10/2018

1
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Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže – DDM Č. Budějovice

FÍKOVNÍK

10/2018
říjen

27. ROČNÍK

„Rozzlobil jsi mě!“
Známý český dětský psycholog Zdeněk Matějček v jedné ze svých
posledních esejí vypráví příběh o mamince, která se zlobí na svého
malého syna, který se choval nevhodně. Po delší době tíživého mlčení mu
sdělí: „Udělals moc špatnou věc. Rozzlobil jsi mě!“. Důraz byl na slovíčku
„mě“.
Dále to Z. Matějček rozvádí: Nemáme rádi, když od někoho blízkého
slyšíme výroky: „To mně nedělej!“ nebo „Tím mně nerozčiluj!“ nebo
„Nesahej na mně!“. Za uši nás tahá osobní zájmeno v různých pádech –
já, mě, mně, mi atd. Jakoby tu stál nedotknutelný majestát, před nímž se
každý musí stydět. To je poselství, které tím vysíláme. Vinen jsi vůči mně,
protože jsi mě rozčílil. A poučení, které z toho plyne? „Hlavně
‚maminku‘ nerozčílit – jinak si člověk může dělat, co chce.“ Nejde o to,
jestli je něco dobré nebo špatné, jestli nám to škodí nebo ne. Nejde tu
o podstatu věci.
Lehce můžeme sklouznout k podobnému jednání, jako maminka z našeho
příběhu. Co kdybychom takové výroky používali méně nebo je dokonce
vypustili ze svého repertoáru? Pak se naše vztahy i naše pokusy
vychovávat více projasní a budou stravitelnější. A my z toho můžeme mít
radost.
Přeji Vám hezký podzim a chuť kvést jako lidské osoby.

K tomu Vám žehná
P. Tomáš Rádl, SDB
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Hospodaření farnosti v září 2018
Příjmy ze sbírek a darů: 59.808,- Kč (včetně účelové sbírky na
bohoslovce ve výši 18.825,- Kč). Výdaje na energie, služby, květiny,
opravy, odpady, kalendáříky, židle, nájemné, bohoslužebné potřeby
ad.… 76.223,- Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať.

Ze života naší farnosti
22.9. Jiří Tadeáš Flíček (křest)
23.9. Helena Marie Petrášková (křest)

Nedělní dětské katecheze
7.
14.
21.
28.

10.
10.
10.
10.

mše sv. pro mládež v kostele
katecheze pro děti v dolním sále
katecheze pro děti v dolním sále
společné kázání v kostele

Nový běh kurzu ALFA
Od konce října (29.10.) se plánuje třetí běh kurzu ALFA. Kurz je určen
všem, pokřtěným i nepokřtěným, kteří přemýšlejí o smyslu svého života
a chtějí se nechat inspirovat křesťanstvím, anebo se prohloubit
v otázkách křesťanské víry. Kurz probíhá formou 10-ti společných setkání
nad vybranými tématy a jednoho společně prožitého víkendu (Kvilda).
Účastníci kurzu jsou doprovázeni modlitbou, kterou zajišťují jednotlivá
společenství farnosti sv. Vojtěcha. Kurz povede P. Jindřich, na kterého se
zájemci o účast na kurzu mohou obracet, a to osobně nebo
prostřednictvím mailu srajer@tf.jcu.cz . Bližší informace ke kurzu jsou
dostupné na plakátcích, webových stránkách farnosti a na internetu.

Termíny setkání kurzu BETA (2018/2019)
Pondělí 19:00 – 20:30hod: 5.11.; 10.12.; 11.2.; 8.4.; 3.6.; 17.6.
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Co nás ve farnosti čeká
Oblast liturgie


od října začnou v naší farnosti pravidelné mše sv. také v pondělí
v 18 hod (na prohloubení eucharistické úcty bude podáváno
sv. přijímání podobojí namáčením)



vždy 1. neděli v měsíci (kytarovka) budou mše sv., zaměřené
pro mládež



změna! mše sv. v Mokrém se budou konat každou 2. neděli
v měsíci v 10 hod



eucharistie je vrchol života farního společenství – proto věnujme
větší pozornost přípravě na její slavení – vytvořme před
bohoslužbou v kostele prostředí modlitby a ticha, a také po mši sv.
nechávejme prostor ticha v kostele pro ty, kdo se chtějí ještě modlit



v neděli 14.10. při všech bohoslužbách oslavíme posvěcení kostela

Opravy a investice
V uplynulém roce se podařily 3 akce (celkově cca 320.000,- Kč):


oprava chodníků před kostelem



oprava lítacích dveří v kostele



instalace nových nástěnek

Děkujeme za vaše dary a příspěvky v rámci účelových sbírek, zvláště chci
poděkovat několika farníkům (nechtějí být jmenováni), kteří významně
přispěli na opravu chodníků a instalaci nástěnek. Všechny tři akce jsou
zaplaceny, takže ve farnosti nemáme dluhy.
Co bychom chtěli, aby se podařilo v novém školním roce, a kam budou
směřovat účelové sbírky je: pořízení druhé nové zpovědnice místo stávající
staré, nové osvětlení a úprava prostoru před kostelem a vyklizení skladu
v zadní části kostela. Naším dlouhodobým cílem (3-5 let) je nová fasáda
kostela.
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Abychom prohlubovali svůj vztah k naší farnosti – zveme vás na
přednášku o historii obce Čtyři Dvory a kostela sv. Vojtěcha.
Uskuteční se v pátek 19.10. po večerní mši sv. v 18:45 a bude jí mít
náš farník Petr Reitinger a spolu s ním i někteří farníci – pamětníci.
Dozvíte se věci, o kterých se jinde nedočtete.

