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20. února 2022

Popeleční středa 2. března

Sotva se svátkem „Hromnic“ uzavřela vánoční vzpomínka na Narození
Páně, objevuje se před námi už doba postní, připomínající nám Kristovo
utrpení, smrt a Zmrtvýchvstání. Na rozdíl od adventu, který je radostný a
plný očekávání, a užívají si jej s námi do určité míry všichni lidé v okolí, může
nám připadat postní období, které prožíváme jen my křesťané, poněkud
nelákavé. Smutné, snad příliš vážné a dlouhé, zaměřené na sebezápor,
utrpení a smrt, zkrátka cosi, co máme rádi za sebou a nač se netěšíme.
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Přemýšlel jsem o tom nedávno v jednom temném studeném ránu. Před
sebou jsem měl dost obtížný den, s několika nepříjemnými povinnostmi, a
vzpomínal na krásné Vánoce, které jsou už dávno pryč. Nálada nic moc.
Otevřel jsem kněžský breviář a začal se modlit. Hymnus, který uvádí ranní
chvály, měl následující slova: „Můj milý člověče, zpívej nebes králi, slyš, jak
zrána vesele ptactvo Boha chválí. Chválí Stvořitele, Pána nebeského, vroucí
vzdává jemu dík za ochranu jeho.“
V tu chvíli jsem si teprve uvědomil, že za oknem už skutečně zpívají ptáci.
Temné mraky se protrhaly, zasvítilo sluníčko a vzduch zavoněl jarem. Došlo
mi, jak jsme ve svých starostech někdy nevšímaví k tomu, co nám Bůh
poskytuje krásného a radostného. Jak málo si uvědomujeme jeho přátelství.
Ptáci nadšeně cvrlikají a my si cosi otráveně mumláme.
Hymnus to v dalších verších líčí takto: „A ty, Boží obraz, dílo jeho ruky,
meškáš jemu věnovat vděčné písně zvuky. Poděkuj teď vroucně Bohu za
ochranu, na celý čas života odevzdej se Pánu. On ti bude Otcem, vodit bude
tebe, jeho láska sešle ti požehnání z nebe. V každé trpké zkoušce poskytne ti
síly, najdeš pokoj, jehož svět nikdy neudílí.“
Napadlo mne, že postní doba je právě tím časem, kdy máme více myslet
na Boha. Učit se lépe rozeznávat jeho přítomnost mezi námi, více si všímat
jeho darů a děkovat za ně. Pak nám nebude úzko, nebudeme otrávení a
protivní, pak si užijeme jeho otcovskou ochranu a velkorysost. Když budeme
více soustředěni na Krista, nebude nás tolik lákat to, co není Bůh, to, co od
něj odvádí. Nebudeme muset hledat umělé, náhražkové potěšení místo
pravé radosti.
Postní doba tedy není v první řadě čas pochmurný, zkroušený a drsný, ale
čas větší všímavosti, soustředěnosti na to, co má opravdovou trvalou
hodnotu. Čas vděčnosti za to, co nám už Bůh daroval i za to, co dobrého nám
chystá. Čas rozlišování toho, co přináší pravý pokoj, od toho, co nás jen
zbytečně zneklidňuje. Především však je to čas chvály, kdy máme žasnout
nad velikostí Božího stvoření a nad ještě větším divem vykoupení.
I Kristus na počátku své činnosti odešel na čtyřicet dní do vyprahlé
pustiny, mezi divoká zvířata. Utkal se s Pokušitelem, ale nakonec jej obklopili
andělé. Ať tedy i my, přes všechny zkoušky, které nás nejspíš v době postní
potkají, nakonec zvítězíme nad vším zlým a s mocnými anděly i s těmi
malými ptáčky chválíme nebeského Otc e.
Ivo Prokop
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Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení C, druhý cyklus feriálního lekcionáře.
Neděle

20. 2. – 7. neděle v mezidobí

Pondělí
Úterý
Středa

21. 2. – památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele
církve
22. 2. – svátek Stolce svatého Petra, apoštola
23. 2. – památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

Neděle

27. 2. – 8. neděle v mezidobí

Středa

2. 3.

– Popeleční středa

Neděle

6. 3.

