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ZPRAVODAJ 

 

 

Nová tvář 
 
Je 15. leden, sobota po snídani. Provinciál si mě v Kobylisích na chvilku odchytl. 
Že půjdu do Budějovic. Místo v Kobylisích potřebuje pro novokněze. Že neví, kdy ty 
změny má spolubratřím říkat, aby v noci spali. A tak že to zkouší ráno. 

   Polovina února. V Kobylisích je provinciální vizitace a každý z komunity máme 
s provinciálem mluvit. A tak se v kostele svaté Terezičky s tou změnou rvu. Pro 
Kobylisy je to asi dobře. Pro mě změna, která přišla v nevhodnou dobu. Hůř už to asi 
vymyslet nešlo. A na bočním oltáři se z fotky na ten zápas dívá Petr. Svíčka hoří 
a do ošatky lidé jeho rodičům píší vzpomínky, modlitby a vzkazy. Najednou jsme dva, 
kdo sem vlastně nepatří. Jen o mně to ještě dva měsíce skoro nikdo vědět nebude. 

  Září, říjen. Budějovice. Krásné přivítání v ordinaci pana doktora. Ruch poutního 
místa kostela svatého Vojtěcha. Torpédovaní jedné akce jinou akcí znovu a znovu. 
Covidová vlna v komunitě, mamčina nemocnice a tátova zlámaná ruka. Pendlování 
Budějovice, Praha, Budějovice. Salesiánské nadšení, velké plány.  
List poslání – devatero řemesel, desátá bída, ke středisku jsem se nedostal doteď. 

  „Kolik mám času?“ ptá se kluk ve škole. „Kolik chceš“ odpovídám. „Kdy ji mám 
vrátit?“ ptá se znovu. Drží totiž v ruce útlou ukrajinskou obrázkovou bibli. „Tu 
nevracíš, je přece tvoje.“ Slzy v očích, chybějící slova nahrazuje objetím.  Píšu o něm, 
protože on tenhle Fíkovník určitě nebude číst. Ale kolik je tu takových očí. Očí, které 
fandí, očekávají, modlí se, potřebují. 

„Kolik mám času?“ Tuhle otázku mám v sobě také. Každý den téhle křehké 
přítomnosti je takový malý zázrak. Chvíle, kterou je třeba naplnit. 

o. Pavel Šimůnek 

Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže – DDM Č. Budějovice 
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Jsi-li na dně, chop se Božího Slova (papež František) 

Buďte vnímaví pro Boží slovo, které do vás bylo vloženo jako semeno a může vás 
zachránit. (srov. Jak 1,21) 

Boží slovo má v sobě možnosti, které nelze předvídat 

Boží slovo má v sobě potenciál, který nemůžeme předvídat. Evangelium mluví 
o semenu, které po zasetí vyklíčí a roste samo od sebe (srov. Mk 4,26-29).  
Křesťané ať přijmou tuto neuchopitelnou svobodu Slova, jenž je účinné velmi 
odlišnými formami, které často unikají našim předpovědím a rozbíjejí naše schémata. 
Náš Bůh totiž není Bohem zvyklostí, on je Bohem překvapení.   

Boží Slovo nám umožňuje, aby náš život byl plodný 

Bůh nám dává svůj pokrm: Jeho Slovo. Jeho Slovo nám totiž dává růst a umožňuje 
nám, aby náš život byl plodný i v těžkostech. Jako déšť a sníh svlažuje zemi a působí, 
že může rodit, tak je tomu i s Božím slovem v našem životě (srov. Iz 55,10-11).  
To, čím je pro tělo kojence mléko, je pro lidského ducha Boží Slovo: Slovo Boží nám 
umožňuje růst ve víře.  

Jsi-li na dně, chop se Božího Slova 

Život nás někdy zraní a my se obracíme k Božímu plánu zády, vzdalujeme se Bohu. 
Jsi-li ale zarmoucen, vezmi si Boží Slovo! Jsi-li na dně, chop se Božího Slova.  
Boží Slovo nás naplní silou a radostí!  

Proč číst bibli? 

Je tak důležité přečíst si během dne jeden úryvek z evangelia!  
Proč? Abychom se ho naučili nazpaměť?  
Ne. Ale abychom nalezli Ježíše, protože Ježíš je přítomen právě ve svém slově, ve 
svém evangeliu. Pokaždé, když čtu evangelium, nacházím Krista. Zvykněte si proto 
denně číst jednu i maličkou pasáž z evangelia a stále s sebou noste nějaké vydání 
evangelia, abyste jej mohli číst. 

Papež František (sestaveno z Evangelii gaudium a jeho promluv)  
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Nedělní dětské katecheze 

  6.11.  mše sv. pro mládež v kostele 
13.11.  katecheze pro 2 skupiny dětí 
20.11.  mše svatá pro děti v kostele 
27.11.  katecheze pro 2 skupiny dětí 
 
  4.12.  mše sv. pro mládež v kostele 
11.12.  katecheze pro 2 skupiny dětí 
18.12.  mše svatá pro děti v kostele 
25.12.  společné kázání v kostele 

 
Pořad vánočních bohoslužeb 

Rozšířená možnost sv. smíření bude před Vánoci: 
 v pondělí 19.12.  17:00 - 18:30h 
 v úterý   20.12.  17:00 - 19:30h 
 ve středu 21.12.  17:00 - 18:30h 

 
Sobota 24.12. 16 h (mše sv. pro rodiny), 22 h (půlnoční) 
Neděle 25.12.   8 h, 10 h, 18 h 
Pondělí 26.12.   8 h, 10 h   
 
Úterý až pátek 30.12. – jako obvykle. 
 
V sobotu 31.12.  - památka sv. Silvestra I., papeže – bude večerní mše sv. v 17h 
na poděkování za uplynulý rok a s prosbou o Boží pomoc do nového roku (ranní 
mše sv. v 7:30 nebude). 

Neděle 1.1.  8 h, 10 h, 18 h  
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