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ZPRAVODAJ

01-02/2019
Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže – DDM Č. Budějovice

FÍKOVNÍK

01-02/2019
leden/únor

28. ROČNÍK

Svatost i pro tebe
„Svatost je něco blízkého, reálného, konkrétního, možného… Není to
nějaký fakultativní nadstandard pro vyvolené. Je to naplněný život podle
Božího plánu a jeho darů,“ píše hlavní představený don Ángel Fernández
Artime, když představuje salesiánské heslo pro rok 2019.
V posledních desetiletích se zdá, jako by se touha po svatosti zasunula
kamsi do pozadí života společnosti. Až příliš si lidé spojují v podvědomí
slova svatost a svatouškovství. - Já nechci být podivín, chci být normální
člověk. - Ale být svatý znamená být normální. Protože Kristus je naší
normou, k níž máme směřovat. Jsou různé projevy svatosti a pro každého
z nás má osobní svatost jinou barvu, vůni... Každý k ní jdeme jinou
cestou.
Tři roky po smrti amerického countryového zpěváka Johnnyho Cashe
vyšlo jeho poslední album písní, které nahrál několik měsíců před svou
smrtí s názvem A Hundred Highways (Stovka dálnic). Svým způsobem se
jedná o závěť Johnnyho Cashe. První skladba Help Me (Pomoz mi) je
svého druhu epitafem celé desky a nakonec i života:
Strhni řetězy temnoty,
ať vidím, Pane. Ať vidím,
kam patřím v tvém plánu.
Nikdy jsem nemyslel, že budu potřebovat pomoc;
myslel jsem, že to zvládnu sám.
Teď už vím, že to neunesu.
S pokorným srdcem a na kolenou
tě prosím, pomoz mi.
Svatost pro Johnyho Cashe byla hledáním Božího plánu s ním a pokorné
přiznání si, že potřebuje jeho pomoc, aby tento plán uskutečnil.
Pane, jaká je moje cesta svatosti?
P. Vít Dlapka, SDB
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Betlém je lékem proti strachu
Z homilie papeže Františka při půlnoční mši vánoční 24. prosince,
bazilika sv. Petra
Betlém představuje obrat, který mění běh dějin. V Betlémě objevujeme, že
Boží život proudí v žilách lidstva. Pokud jej přijmeme, dějiny se změní,
počínaje námi. Protože když Ježíš změní srdce, není už středem života moje
sobecké já, nýbrž On, jenž se rodí a žije z lásky.
Na Vánoce, v městě Davidově přijímají Ježíše právě pastýři. Oné noci – praví
evangelium - »na ně padla veliká bázeň« (Lk 2,9), avšak anděl jim řekl:
»nebojte se« (v.10). Často se výzva nebojte se opakuje v evangeliích; téměř
jako refrén Boha hledajícího člověka. Od počátku má totiž člověk v důsledku
hříchu strach před Bohem: »bál jsem se a proto jsem se skryl« (Gn 3,10), říká
Adam po hříchu. Betlém je lék proti strachu, neboť navzdory člověkovu
odmítnutí, Bůh vždycky přitakává a navždy bude Bohem-s-námi. A aby Jeho
přítomnost nebudila strach, stává se maličkým dítětem.
Nebojte se - není řečeno svatým, nýbrž pastýřům, prostým lidem, kteří se v té
době jistě nevyznačovali zdvořilostí a božností. Syn Davidův se rodí mezi
pastýři, aby nám řekl, že nikdo už nebude nikdy sám; máme Pastýře, který
vítězí nad našimi obavami a má nás rád všechny bez výjimky.

Manželské večery
Už potřetí proběhne v naší farnosti kurs "Manželské večery", tentokrát
v rámci celostátní akce "Pozvěme Česko na rande". Začne symbolicky
v předvečer svátku sv.Valentýna, 13.února 2019.
Zveme všechny manželské dvojice, které chtějí strávit čas spolu, oživit svůj
vztah, popovídat si ve dvojici na různá témata a něco si k nim poslechnout,
a v neposlední řadě si spolu dát dobrou večeři při svíčkách.
Další informace u manželů Širokých (602 133 384, psiroky@email.cz), nebo
u P.Josefa Mendela. Kurs je otevřený i pro lidi mimo farnost a mimo církev.

