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Péče o stvoření (podle Laudato sii) 

 – motto naší farnosti na šk. rok 2020/21 

První stránka Bible se podobá velkolepému chvalozpěvu díků. Příběh 
Stvoření je rytmizován refrény, které neustále podtrhují dobrotu a krásu 
všeho, co existuje. Bůh svým slovem volá k životu a všechno začíná 
existovat. Slovem odděluje světlo od tmy, střídá den a noc, mění roční 
období, otvírá paletu barev rozmanitostí rostlin a živočichů. V těchto 
překypujících místech života, jež rychle přemáhají chaos, se jako poslední 
ukazuje člověk. Toto objevení člověka vzbuzuje přemíru plesání, které 
zvětšuje zadostiučinění i radost: „Bůh viděl všechno, co udělal, a hle – 
bylo to velmi dobré“ (Gn 1,31). Dobré, ale i krásné. Je vidět krása 
veškerého stvoření! 

Nádhera a mysterium Stvoření rodí v lidském srdci prvotní hnutí, které 
podněcuje k modlitbě (srov. Katechismus, KKC, 2566). Tak čteme v 8. 
žalmu: „Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc, na 
hvězdy, které jsi stvořil: Co je člověk, že na něho myslíš, co je člověk, že se 
o něho staráš?“ (Žl 8,4-5). Žalmista rozjímá o tajemství existence kolem 
sebe a nad sebou vidí hvězdné nebe, které nám dnešní astrofyzika 
ukazuje v celé jeho nezměrnosti, a táže se po záměru lásky, jež za tak 
mohutným dílem musí být! A čím je v tomto nedozírném prostoru člověk? 
„Téměř ničím,“ říká jiný Žalm (srov. 89,48): bytostí, která se rodí a umírá, 
křehkým stvořením. A přece, ve vesmíru je lidská bytost jediným 
stvořením, jež si tuto tak překypující krásu uvědomuje. Nepatrná bytost, 
která se rodí a umírá, dnes je a zítra není, ale jediná, která si je toho 
vědoma. My jsme ti, kdo si tuto nádheru uvědomují. 

Tváří v tvář této kráse Stvoření nás papež František vybízí: „Všichni 
jsme nositeli radosti. Pomysleli jste na to? Že jsi nositelem radosti? Anebo 
raději přinášíš špatné zprávy, jež skličují. Všichni jsme schopni přinášet 
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radost. Tento život je darem, který nám daroval Bůh, a je příliš krátký, 
než aby byl spotřebováván smutkem a hořkostí. Chvalme Boha, buďme 
prostě spokojeni, že jsme. Pohleďme k veškerenstvu, pohleďme na krásu 
i na svoje kříže a řekněme: Ty existuješ, učinil jsi nás pro Sebe.“ Vnímat 
onen neklid srdce, který mne vede, abych vzdával Bohu díky a chválu. 
Jsme potomci velikého Krále, Stvořitele, a jsme schopni přečíst ve 
stvoření Jeho podpis.  Stvoření, o které se dnes nestaráme, však nese 
podpis Boha, který ho učinil z lásky. Pán ať nám umožní stále hlouběji to 
chápat a přivádí nás k projevu díků. Děkování je krásnou modlitbou. 

Toto téma budeme rozpracovávat v průběhu roku. A pro zájemce 
o hlubší poznání se nabízí kurz: Výklad Laudato sii, setkávání bude 1x 14 
dní v pondělí od 16h. 

o. Josef 

 
Vzpomínka na pana Ing. Karla Groulíka 

9. září uplyne 25 let od smrti Ing. Karla Groulíka, který zemřel náhle 
ve věku 62 let. Jeho mnohostranné aktivity přesahovaly rámec naší 
farnosti a tento text je jejich stručnou připomínkou. 

Od dětství žil v Českých Budějovicích, kde v roce 1952 maturoval na 
gymnáziu. I když měl velký zájem o humanitní vědy, rozhodl se v době 
nesvobody pro studium stavební fakulty ČVUT.  Po jejím absolvování 
pracoval ve funkci stavebního inženýra v Pozemních stavbách. Oženil se 
a s manželkou vychovali sedm dětí. 

Jako hluboce věřící a praktikující katolík byl v sedmdesátých letech 
pro své postoje vyslýchán StB a diskriminován zákazem výkonu povolání 
v Č. Budějovicích. Ve stejné době působil i jako poradce tehdejšího 
biskupa Hloucha pro stavební záležitosti. Intenzivně se věnoval i malbě, 
proto z období totality pochází i většina jeho obrazů se sakrálními 
náměty. 

