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ZPRAVODAJ 

 

 
Stojíme na prahu nového roku 

Uplynul rok 2021. Jaký bude nový rok 2022, co nám přinese?  

To nevíme. Co víme, neboť to můžeme vypozorovat z každodenní zkušenosti je, že 
kolem nás i ve světě všechno vře. Denně slyšíme o umírajících na covid a o šířícím 
se omikronu, o neštěstích, vidíme nepokoje v národech, napětí mezi okolními 
státy, stále se někde demonstruje, nebo je některá skupina obyvatel zastrašována 
nebo nespravedlivě pronásledována. Svět nežije v míru a pokoji. Ale přesto 
bychom neměli ztrácet naději. 

Copak my nemůžeme zasáhnout, copak my nemůžeme přispět k tomu, aby bylo 
víc pokoje v novém roce v našich rodinách, na pracovištích a v celém světě? Jistěže 
můžeme, neboť život se nestává, ale tvoří. Doba se bude odvíjet tak, jak bude 
zaměřeno naše úsilí. Ani bohatství ani chudoba nepřicházejí samy od sebe. Jdeme 
jim vždycky vstříc buď prací nebo leností. A tak také vezměme do ruky čas nového 
roku, který nemá uběhnout, ale má být naplněn a prožit. A jak konkrétně? 

Sv. Jan Pavel II v roce 1994 na začátku nového roku prohlásil, že z rodin se rodí mír 
lidské rodiny. Vysvětloval, že mezi rodinou a mírem je úzký vztah. Rodiny musí být 
nositelkami míru, musí to být místa něhy, oázy žité lásky, radosti a dobra. Kdy 
tomu tak doopravdy bude? Když naplníme následující trojí poslání: 

To první je, když budeme sjednoceni s Bohem a budeme žít naplno Boží dětství. 
Bůh se stal dítětem lidského pokolení, zaplatil za nás hříšníky výkupné,  
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ospravedlnil nás před Bohem svou poslušností, až na smrt na kříži, a tak přešel na 
nás jeho božský život. Díky Ježíši Kristu jsme se mohli stát Božími dětmi.  

A hned z toho vyplývá to druhé: Je-li Kristus hlava a my údy mystického těla, pak 
máme k sobě vzájemný vztah, jako úd k údu. Je-li Bůh v nás a je-li Bůh láska, 
nemůže tomu být jinak než, že milujeme své bratry a sestry. Proto je naše láska 
k lidem měřítkem naší lásky k Bohu. Je to však něco jiného než přirozená lidská 
láska. Ta se vztahuje na toho či onoho člověka, který je nám blízký pokrevním 
poutem nebo příbuzností povahy nebo společnými zájmy. Ostatní jsou „cizí,“ ti se 
nás netýkají, mohou nám být svou povahou dokonce protivní, takže si je, pokud 
možno, držíme od těla. Pro křesťana neexistuje „cizí člověk.“ „Bližní“ je ten, koho 
máme před sebou a kdo nás nejvíce potřebuje; nezáleží, zda je to příbuzný, zda ho 
máme rádi nebo ne, zda si morálně zaslouží pomoc nebo ne. Kristova láska nezná 
hranice, nikdy nepřestává, necouvá před ošklivostí a špínou. Kristus přišel kvůli 
hříšníkům, a ne kvůli spravedlivým. Kdo miluje Kristovou láskou, chce získat lidi 
pro Boha, a ne pro sebe. To druhé je tedy, aby všichni lidé byli sjednoceni v Bohu.  

A to třetí vyplývá z Ježíšových slov:  
„Podle toho poznám, že mě milujete, budete-li zachovávat má přikázání.“ 

Prožívejme v novém roce do hloubky, že jsme Božími dětmi, držme se Boha, 
konejme Boží vůli, ne vlastní, a všechny své starosti a naději vložme do Jeho rukou. 
Vždyť Jemu na nás záleží. Důvěra v Boha může neochvějně obstát jen tehdy, 
jestliže zahrnuje i ochotu přijmout z Otcovy ruky cokoliv. Vždyť jenom On ví, co je 
pro nás dobré. 

