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ZPRAVODAJ

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

FÍKOVNÍK

03-04/2019
březen/duben

28. ROČNÍK

„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“
John Lennon

Světlo
“ Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad
propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl
Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.“ Gn 1,1-3
To jsou první slova Bible. Světlo je považováno za symbol něčeho dobrého
a pozitivního. Čeština je doslova protkaná světlem, respektive odkazy na
něj. Říkáme, že se někomu rozsvítí v hlavě, problémy si vysvětlujeme,
vyjasňujeme a osvětlujeme. Šťastný člověk je rozzářený a vyzařuje z něj
dobrá energie. Doufáme, že nás čekají světlé zítřky a jasná budoucnost.
Když pozorujeme činnost světla, tak vidíme, že nepůsobí násilí, ale že
laská věci i všechny bytosti a svým dotykem z nich vytahuje barvy, tvary
a krásu. Ježíš o sobě sděluje v evangeliu úžasnou zprávu, že On sám je
„světlo světa“ Jan 8, 12. To znamená velikou naději a povzbuzení, že když
se na nás dívá a je s námi, tak nás nesoudí, ale jako světlo z nás vytahuje
to nejlepší, co je v nás - barvy, tvary, krásu, dobro, lásku, důvěru. To je
jeho velkorysý a uklidňující přístup („nalomenou třtinu nedolomí
a doutnající knot neuhasí“ Mt 12,20). Dívá se na nás s tímto zářivým
a milujícím pohledem. Kdo mu odolá?
Pokud sami zažijeme tyto Boží měkké doteky, laskání a něžnost, můžeme
i my mít podobně zářivé pohledy, které když spočinou na druhých lidech,
vytáhnou na světlo všechno, co je v člověku nejkrásnější – krásu srdce,
vztahů, lásky, dobroty a velkorysosti. Je to jakoby kladný předsudek
o životě každého člověka a důvěra k němu.
I tak můžeme vstoupit do letošního jara i do příprav na Velikonoce –
svátků velkého světla.
P. Tomáš Rádl, SDB
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Hospodaření farnosti leden - únor 2019
Příjmy ze sbírek a darů: 115.828,- Kč.
(včetně účelové sbírky na Svatopetrský haléř ve výši 24.719,- Kč)
Výdaje na energie, služby, květiny, odpady, nájemné, bohoslužebné potřeby,
tisk, kanc.potřeby ad.… 36.018,- Kč.

Upřímné Pán Bůh zaplať.

Ze života naší farnosti
19.1.
26.1.
8.2.
16.2.
23.2.

Martin Markovič (křest)
Nela Ferencová (křest)
Anna Hájková (křest)
Milan Kroka (křest)
Lukáš Jan Pitra (křest)

Volby do Pastorační rady farnosti
Se stávající radou připravujeme pro farnost volby do nové pastorační rady.
Jaký je její smysl a účel? Kodex církevního práva mluví o členech pastorační
rady jako o věřících, kteří „pomáhají k rozvoji pastýřské péče“ (srov. Kán. 536
CIC). Biskupové Anglie a Walesu zdůrazňují v souvislosti s pastorační radou
dva pojmy – poslání a spoluzodpovědnost a mluví o „spiritualitě spolupráce“.
Takováto skupina je vyjádřením pravdy, že všichni farníci, na základě svého
křtu a biřmování, sdílejí společnou zodpovědnost za dobro, správu a
budoucnost svého farního společenství. Úkolem této skupiny je dívat se
dopředu a připravovat cestu do budoucnosti, která leží před námi.

Vzhledem k životu v naší farnosti jsme vytipovali následující oblasti, které se
nám jeví jako důležité a pro které budeme hledat spolupracovníky pro
pastorační radu: liturgie, charita, děti a mládež, rodiny, evangelizace
a propagace, kulturní a společenský život farnosti.

O přípravách a dalším postupu vás budeme informovat. A také díky za vaše
případné podněty.