– 1. neděle postní

Oznámení:
Haléř sv. Petra
V neděli 20. února se koná v kostelech na celém světě sbírka na Haléř sv.
Petra, což je fond umožňující papeži rychle pomáhat postiženým v případě
různých živelních pohrom, epidemií či válek.
Kavárnička
Od neděle 27. února po dopolední mši sv. zveme opět po delším čase do
farní kavárničky na proboštství.
Popeleční středa
V úterý 1. března končí první část liturgického mezidobí a ve středu 2. března
začíná letošní čtyřicetidenní půst, příprava na Velikonoce. V tento den bude
při mši sv. udílen věřícím popelec na znamení pomíjivosti tohoto světa a naší
ochoty usilovat o to, co je věčné. Popeleční středa (stejně jako Velký pátek)
je dnem přísného postu, kdy bychom si měli odříci nejen masité pokrmy, ale
také se omezit v množství jídla a nasytit se pouze jednou za celý den. Naopak
bychom se měli v tento den věnovat modlitbě a přijít na mši sv.
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Také bychom se měli začít připravovat na svátost smíření, kterou má každý
křesťan přijmout minimálně jednou do roka. Pro ty, kdo z vážných důvodů
nemohou přijít v tento den na bohoslužbu, bude udílen popelec při mši o 1.
postní neděli 6. března.
(Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. Půst se
nevztahuje na nemocné, na ty, kdo vykonávají těžkou fyzickou práci, nejsou
jím vázáni ani ti, kdo jsou na cestách, stejně tak i ti, kteří jsou odkázáni na
stravu od jiných, např. v závodních jídelnách, domovech důchodců apod.)
Křížové cesty
Pobožnosti křížové cesty, při kterých uvažujeme o umučení a smrti našeho
Spasitele Ježíše Krista budou od pátku 4. března po celou postní dobu každý
týden: neděle – klášterní kostel (klášterní chodba) od 17.30 hodin, středa a
pátek – proboštský chrám od 17.30 hodin.
Modlitba mužů
Společenství mužů vychází z potřeby modlitby za naše rodiny, farnosti i
církev. Scházíme se pravidelně ve čtvrtek v 19 hod. v kapli na faře. Na
programu máme modlitbu večerních chval, růženec a diskuzi nad otázkami
víry a dění v církvi. Z důvodů zdravotní situace jsme přerušili pravidelné
setkávání, ale opět se sejdeme od 3.března. Muži bez rozdílu věku i stavu
přijďte s námi vyprošovat pokoj v rodinách podle vzoru sv. Josefa.
Zdeněk Bok (tel.:728 538 887)
Synoda
Na podzim minulého roku vyzval papež František k synodální cestě církve,
společnému putování, naslouchání a promlouvání. Církev má podporovat
výměnu názorů, komunikaci, má být otevřená, sloužící, přátelská a reagovat
na potřeby přítomné doby. Byli jsme vyzváni ke společné cestě a k
rozhovoru. Setkávání a zamýšlení ve skupinkách nad danými tématy v naší
farnosti probíhají. Pokud byste se rádi připojili, kontaktujte prosím farní
koordinátorky paní Věru Kubátovou (tel. 728 928 077) nebo paní Marii Petrů
(tel.721 558 538). Děkujeme a těšíme se na Vás.
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Postní almužna 2022
Vážení bratři a sestry, milí farníci,
postní doba v západní církvi začíná Popeleční středou, která letos připadá na
2. března, a trvá 40 dní, kromě nedělí. Postní dobou se jako křesťané
připravujeme na Velikonoce, naše největší svátky roku. Modlitba, půst a
almužna jsou tři skutky, které patří do postní doby. Modlitba je vyřčena
slovy, půst posiluje modlitbu tělesným nebo duševním skutkem a almužna je
modlitba vyjádřená štědrostí. Účelem postní doby je jednak větší
soustředěnost na duchovní růst, ale také větší vnímavost k potřebám
ostatních lidí. Půst obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat
Krista v potřebách našich bližních. Je mnoho možností, jak se můžeme
něčeho zříci ve prospěch druhých: například omezit kouření, alkohol, kávu,
sladkosti, zábavu, televizi, zbytečné brouzdání po internetu či sociálních
sítích nebo jiné věci, které nejsou pro život nezbytně nutné. Kasička pro
Postní almužnu je také vhodná jako nástroj k formaci dětí při společné
večerní modlitbě nebo postní katechezi v kruhu rodiny. Při ní je možné přidat
prosby za konkrétní nemocné, chudé a jinak potřebné. Tím, že se omezíme
ve své spotřebě, můžeme nejen prospět potřebným lidem, ale také tím
obohacujeme sami sebe. K tomu nám může být nápomocná právě postní
kasička. Výnos z Postní almužny 2022 v českobudějovické diecézi bude
věnován z poloviny na podporu rodin prostřednictvím Pastoračního střediska
Biskupství českobudějovického, druhou polovinu využije Charita na řešení
živelných pohrom, katastrof a havárií či jiných mimořádných událostí.
Pastorační středisko svými programy podporuje rodiny a v nich zastoupené
všechny generace, aby tak přispělo k posilování a udržování zdravých vztahů