K tomu žehná o. Milan  
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Synoda 2021–2023 
  

Otázky pro synodální 
diskusní setkání 

Hlásání evangelia a opravdové 
společenství Božího lidu se 
navzájem ovlivňují a umožňují, 
aby se vykreslily základní rysy, 
které církev coby Boží lid má. Je 
proto možné za předloženými 

okruhy otázek vnímat ucelenou představu církve jako putujícího Božího lidu. 
Evangelium musí být především sdíleno formou faktických vztahů, které mezi lidmi coby 
členy Božího lidu jsou. Sem míří úvodní tematické okruhy (celkem jich je deset), které 
vystihují základní, bezprostřední strukturu Božího lidu: Skutečně vytváříme celek lidí, kteří 
se potkávají? Nasloucháme si? Mluvíme spolu tak, že řeč je pramenem dorozumění, 
vysvětlování a řešení situací? Umíme oslavovat společné události, především formou 
liturgie?  
Na ucelenou představu o církvi, coby putujícím Božím lidu, se můžeme dotazovat 
způsobem, jak to činí synoda:  
Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“. Jak se toto „společné putování“ 
aktuálně realizuje ve vaší místní církvi? K jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto 
společně putování bylo intenzivnější? (Přípravný dokument, 26)  
Při hledání odpovědi na tuto základní otázku jsou nám nabídnuta následující konkrétnější 
témata k uvažování, sdílení a rozlišování v pracovních skupinách: 
 
Otázky ke společné diskusi (Vademecum, 5.3) 
Otázky, související s následujícími tématy, mohou být použity jako startovní orientační 
bod. Diskuse ve skupinkách se nemusí omezovat pouze na tyto otázky.  
1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ  
V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě. Kdo jsou v naší místní 
církvi ti, kteří „jdou společně“? Kdo jsou ti, u kterých se zdá, že zůstávají více stranou? 
Jakým způsobem jsme voláni k tomu, abychom se ve větší míře stávali společníky na cestě? 
Jaké skupiny nebo jednotlivci jsou zanecháni na okraji?  
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 Co/kdo mi vyvstane na mysli, když se řekne „církev“, „farnost“, „místní církev“?  
 Může někdo v našem místním společenství církve cítit, že není součástí 

farnosti/místní církve? A proč?  
 Co mi říkají slova „spoluzodpovědnost v církvi“?  
 Jakou představu mám o místní církvi, tj. o naší farnosti? Co mi tam chybí, co 

hodnotím pozitivně-negativně? Jaký je můj „sen o církvi“?  
 Co pomáhá našemu růstu ve vědomí spoluzodpovědnosti v církvi? 

 
2. NASLOUCHAT  
Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, bez předsudků. 
Jak k nám Bůh promlouvá hlasy, které často ignorujeme? Jak se naslouchá laikům, zvláště 
ženám a mladým lidem? Co usnadňuje nebo ztěžuje naše naslouchání? Jak dobře 
nasloucháme těm, kdo žijí na okraji společnosti? Jak je zakomponováno to, co říkají 
zasvěcené osoby? Co představuje určitá omezení v naší schopnosti naslouchat, zvláště 
těm, kteří mají názor odlišný od našeho? Jaký prostor se poskytuje hlasu menšin, zvláště 
hlasu osob, které zakoušejí chudobu, odsunutí na okraj společnosti nebo sociální 
vyloučení?  

 Může k nám Bůh promlouvat i skrze druhé lidi, nebo konkrétněji skrze ty, jejichž 
hlasy ignorujeme?  

 Jaká je váha slova každého člověka (mladý člověk, žena, muž, laik, kněz) v našem 
místním společenství?  

 Existují mezi námi předsudky ohledně toho, kdo „má právo mluvit“ nebo „komu 
se má naslouchat“?  

