Program zahájí večerní modlitba s meditativními zpěvy z Taizé, čtením z Písma a chvílí ticha.
Bude se konat v pátek 15. 11. od 19,30 v chrámu Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech a je
přístupná všem. Organizátoři očekávají účast několika stovek lidí. V sobotu se mladí lidé zúčastní
biblických zamyšlení s následnou diskusí ve skupinkách. Odpoledne si mohou vybrat z mnoha
workshopů s duchovními a sociálními tématy.
V sobotu v devět hodin ráno, v poledne a večer v osm se opět konají modlitby se zpěvy, které jsou
také otevřeny široké veřejnosti. Součástí sobotní večerní modlitby je tzv. slavnost světla, při které si
účastníci navzájem zapálí svíce jako připomenutí světla, kterým je vzkříšený Kristus. Na modlitby
jsou zváni i ti, kteří se za křesťany nepovažují, ale rádi by si odpočinuli od svých každodenních
starostí a na chvíli se zklidnili v meditativní atmosféře krásné hudby v doprovodu sboru a orchestru. V neděli pak účastníci setkání navštíví bohoslužby se svými hostiteli a v poledne se v chrámu
Nejsvětějšího srdce Páně rozloučí.
Komunity Taizé a jejích modliteb za jednotu křesťanů a smíření mezi národy si vážil i prezident Václav
Havel. Když byl bratr Roger Schutz, zakladatel a první představený komunity, v roce 2005 zabit, Václav
Havel o něm řekl: „Bratr Roger byl pro mne jedním z duchovních pilířů sjednocující se Evropy.“
e-mail: dnyduvery2013@gmail.com, www.dnyduvery.cz
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Kdo věří, není nikdy sám – ani v životě, ani ve smrti.
Benedikt XVI.

REGISTRACE pro ÚČASTNÍKY
Komunita Taizé se nachází ve francouzském Burgundsku. Patří do ní přes sto bratří z různých zemí
a křesťanských tradic. Část z nich žije v malých skupinkách v různých částech světa mezi nejchudšími obyvateli. Komunitu založil v roce 1940 švýcarský protestant Roger Schutz. Do Taizé přijíždějí od padesátých let mladí z celé Evropy i ostatních světadílů, aby se účastnili každodenních modliteb a života komunity. Počet návštěvníků od padesátých let velmi vzrostl – v některých týdnech se
nyní v Taizé shromáždí až 6000 lidí.
http://www.vira.cz

Milé čtenářky, milí čtenáři Farního zpravodaje,
citátem otevíráme toto číslo časopisu, které tentokrát obsahuje jen dva články k hlubšímu přemýšlení a rozjímání. Zbytek je věnován převážně informacím o společných akcích, které nabízí různá
církevní společenství. Kéž zkusíme zažít společenství, prožít souznění s bratřími a sestrami ve víře
a alespoň nějaké z nabízených akcí se zúčastníme… Hodně síly Vám – nejen k tomu – vyprošuje
P. Jan Kuník

TAMMÍM Praha

Reinkarnace a vzkříšení – je v tom rozdíl?

Bohoslovci českých diecézí zvou mladé muže na TAMMÍM - společný duchovní víkend, který se
uskuteční ve dnech 22. – 24. listopadu 2013 v Arcibiskupském kněžském semináři v Praze.
Téma: KE KOŘENŮM VÍRY
TAMMÍM – toto hebrejské slovo můžeme do češtiny přeložit ve významu bezúhonný, totální,
naprostý, dokonalý. Snaha být TAMMÍM pro Hospodina by měla být úkolem pro každého křesťana. A k tomu se snažíme přispět i my skrze toto setkání.
TAMMÍM je příležitostí prožít víkend v modlitbě, naslouchání, společných rozhovorech o hledání
a prožívání víry mezi sebou, s bohoslovci i představenými semináře. Jeho součástí jsou i různé
workshopy, sport, společenské hry, zajímaví hosté…
Vytváříme tak prostor i pro hledání životní cesty a prohloubení osobního vztahu s Bohem, nabízíme
i možnost duchovního rozhovoru, případně svátosti smíření. Je to také velká příležitost poznat nové
věřící kamarády a přátele.
www.bcb.cz

