1

5/2018

ZPRAVODAJ

Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže – DDM Č. Budějovice

FÍKOVNÍK

5/2018
květen

27. ROČNÍK

Maria – matko víry – posiluj také naší víru!
V měsíci květnu stojí před námi jako vzor Panna Maria. Aby se znovu
ukázala také v našem životě jako zářivá ikona naší budoucnosti, obraz
vůdkyně na naší cestě, musíme se nechat „zavřít“ do evangelia, zabydlet
ho jako ona, vzor toho, co se děje každému muži a každé ženě, kteří
skutečně věří.
Evangelium nám v pouhých 152 verších podává Mariina slova nebo slova
o Marii. Po dráze, která vede od Markova mlčení k několika slovům
u Matouše, kde je Maria ve stínu spravedlivého Josefa, k Lukášovi, peru
něžnosti, příteli žen, až ke zralému a rozvinutému porozumění Janovu,
kde se Maria stává univerzální ženou a matkou. To podtrhlo důležité
prohlášení 2. Vatikánského koncilu, které je rozhodující pro novou
mariologii: “Pravá úcta spočívá v následování Mariiných lidských
a evangelních ctností. Její úděl je i náš úděl“ (8. kap. Lumen gentium).
Pravá mariánská úcta znamená stávat se jako ona: stávat se lidmi
přijímajícími zvěstování, lidmi „těhotnými“ Bohem, skrytými, ale
neúnavnými služebníky království, kteří pečují o Boha jako o bezbranné
dítě mezi námi podobně jako ona a Josef při nočním útěku; kteří pečují
o radost a slavení jako v Káně; kteří setrvávají u nekonečných křížů, kde
je Kristus dosud křižován ve svých bratřích a sestrách, migrantech,
ztroskotancích na moři, obětech.
Být poutníky víry jako ona, učitelka žasnutí a otázek, která uchovávala
v srdci, rozvažovala a střežila slova a události, anděly, pastýře, jesle,
útěky, v hledání červené nitě, že jednoho dne všechno bude uspořádáno
do jednoho celku a osvíceno.
P. Josef Mendel, SDB
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Hospodaření farnosti v měsíci dubnu 2018
Příjmy ze sbírek a darů: 94.415,- Kč (včetně účelové sbírky na Blízký
Východ ve výši 28.866,- Kč).
Výdaje na energie, pojistné, služby, nájemné, květiny, knihy,
bohoslužebné potřeby, na pouť ad.… 32.483,- Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať.

Ze života naší farnosti
18. 3.

Při ranní bohoslužbě přijalo sv.nemocných 26 našich farníků

31. 3.

Při velikonoční vigilii přijalo křest 7 dospělých

7. 4.

Jakub Žulevič (křest)

8. 4.

Magdalena Veronika Gušlová, Jakub Felix Gušl,
Anna Vyroubalová (křest)

10. 4.

Lucie Renessme Flachsová (křest)

28. 4.

Sára Magdalena Kurková (křest)

Nedělní dětské katecheze
6. 5.

katecheze pro děti v dolním sále (Š. Hovorková)

13. 5.

mše svatá pro děti v kostele

20. 5.

katecheze pro děti v dolním sále (M. Benešová)

27. 5.

společné kázání v kostele
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Co nás v květnu ve farnosti čeká?
Program Noci kostelů 25. května 2018 v naší farnosti
18:00 - 20:00 Výtvarná dílna pro děti
18:00 - 18:30 Požehnání svatovojtěšskému poutníkovi
Biskup Pavel Posád požehná p. Petru Hošťálkovi
(motocyklový sběratel, expert a cestovatel) před jeho cestou
na místo mučednické smrti sv. Vojtěcha
18:30 - 19:00 Claudi Ondok: Návrat
výstava - autorkou komentovaná prohlídka obrazů
19:00 - 19:40 Netradiční prohlídka kostela
místa, kam se normálně nedostanete; soutěž; setkání
se svatým z minulosti
19:00 - 21:00 Kafe od pana faráře
občerstvení ve farní kavárně; možnost rozhovorů o víře
19:45 - 20:25 Netradiční prohlídka kostela
místa, kam se normálně nedostanete; soutěž; setkání
se svatým z minulosti
20:30 - 21:10 Netradiční prohlídka kostela
místa, kam se normálně nedostanete; soutěž; setkání se
svatým z minulosti
21:30 - 22:00 Zapalte svíčku za své zemřelé
chvíle ztišení a modlitby
00:00 - 00:20 Společné zakončení Noci kostelů modlitbou na náměstí
Přemysla Otakara II. u kašny
ekumenické setkání všech křesťanů
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Claudi Ondok - „Návrat“
(výstava v našem kostele od 20.5. - 3.6.)