P. Josef
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Co nás ve farnosti čeká
Postní doba
Křížové cesty v postní době budou ve středu a v pátek od 17:30 hod, zájemci
o jejich vedení se mohou hlásit v sakristii.
Postní duchovní obnova pro farnost bude v sobotu 30.3. - kazatelem bude
salesián P. Petr Zelinka ze Sebranic, tématem je úryvek z Janova evangelia –
„Pět chlebů a dvě ryby“ (J 6,9), začátek v 9hod.
V domovech důchodců na Máji a u Hvízdala bude sv. smíření a udílení sv.
nemocných v sobotu 30.3.
Společné udílení sv. nemocných bude v naší farnosti v neděli 31.3. při ranní
mši sv. v 8h.
Budou k dispozici tzv. Postničky pro děti – kde mohou děti sbírat své
příspěvky na charitu rodinám v nouzi nebo misie v Bulharsku.
Sv. smíření před velikonocemi bude ve svatém týdnu od pondělí do středy od
17 – 18:30 (v úterý až do 19:30).

Velikonoční doba
Bohoslužby o velikonocích - Zelený Čtvrtek a Velký Pátek v 18 hod,
dopoledne na Velký Pátek bude křížová cesta v 10 hod,
Bílá Sobota - ráno v 8h bude modlitba breviáře a po nich obřady
s katechumeny a obřady velikonoční vigilie budou začínat ve 20 hod.
Na Hod Boží velikonoční bude žehnání pokrmů.
Na Hod Boží velikonoční budou mše sv. i v Domovech důchodců - jako
obvykle na Máji v 15h a u Hvízdala v 16h.
Svatovojtěšská pouť bude v naší farnosti v neděli 28. dubna spojená
s farním dnem – celodenní program.

Nedělní dětské katecheze
3.
10.
17.
24.
31.
7.
14.
21.
28.

3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.

mše svatá pro mládež v kostele
katecheze pro děti v dolním sále
společné kázání v kostele
katecheze pro děti v dolním sále
mše svatá pro mládež v kostele
společné kázání v kostele
katecheze pro děti v dolním sále
katecheze pro děti v dolním sále
společné kázání v kostele

(M. Benešová)
(Š. Hovorková)
(T. Krištofová + M. Kolářová)
(Š. Hovorková)
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Kalendář – březen - duben 2019
9.-10.3.

Štěkeň

duchovní obnova pro akolyty

22.-23.3.

fara u sv.Vojtěcha

Farní burza

25.3.

19:00 h

Kostel sv. Rodiny

Taizé

26.3.

20:15 h

Kostel sv. Vojtěcha

Večer chval

28.3.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

koncert Pavla Žalmana

Kostel sv. Vojtěcha

ZUŠ – repríza muzikálů

30.3.
30.3.

9:00 h

fara u sv.Vojtěcha

postní duchovní obnova farnosti

31.3.

8:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

společné udílení sv.nemocných

31.3.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

mše sv. pro mládež

1.4.

18:45 h

fara u sv.Vojtěcha

Pastorační rada farnosti

3.4.

18:30 h

Kostel sv. Vojtěcha

modlitba s Donem Boskem

Salesiánské středisko

romský den

6.4.
8.4.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Kurz Beta

13.4.

15:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

setkání mládeže s otcem
biskupem

14.4.

14:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

žehnání kol

Kostel sv. Vojtěcha

postní zpovídání

15.-17.4.

17:00 – 18:30
(út až do 19:30)

27.4.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Pouť sv.Vojtěch – farní den

29.4.

19:00 h

Kostel sv. Rodiny

Taizé

30.4.

20:15 h

Kostel sv. Vojtěcha

Večer chval

Fíkovník - 28. ročník, č. 03-04/2019, vyšlo 03.03.2019, uzávěrka 05-06/2019 je 30.04.2019, vyjde, dá-li Pán,
05.05.2019, 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.