 Co naše naslouchání druhým v našem místním společenství komplikuje?  
 Zajímáme se o názory těch, kdo se jakýmkoliv způsobem ocitli na „periferii“ 

našeho zájmu? 
 K čem nás může pohnout obraz Ježíše v evangeliích, zvláště tam, kde se on stává 

blízkým a pozorným vůči všem „vyloučeným“?  
 Nasloucháme, byť i kritickým názorům o církvi od lidí, kteří nejsou křesťany nebo 

z jakéhokoliv důvodu se od církve distancovali?  
 Jaký prostor je poskytnut v naší místní církvi minoritám, zvláště lidem zažívajícím 

chudobu, sociální vyloučení?  
 Umím druhému naslouchat bez předsudků a bez připravování si vlastních 

obranných strategií/odpovědí? 
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V naší farnosti se zapojíme do synodálního procesu v lednu 2 prvky: 
1) rozběhnou se společné diskuse ve společenstvích a skupinách ve farnosti. 
2) v rámci úkonu kajícnosti během mše sv. se budeme během diecézní fáze synody 

společně modlit kající modlitbu za synodu tzv. „Ad sumus“ Zde jsme (viz níže). 
 
Je to slavná forma, která různě variuje od svého použití na II. vatikánském koncilu, ale to 
základní zůstává: stojíme před Bohem a vyznáváme, že jsme velmi potřební jeho pomocí 
a blízkosti. A to nejen pro konkrétní hříchy, ale také pro celkovou slabost v našem hříchem 
narušeném lidství. A to je i podstata úkonu kajícnosti před tím, než se jako slabí lidé 
přiblížíme v eucharistii k Božím tajemstvím. 
 

Modlitba za průběh synody  
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,  
shromážděni ve tvém jménu.  
Provázej nás Ty sám, 
vstup do našich srdcí 
a vytvoř si v nich domov.  
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,  
uč nás, jak na ní vytrvat.  
 

Jsme zde s přetěžkým břemenem  
svých slabostí a hříchů.  
Nedopusť, abychom propadli zmatku, 
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,  
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.  
 

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,  
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,  
abychom nesešli z cesty pravdy  
a neodchýlili se od toho, co je správné.  
 

To vše žádáme od tebe,  
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,  
a ve společenství s Otcem i Synem a věky věků.  
Amen.  
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Svatý František Saleský (1567 – 1622) 

V tomto roce si připomínáme 400 let od smrti tohoto salesiánského světce, který má 
svátek 24. ledna.  

Svatý František Saleský se narodil jako první z dvanácti dětí rodičům, kteří patřili 
k šlechticům v Savojsku, ve východní Francii. Narodil se v době, kdy se římskokatolická 
církev potýkala s odchodem některých věřících do protestantských církví, což bylo 
v blízkosti Švýcarska velice aktuální. Pro Františka bylo setkání s Kalvinovým učením 
o predestinaci rozhodující. Zvolil si dráhu kněze. 

Když se s myšlenkou předurčení setkal, začal přemýšlet o svém životě a prožil velkou krizi. 
Studoval práva na přání otce, ale přestože s tím otec nesouhlasil, studium ukončil a začal 
se připravovat na kněžský život. Zaměřoval se na chudé, nemocné, vězněné, zdůrazňoval, 
že křesťanskou zbožnost může (a měl by) každý spojit se svým každodenním životem 
a posláním, i když se jedná o rolníka, pekaře, tiskaře, stejně tak kladl velký důraz na 
eucharistii. Později se setkal s Janou Františkou de Chantal, se kterou založil ženský řád 
Navštívení Panny Marie, jehož řeholnice se staraly o nemocné a chudé. V roce 1602 by se 
stal biskupem se sídlem v Ženevě, kde ale nebyla lehká doba. 

V Ženevě převažovali protestanti, s jimiž teology vedl četné diskuse. Po svém zážitku 
z mládí se je hlavně snažil navrátit ke katolické víře. Měl působivá kázání, na které chodilo 
mnoho lidí, ale postupně byla zakázána. Šířil tedy Boží slovo pomocí letáků a dopisů. 

František Saleský byl velmi vážený, dokonce vypomáhal ve francouzské politice. Při jedné 
cestě ovšem onemocněl a v roce 1622 zemřel. Už v roce 1665 byl svatořečen. Pro svoji 
duchovnost a práci s chudými si jej Don Bosco o téměř dvě stě let později vybral jako 
patrona své kongregace a založil Salesiánskou kongeregaci, která byla pojmenována právě 
po něm. 

