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ZPRAVODAJ 

 

  

 
Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20) 

Vstoupili jsme do doby postní, v tomto příhodném čase se tedy nechme 
vést jako Izrael na poušti (srov. Oz 2,16), abychom konečně zaslechli hlas 
našeho Snoubence a s větší hloubkou a ochotou mu dali v sobě zaznít. 

Papež František píše: „V této postní době bych se chtěl na každého 
křesťana obrátit slovy, která jsem napsal mladým lidem v apoštolské 
exhortaci Christus vivit: Pohleď na rozepjaté paže ukřižovaného Krista 
a dovol, ať tě stále znovu zachraňuje. A když přijdeš vyznat své hříchy, 
pevně věř v jeho milosrdenství, které tě osvobozuje od viny. Kontempluj 
jeho krev prolitou s tak velikou láskou a nech se jí očistit. Tak budeš moci 
být vždy jako znovuzrozený“ (čl. 123).  

V postním čase je velice důležitá modlitba. Více než povinnost vyjadřuje 
modlitba potřebu odpovědět na Boží lásku, která nás stále předchází a 
povzbuzuje. Jde o dialog od srdce k srdci, od přítele k příteli. Křesťan se 
modlí s vědomím, že je nezaslouženě milován. 

Ježíšova smrt a jeho zmrtvýchvstání nepatří do minulosti: mocí Ducha 
Svatého je stále aktuální a skrze víru nám dovoluje hledět na Kristovo tělo 
a dotýkat se ho v mnoha trpících. Velikonoční tajemství jako střed našeho 
života znamená soucítit s Kristovými ranami, které jsou přítomné 
v nevinných obětech válek, v mocichtivém zneužívání života od početí až 
po stáří, v nejrůznějších formách násilí a přírodních katastrofách, 
v nespravedlivém rozdělení přírodního a nerostného bohatství, zneužívání 
lidí skrze zavádějící používání komunikačních prostředků, v jakékoli 
formě obchodu s lidmi, v honbě za ziskem, která se stává formou 
modloslužby. 

Na přímluvu Panny Marie přijměme výzvu nechat se smířit s Bohem, 
abychom zaměřili pohled svého srdce na velikonoční tajemství a obrátili 
se k otevřenému a upřímnému dialogu s Bohem. Budeme se tak moci stát 
tím, co Kristus říká svým učedníkům: solí země a světlem světa (srov. Mt 
5,13-14). 

o. Josef 
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Co nás ve farnosti čeká 
Postní doba 
Křížové cesty v postní době jsou 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 14.3. - kazatelem bude 
salesián P. Petr Matula z Brna, tématem je „Každodenní svatost a znamení 
koronaviru“ (na text Lk 15,27). Začátek přednášek je v 9hod – ale obnova bude 
začínat už společnou mší sv. v 7:30 v kostele a následnou společnou snídaní. 

Společné udílení sv. nemocných bude v naší farnosti v neděli 15.3. při ranní mši 
sv. v 8h. 

V domovech seniorů na Máji a u Hvízdala bude sv. smíření a udílení 
sv. nemocných v sobotu 4.4. 

Děti své příspěvky z tzv. Postniček (na charitu nebo misie v Bulharsku), odevzdají 
na Hod Boží velikonoční v sakristii. 

Zpovídání před Velikonocemi bude ve svatém týdnu od PO-ST 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 26. dubna spojená s farním 
dnem – celodenní program. 

 
Příprava na Velikonoce 
  28. – 29. března 2020 

             Začátek: SO v 9:30 / Konec: NE v 11:30 
Cena: 200,- Kč 

 

pro děti ve věku 9 - 14 let především z farnosti sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech 
nabízíme zážitkový víkend s přespáním na faře na E. Destinové 1. 
Zájemci se mohou přihlásit v sakristii. 

Na co se můžete těšit: 
zábavné hry, nová parta kamarádů, inspirativní příběhy, modlitba, mše svatá 

Těší se na Vás  Janča, Standa, Eliška, P.Josef a P.Vít 
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Farní poradna – otevření 

Od února byla v naší farnosti otevřena farní poradna. 

Mělo by to být místo, kde ti, kdo něco umějí a jsou ochotni věnovat trochu svého 
času zadarmo ostatním, se o to rozdělí s těmi, kdo mají problém a potřebují 
vyslechnout, poradit, získat informace, nasměrovat. Nepůjde o oficiální poradnu, 
ale o možnost vzájemně se obohatit a pomoci si. Konzultace budou probíhat ve 
vyhrazených hodinách na faře. 

