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ZPRAVODAJ

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

FÍKOVNÍK

09-10/2019
září/říjen

28. ROČNÍK

Žít z eucharistie
– motto naší farnosti na tento šk. rok 2019/20
Na náboženství jsme se učili, že abychom splnili svoji nedělní povinnost,
tak platně se mše svaté účastní ten, kdo přijde před evangeliem
a neodejde dříve než po svatém přijímání. Je to poněkud absurdní. Vždyť
jde-li o setkání s někým milovaným, skutečná láska nepočítá minuty.
A víra je především vztah – vztah lásky mezi Bohem a člověkem. Vztah
lásky je podstatou celého křesťanství, a tím i slavení eucharistie. Právem
nazval sv. Tomáš Akvinský eucharistii „svátostí lásky“ a Karl Rahner
dokonce „svátostí Ježíšova srdce“.
Pro každého, kdo poznal lásku Boží zjevenou v Ježíši Kristu, je absurdní
vystačit si s plněním „náboženské povinnosti“. Vždy nám hrozí pokušení
zevšednění. Otec Jiří Reinsberg při mši svaté říkával: „Teď jsme
shromážděni všichni okolo stolu Páně a k tomuto shromáždění je
zapotřebí, aby člověk byl vždycky celý, poctivý a pravý. A také ukotvený
ve své době“. Není dost dobře možné slavit eucharistii jako pasivní divák,
natož nechat kněze, ať ji slaví „za nás bez nás“. Koncil položil velký důraz
na aktivní účast věřících při mši svaté, vždyť slavení eucharistie se týká
každého z nás jednotlivě a celého společenství dohromady.
A opět otec Jiří Reinsberg: „Jestliže nám Pán Ježíš eucharistii svěřil, tak
je to veliká věc. Řekl: to dělejte na mou památku. A tady jde o slovo
památka. Památka neznamená, že si jdeme zavzlykat nebo něco
podobného, protože Kristus je život, a když řekl: to dělejte na mou
památku, tak to má procházet celým naším životem. Myslím, že by bylo
velice rozumné, aby si člověk vtloukal do hlavy, že když jde do kostela, že
jde děkovat. Ale ne takovým tím obyčejným způsobem. Tak ti děkuji,
a jde. Tohle díkůčinění je něco úplně jiného. To je radost ze života
Božího“. Oživení vztahu s Kristem je pro slavení eucharistie nesmírně
důležité; bez něj nejsme schopni pochopit, natož prožít, oč vlastně při mši
svaté jde. Tajemství eucharistie nás sice nesmírně přesahuje, ale zároveň
se nás velmi osobně týká: Jde v ní o nás samé, o naše sjednocení
s Kristem, o přetvoření v Krista. Je dobré živit v sobě úžas nad tímto
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tajemstvím, aby nám svátost lásky nezevšedněla – je totiž nevyčerpatelná,
stále v ní můžeme objevovat nové a nové „zlaté žíly“.
Proto se tento rok zaměříme na mši svatou, na její hlubší poznávání
a prožívání. Jaké máme nabídky ve farnosti? Můžeme se účastnit adorací
– každý čtvrtek od 17:15 a na první pátek od 17h, můžeme zakoušet
plnost eucharistie při přijímání podobojí každé pondělí při mši sv. v 18h.
Dále budeme více poznávat mši svatou skrze články zde ve Fíkovníku
nebo při tematických promluvách. A pro zájemce o hlubší poznání
se nabízí kurz: Výklad mše svaté, který začne v pondělí 7.10. od 16h
a setkávání bude pokračovat 1x za 14 dní během celého šk. roku.
P. Josef Mendel, SDB

Katechumenát a příprava na svátost biřmování
I v letošním roce se otvírá možnost všem, kteří chtějí lépe poznat
křesťanskou víru a přijmout svátosti uvádějící do života Církve.
Pro zájemce o křest, nebo ty, kdo byli pokřtěni, ale nevyrůstali a nebyli
vzděláváni a vychovávání ve víře se otevírá katechumenát. Každotýdenní
setkávání v rozhovorech o víře.
Pro ty, kteří chtějí své křestní vyvolení stvrdit svátostí biřmování,
otevíráme pravidelnou týdenní přípravu.
Oba programy budou začínat v polovině října a přihlásit se můžete
v sakristii nebo telefonicky či přes email.