Autorka k tomu ve svém medailonku píše: „Malování mě bavilo již od
14 let a to převážně díky P. Josefu Petru Ondokovi, který mě velice
inspiroval, nejen tím jak tvořil, ale i svým postojem k životu a k lidem.
Proto jsem si pro svou práci zvolila pseudonym s jeho jménem.
Stejně jako on jsem nestudovala žádnou uměleckou školu, ale
gymnázium J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích. A dále mé kroky vedly
na PdF MU.
Na této výstavě můžete vidět obrazy, zaměřující se převážně na
abstrakci s duchovním podtextem, inspirující se z předloh na slaměné
obrazy právě J.P. Ondoka, velice ráda říkám, že do nich vpouštím trošku
barvy.
Název výstavy „Návrat“ je možné chápat několika způsoby: Vracím se
s obrazy zpět do rodného města po pěti letech a vlastně i do místa, kde
jsem trávila své dětství – v místním středisku, anebo může být chápán
jako návrat k tvorbě, od které mě poměrně dost lidí odrazovalo, protože
přece mladý člověk nemůže tvořit duchovně zaměřené obrazy.
Budu velice ráda, když zakoupením některého z vystavených obrazů
podpoříte místní farnost a její aktivity, na níž půjde část z výtěžku.
Také velice ocením, když i Vy najdete na obrazech něco, co pro Vás
bude zajímavé a napíšete svůj názor.
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Další informace:
Májové pobožnosti budou bývat ve středu, ve čtvrtek a v pátek přede mší
sv. od 17:40 hod. Obsahem bude četba, litanie a zpěv mariánských písní.
V polovině května nás čeká oprava kamenných chodníků před kostelem.
Z toho důvodu se bude konat v neděli 20.5. při mších svatých farní sbírka
na tento účel.
Od čtvrtka 17.5. do soboty 19.5. se uskuteční v našem kostele modlitební
příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.
V neděli 20.5. od 16 hod bude zde na faře přednáška Mgr. Hany
Imlaufové z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny v Praze na
téma: Nepřítelem zdravé sexuality je mlčení aneb jak hovořit s dětmi
v rodině o sexu. Prosíme o informaci o vaší účasti (z důvodu zajištění
potřebné kapacity sálu).

Kalendář – květen 2018
2.5.

18:30 h

Kostel sv. Vojtěcha

Modlitba s Donem Boskem

2.5.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz Manželské večery

3.5.

19:00 h

Salesiánské středisko

Taneční večer (VŠ)

4.5.

17:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

1.pátek v měsíci, od 17 hod
adorace a sv.smíření

7.5.

17:45 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz Sociální nauka církve

11.-13.5.

fara Hosín

Víkendovka ZUŠ Vojtěch

12.5.

Tampír

brigáda

13.5.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

mše sv. pro děti

14.5.

17:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Kurz Alfa
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15.5.

19:00 h

Salesiánské středisko

VŠ – zakončení semestru

16.5.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz Manželské večery

17.5.

19:00 h

Salesiánské středisko

Taneční večer (VŠ)

17.-19.5.

Kostel sv. Vojtěcha

Svatodušní triduum

20.5.

Kostel sv. Vojtěcha

účelová sbírka
na investice ve farnosti
přednáška
Mgr. Hany Imlaufové

20.5.

16:00 h

fara u sv.Vojtěcha

21.5

17:45 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz Sociální nauka církve

24.5.

19:00 h

Salesiánské středisko

rada VPS

25.5.

15:00 h

fara u sv.Vojtěcha

schůzka ministrantů

25.5.

17:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Noc kostelů

26.5.

15:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

2.sv.smíření
prvokomunikantů

27.5.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

1.sv.přijímání

27.5.

11:00 h

Kostel sv.Vojtěcha

Schůzka ministrantů

28.5.

18:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Pastorační rada farnosti

28.5.

17:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Kurz Alfa

30.5.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz Manželské večery

31.5.

15:00 h

KC Máj

Dětský den

31.5.

19:00 h

Salesiánské středisko

Taneční večer (VŠ)
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