Po pádu komunismu vyvrcholila jeho mnohostranná činnost. Podílel se 
na založení Panevropské unie Čech a Moravy a stal se jejím 
místopředsedou. Zasloužil se rovněž o vybudování Německého 
informačního střediska v našem městě a zasazoval se o dorozumění 
a smíření mezi Čechy a sudetskými Němci. 
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Velmi záslužnou činnost vyvíjel Karel Groulík při obnově církevních 
kulturních památek naší diecéze. Inicioval opravu zdevastovaných 
kostelů v pohraničí (Zvonková, Svatý Kámen, Svatý Tomáš). 
V Č. Budějovicích se zasloužil o opravu katedrály, o znovupostavení 
mariánského sousoší, jakož i pomníku Adalberta Lanny. V naší farnosti 
byl aktivním členem farní rady a stal se autorem návrhu oltáře, 
křtitelnice a ambonu, následně se odborně podílel i na první výrazné 
porevoluční opravě kostela sv. Vojtěcha a farní budovy. 

Po listopadu 1989 se bohatě rozvinula i publikační činnost Karla 
Groulíka, která vycházela z jeho hlubokého zájmu o historii, filosofii, 
teologii, politiku a umění. Jejím výsledkem jsou dvě knihy vydané ještě za 
jeho života, a to České bloudění dvacátým stoletím a Moudrosti 5000 let. 
Jeho poslední knihu, Úděl a únik, vydala rodina v roce 2016. 

Jeho statečnost, moudrost a smysl pro pravdu a spravedlnost, stejně 
tak jako upřímná zbožnost, zaslouží hluboký obdiv. Celý život usiloval 
o obrodu mravních kvalit národa narušených totalitními režimy 
dvacátého století. Často také zmiňoval nutnost obnovení Mariánského 
sloupu v Praze, ke které došlo před pár dny. Určitě mu to udělalo 
radost….. 

Michaela Kudláčková, dcera 

 
Nový běh kurzu ALFA 

Od konce října t. r. (29.10.) se plánuje třetí běh kurzu ALFA.  

Kurz je určen všem, pokřtěným i nepokřtěným, kteří přemýšlejí 
o smyslu svého života a chtějí se nechat inspirovat křesťanstvím, anebo 
se prohloubit v otázkách křesťanské víry.  

Kurz probíhá formou 10-ti společných setkání nad vybranými tématy 
a jednoho společně prožitého víkendu (Kvilda). Účastníci kurzu jsou 
doprovázeni modlitbou, kterou zajišťují jednotlivá společenství farnosti 
sv. Vojtěcha.  

Kurz povede P. Jindřich, na kterého se zájemci o účast na kurzu 
mohou obracet, a to osobně nebo prostřednictvím mailu srajer@tf.jcu.cz 
Bližší informace ke kurzu jsou dostupné na plakátcích, webových 
stránkách farnosti a na internetu – např. na  www.katolalfa.cz 
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Farní poradna 

Od února 2020 je v naší farnosti otevřená farní poradna. Je to místo, 
kde ti, kdo něco umějí a jsou ochotni věnovat trochu svého času zadarmo 
ostatním, se o to dělí s těmi, kdo mají problém a potřebují vyslechnout, 
poradit, získat informace, nasměrovat. Nejde o oficiální poradnu, ale 
o možnost vzájemně se obohatit a pomoci si. Konzultace probíhají po 
domluvě na faře nebo telefonicky. 

Nabízíme pomoc v těchto oblastech: 

 Vyřizování dávek na úřadě,  formalit kolem důchodů, příspěvků na 

péči, obtížné životní situace. 

 Možnost popovídat si o manželství a partnerských vztazích. 

 Základní právní poradenství, důchody, dědictví, dluhy, alimenty. 

 Psychologická podpora při řešení školních obtíží dětí, poradenství pro 

rodiče, pro dospělé např. podpora v náročných životních situacích. 

 Poruchy učení u dětí - problémy se čtením, psaním, matematikou. 

 Finanční gramotnost, finanční poradenství, dluhová problematika. 

 Počítačová gramotnost, poradenství při problémech s PC, Wordem, 

Excelem. 3D tisk. 

 Poradenství v oblasti staveb. 

 Vaření, recepty. 

Pokud máte zájem o konzultaci v některé z těchto oblastí, obracejte se, 
prosím, 
na P. Josefa Mendela: telefon 605 268 665, email: farnost@ctyrak.cz 
nebo 
na Petra Širokého: telefon 602 133 384, email: psiroky@email.cz.  
Ti vás spojí s konkrétním odborníkem. 
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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 průběhu října a přihlásit se můžete 
v sakristii nebo telefonicky či přes email. 

