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ZPRAVODAJ 

 

  

 
 

Dotek posvátna 

 
Milí farníci, jedna z priorit našeho Výchovně-pastoračního projektu je 
„Dotek posvátna“.  

V textu našeho projektu jsme napsali: „…přes nezájem většiny 
společnosti o tradiční náboženskou praxi můžeme pozorovat 
u mladých lidí potřebu zabývat se existenciálními otázkami. Na tuto 
potřebu můžeme odpovídat jak ve vzdělávání, tak i ve výchově 
a pastoraci, kdy umožníme mladým zažít „dotek posvátna“… 

“ Nejedná se tu samozřejmě jen o mladé lidi. Vidíme to na před lety 
obnovené „Tříkrálové sbírce“.  

Lidé, kteří nechtějí mít účast na liturgickém životě Církve, jsou 
ochotni být součástí služebného (diakonického)života téže Církve. 
Přitom zažijí svou přijatelnou dávku setkání s posvátnem skrze 
koledníky. A zvláště dříve narození se v setkání s třemi králi setkávají 
se svým dětstvím, často nejšťastnější částí svého života.  

Nikdo z nás neví, zda tento dotek minulosti nebude pro někoho 
i dotekem boží milosti, která mu pomůže najít odložený, napůl skrytý 
vztah k Otci. Proto vás prosím o modlitební podporu našich 
koledníků. Bylo by krásné, kdyby alespoň jeden z navštívených 
pochopil, že „Tři králové“, kteří zazvonili u jeho dveří, přišli nalézt Boží 
Dítě právě v něm. 

Do Nového Roku Vám za celou komunitu žehnám 

o. Vít 
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Ze života naší farnosti 

10.11. Leontýna Kateřina Žigová (křest) 
12.11. Marie Doležalová (pohřeb) 
16.11. pí Kollarová (sv. nemocných) 
17.11. Eliška Markéta Vávrová (křest) 
24.11. Kryštof Miloslav Vacek (křest) 
30.11. Vojtěch František Prášil (křest) 
30.11. Michal Melena (křest) 
  5.12. Marie Kadlecová (sv. nemocných) 
  8.12. Liliana Zuzana Vítková (křest) 
21.12. udílení svátostí v DD (Máj, Hvízdal) 

 

Hospodaření farnosti listopad - prosinec 2019 

Příjmy ze sbírek a darů: 179.816,- Kč (včetně účelových sbírek na charitu, 
biblické dílo a bohoslovce ve výši 48.064,- Kč a na novou fasádu ve výši 55.415,- 
Kč).  Výdaje na energie, bohoslužebné potřeby, Fíkovník, služby, úklidové 
prostředky, varhanní preludia, nájmy, knihy, svíčky, kanc. potřeby ad.… 
116.575,- Kč. 

Upřímné Pán Bůh zaplať.  
 

Nedělní dětské katecheze 

12. 1. katecheze pro 2 skupiny dětí 
19. 1. katecheze pro 2 skupiny dětí 
26. 1. společné kázání v kostele 
  2. 2. katecheze pro 2 skupiny dětí 
  9. 2. společné kázání v kostele 
16. 2. katecheze pro 2 skupiny dětí 
23. 2. mše svatá pro děti v kostele 

 

Farní poradna - otevření 

Od února v naší farnosti plánujeme otevřít farní poradnu. 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. 

Zatím počítáme s těmito oblastmi: těžké životní situace, vyřizování dávek na 
úřadě, formalit kolem důchodů, příspěvků na péči, možnost promluvit si o 
problémech v manželství, pomoc s problémy ve Wordu a Excelu. 

Další oblasti by mohly být: dluhy, finanční gramotnost, vyřizování formalit kolem 
staveb, výchova dětí, zdravý životní styl. 
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Pokud tedy máte znalosti z těchto oblastí (nebo vás napadají další) a byli byste 
ochotni věnovat třeba 1-2 hodiny měsíčně pomoci ostatním, nebo byste se chtěli 
jakkoli jinak zapojit, dejte nám vědět na mail psiroky@email.cz, nebo telefon 602 
133 384 (Petr Široký), nebo P. Josefu Mendelovi. 

Na stejné kontakty se můžete už rovnou obracet, pokud naopak konzultaci 
potřebujete. Během ledna bychom si rádi udělali představu a vše naplánovali. 

Petr Široký 

Vstupní obřady mše svaté 
(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. 

