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FÍKOVNÍK

9/2018
září

27. ROČNÍK

Žijme tedy přítomnost…..!
Tuto větu známe z jedné křesťanské písně. Duchovní spisovatelé se
shodují v jednom: duchovní cesta je vlastně probouzení, neustálá snaha
o bdělost – o to být přítomen ve svém vztahu k Bohu, k druhým a k sobě.
Možná že jste už slyšeli následující úsměvnou historku, kterou před lety
vyprávěli v jednom španělském pořadu:
Jednoho rána otec klepe na synovy dveře. „Kubíčku,“ volá, „vzbuď se!“
„Mně se nechce vstávat, tati,“ zkouší to syn.
Otec přitvrdí: „Vstávej, musíš přece do školy!“
„Mně se nechce do školy!“ trvá na svém syn.
„Proč ne?“ ptá se otec.
„Mám tři důvody,“ odpoví syn. „Zaprvé, protože je tam děsná nuda.
Zadruhé, děti si ze mě dělají legraci. A zatřetí, nenávidím školu.“
A otec mu nato odpoví: „Tak já ti zase řeknu tři důvody, proč do školy
musíš. Zaprvé, je to tvoje povinnost. Zadruhé, je ti čtyřicet pět roků. A
zatřetí, jsi tam ředitelem.“
Ano probuzení není nic příjemného. V posteli máme své pohodlí. Co to
znamená jestliže „spím“? Mohu být svou myslí v budoucnosti – snít nebo
prožívat obavy z toho, co mě čeká nebo mohu vězet v minulosti – ve
vzpomínkách nebo prožívání výčitek. Ježíšova výzva je jasná: žít plně svoji
přítomnost, být nohama pevně na zemi, být tady a teď ve své otevřenosti
vůči Bohu, svým nejbližším a přátelům a také vůči sobě samotnému. Být
v přítomnosti znamená vnímat Boha a druhé vedle sebe a taky si
uvědomovat vnitřní krásu a bohatství sebe sama. To si přejme na začátku
nového školního roku.
P. Josef Mendel, SDB
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Hospodaření farnosti v červenci a srpnu 2018
Příjmy ze sbírek a darů: 85.453,- Kč. Výdaje na energie, služby,
střešní okno, chodníky, bohoslužebné potřeby ad. … 79.349,- Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať.

Ze života naší farnosti
8. 7. Kateřina Košťálová, Zdeňka Košťálová (křest)
28. 7. Anna Kaločajová, Natálie Kaločajová,
Samuel Kaločaj (křest)
11. 8. Zuzana Zahradníková (křest)
18. 8. Tomáš František Lanča (křest)
22. 8. Pavel Augustin Gardian (křest)
25. 8. Antonín Daniel Halm (křest)

Nedělní dětské katecheze
2.
9.
16.
23.
30.

9.
9.
9.
9.
9.

mše svatá pro děti v kostele s žehnáním školákům
katecheze pro děti v dolním sále (P. Vít)
mše svatá pro děti v kostele
katecheze pro děti v dolním sále (M. Benešová)
společné kázání v kostele

Katechumenát a příprava na svátost biřmování
I v letošním roce se otvírá možnost všem, kteří chtějí lépe poznat
křesťanskou víru a přijmout svátosti uvádějící do života Církve.
Pro zájemce o křest, nebo ty, kdo byli pokřtěni, ale nevyrůstali a nebyli
vzděláváni a vychováváni ve víře se otevírá katechumenát. Každotýdenní
setkávání v rozhovorech o víře.
Pro ty, kteří chtějí své křestní vyvolení stvrdit svátostí biřmování,
otevíráme pravidelnou týdenní přípravu.
Oba programy budou začínat v říjnu a přihlásit se můžete v sakristii nebo
telefonicky či přes email.
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Náboženství
Výuka náboženství probíhá na školách (1. stupeň) a na faře (2. stupeň)
od 2. poloviny září (dle ohlášek).

ZŠ Máj I. + ZŠ Máj II.
1. - 2. třída
3. - 5. třída

středa 13:45 – 14:30
středa 14:45 – 15:30

Vyučuje se na Máji II. ve 3. patře v Jazykové učebně,
vyučuje P. Vít Dlapka (732 217 001).

ZŠ Oskara Nedbala
1. - 5. třída

středa 14:00 – 15:00

Vyučuje katechetka M. Vítová (777 693 990).

ZŠ Bezdrevská
1. - 2. třída
3. – 5. třída

čtvrtek 13:00 - 13:30
čtvrtek 13:30 – 14:00

Vyučuje se v 1. Patře v učebně č.10,
vyučuje P. Josef Mendel (605 268 665)

ZŠ Emy Destinové
1. – 5. třída

úterý 13:15 – 14:00

Vyučuje katechetka M. Vítová (777 693 990).

ZŠ Šindlovy Dvory
1. – 5. třída

pátek 12:30 -13:30

Vyučuje se v učebně 5. třídy,
vyučuje P. Vít Dlapka (732 217 001)

Druhý stupeň ZŠ
6. – 9. třída

čtvrtek 15:45 – 16:30

Vyučuje se v ministrantské místnosti,
vyučuje P. Josef Mendel (605 268 665)
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Kalendář – září 2018
31.8.-1.9.

centrum města

Město lidem, lidé městu
6.ročník multižánrové akce

1.9.

Ševětín

vikariátní setkání dětí

2.9.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

mše sv. s žehnáním školákům

5.9.

18:30 h

Kostel sv. Vojtěcha

Modlitba s Donem Boskem

7.9.

17:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

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

8.9.

Tampír

brigáda

11.9.

Salesiánské středisko

akce pro veřejnost na Vltavě

11.9.

17:00 h

KC Máj

Biblická hodina

12.9.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Skupina VPPK

13.9.

19:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Benefiční koncert Hradišťanu
s Jiřím Pavlicou

fara u sv.Vojtěcha

Den ZUŠ

15.9.
16.9.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

mše sv. pro děti

16.9.

10:00 h

Mokré

mše sv.

16.9.

11:00 h

farní zahrada

rozloučení s létem (farnost)
Zahájení provozu aktivit
Salesiánského střediska mládeže

17.9.
17.9.

18:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Farní pastorační rada

23.9.

11:30 h

Kostel sv. Vojtěcha

křest

24.9

17:45 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz Sociální nauka církve

Fíkovník - 27. ročník, č. 9/2018, vyšlo 02. 09. 2018, uzávěrka 10/2018 je 25.09.2018, vyjde, dá-li Pán, 07.10.2018,
Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha a Salesiánské středisko mládeže – DDM ČB, E. Destinové 1, 370 05 Č.B,
farnost@ctyrak.cz, odkazy: www.ctyrak.farnost.cz, spolcoctyrak.sdb.cz, sasmcb.cz. Redakční úprava časopisu
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PROSÍME O DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK - náklady na jedno číslo jsou 3,- Kč.