Foto: Michal Němeček
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FARNÍ ZAHRADA
Nyní na podzim je již připravená na zimu. Tráva posekaná, listí pohrabané – radost pohledět. Pokud
jste ji ještě neviděli, jděte se tam podívat. Ale dalo to práci! Kdo má svou zahradu, jistě dobře ví,
o čem je řeč. Udržovat farní zahradu a okolí kostela dalo hodně práce. V našem případě se jednalo
o 75 hodin. Do toho není zahrnuto podzimní hrabání listí. Na jaře jsme nevěděli, kolik lidí bude
ochotno se zapojit do sekání. Nakonec se dalo dohromady 14 mužů, kteří měli rozepsané služby.
Touto cestou všem moc děkuji za odvedenou práci. Se současnými sekáči budu počítat i v příští
sezoně. Pokud by se k nám chtěl někdo přidat, budu rád, když se mi ozve.
Zahrada byla letos využita na tři akce – v dubnu, červnu a srpnu. Tento upravený prostor oceníme
zvlášť při dětských aktivitách. Jediná vada na kráse naší farní zahrady je KRTEK, který se tam
zabydlil a evidentně se mu tam líbí. Jeho hromádky se však musí před každým sekáním ušlapávat a
to přidělává hodně práce. Holt není krteček jako krteček ☺.
Milan Hochmut
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
℡ 318 665 182 Uzávěrka příštího čísla je ve středu 20. 11. 2013. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz

Křesťané nevěří v reinkarnaci, nýbrž ve vzkříšení. Věříme, že ve smrti se vrháme do Boží náruče.
Všechno dobré, čím jsme žili, bude zachráněno v Bohu. Přicházíme k němu jako osobní bytosti.
Buddhismus sám chápe reinkarnaci jako prokletí
Pojetí reinkarnace hlásané na Západě
odporuje i samotné východní tradici,
odkud myšlenka reinkarnace pochází. Buddhismus sám chápe reinkarnaci jako prokletí. Snahou je spočinout v nirváně, což je jakési neosobní rozplynutí se v univerzu. Pouze ti,
kteří nedokážou udělat rozhodující
krok, se musí vydat cestou reinkarnace. Buddhismus navíc nehlásá
osobní reinkarnaci, ale karmu.
V hinduismu je myšlenka reinkarnace odpovědí na otázku, může-li člověk dojít očištění.
Křesťané ale věří, že všechno, co na nás dosud bylo znečištěno, Boží láska ve smrti očistí.
Reinarnace z psychologického hlediska
Reinkarnace není řešením ani z psychologického hlediska. Mnoho lidí se zdravotními či psychickými problémy kontaktuje různé léčitele. Ti pak nezřídka příčiny hledají „v minulých životech“.
Současné problémy se tak odsouvají kamsi do mlhavé minulosti. Je to nezodpovědné a mnohé lidi
z toho přepadá strach. Domnívají se, že je jejich povinností odtrpět si hříchy předchozího života.
Rozhodně to není radostná zvěst.
Křesťané věří, že ve smrti a vzkříšení dojdou naplnění v setkání s Bohem, a tím naplnění všech
svých tužeb. Pokládají to za mnohem lidštější a útěšnější než myšlenku reinkarnace.
Zpracováno podle knihy Anselma Grüna: O životě z víry, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Boží království, Ježíš Kristus Král
Foto: DL

Když starozákonní věřící popisovali skutečnost Boží lásky a moci, používali
pro Boha mezi mnohými označeními i titulu: král… Rozvinutím této myšlenky byl pak výraz „Boží království“. Byl to pojem, s nímž Židé spojovali mnohá očekávání: příchod spravedlnosti, lásky a pokoje, konec zla, utrpení a
smrti. Obsahoval to, v co doufali, jak jim to Bůh zaslíbil skrze proroky. Boží
království je uskutečněním nejhlubších tužeb každého člověka. Je to prostor
pro jeho plný rozvoj, stav plného a konečného štěstí.
Boží království spočívá ve spravedlnosti, pokoji a radosti (Řím 14,17).
KRÁLOVSTVÍ
„Král“ byl v židovském a orientálním pojetí ten, kdo moudře a mocně vládl.
Zemi, kterou vlastnil, vedl k rozkvětu a zaručoval jí bezpečnost vnější i vnitřní. Byl nejvyšším zákonodárcem a soudcem – zajišťoval spravedlnost a právo
a to i chudým a bezbranným… Pod vedením krále měl jeho lid žít v pokoji, plnosti, spravedlnosti a
jednotě. Kvůli lidské zlobě a slabosti tomu v dějinách bylo ale mnohdy jinak…
BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ V KRISTU
Ježíš řekl: Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží…(Mk 1,15)
Boží království neustále existuje v Bohu. K člověku přišlo skrze Ježíše Krista, především jeho smrtí
na kříži a zmrtvýchvstáním. Ježíšovo „kralování“ nemá ale nic společného s ryze pozemskými
představami králů: ukřižovaný král – to mluví samo za sebe… Hlásá království, které není z tohoto
světa, království lásky; království, které nechce konkurovat žádným pozemským vládcům; království, jehož hranice procházejí lidskými srdci. Toto království dojde mezi lidmi svého definitivního
naplnění při Ježíšově návratu ve slávě na konci časů. Kristus, král a pán celého vesmíru, se stal
služebníkem všech. On „nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné
za všechny“ (Mt 20, 28).