Znamení kříže 
Křesťané si již ve 2. stol. zvykli začínat znamením kříže každou svou činnost: vstávání, 
umývání, obouvání či jídlo, gesto kříže bylo také záhy vnímáno jako ochrana proti Zlému. 
Původně se jednalo o tiché, soukromé gesto malého křížku na čele, až ve středověku se 
rozšířil zvyk dělat v úvodu mše velký latinský kříž, jak jej známe dnes. 

Pozdrav 
Pozdrav na začátku mše sv. má za cíl probouzet vědomí Ježíšovy přítomnosti mezi námi, 
vzkříšený Ježíš je od začátku mše sv. uprostřed nás. Úvodní pozdrav je také požehnáním. 
Když na začátku bohoslužby kněz zdraví lidi, tak jim žehná, aby mši sv. dobře a 
s užitkem prožili. Když lidé odpovídají „I s tebou“, tak na oplátku žehnají knězi, aby ji 
požehnaně prožil i on. 

Úkon kajícnosti 
Účelem krátké chvíle ticha je usebrání, uvědomění si, že před Boha vždy předstupujeme 
jako ti, kdo se bez jeho milosrdenství neobejdou. Náš úkon kajícnosti do mše přeskočil 
z irské mnišské ranní modlitby, kdy se jeden druhému touto modlitbou vyznávali ze 
svých slabostí. Do bohoslužby to bylo začleněno v 10. stol.. Po dlouhá staletí to byl 
soukromý dialog mezi knězem a ministranty, až svatý papež Pavel VI. ve 20. stol. rozhodl, 
že jej mají říkat všichni, kdo jsou v kostele. Celá mše svatá je velkou pomocí v boji se 
zlem a hříchem. 

Kyrie 
V antice existoval univerzální slogan, kterým davy v řeckém jazyce vítaly vítězného 
vladaře nebo dobyvatele: „Kyrie eleison (Pane smiluj se)“. Tímto zpěvem vyznáváme, že 
vzkříšený Ježíš je přítomen v našem středu, že on je Pán, pravý vládce světa, který má 
v našem osobním životě i ve společnosti největší moc. 
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Gloria 
Je jednou z nejstarších křesťanských písní, a to ze 4. stol.. Slovo sláva už do našeho 
každodenního slovníku jakoby nepatřilo, ale v Bibli se nachází hojně. Označuje něco 
moc důležitého – něco, co obklopuje a doprovází Boha, co signalizuje Jeho přítomnost. 
Spatřit Boží slávu znamená zažít, že Bůh je blízko. Boží sláva je přítomná při bohoslužbě 
a proniká životy těch, kdo se bohoslužby účastní. 

Vstupní modlitba 
Kněz řekne: „Modleme se“. Následuje chvíle ticha, kdy každý v duchu může říci to hlavní, 
s čím na mši sv. přichází, pak kněz shrne úmysly všech a modlí se jménem všech. 
Nejdříve Boha chválí a pak ve druhé části navazuje prosbou. Celá modlitba je zpečetěna 
zvoláním všech: „Amen“, ať se tak stane. 

o. Josef 

Kalendář – leden - únor 2020 

6.1. 19:00 h fara u sv.Vojtěcha Ekonomická rada farnosti 

8.1. 19:00 h fara u sv.Vojtěcha kurz Manželské večery 

13.1. 19:00 h fara u sv.Vojtěcha Pastorační rada farnosti 

18.1.  Strunkovice zájezd ZUŠ s muzikály 

26.1.  Kostel sv. Vojtěcha účelová sbírka na novou fasádu kostela 

26.1. 10:00 h Kostel sv. Vojtěcha slavnost Dona Boska (dětské zpěvy) 

26.1. 14:30 h fara u sv.Vojtěcha odpoledne s Donem Boskem 

28.1. 20:15 h Kostel sv. Vojtěcha modlitební Večer chval 

2.2. 10:00 h Kostel sv. Vojtěcha mše sv. pro mládež 

15.2. 20:00 h KD Vltava Salesiánský ples 

22.2.  fara u sv.Vojtěcha Den ZUŠ 

22.2. 15:00 h fara u sv.Vojtěcha farní karneval 

23.2.  Kostel sv. Vojtěcha účelová sbírka na novou fasádu kostela 

23.2. 10:00 h Kostel sv. Vojtěcha mše sv. s dětskými zpěvy 

25.2. 20:15 h Kostel sv. Vojtěcha modlitební Večer chval 

26.2. 18:00 h Kostel sv. Vojtěcha Popeleční středa 
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