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Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil.
Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim
přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte
tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i
Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám
přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“
Mt 28,16-20

Prohlášení českých a moravských biskupů
v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19
Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,
díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem
ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací
k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také
příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance
využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba,
kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo
našich blízkých a přátel.
Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši
bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i
Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba
člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.
Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus.
K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické
prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem,
jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž
„ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické
shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit,
abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných
hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté
v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří
do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že
svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří
i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za
překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně
s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit
Pána i zpěvem.
Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají Biskupové
Čech, Moravy a Slezska
Nepomuk, 18. května 2021

5,4 milionu dolarů na pomoc v Iráku. Charita Česká republika
odstartovala dosud největší projekt na obnovu živobytí
Právě v těchto dnech zahájila Charita Česká republika v Iráku svůj dosud
největší projekt, který pomůže místním lidem s obnovou živobytí a infrastruktury v
okresu Hít, těžce poznamenaném mnohaletým válečným konfliktem. Charita se
obnově Iráku věnuje dlouhodobě, díky nově získanému grantu 5,4 milionu USD
(cca 115 milionů Kč) od Rozvojového programu OSN (UNDP) bude možné zajistit
udržitelné zdroje obživy pro další tisíce rodin.
„Máme obrovskou radost, že můžeme svoji pomoc lidem v téhle zkoušené
zemi rozšířit,“ říká k zahájení nového projektu Kateřina Velíšková, blízkovýchodní
manažerka Charity Česká republika. „Projekt je unikátní tím, že kombinuje
vznik nových pracovních příležitostí s komunitními projekty. Lidé v iráckém
městě Hít tedy získají nejen zdroj obživy pro své rodiny, ale sami pomohou i s
obnovou místní infrastruktury a služeb, které byly mnohdy ve válce
zničeny,“ dodává Velíšková.
Irák se stále potýká s následky mnohaletého konfliktu, finanční nejistotu
ještě prohloubila pandemie koronaviru. Charita působí v Iráku už od roku 2015 a
zaměřuje se na obnovu zdrojů obživy a vznik nových pracovních míst a to
především v oblasti Ninivské nížiny. Díky finanční podpoře UNDP můžeme svoji
pomoc rozšířit i do oblasti Hít v guvernorátu Anbár, odkud válka vyhnala z domovů
většinu obyvatel. Přes 175 tisíc se jich zatím vrátilo.
„Navrátilci se ale potýkají nejen s poničenou infrastrukturou, často
nemají adekvátní přístřeší či dostatečný zdroj obživy,“ vysvětluje Velíšková,
proč se Charita rozhodla propojit tyto oblasti. „Na 2600 iráckých žen a mužů se
po školení zapojí do obnovy infrastruktury a zároveň tím získá pracovní
uplatnění. Podpoříme ale i střednědobou a dlouhodobou zaměstnanost.“
V Anbáru pomůže Charita také zvýšit zaměstnanost mladých žen a mužů,
kteří se potýkají s nedostatkem pracovních příležitostí. Poskytneme jim profesní
školení a kariérní poradenství, podpoříme je stipendii a pomůžeme pro ně najít
pracovní místa v už existujících podnicích v regionu. Zároveň se zaměříme na
vznik nových podniků nejen skrze granty, ale také školení v podnikání.
Díky projektu přispějeme ke snížení chudoby a finanční nejistoty Iráčanů v
oblasti Hít. Podpoříme navrátivší se obyvatele, vnitřně vysídlené osoby i jejich
hostitelské komunity. Partnerství s UNDP potvrzuje, že je Charita Česká republika
vysoce hodnoceným partnerem agentur OSN.