Oblast vzdělávání
I v letošním roce budou pokračovat kurzy Alfa a Beta, dále kurz o sociální
nauce církve, pro mladé kurz Chodíme spolu a v naší farnosti se na
podzim uskuteční také kurz metody přirozeného plánování rodičovství
(můžete se na kurzy hlásit, více informací na nástěnkách).

Oblast společenství


od září se u nás schází Klub seniorů (každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci
– srdečně zveme!)



ministranti budou mívat své schůzky každou 3. neděli v měsíci
po mši sv. v 10 hod (tedy cca od 11 hod)



chystáme ve farnosti také nový program pro starší školáky
a studenty (2.st. ZŠ a SŠ), informace a způsob přihlašování se včas
dozvíte



od října začnou pravidelně také společenství vysokoškoláci a mladí
pracující



na podporu práce se studenty jsme založili klub Vysokoškolského
katolického hnutí a tím jsme se zařadili do pastorace vysokoškoláků
v rámci celé České republiky (kluby jsou v Praze, Brně, Ostravě,
Olomouci, Hradci Králové, Zlíně ad.) V roce 2017 vydala Česká
biskupská konference Koncepci vysokoškolské pastorace, ze které
chceme také čerpat.



na začátek akademického roku nás 9.10. navštíví
otec biskup Posád – bude celebrovat studentskou mši sv. v 19 hod
a také prezidentka VKH v ČR Alžběta Kytnerová, která se seznámí
s chodem našeho klubu VKH v Českých Budějovicích a bude nám
předávat zkušenosti z činností klubů na celorepublikové úrovni
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Pozvání na konferenci k dokumentu papeže
Františka o manželství a rodině Amoris laetitia
Ve dnech 9. - 10. 11. 2018 (pátek a sobota) se v budově Jihočeského
muzea v Českých Budějovicích uskuteční odborná konference
k dokumentu papeže Františka o manželství a rodině AMORIS LAETITIA.
Konferenci pořádá Pracovní skupina pro sociální otázky při ČBK
(SO ČBK).
Smyslem konference je seznámit se s dokumentem jako celkem, jeho
inspirativními myšlenkami, které jsou určeny pro lepší pochopení
a prožívání manželského a rodinného života.
Na konferenci vystoupí řada českých odborníků. Velký prostor je dán také
diskusím nad jednotlivými tématy v pracovních skupinkách.
Na konferenci jsou zváni všichni, kterým leží na srdci manželský
a rodinný život, prožívaný v duchu evangelia. Účast na konferenci
přislíbili i někteří naši čeští biskupové.
Bližší informace ke konferenci, včetně možnosti se na ni přihlásit,
naleznete na webové stránce SO ČBK (www.socialninauka.cz).

Kalendář – říjen 2018
1.10.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz PPR

3.10.

18:30 h

Kostel sv. Vojtěcha

Modlitba s Donem Boskem

4.10.

13:00 h

fara u sv.Vojtěcha

klub seniorů

4.10.

19:00 h

Salesiánské středisko

Taneční večer (VŠ)

5.10.

17:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

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

Tampír

brigáda

Kostel sv. Vojtěcha

mše sv. pro mládež (kytarovka)

6.10.
7.10.

10:00 h

6

10/2018
7.10.

11:15 h

Kostel sv. Vojtěcha

křest

8.10.

16:00 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz Sociální nauka církve

9.10.

19:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Zahájení akademického roku
(o.biskup Posád)

11.10.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

skupina VPPK

13.10.

12:30 h

Kostel sv. Vojtěcha

svatba

14.10.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

slavnost Posvěcení kostela

14.10.

10:00 h

Mokré

mše sv.

15.10.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz PPR

18.10.

13:00 h

fara u sv.Vojtěcha

klub seniorů

18.10.

19:00 h

Salesiánské středisko

Taneční večer (VŠ)

19.10.

18:45 h

fara u sv.Vojtěcha

přednáška P.Reitingera

21.10.

11:00 h

fara u sv.Vojtěcha

schůzka ministrantů

21.10.

11:15 h

Kostel sv. Vojtěcha

křest

22.10.

16:00 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz Sociální nauka církve

22.10.

18:45 h

fara u sv.Vojtěcha

Farní pastorační rada

25.10.

19:00 h

Salesiánské středisko

Rada VPS

29.10.

17:00 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz Alfa
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