Farní poradna – termíny na březen 2020 

Datum Čas Téma Kdo 

02.03.20 17-18:00 Možnost probrat manželské a partnerské vztahy. 
B. a P. 
Širokých 

04.03.20 15-17:00 Vaření, recepty. G.Vítová 

10.03.20 9-11:00 

Psychologická podpora při řešení školních obtíží dětí, 
poradenství pro rodiče, pro dospělé např. podpora v 
náročných životních situacích. Z.Bílková 

11.03.20 17:30-19:00 
Poradenství v oblasti staveb. Možnost popovídat si o 
problémech v manželství. P.Reitinger 

12.03.20 16-17:30 

Pomoc při vyřizování dávek na úřadě, formalit kolem 
důchodů, příspěvků na péči, obtížných životních 
situacích. B.Široká 

17.03.20 15:30-17:00 
Finanční gramotnost, finanční poradenství, dluhová 
problematika. P.Janoušek 

18.03.20 16:30-18:00 
Řešení školních obtíží dětí – problémy se čtením, 
psaním, matematikou. H.Kressová 

26.03.20 16-17:30 

Pomoc při vyřizování dávek na úřadě, formalit kolem 
důchodů, příspěvků na péči, obtížných životních 
situacích. B.Široká 

26.03.20 19-20:30 Zdravý životní styl, finanční gramotnost. S.Synáčková 
 
Všechny rozhovory jsou naprosto důvěrné a bude o nich zachována mlčenlivost. 

Konzultace probíhají na faře, v ministrantské místnosti, zvoňte, prosím, na vrátnici, 
tam vás nasměrují. 
V případě změn (nemoci atd.) bude vždy aktuální stav v kalendáři na webu 
farnosti, na záložce "Poradna". 

Pro bližší informace je možné se obracet na  
P. Josefa Mendela (telefon 605 268 665, email farnost@ctyrak.cz)  
nebo na Petra Širokého (telefon 602 133 384, email psiroky@email.cz). 
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Fastfood pro duši  

Spousta lidí v našem prostředí jí mnohem dřív, než dostane hlad. A když už hlad 
přijde, jsme zvyklí ho rychle zahnat ve fastfoodu nebo čímkoliv, co je po ruce.  

Kdo se chce stravovat zdravě, přemýšlí mnohem víc o tom, kolik a jakých živin 
potřebuje a čím je vhodně doplní.  

V postní době si řada křesťanů snaží něco odepřít (alkohol, kafe, sladkosti, 
televizi, sociální sítě) a volí si nějaký sebezápor, aby se naučili lépe ovládat. Nic 
proti tomu, sebeovládání je ovoce Ducha svatého (Gal 5,22). Může to přinést 
i prospěšný detox našeho vnitřního prostředí (fyzického, psychického 
i duchovního). Půst ale není cvičením vůle, které spočívá v tom, že to vydržím 
a budu na sebe a svůj výkon patřičně hrdý. 

Je ale dobré „vyhladovět“, 
abych se stal vnímavějším na to, 
co do sebe přijímám a jak to na mě působí, 
zda mi to prospívá nebo škodí. 

Postní doba nás zve k reflexi toho, 
čím běžně sytím především své nitro. 
„Fastfoodem“ nebo zdravou a hodnotnou stravou 
se všemi potřebnými živinami ve správném množství? 
Čím utišuji hlad svého nitra? 
Nepodléhám pokušení co nejrychleji tento hlad utišit 
čímkoliv, co je po ruce? 

Ježíš dodává, 
že se můžeme sytit a živit Božím slovem. 
Co si v postní době na tuto stravu navyknout? 

(autor článku Pavel Semela, víra.cz) 

 

Nedělní dětské katecheze 

  8.3. katecheze pro 2 skupiny dětí 
15.3. katecheze pro 2 skupiny dětí 
22.3. společné kázání v kostele 
29.3. společné kázání v kostele  
  5.4. katecheze pro 2 skupiny dětí 
12.4. společné kázání v kostele 
19.4. společné kázání v kostele  
26.4. katecheze pro 2 skupiny dětí 
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Ze života naší farnosti 

18.1. Justin Milo (křest) 
  1.2. Nikola Melanie Novotná (křest) 
21.2. Jitka Střelečková (sv. nemocných) 

 

Hospodaření farnosti leden–únor 2020 

Příjmy ze sbírek a darů: 169.055,- Kč (včetně účelové sbírky na Svatopetrský 
haléř ve výši 22.894,- Kč a 2 účelových sbírek na novou fasádu ve výši 33.364,- 
Kč a 26.626,- Kč). Výdaje na energie, květiny, bohoslužebné potřeby, liturgické 
knihy, účelová sbírka, vazačské práce, elektromateriál, úklidové prostředky, 
ventilátor, předplatné, revize zvonů, oprava elektro ad.… 54.243,- Kč. 