DIECÉZNÍ CHARITA ZŘÍDILA DOČASNÉ ZÁZEMÍ PRO LIDI BEZ
DOMOVA
Diecézní Charita České
Budějovice zřídila od pondělí 22.
března až do odvolání provizorní
denní centrum a noclehárnu pro
osoby bez domova. Reaguje tím na
dočasné omezení provozu Domu sv.
Pavla v Riegrově ulici, který se ocitl v
karanténě kvůli pozitivnímu výskytu
onemocnění covid-19 u několika
klientů.
Dům sv. Pavla při Městské charitě České Budějovice poskytuje lidem bez
domova tři služby – Azylový dům, Noclehárnu a Nízkoprahové denní centrum.
Bohužel bude celé zařízení minimálně do konce března v izolaci. Lidé bez přístřeší
tak ztratili možnost osprchování, odpočinku v teple, nebo získání balíčku
s potravinami, teplé polévky, čaje a kávy.
„U budovy diecézní Charity poblíž Kanovnické ulice a konzervatoře jsme
přes víkend zřídili dočasné provizorní denní centrum v podobě vyhřívaného stanu.
K dispozici zde lidé bez domova mají teplé nápoje, jídlo poskytnuté Potravinovou
bankou Jihočeského kraje, základní hygienu a nouzový šatník, v poledne vydáváme
polévku, kterou dovážíme z jídelny v historické budově radnice,“ upřesňuje Petra
Brychtová, vedoucí služeb Střediska Diecézní charity České Budějovice.
Provoz provizorního denního centra je celotýdenní, od pondělí do neděle od 8
do 13 hodin. Jeho chod zajišťuje vždy dvojice složená z dobrovolníka a pracovníka
diecézní Charity – zapojeni jsou jak sociální pracovníci z charitních služeb, tak i
zaměstnanci ekonomického a administrativního úseku Střediska DCHCB.
„Naší snahou je alespoň částečně nahradit základní služby pro osoby bez
domova. Jelikož noční teploty stále padají k 0 °C, k pondělnímu večeru jsme
otevřeli v objektu Biskupství českobudějovického na adrese Kanovnická 16 také
provizorní noclehárnu pro muže, kde jsou k dispozici čtyři lůžka a zhruba desítka
tzv. teplých židlí,“ dodává Petra Brychtová.
Vstup do noclehárny je mužům bez domova umožněn od 17:30 do 19:30,
odejít musí nejpozději v 8 hodin ráno následujícího dne. V provizorní noclehárně si
mohou klienti vyzvednout také potravinový balíček, polévku a hygienické potřeby.

Tři bohové?
Jsou Bůh Otec, Ježíš Kristus a Duch Svaty tři různí bohové?
Ne. Je jen jeden Bůh, jeden Bůh ve třech osobách.
Bůh totiž není osaměly, ale vytváří vnitřní společenství:
Otec, Syn a Duch Svaty?. Toto tajemství nazýváme Trojicí.
Díky Ježíšovi víme, že Bůh je v Trojici.
Ježíš Kristus je dokonce člověk i Bůh.
A přece hovořil s Bohem, svým Otcem.
Nemluvil přitom sám k sobě.
Slíbil nám příchod Ducha Svatého,
který je Bohem stejně jako Otec a Syn.
Jeden ve třech?!?
To, že je Bůh ve třech osobách, je jedno z nejhlubších tajemství víry. Lidé se
neustále snažili vyjádřit něco z toho, co naprosto přesahuje možnosti lidského
rozumu. A tak je Trojice znázorňována jako strom s kořeny, kmenem a korunou.
Stejně nedostatečný je ale i obraz zachycující Trojjediného Boha jako duhu,
kde spolu fungují slunce, déšť a barvy.
Skoro dva tisíce let staré je i přirovnání ke třem spojeným
svícím hořícím jediným plamenem.
Všechny tyto obrazy se snaží zachytit nepochopitelnou realitu: že Bůh je jeden, a
přece vytváří niterné společenství.
převzato z knížky: YouCat pro děti

Ledenice
30. ne930 Mše sv.
2. st1800 Mše sv.
6. ne930 Mše sv.
9. st1800 Mše sv.
13. ne930 Za syna Radka Frejlacha, za rodiče Annu a Jana Frejlachovy
a rodinu Malíku z Borovan. Za všechny příbuzné a známé a duše v očistci
16. st1800 BSlova
20. ne930 Za Josefa Fraňka, bratra, sestru a jejich rodiče. Za rodinu
Sýkorů a za Vlastu Kašovou
23. st1800 Za Jana Čížka, manželku Marii, syna Jana, vnučku Hanku
a rodinu
27. ne930 Mše sv.
30. st1800 Mše sv.
4. ne930 Mše sv.