Milostivé léto ohledně dluhů a exekucí 

Připomínáme milostivé léto, které končí 28. 1. 2022 a které má pomoci lidem zadluženým 
u veřejnoprávních institucí zbavit se jednoduše a s konečnou platností svých závazků. 
Zveme proto všechny, kterým by milostivé léto mohlo pomoci, aby se nebáli využít této 
jedinečné příležitosti. Současně prosíme všechny, kdo ve svém okolí mohou tuto informaci 
předat potřebným, aby tak učinili a pomohli tak šířit povědomí o Milostivém létu.  
Bližší informace lze nalézt na www.cirkev.cz nebo www.socialninauka.cz. 
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Bilanční zpráva o opravě kostela 

1) Práce začaly v červnu minulého roku 2021. Celkové náklady se vyšplhaly na 6 082 004,76.- 
Kč (z toho za projekční práce 233 245.- Kč). Co se týče rozsahu prací, byl opraven celý 
zevnějšek kostela, a navíc byly instalovány i nové prvky (věžní hodiny a osvětlení věže).  

2) Vzhledem k počasí se nestihlo udělat, a zůstává tedy ještě na jaro – boční schodiště a 
drobné opravy všech vstupních dveří 

3) Mediálně proběhly dvě 2 zdařilé akce o opravě kostela – uložení dokumentů do časové 
schránky do kostelní báně 12. srpna a 1. slavnostní rozsvícení věže a odbíjení hodin na 
počest architekta Jaroslava Čermáka na slavnost sv. Václava po večerní mši sv. Obou 
událostí se účastnily desítky lidí a zástupci církevních i veřejných institucí, navíc nadto pan 
primátor převzal záštitu nad opravou našeho kostela. 

4) Stav našeho účtu na opravu kostela činí 4 864 254.- Kč (což je 80% z celkové částky). 
Sbírky v kostele začaly před 2 lety (listopad 2019), další projekty jako adopce, firemní 
sponzoring, nadace se přidaly na jaře tohoto roku. Z vybrané částky je ze sbírek 528 149.- 
Kč, z dotací od města 260 000.- Kč, od nadací 330 000.- Kč, z firemního sponzoringu 
319 000.- Kč), největší část je z darů, adopcí a našetřených úspor naší farnosti. Je to 
opravdu ohromná částka, která se podařila s Boží pomocí shromáždit.  

5) A jak dál? Na zbytek financí jsme si vzali půjčku – zůstává nám tedy splatit tuto půjčku 
do fondu oprav od Salesiánské provincie ve výši 1 217 750,76.- Kč. Proto ještě prosím 
nepolevujme, abychom splatili co nejdříve. Po změně zákona si dárci (fyzické i právnické 
osoby) teď mohou odečíst ze základu daně 30% (namísto dosavadních 15%). 

 
Závěrem bych tedy rád poděkoval všem farníkům za jejich příspěvky při pravidelné účelové 
sbírce a také za finanční dary. Vám všem patří velký dík! 

Závěrem bych citoval z jednoho novinového článku:  
„Farní kostel sv. Vojtěcha je jedinou kulturní dominantou a jediným kostelem na levém břehu 
Vltavy v Českých Budějovicích. Do této farnosti formálně spadá téměř 50 tisíc lidí, přesto část 
z nich o kostele ani nevěděla. Do nedávna byl totiž „Popelkou“ Českých Budějovic. Ale farníci 
a salesiáni se pustili do nezbytných oprav kostela, a navíc přidali nové prvky, které kostel 
ozdobily a zviditelnily. Lidé na to reagují velice pozitivně. Nasvícená věž je vidět široko daleko 
z různých částí Budějovic. I lidé, kteří do kostela nechodí, říkají, že tato lokalita dostala své nové 
centrum, kde se vše sbíhá. Kostel se tedy stal významným evangelizačním prvkem. Lidé začali 
vnímat kostel jako srdce této lokality, i když do něho nechodí. Jsou rádi, že kostelíček prokoukl 
a že mají ve své čtvrti něco hezkého. Už teď je tedy jasné, že dříve nenápadný kostel sv. Vojtěcha 
prokoukl, přešel do povědomí obyvatel Budějovic a stal se jim znamením Krásy“. 

Za ekonomickou radu: o. Josef 
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