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27. ROČNÍK

Bobřík odvahy?
Získat v dětství bobříka odvahy byl kumšt. Pan Foglar navrhoval tmavý
les. Ale tam jsem trávil většinu dní a často do pozdního večera. Takže
temný les nebyl pro mě strašidelný, ale lákavě tajemný. Sklep či půda? To
byla místa tajných skrýší a kluboven. Nic, co by děsilo. A noční hřbitov?
Nechápal jsem, jak se může někdo na hřbitově bát. Tak rád jsem tam
chodil, zvláště pozdě večer. Tiché setmělé místo, kde jsem mohl přemýšlet
a modlit se v přítomnosti tolika svatých. Zvláště o dušičkách měl náš
hřbitov zvláštní kouzlo. Vyloženě jsem se těšil, až půjdeme s rodinou na
hroby předků. Kříže a náhrobní desky ozářené stovkami rozžatých svící,
lidé potichu obcházející hroby všech svých příbuzných. Tiché pozdravy,
aby nikdo nerušil posvátnost chvíle a místa. Tatínek s námi obcházel
hroby dědečků, pradědečků, prapradědečků a praprababiček, vyprávěl,
kým byli, kde bydleli, zastavili jsme se u centrálního kříže a pomodlili se
za pradědečka pohřbeného v některém z hromadných válečných hrobů na
Piavě. Učili jsme se tak nejen znát své daleké předky, ale získávali také
vztah ke svému domovu, obci, vlasti a úctu k tajemnému Božímu úradku,
díky němuž jsme vůbec na světě. U každého hrobu jsme se s bratry přeli,
kdo má zapalovat přinesenou svíci. Nechtělo se nám ani domů. „Ale vždyť
můžeme, kluci, přijít zítra, nebo pozítří...“ Můžeme.
„Odpočinutí věčné, dej všem zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen.“
P. Vít Dlapka, SDB
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Nedělní dětské katecheze
4.
11.
18.
25.

11.
11.
11.
11.

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

Také v letošním školním roce budou v neděli při „desáté“ mši sv. probíhat
dětské katecheze. Vloni jsme se setkávali nad životem našich patronů
a svatých.
Letošní katecheze budou více provázané s evangeliem.
Kolektiv lektorek – katechetek se rozšířil, jednotlivé katecheze povedou
Marie Benešová, Magdaléna Ehrlichová, Andrea Holcová, Štěpánka
Hovorková, Magdaléna Kolářová, Tereza Krištofová a samozřejmě P. Vítek
Dlapka a P. Jožka Mendel.
Na základě zkušeností z loňského roku jsme se společně shodli na
věkovém vymezení zúčastněných dětí. Program těchto katechezí bude
připravován pro děti předškolního a mladšího školního věku, tzn. do cca
10. let (3. – 4. třída). V žádném případě není naším úmyslem bránit
vstupu i dětem starším, ale je zde velké riziko toho, že program nebude
pro ně adekvátní.
Předem děkujeme za vzájemnou spolupráci a rádi uvítáme jakoukoliv
zpětnou vazbu nebo podnět k diskuzi. Také rádi uvítáme nadšené
dobrovolníky, kteří by měli chuť spolupracovat na tomto díle (např.
organizaci obětního průvodu, spolupráce při vedení katecheze).
Štěpánka Hovorková
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Hospodaření farnosti v říjnu 2018
Příjmy ze sbírek a darů: 89.491,- Kč (včetně účelové sbírky na misie ve
výši 33.535,- Kč). Výdaje na energie, služby, květiny, opravy dveří,
odpady, časopisy, nájemné, bohoslužebné potřeby ad.… 86.371,- Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať.

Ze života naší farnosti
7.10. Antonín Krška (křest)
13.10. Markéta Jindrová a Karel Matouš (sňatek)
21.10. Martin Michael Mach (křest)

Kalendář – listopad 2018
1.11.

13:00 h

fara u sv.Vojtěcha

klub seniorů

1.11.

19:00 h

Salesiánské středisko

Taneční večer (VŠ)

2.11.

17:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

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

2.-4.11.

Štěkeň

Apalucha

3.-4.11.

Týn nad Vltavou

skupina VPPK

4.11.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

mše sv. pro mládež

4.11.

11:00 h

fara u sv.Vojtěcha

schůzka ministrantů

5.11.

16:00 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz Sociální nauka církve

5.11.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz PPR

5.11.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz Beta
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7.11.

18:30 h

9.-10.11.
9.11.

19:30 h

10.11.

Kostel sv. Vojtěcha

Modlitba s Donem Boskem

TF JČU

Konference o rodině

Kostel sv. Vojtěcha

benefiční koncert Hospice

Tampír

brigáda

11.11.

10:00 h

Mokré

mše sv.

13.11.

9:00 h

Štěkeň

Kněžský den

14.11.

18:00 h

Kampa

J.Sokol – O pravdě, omylu a lži

15.11.

13:00 h

fara u sv.Vojtěcha

klub seniorů

15.11.

19:00 h

Salesiánské středisko

Taneční večer (VŠ)

16.11.

18:45 h

fara u sv.Vojtěcha

Přednáška D.Čechové

17.11.

18:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

muzikály ZUŠ

18.11.

10:00 h

KC Máj

mše sv. s dětskými zpěvy

18.11.

11:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Schůzka ministrantů

19.11.

16:00 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz Sociální nauka církve

19.11.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Kurz PPR

24.11.

9:30 h

Kostel sv. Vojtěcha

mše sv.
(biskup Posád diecézní setkání)

26.11.

19:00 h

Kostel sv. Rodiny

Taizé

29.11.

19:00 h

Salesiánské středisko

Taneční večer (VŠ)

30.11.

18:00 h

fara u sv.Vojtěcha

zkouška sboru

Fíkovník - 27. ročník, č. 11/2018, vyšlo 04.11. 2018, uzávěrka 12/2018 je 27.11.2018, vyjde, dá-li Pán, 02.12.2018,
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
vyhrazena. Časopis vychází s vědomím českobudějovického biskupství a je registrován na MKČR (E 10380). Tiskne se
v nákladu 200 výtisků.
PROSÍME O DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK - náklady na jedno číslo jsou 3,- Kč.