mezi všemi generacemi, což se dále pozitivně promítá i do celé společnosti.
Prostředky, získané z postních kasiček, budou použity na psychologické
poradenství a terapie pro rodiny a manžele, na organizaci konference o
rodině a Family festivalu či na přípravu párů před vstupem do manželství.
Diecézní charita České Budějovice ve spolupráci s Charitami v celé diecézi
pomáhá lidem při mimořádných událostech překonat následky krizové
situace a přispět k návratu do jejich domova. Výtěžek z Postní almužny bude
využit pro vzdělávání pracovníků a dobrovolníků v oblasti psychosociální
krizové pomoci, nákup a doplnění materiálního vybavení pro akutní fázi
pomoci obyvatelstvu či na provoz krizového bytu využívaného potřebnými v
mimořádných situacích.
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Organizační pokyny k Postní almužně 2022
Papírové postní pokladničky si můžete vyzvednout ve Vašem kostele. Na
konci doby postní, nejpozději do neděle 24. dubna 2022, přineste
pokladničku s Vaší almužnou zpět do kostela a předejte knězi, případně
tomu, koho pan farář určí. Kněz či pověřená osoba z farnosti následně
výtěžek z pokladniček sečte a odešle na účet diecézní Charity, která polovinu
výtěžku předá Pastoračnímu středisku. Druhou možností je poukázat Vaši
almužnu přímo na účet Diecézní charity České Budějovice, která pak Váš
příspěvek rozdělí na polovinu mezi Charitu a Pastorační středisko Biskupství
českobudějovického.
Číslo účtu: 4200143282/6800, variabilní symbol 20224501
Děkujeme, že se zapojujete do Postní almužny!
Pastorační středisko Biskupství Českobudějovického
Diecézní charita České Budějovice
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Celostátní setkání mládeže
Co to vlastně CSM je?
CSM - Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a
koná se v České republice přibližně jednou za 5 let. Doprovází ho kulturně
duchovní program a sjede se na něj běžně většina mladých křesťanů ve věku
14-26 let.
Program
Program bude velmi pestrý a bohatý, takže si v něm každý může najít něco
zajímavého: např. zajímavá témata přednášek, kvalitní přednášející,
koncerty, slavení eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy,
skvělá hudba, sport, kreativní dílny... Dokonce se chystá program i pro rodiny
v sobotu 13. srpna 2022.
Kdy a Kde
CSM se bude konat od 9. do 14. srpna 2022 v Hradci Králové.
Pro koho
Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 26 let, kteří chtějí prožít několik
dní ve společenství svých vrstevníků. Mladší 18 let musí mít svými rodiči či
zákonným zástupcem vyplněnou „Kartu mladších“. Tu je potřeba pečlivě
vyplnit v přihlášce. Kartou mladších zákonný zástupce potvrzuje, že dítě bude
během setkání pod dohledem doprovázející osoby, která bude v tomto
dokumentu uvedena.
Přihláška
https://prihlaska.celostatnisetkanimladeze.cz
Přihlašovat se můžeš přes elektronickou přihlášku. Přihláška je závazná.
Účastnické poplatky
Přihlášení do 31. 5. .............. 1600 Kč
Přihlášení do 15. 7. .............. 1800 Kč
Později............................... účastnický příspěvek v plné výši, 3000 Kč
Ubytování je zajištěno na školských zařízeních – odděleně děvčata a chlapci.
Spacák a karimatku s sebou. Stravování je zajištěno v jídelnách. Pokud máš
nějaké stravovací omezení, uveď to v přihlášce. O všechny bude postaráno :).
Organizátoři
Organizuje Asociace křesťanských spolků mládeže, z.s., a Sekce pro mládež
České biskupské konference.
P.Rafael, Petra i tým DCM a CSM.
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Úmysly mší sv. od 21. února do 6. března 2022
P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie
K – klášterní kostel sv. Kateřiny
Ranní mše sv.: Ne 9.30 hodin, Po 8.00 hodin
Večerní mše sv.: Út – Pá 18 hodin, So 17 hodin, Ne 18 hodin
Po 21. 2.

P Za rodiče Řepovy, jejich
tři dcery a d. v o.

Po 28. 2.

P Za rodiče Markovy,
jejich tři syny a d. v o.

Út 22. 2.

K Za rodinu Svobodovu

Út 1. 3.

K Za rodinu Cimbálníkovu

St 23. 2.

P Na poděkování za 70 let
života bratra

St 2. 3.
Popeleční
středa

P Za nová kněžská
povolání a na dobrý
úmysl

Čt 24. 2.

K Za rodinu Zítkovu

Čt 3. 3.

K Na poděkování
s prosbou o Boží
pomoc, milosrdenství,
ochranu a Boží
požehnání pro všechny
drahé

Pá 25. 2.

P Na poděkování za 75 let
života

Pá 4. 3.

P Za † Josefa a Alenu
Buchwaldkovy

So 26. 2.

P Za † Hanu Řimnáčovou

So 5. 3.

P Za † Marii Kopalovou
a její blízké

Ne 27. 2.

P: Za farnosti

Ne 6. 3.

8. neděle
v mezidobí

K: Na poděkování za
život Zděňka Havlíka a za 1. neděle
spásu jeho duše
postní

P: Za farnosti

K: Za † Jiřího
a Vlastimila a d. v o.
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