Ze života naší farnosti
1.12. Jolana Eva Hálková (křest)
26.12. Štěpán Jiří Válek (křest)
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Hospodaření farnosti v prosinci 2018
Příjmy ze sbírek a darů: 94.799,- Kč (včetně účelové sbírky na diecézní
seminář ve výši 12.014,- Kč). Výdaje na energie, služby, katechetické
materiály, sportovní potřeby, knihy, nájemné, kancelářské potřeby,
bohoslužebné potřeby ad.… 65.190,- Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať.

Nedělní dětské katecheze
6. 1.
13. 1.
20. 1.
27. 1.
3. 2.
10.2.
17.2.
24. 2.

mše svatá pro mládež v kostele
katecheze pro děti v dolním sále (A.Holcová+Š.Hovorková)
katecheze pro děti v dolním sále (T.Krištofová+M.Kolářová)
mše sv. pro děti v kostele – oslava svátku Dona Boska
mše svatá pro mládež v kostele
katecheze pro děti v dolním sále (M.Ehrlichová)
společné kázání v kostele
katecheze pro děti v dolním sále (M.Benešová)

Kalendář – leden-únor 2019
3.1.

13:00 h

fara u sv.Vojtěcha

klub seniorů

3.1.

19:00 h

Salesiánské středisko

Taneční večer (VŠ)

4.1.

17:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

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

6.1.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

mše sv. pro mládež

6.1.

11:00 h

fara u sv.Vojtěcha

schůzka ministrantů + florbal

7.1.

16:00 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz Sociální nauka církve

9.1.

18:30 h

Kostel sv. Vojtěcha

Modlitba s Donem Boskem

10.1.

19:00 h

Salesiánské středisko

Taneční večer (VŠ)

11.1.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

1.sv.přij. (domluva s rodiči)

13.1.

10:00 h

Mokré

mše sv.

Fryšták

Provinciální kapitula SDB

13.-18.1.
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17.1.

13:00 h

fara u sv.Vojtěcha

klub seniorů

17.1.

19:00 h

Salesiánské středisko

Taneční večer (VŠ)

20.1.

11:00 h

fara u sv.Vojtěcha

ministranti - florbal

21.1.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Ekonomická rada farnosti

23.1.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

skupina VPPK

24.1.

9:30 h

děkanství u sv.Mikuláše

vikariátní konference

24.1.

15:30 h

fara u sv.Vojtěcha

společenství děvčat

24.1.

19:00 h

Salesiánské středisko

Taneční večer (VŠ)

25.1.

18:45 h

fara u sv.Vojtěcha

přednáška P. Reitingera

26.1.

18:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Den ZUŠ

27.1.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

mše sv. s dětskými zpěvy
Slavnost sv.Jana Boska

27.1.

14:30 h

fara u sv.Vojtěcha

odpoledne s Donem Boskem

28.1.

16:00 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz Sociální nauka církve

28.1.

19:00 h

Kostel sv. Rodiny

Taizé

31.1.

19:00 h

Salesiánské středisko

Taneční večer (VŠ)

1.2.

17:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

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

6.2.

18:30 h

Kostel sv. Vojtěcha

Modlitba s Donem Boskem

10.2.

10:00 h

Mokré

mše sv.

11.2.

18:45 h

fara u sv.Vojtěcha

Pastorační rada farnosti

11.2.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz Beta

13.2.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Manželské večery

Veselí nad Lužnicí

Florbalový turnaj ministrantů

Kostel sv. Rodiny

Taizé

23.2.
25.2.

19:00 h

Fíkovník - 28. ročník, č. 01-02/2019, vyšlo 06.01. 2019, uzávěrka 03-04/2019 je 26.02.2019, vyjde, dá-li Pán,
03.03.2019, 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.

