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ZPRAVODAJ 

 

 

Nový pastorační rok 2022/23 
 
Stojíme na začátku nového školního roku, a chceme prosit našeho Pána o požehnání, 
ochranu a vedení Duchem Svatým. Přidávám několik impulsů a informací. 

V komunitě od září opět dochází ke změně, kterou jsme již avizovali na konci šk. roku 
– přivítáme nového člena o. Pavla Šimůnka, který k nám přichází z Prahy. Na konci šk. 
roku při farním táboráku jsme se rozloučili a poděkovali o. Michalu Kaplánkovi za jeho 
působení. Michal odchází do Plzně, pro něho to není zcela nové místo jako pro Pavla 
zde, protože Michal v Plzni již působil na začátku 90. let. 

Dalším důležitým okamžikem pro naše farní společenství bude neděle 9. října, kdy 
skupina více než 15 mladých z naší farnosti přijme z rukou o. biskupa Pavla svátost 
biřmování. 

Chtěl bych také, abychom se i nadále věnovali v naší farnosti synodální cestě. Budeme 
tedy v tomto procesu pokračovat a zabývat se závěry z jednotlivých synodních 
skupinek i z celodiecézní synodální zprávy. 

Jsme také vděční Pánu Bohu za Jeho pomoc při opravě kostela v minulém šk. roce. 
Oprava stála více než 6.100.000,- Kč a v současné dobé nám ještě zbývá vybrat necelý 
1.000.000,- Kč tak, abychom splatili půjčku. 

V minulém roce jsme se, jako pastorační prioritě, věnovali tématu Ochrany stvoření, 
tak jak nás k tomu vybízel papež František ve své environmentální encyklice Laudato 
Si´, také jsme dokončili její výklad. Letos bych se chtěl věnovat v naší farnosti jinému 
tématu, a sice Bibli jako Božímu Slovu pro každého z nás. Toto téma budeme tedy 
rozpracovávat během celého roku. Do nového šk. roku žehnám každému z vás. 

o. Josef 

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

09-10/2022 
září/říjen 
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Ze života naší farnosti: 

 
Naše farnice paní Božena Lapáčková byla oceněna medailí sv. Auraciána. 
3.8.2022, katedrála sv. Mikuláše, České Budějovice 

 

Každoročně 3. srpna slavíme v českobudějovické katedrále svátek sv. Auraciána, 
mučedníka a spolupatrona města, jehož ostatky se od roku 1670 uchovávají ve 
vzácném relikviáři v katedrále.  

Právě v tento slavnostní den českobudějovický biskup také uděluje zasloužilým 
osobnostem ocenění za zásluhy při šíření křesťanských hodnot a mimořádné 
přispění k rozvoji života diecéze.  

Českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil letos v závěru mše svaté předal 
jednu zlatou a čtyři stříbrné medaile sv. Auraciána. 

 

Vyznamenané osobnosti za rok 2022: 
 
Ing. Dana Smolková (*1952) – převzala zlatou medaili sv. Auraciána 

Spolek podporovatelů kostela Umučení sv. Jana Křtitele v Zátoni – stříbrnou 
medaili sv. Auraciána převzal předseda spolku Christoph Anderl 

Horst Wondraschek (*1939) – stříbrnou medaili za něho převzala paní Ema 
Marxová 

Božena Lapáčková (*1939) – převzala stříbrnou medaili sv. Auraciána 

Marie Fišerová (*1932) – stříbrnou medaili převzala dcera paní Fišerové 
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Milí farníci, 

Všechny vás srdečně zdravím. Mám za sebou 
první rok formace v Nepomucenu, českém 
semináři v Římě, a studia teologie na Lateránské 
univerzitě. Byl to celkově čtvrtý rok mé formace 
ke kněžství a v Římě bych měl studovat ještě 
další dva roky. 

Když se za tímto rokem ohlédnu zpět, jednalo se 
o rok krásný a plný zážitků. Největším zážitkem 
bylo určitě ministrování Svatému otci během 
kající bohoslužby za Rusko a Ukrajinu. Pro nás 
všechny bohoslovce to byla obrovská událost. 
A to nejen setkání s tak inspirativním člověkem, 
jakým je Svatý otec, ale také to, že jsme byli 
přítomni při takové historické události.  

Největší přínos studia v Římě vidím právě 
v setkávání s mnoha inspirativními lidmi 
z různých koutů světa. Na univerzitě mám 
spolužáky z různých zemí, zejména z Jižní 
Ameriky a Indie a v koleji s námi bydlí několik 
kněží z Afriky a Indie. Dokonce s námi 
v Nepomucenu nějakou dobu žil i pravoslavný 
kněz z Ukrajiny. 

Občas také společně vyrazíme na výlet mimo 
Řím. Navštívili jsme takto třeba Sienu, město 
spojené se svatou Kateřinou. Také jsme byli na 
pouti v Bari, kde je pohřben svatý Mikuláš, 
patron naší diecéze. 

Významnou událostí byla také návštěva biskupů 
Ad Limina. Při té jsme my bohoslovci zajišťovali 
zejména ministrantskou službu během liturgie 
v hlavních římských bazilikách. Také jsme se 
s biskupy vypravili na pouť do Assisi za svatým 
Františkem. 