 
Ze života naší farnosti 

18.7. Josef Hemmer (křest) 

25.7. Jan Čarný (křest) 

25.7. Juraj Jozef Dzurenda (křest) 

25.7. Hanuš Václav Hojdar (křest) 

25.7. Dominik Porteleki (křest) 

31.7. Josefa Talachová (pohřeb) 

  1.8. Marco Džobák (křest) 

  1.8. Lenka Monika Kohoutová (křest) 

  1.8. Anna Martina Matoušová (křest) 

  2.8. František Faktor (sv. nemocných) 

  5.8. pí Uhlíková (sv. nemocných) 

  8.8. Ludmila Bíchová (sv. nemocných) 

22.8. Viktor Václav Kymla (křest) 

22.8. K. Flachsová – J. Joška (svatba) 

23.8. Dominik Savio Prachař (křest) 
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Nedělní dětské katecheze 

  6.9.  mše sv. + požehnání školákům a studentům 

 13.9.  společné kázání v kostele 

 20.9.  katecheze pro 2 skupiny dětí 

 27.9.  katecheze pro 2 skupiny dětí 

  4.10. katecheze pro 2 skupiny dětí 

11.10. katecheze pro 2 skupiny dětí 

18.10. společné kázání v kostele 

25.10. mše svatá pro děti v kostele 

 
Hospodaření farnosti červenec - srpen 2020 

Příjmy ze sbírek a darů: 126.392,- Kč (včetně 2 účelových sbírek na 

novou fasádu kostela ve výši 47.498,- Kč). Výdaje na energie, květiny, 

bohoslužebné potřeby, katechetické pomůcky ad.… 32.901,- Kč. 

Upřímné Pán Bůh zaplať.  

 
Letošní „Doba stvoření“ se zaměří na hříchy 

nespravedlnosti a pustošení planety 

Zatímco slavení doby adventní, vánoční, postní a velikonoční se v církvi 

ustálilo již ve středověku, „doba stvoření“ se v křesťanských církvích slaví 

teprve od počátku nového tisíciletí. Je to několik týdnů ode Dne modliteb 

za péči o stvoření 1. září do svátku sv. Františka z Assisi 4. října (patrona 

ekologie), kdy mohou křesťané slavit Boží dílo stvoření, děkovat za ně 

a věnovat zvláštní pozornost vztahům mezi sebou navzájem a s celým 

stvořeným světem. 

Náš úkol chránit a pečovat o život souvisí s udržitelností ekologických, 

ekonomických, sociálních a politických systémů. Mezi těmito aspekty 

života musí být udržována spravedlivá rovnováha pro zdraví Země a všeho 

stvoření.  
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Výuka náboženství 

Výuka probíhá na školách (1. stupeň) a na faře (2. stupeň), začátek 
v průběhu září (dle ohlášek). 

ZŠ Máj I. + ZŠ Máj II. 

1. - 2. třída  středa 13.30 – 14.15 
3. - 5. třída  středa 14.45 – 15.30 
Pozor - změna!  
Vyučuje se na KC Máj, 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 

Doba výuky je v jednání. 
Vyučuje P. Josef Mendel (605 268 665). 
 
ZŠ Šindlovy Dvory 

1. – 5. třída  pátek 12:30 -13:30 
Vyučuje se v učebně 5. třídy, vyučuje P. Vít Dlapka (732 217 001). 
 
Druhý stupeň  ZŠ 

6. – 9. třída  čtvrtek 15.45 – 16.30 
Vyučuje se v dolním sále, vyučuje P. Josef Mendel (605 268 665). 
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Kalendář září–říjen 2020 

6.9. 10:00 h Kostel sv. Vojtěcha Žehnání školákům a studentům 

7.9. 18:45 h fara u sv.Vojtěcha Ekonomická rada farnosti 

10.9. 15:00 h KC Máj Dětský den 

12.-13.9.   Víkendovka ZUŠ + akademie 

13.9. 10:00 h KC Máj mše sv. s dětskými zpěvy 

14.9. 18:00 h Kostel sv. Vojtěcha Mše sv. + zakončení kurzu Alfa 

20.9.  Kostel sv. Vojtěcha Měsíční sbírka 
Na novou fasádu kostela 

21.9. 19:00 h fara u sv.Vojtěcha Pastorační rada farnosti 

26.9.  SaSM Čtyrák Mezinárodní den Romů 

28.9. 19:00 h Kostel sv. Rodiny Taizé 

2.-4.10.  Štěkeň Manželský víkend 

4.10. 10:00 h Kostel sv. Vojtěcha mše sv. pro mládež 

10.10.  Tampír brigáda 

10.10.  Praha projektový den ZUŠ 

11.10. 10:00 h Kostel sv. Vojtěcha 
Slavnost posvěcení kostela 

 + 30 let farnosti 

13.10. 19:00 h Kostel sv. Vojtěcha Zahájení akademického roku 

16.-18.10.  Štěkeň Apalucha 

24.10  fara u sv.Vojtěcha Den ZUŠ 

25.10 10:00 h KC Máj mše sv. s dětskými zpěvy 

25.10  Kostel sv. Vojtěcha Měsíční sbírka 
na novou fasádu kostela 

26.10. 19:00 h Kostel sv. Rodiny Taizé 

28.-31.10.  fara u sv.Vojtěcha Celostátní setkání 
salesiánských ministrantů 

 
 
 
Fíkovník - 29. ročník, č. 09-10/2020, vyšlo  06.09.2020, uzávěrka 11-12/2020 je 03.11.2020, vyjde, dá-li Pán, 
08.11.2020, 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). Toto číslo 
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