Jílovice
30. ne1100
3. čt1630
6. ne 1100
13. ne1100
20. ne1100
27. ne1100
4. ne1100

Za manžele Kateřinu a Bohumila Janečkovy a celý rod
Mše sv.
Bohoslužba Slova
Za Václava Tampíra, manželku Ludmilu a celé jejich rody
Bohoslužba Slova
Mše sv.
Bohoslužba Slova

Pokud někdo chce přispět na konkrétní farnost-kostel v době, kdy přístup
ke kostelu je omezený, tak tady jsou čísla účtů. Prosíme ale nutně přidat
poznámku np.: „Dar na provoz a údržbu kostela Borovanech“, „Dar na
provoz a údržbu kostela Ledenice“ a podobně. Pokud je částka vyšší než
1000,- ročně, je možné si to odepsat z daně (nutné potvrzení od farnosti). Pán Bůh
zaplať! Další informace po telefonu.
BOROVANY
LEDENICE
JÍLOVICE
MLADOŠOVICE

ČÍSLA ÚČTŮ FARNOSTÍ:
563617389/ 0800
4855391359/0800
571007329 / 0800
571006369 / 0800

Borovany
30. ne 800
1. út1800
3. čt1800
4. pá1530
4. pá1800
5. so830
6. ne800
8. út1800
10. čt1800
11. pá1530
11. pá1800
13. ne800
15. út1800
17. čt1800
18. pá1530
18. pá1800
20. ne 800
22. út1800
24. čt1800
25. pá1530
25. pá1800
27. ne 800
29. út1800
1. čt1800
2. pá1530
2. pá1800
3. so830
4. ne 800

za žijící i zemřelé z našich farností
za Annu Malíkovou, manžela, syna, vnučku a vnuka
za Antonii Mikolášovou, manžela a syna
nebude („Pečovatelka“)
za dar života a Boží požehnání
Mše sv.
za žijící i zemřelé z našich farností
za Štěpánku Tomáškovou, manžela a děti
za rodinu Šindelířů a Moulisů
nebude („Pečovatelka“)
za Františka Urbánka
za žijící i zemřelé z našich farností
nebude
nebude
nebude („Pečovatelka“)
nebude
za žijící i zemřelé z našich farností
za dobrodince
za Karla Machta, švagra a rodiče
nebude („Pečovatelka“)
za Václava Podlahu a syna
za žijící i zemřelé z našich farností
za Marii Švecovou a rodiče
za Annu Hláskovou, manžela a syna
nebude („Pečovatelka“)
za Zdeňka Frantese a rodiče
Mše sv.
za žijící i zemřelé z našich farností

Mladošovice
30. ne1100
2. st1630
6. ne1100
13. ne1100
20. ne1100
27. ne1100
4. ne1100

Bohoslužba slova
Mše sv.
za Karla Vacha a jeho rodiče
Bohoslužba slova
Mše sv.
Bohoslužba slova
Za Zdeňka Vodvářku a jeho rodiče

K zasmání:
Papež vytkl Erazimu Roterdamskému, že
nedodržuje půst. Ten se obhajoval: „Svatosti,
moje duše je dobrá katolička, ale žaludek
luterán.“

měsíčník farností Borovany, Ledenice,
Jílovice a Mladošovice
duchovní správce:
P. Ondřej Urbisz
Žižkovo náměstí 220, 373 12
Borovany
telefon: 731 402 849
e–mail: urbond@centrum.cz