Pravidelně jednou za měsíc máme 
víkendové rekolekce. Dávají nám je leckdy 
i velmi zajímavé osobnosti. Zmínil bych 
zejména Wojciecha Giertycha O.P., teologa 
Papežského domu, tedy osobního 
teologického poradce papeže. Za zmínku 
stojí také výjezdní rekolekce, které jsme 
prožili v nádherném prostředí kláštera 
trapistek ve Vitorchianu. 

To je jen stručný přehled mnoha krásných 
chvil, které jsem minulý rok v Itálii prožil. 
Všechny vás moc zdravím, modlím se za vás 
a děkuji za vaše modlitby. 

Lukáš Houška, bohoslovec 

 

 
Velino 
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na pouti v Bari, kde je pohřben svatý Mikuláš, patron naší diecéze 
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Výuka náboženství 
Výuka probíhá na školách (1. stupeň) a na faře (2. stupeň). 

 
ZŠ Máj I. + ZŠ Máj II. 
1. - 2. třída středa 14:45 – 15:30 
3. - 5. třída středa 15:45 – 16:30 
 

Vyučuje se na ZŠ Máj II., vyučuje P. Milan Mihulec (774 612 531), začátek od 7.9. 

 
ZŠ Oskara Nedbala 
1.- 5. třída středa 14:00 – 14:45 
 

Vyučuje P. Josef Mendel (605 268 665), začátek od 5.10. 

 
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. Pavel Šimůnek (776 700 411), začátek od 8.9. 

 
ZŠ Emy Destinové 
1. - 5. třída pondělí 13:20 – 14:05 
 

Vyučuje P. Josef Mendel (605 268 665), začátek od 12.9. 

 
ZŠ Šindlovy Dvory 
1. - 5. třída pátek 12:30 -13:30 
 

Vyučuje se v učebně 5. třídy, P. Milan Mihulec (774 612 531). 

 
Druhý stupeň ZŠ 
6. - 9. třída čtvrtek 15.45 – 16.30 
 

Vyučuje se v dolním sále, vyučuje P. Pavel Šimůnek (776 700 411), začátek od 15.9. 
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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 od října a přihlásit se můžete v sakristii nebo 
telefonicky či přes email. 

 
Nový běh kurzu ALFA 

Od října t.r. plánujeme otevřít na Čtyráku další běh Kurzu Alfa. Jde o kurz, který 
je určen všem, zvláště mladým, kteří přemýšlejí o základních otázkách života a 
chtějí se nechat inspirovat křesťanstvím. Kurz povede P. Jindřich. Zájemci ať se 
přihlašují v sakristii nebo přímo u P. Jindřicha. Bližší informace k obsahu kurzu 
naleznete na webových stránkách naší farnosti. 

 
Nedělní dětské katecheze 

   4.9.  mše sv. + požehnání školákům a studentům 
 11.9.  katecheze pro 2 skupiny dětí 
 18.9.  společné kázání v kostele 
 25.9.  katecheze pro 2 skupiny dětí 
 
  2.10.  společné kázání v kostele 
  9.10.  katecheze pro 2 skupiny dětí 
16.10.  katecheze pro 2 skupiny dětí 
23.10.  mše svatá pro děti v kostele 
30.10.  společné kázání v kostele 
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Milostivé léto II – možnost ukončení exekucí na dluzích vůči státu 

Zákonodárci schválili speciální zákon, díky kterému se v období  

od 1. 9. do 30. 11. 2022 zopakuje tzv. Milostivé léto, 

tedy jednorázová šance pro osoby v dluhových pastech zbavit se exekucí na 
dluzích vůči státu či organizacím se státním podílem. 

 

"Po projednání na plenárním zasedání ČBK se obracím s prosbou na všechny 
farnosti českých a moravských diecézí. Pomozme prosím i v rámci našich 
společenství. Důležitá pomoc může spočívat v diskrétním kontaktování těch, 
o kterých máte povědomí, že čelí exekucím a mohlo by jím být takto pomoženo. 
Lze je odkázat na dluhové poradny Charity ČR či jiných organizací, kde jim bude 
poskytnuta odborná pomoc," vyzývá poslanec za KDU-ČSL, autor a předkladatel 
„Milostivého léta“, Marek Výborný. 

 

"Překážkou může být také výše jistiny, kterou je třeba jednorázově splatit. Zde se 
potom v opodstatněných a důvěryhodných případech dle individuálního 
posouzení nabízí možnost konkrétní pomoci se získáním této částky, která musí 
být v období od 1.9. do 30. 11. splacena (jistina nesmí být zaplacena před 1.9.). 
Lze využít formu bezúročné půjčky, mimořádného daru apod. Je zde obrovský 
prostor pro konkrétní výraz milosrdenství v rámci našich farních a širších 
společenství. Milostivé léto je postaveno na principu solidarity. Na prvním místě 
v rámci rodiny, ale také v rámci širšího společenství." 

 
 

Fíkovník - 31. ročník, č. 09-10/2022, vyšlo 04.09.2022, uzávěrka 11-12/2022 je 01.11.2022, vyjde, dá-li Pán, 
06.11.2022, Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha a Salesiánské středisko mládeže – DDM ČB, E. Destinové 1, 370 05 
Č.B, farnost@ctyrak.cz, odkazy: www.ctyrak.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 
se vytisklo v nákladu 100 výtisků.   PROSÍME O DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK – náklady na jedno číslo jsou 3,- Kč. 