Ze života naší farnosti
26.7.
5.8.
5.8.
10.8.
18.8.
18.8.
18.8.
18.8.
30.8.
31.8.

Andrea Billá (křest)
pí Bauerová (sv.nemocných)
Růžena Vokřálová (pohřeb u sv. Otýlie, kremace)
Emelie Leyla Kohlerová (křest)
Eliška Cábová (křest)
Denis Slivka (křest)
Eliška Martina Mikelová (křest)
Eva Marie Mikelová (křest)
Lukáš Kroka (křest)
Sabina Marie Gorolová (křest)
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Hospodaření farnosti červenec - srpen 2019
Příjmy ze sbírek a darů: 88.449,- Kč. Výdaje na energie, květiny,
bohoslužebné potřeby, ministrantské alby, kancelářské potřeby, úklidové
prostředky ad.… 34.066,- Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať.

Výuka náboženství
Výuka probíhá na školách (1. stupeň) a na faře (2. stupeň) od 2. poloviny
září (dle ohlášek).

ZŠ Máj I. + ZŠ Máj II.
1. - 2. třída středa 13.45 – 14.30
3. - 5. třída středa 14.45 – 15.30
Vyučuje se na Máji II. ve 3. patře v Jazykové učebně.
Vyučuje P. Vít Dlapka (732 217 001).

ZŠ Oskara Nedbala
1.- 5. třída středa 14.00 – 14.45
Vyučuje P. Josef Mendel (605 268 665).

ZŠ Bezdrevská
1. - 2. třída čtvrtek 13.00 -13.30
3. – 5. třída čtvrtek 13.30 -14.00
Vyučuje se v klubovně v 1. patře, vyučuje P. Josef Mendel (605 268 665)

ZŠ Emy Destinové
1. – 5. třída pondělí 13.00 - 13.45 (změna!)
Vyučuje katechetka M. Vítová (777 693 990).

ZŠ Šindlovy Dvory
1. – 5. třída pátek 12:30 -13:30
Vyučuje se v učebně 5. třídy, vyučuje P. Vít Dlapka (732 217 001)
6. – 9. třída čtvrtek 15.45 – 16.30
Vyučuje se v dolním sále, vyučuje P. Josef Mendel (605 268 665)
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Nedělní dětské katecheze
1. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.
6. 10.
13. 10.
20. 10.
27. 10.

mše svatá pro děti v kostele s žehnáním školákům
katecheze pro 2 skupiny dětí
katecheze pro 2 skupiny dětí
mše svatá pro děti v kostele
společné kázání v kostele
mše svatá pro mládež v kostele
katecheze pro 2 skupiny dětí
katecheze pro 2 skupiny dětí
společné kázání v kostele

Od nového šk. roku budou vždy 2 katecheze pro děti (pro mladší děti –
do 6 let v dolním sále a pro starší děti do 10 let v horním sále, děti nad 10
let už budou prožívat bohoslužbu s rodiči v kostele).

Kalendář – září - říjen 2019
16.9.

Zahájení provozu aktivit Střediska

21.9.

fara u sv.Vojtěcha

Den ZUŠ

1.10.

19:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Benefiční koncert pro Středisko

6.10.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

mše sv. pro mládež

7.10.

16:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Výklad mše sv. (zahájení kurzu)

8.10.

19:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

VŠ - zahájení akademického roku

fara u sv.Vojtěcha

Den ZUŠ

Kostel sv. Vojtěcha

mše sv. – Slavnost posvěcení kostela

Štěkeň

Apalucha

Kostel sv. Vojtěcha

koncert Františka Nedvěda & Tie Break

12.10.
13.10.

10:00 h

18.-20.10.
25.10.

19:00 h

Fíkovník - 28. ročník, č. 09-10/2019, vyšlo 01.09.2019, uzávěrka 11-12/2019 je 28.10.2019, vyjde, dá-li Pán,
03.11.2019, 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.

