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ZPRAVODAJ

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

FÍKOVNÍK

07-08/2019
červenec/srpen

28. ROČNÍK

Nový Výchovně-pastorační projekt
salesiánského díla v Českých Budějovicích
Asi každý bude se mnou souhlasit, že změny ve společnosti se zrychlují.
Zatímco dříve se dály změny v řádu generací, dnes minimálně půl
generací, možná i rychleji. Zvláště je to patrné na těch, kdo do nového
světa vstupují, na dětech a mladých lidech. Pakliže se mění svět dětí
a mládeže, mění se i náš salesiánský svět a musíme se měnit i my.
Kdybychom přestali hledat nová a nová znamení doby a nereagovali na
ně, ztratili bychom možnost k dětem a mladým promlouvat, protože
bychom obrazně mluvili jinou řečí, které nové generace nerozumí.
Proto se již před několika desítkami let rozhodli salesiáni pro přijetí
projektové mentality. Totiž, že budou pravidelně sledovat stav společnosti,
církve, mladých… a hledat a zkoušet nové cesty, jak proniknout k srdci
současníků se slovem a skutky evangelia.
Salesiáni se naučili společně se svými spolupracovníky vytvářet
Výchovně-pastorační projekty (VPP) a to jak na místní úrovni, tak
národní či celosvětové. Výchovné, protože my salesiáni jsme především
vychovatelé k životu z víry, následujíce Nejvyššího vychovatele, který nás
vychovává a přetváří ke svému obrazu. Pastorační, protože Ježíš Dobrý
pastýř svého lidu nás učí starosti o celého člověka ve všech jeho
dimenzích. VPP se snaží analyzovat stav společnosti, Církve, nás samých
a hledá naše místo v Církvi a světě. Kam napřít své síly v příštích
několika letech? Neděláme ze setrvačnosti něco, co už by bylo záhodno
opustit?
Naše salesiánské dílo v Českých Budějovicích je dosti rozsáhlé. Každé
jednotlivé dílo má svůj poradní a řídící orgán. Farnost faráře s pastorační
radou, Salesiánské středisko mládeže (SaSM) ředitele se svou radou
koordinátorů, Vysokoškolské katolické hnutí (VKH) svého předsedu
a kaplana s radou, Základní umělecká škola (ZUŠ) svého ředitele se

2

07-08/2019

sdružením rodičů. Celé dílo pak zastřešuje Rada Výchovně pastoračního
společenství (VPS). Členy VPS jsme my všichni, kdo jsme v něm nějakým
způsobem zainteresováni. A radu VPS pak tvoří zástupci jednotlivých děl
spolu s komunitou salesiánů a jejich ředitelem.
Celý školní rok vypracovávala skupina složená ze zástupců jednotlivých
děl nový Výchovně-pastorační projekt díla v Českých Budějovicích.
(VPPKČB). Hledali silné i slabé stránky společné pro všechna díla.
Z tohoto hledání vyplynulo do příštích let pět společných priorit, které
neupírají jednotlivým dílům i jejich vlastní priority.
Otevřenost - je požadavkem doby, abychom „otevřeli dveře a srdce“ pro
ty, kdo jsou na okraji našeho společenství a pozvali také širší veřejnost
k účasti na našich aktivitách.
Dotek posvátna – nejen u mladých lidí můžeme pozorovat potřebu
zabývat se existenciálními otázkami. Na tuto potřebu můžeme odpovídat,
když umožníme lidem – při modlitbě, bohoslužbě nebo v kráse přírody
a harmonických vztazích – zažít „dotek posvátna“.
Výchova k odpovědnosti - Zejména našim zaměstnancům, dobrovolníkům a mladým lidem, kteří se účastní našich programů, chceme
postupně předávat stále více spoluodpovědnost za salesiánské poslání
v Českých Budějovicích.
Diakonia (služba člověku) - Jedná se o znamení zcela zásadní, které
musí být nepřehlédnutelné: Ježíš dával přednost těm, kdo byli na okraji
tehdejší společnosti. Tímto směrem chceme přispět ke změně naší vlastní
mentality i mentality lidí v našem okolí, a to i v otázce vztahu
k uprchlíkům, kteří jsou v humanitární nouzi.
Pomoc při hledání místa v životě - Jedním z cílů výchovy je pomoci
mladému člověku k vytvoření „životního projektu“, tedy k nalezení
vlastního zaměření a způsobu života, který mu umožní život hodnotně
prožít – naplnit.
Tyto priority nejsou svým způsobem nic objevného. Žijí totiž různou
intenzitou v myslích a srdcích nás všech. Někdy zformulované, někdy jen
v pocitech. Věříme, že i Duch Svatý byl přítomen při našem hledání. Snad
jsme mu naslouchali dobře. V každém případě se před námi objevuje
další část naši společné cesty, na niž bychom se měli vydat s otevřenýma
očima, ochotným srdcem a prozíravou myslí.
P. Vít Dlapka, SDB
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Hospodaření farnosti květen - červen 2019
Příjmy ze sbírek a darů: 124.822,- Kč (včetně účelových sbírek ve výši
32.421,- Kč). Výdaje na energie, květiny, bohoslužebné potřeby, nájemné,
úklidové prostředky, elektromateriál, mikrofon, knihy a záložky, kopírovací
služby, telefonní poplatky, upomínkové listy ad.… 132.411,- Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať.

Ze života naší farnosti
1.5. Petr Josef Holec (křest)
11.5. Lukáš Josef Kapusta (křest)
12.5. Lenka a Sára Jirkalovy (1.sv.přij.)
12.5. Prokop Štech (křest)
12.5. Lenka Lucie Šemrová (křest)
12.5. Tomáš Robert Králík (křest)
17.5. Filip Kotlár (křest)
25.5. Kristýna Anna Barthová (křest)
25.5. Lívia Horváthová (křest)
25.5. Marek Pužo (křest)
2.6. Tadeáš Michael Tomaško (křest)
7.6. Oldřiška Tesařová (sv.nemocných)
9.6. Matyáš Josef Kejha (křest)
9.6. Biřmování (4 farníci)
9.6. Jakub Václav Souček (křest)
16.6. První svaté přijímání (26 dětí)
16.6. Miroslav Josef Faltejsek (křest)
21.6. Josef Růžička (biřmování)
22.6. Filip Zelenka (křest)
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Mše svaté červenec – srpen 2019
Kostel sv. Vojtěcha:
pondělí – pátek 18:00
sobota – 7:30
neděle 8:00, 10:00, 18:00

Mše sv. v Domovech seniorů: 6.7., 3.8.
Máj 15:00
U Hvízdala 16:00
Katecheze pro děti při nedělních mších svatých o prázdninách nebudou.

Kalendář – červenec - srpen 2019
10.-14.7.
19.7.

Brno
19:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Katolická charismatická
konference
gospelová skupina Good Work
(koncert)

13.-18.8.

Chotěboř

celostátní setkání animátorů

18.-24.8.

Tampír

tábor ministrantů

31.8.

Kostel sv. Vojtěcha

vikariátní pouť dětí

Kostel sv. Vojtěcha

mše sv. na začátek šk.roku žehnání školákům

1.9.

10:00 h
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01.09.2019, Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha a Salesiánské středisko mládeže – DDM ČB, E. Destinové 1, 370 05
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