Upřímné Pán Bůh zaplať.  
 

Oprava fasády 

Členové ekonomické rady se od podzimu minulého roku na svém jednání zaobírají 
především přípravou opravy fasády budovy farního kostela Sv. Vojtěcha. Naší 
snahou je v roce 2020 celou akci projekčně připravit a v roce 2021 přistoupit 
k vlastní realizaci. 

Provedli jsme konzultace na stavebním oddělení Českobudějovického biskupství, 
inventuru dostupné stavebně technické dokumentace o budově farního kostela.  
Rovněž jsme s příslušným odborníkem na energetiku budov posuzovali možnost 
zateplení stropu, či památkově citlivou úpravu oken. 

Aktuálně vše připravujeme k výběru a zadání vlastního realizačního projektu. 
Předpokládáme, že detailní projektová dokumentace bude hotova na začátku 
prázdnin, aby byl dostatek času jejího projednání s příslušnými orgány státní 
správy především v oblasti památkové ochrany. 

Dále se snažíme o postupné zjišťování podmínek jednotlivých dotačních 
a nadačních titulů s cílem od podzimu tohoto roku podávat jednotlivé žádosti 
o dotace, či podporu. 

Rádi bychom s opravou fasády posléze spojili i parkovou úpravu bezprostředního 
okolí budovy farního kostela.  

Závěrem bych rád poděkoval všem farníkům za jejich příspěvky při pravidelné 
účelové sbírce. Jsou velikým povzbuzením při realizaci tohoto finančně náročného 
záměru. 

Za ekonomickou radu: Ing. Václav Protiva 
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Bohoslužba slova 
(k mottu Žít z eucharistie … na pokračování) 

 

Vstupní zpěv 

Vstupní obřady začínají vstupním zpěvem – ten se do mše sv. dostal asi v 5. stol. 
Poté, co církev dostala svobodu, zařadila do liturgie některé prvky císařského 
ceremoniálu. Zpěv chce znázornit, že do svého shromáždění přichází jediný 
skutečný vládce světa – Ježíš. Zpěv má také vyjádřit jednotu srdcí celého 
shromáždění. 

Čtení z Bible 

V židovských synagogách se čítávala dvě čtení: ze Zákona a z Proroků. Křesťané 
tento zvyk ve svých shromážděních převzali a ke čtením ze židovských Písem 
připojili texty o Ježíšovi, později také listy apoštolů – tak měla naše bohoslužba 
slova čtyři čtení. Počet byl později snížen na tři čtení v neděli a dvě ve všední dny. 
Čtení se přednáší od ambonu a postojem je sezení (doposud se stálo) – tím se dobře 
vyjadřuje ochota k naslouchání. Abychom čtení z Bible poslouchali s užitkem, bývá 
prospěšné se připravit – např. během týdne si přečíst texty, které se budou číst 
v neděli. V bohoslužbě slova nás oslovuje celá Nejsvětější Trojice – slovo Otce 
(1. čtení), Ducha sv. (2. čtení) a Syna (evangelium). 

Responsoriální žalm 

České slovo žalmy je z řeckého psalmoi, což znamená chvalozpěvy. Pán Ježíš často 
citoval různé úryvky žalmů, mají více působit na naše city než na náš rozum. Žalm 
má při každé mši sv. stejnou funkci – pomoci nám chvíli zůstat u přečteného textu, 
rozjímat nad ním, a pomocí zpěvu na něj odpovědět. Proto jsou žalmy velmi často 
vybrány tak, aby odpovídaly na 1. čtení nebo naopak aby nás připravily 
na evangelium. Protože je žalm Božím slovem a písní, je vhodné ho zpívat, a to 
od ambonu. 

Aleluja před evangeliem 

Slovo Aleluja je z hebrejštiny a znamená Chvalte Pána. Jeho vyslovováním děláme 
víc, než jen zpíváme: vítáme ve svém středu Ježíše Krista, který k nám bude 
v evangeliu promlouvat, chválíme jej a vyznáváme svou víru v něj. Tento krátký zpěv 
nás navíc spojuje s anděly a svatými v nebi. Aleluja se do mše sv. dostalo v 5. stol.. 
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V době postní se nezpívá – to nám pomáhá si uvědomit, že Boha můžeme chválit 
jen díky tomu, že Ježíš prožil své Velikonoce, že za nás umřel a vstal z mrtvých. 

Evangelium 

Tak jako lidé za Ježíšova života, i my máme možnost slyšet Pánova slova, a to právě 
při každé mši sv. v evangeliu. Slovu samotného Ježíše prokazujeme velkou úctu – 
vždy při něm stojíme, protože jsme v Ježíšově přítomnosti. Ve svých odpovědích 
vedeme rozhovor s Ním samotným – říkáme: „Sláva tobě, Kriste, Chvála tobě Pane“. 
Jaký smysl by měly tyto odpovědi, kdyby k nám vzkříšený Kristus právě nemluvil? 
Dále můžeme použít svíce a kadidlo a žehnáme se tzv. malým křížem. Po jeho 
přečtení kněz knihu políbí – dříve to dělali všichni přítomní – jako projev úcty vůči 
živému Ježíšovi, jehož slovo na nás má stejně mocné účinky jako na první učedníky.  

Homilie 

Promluva ve mši sv. se nazývá homilie (z řeckého slova pro vyučování).  
Homilie se týká – výkladu přečteného biblického textu ve světle Ježíšovy smrti 
a jeho zmrtvýchvstání, přípravy na slavení eucharistie a vysvětlení, jak slyšené Boží 
slovo a přijatá eucharistie mohou působit v každodenním životě po odchodu 
z kostela. 

Krédo a přímluvy 

Poté, co slyšíme Boží slovo, následují tři momenty, které nám pomáhají na Boží 
slovo správně zareagovat. Prvním z nich je chvíle ticha, která má následovat hned 
po kázání. Je to prostor pro Ducha Svatého, aby v nás ve chvíli usebrání slyšené 
Boží slovo zakořenil, připravil nás na slavení eucharistie i na úkoly po odchodu 
z kostela. Druhou odpovědí je vyznání víry, které se zařazuje v neděli 
a o slavnostech. Třetí odpovědí jsou přímluvy, které nazýváme také všeobecnou 
modlitbou, protože se přimlouváme nikoli sami za sebe, ale za druhé. Nebo také 
modlitbou věřících – vychází z toho, že ve starověku se nepokřtění této části 
bohoslužby již neúčastnili. Přímluvy mají vždy obsahovat následující čtyři úmysly 
přímluv – za církev, za představitele veřejného života, za místní společenství a za 
chudé, nemocné a zemřelé.  

o. Josef 
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Kalendář – březen–duben 2020 

12.3. 19:00 h fara u sv.Vojtěcha rada Výchovně-pastoračního společenství 

14.3.  KC Máj horozávody 

14.3. 9:00 h fara u sv.Vojtěcha postní duchovní obnova farnosti 

15.3. 8:00 h Kostel sv. Vojtěcha společné udílení sv.nemocných 

21.3.  Tampír brigáda 

22.3.  Kostel sv. Vojtěcha měsíční sbírka na novou fasádu kostela 

24.3. 20:15 h Kostel sv. Vojtěcha modlitební Večer chval 

25.3. 19:00 h fara u sv.Vojtěcha setkání lektorů 

28.-29.3.  Štěkeň duchovní obnova pro akolyty 

28.-29.3.  fara u sv.Vojtěcha farní víkendovka (děti z náboženství) 

28.3.  Praha projektový den ZUŠ 

30.3. 19:00 h Kostel sv. Rodiny Taizé 

1.4. 18:00 h Kostel sv. Vojtěcha Mše sv. s Donem Boskem 

4.4.  Kostel sv. Vojtěcha diecézní setkání mládeže s biskupem 

5.4. 10:00 h Kostel sv. Vojtěcha mše sv. pro mládež 

5.4. 14:00 h Kostel sv. Vojtěcha žehnání kol 

6.4. 19:00 h fara u sv.Vojtěcha Ekonomická rada farnosti 

6.-8.4. 17:00-18:30 
ÚT až do 19:30 

Kostel sv. Vojtěcha Postní zpovídání 

9.4.  České Budějovice Zelená nás baví 

18.4.  SaSM Čtyrák Mezinárodní den Romů 

18.4.  Tampír brigáda 

19.4.  Kostel sv. Vojtěcha měsíční sbírka na novou fasádu kostela 

20.4. 19:00 h fara u sv.Vojtěcha Pastorační rada farnosti 

25.4.  fara u sv.Vojtěcha Den ZUŠ 

26.4. 10:00 h Kostel sv. Vojtěcha Svatovojtěšská pouť + farní den 

27.4. 19:00 h Kostel sv. Rodiny Taizé 

28.4. 20:15 h Kostel sv. Vojtěcha modlitební Večer chval 
 
 

Fíkovník - 29. ročník, č. 03-04/2020, vyšlo  06.03.2020, uzávěrka 05-06/2020 je 27.04.2020, vyjde, dá-li Pán, 
03.05.2020, 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. 