Slavnost Ježíše Krista Krále
Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (dle katolického liturgického kalendária jde o 34. neděli v liturgickém mezidobí – poslední neděli před adventem). Svátek vyhlásil v roce 1925 papež Pius XI. a připomíná Kristův královský titul, Kristovu
svrchovanost nad lidskými dějinami i nad všemi „vládci“ v tomto světě. Liturgický (církevní) rok
končící oslavou Ježíše Krista Krále křesťanům připomíná, že i definitivní konec světa, bude v rukou
Ježíše Krista – Krále.
„Ježíš Kristus – Pán a Král – je cíl lidských dějin, bod, v němž se sbíhají tužby dějin a civilizace,
střed lidského pokolení, radost všech srdcí a naplnění všech jejich tužeb. Jeho vzkřísil Otec z mrtvých, vyvýšil a umístil po své pravici…“ (GS 45)
Autor: IMA
________________________________________________________________________________________________________________________

Zprávy

Modlitba za národ
Každý 28. den v měsíci se ve svatováclavské kapli pražské svatovítské katedrály budou věřící od
16.15 hodin modlit za národ. Praha: Modlitba za národ, nad níž převzal záštitu pražský arcibiskup
kardinál Dominik Duka, pak bude vždy pokračovat v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě.
K modlitbě se ale v uvedený čas může připojit každý, kdo bude mít zájem, ať už se nachází kdekoli.
Autor: Jiří Prinz

Národní pouť do Svaté země
Hlavní událostí uplynulého týdne byla Národní pouť do Svaté země Tří hlavní bohoslužby, které
s poutníky z naší země slavili čeští a moravští biskupové – se uskuteční v pátek na hoře Blahoslavenství v Galileji, v sobotu na Poli pastýřů v Betlémě a v neděli v jeruzalémském kostele sv. Anny.
Všechny tři bohoslužby začaly, resp. začínají v poledne místního času, což znamená, 11.00 hodin
Zdroj: Tiskové středisko ČBK
času středoevropského.

Mše svatá při svíčkách

ÚČINKY BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ
Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci. (1Kor 4,20)
Žádné království z tohoto světa, žádný král ani žádná vláda neřeší úplně a s konečnou platností osud
jednotlivého člověka. I ten nejlepší vládce se snaží zlo jen omezit a úděl člověka o něco vylepšit.
K úplnému přemožení zla a nastolení „ráje na zemi“ nemá ale nikdo ani síly, ani prostředky…
Jinak je tomu ale s Božím královstvím, které přichází od Boha a které člověku dává:
* osvobození od nadvlády zloby, hříchu, zmaru a věčné smrti
* cestu k plnosti a pro-měně života
* cestu k životu bez konce
Mocnosti zla budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů;
ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní. (srv. Zj 17,14)
JAK DO NĚHO VSTOUPIT?
Všichni lidé jsou povoláni vstoupit do Božího království. (Katechismus, čl. 543)
Plody Kristova života přijímáme v první řadě křtem, při kterém jsme znovuzrozeni „z vody a
z Ducha“. Dále pak životem podle evangelia:
* vírou v Boha Spasitele – Ježíše Krista (srv. Sk 16,31)
* následováním Ježíše Krista (srv. Jan 8,12)
* životem z Božího Ducha (srv. Řím 8,6; Gal 5,16-23)
* životem z Božího slova v bibli (srv. Jak 1,21)
* životem aktivní lásky (srv. Mt 25,31-40)
* životem v církvi (srv. 1Tim 3,15)
VLÁDCE NA NAŠÍ STRANĚ
Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? (Řím 8,31)
Skutečnost Krista, vládce nebe a země je pro člověka zdrojem naděje: lidské struktury plné zloby,
intrik a nespravedlnosti převyšuje někdo, kdo na nás pohlíží s láskou. Je Králem – jediným, kterého
se nemusíme obávat a kterému můžeme důvěřovat. Jedině s ním může náš život dojít proměny a
naplnění. (Podle T. Špidlíka)
Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno. (Dan 7, 14)

Ve středu 13. listopadu 2013 od 18,30 hod. se v klášterním
kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v
Českých Budějovicích koná MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH na PODĚKOVÁNÍ ZA DAR SVOBODY. Hlavním
celebrantem mše svaté bude P. Jan Hamberger ze Soběslavi.
www.bcb.cz

Setkání pomocníků v pastoraci
V sobotu 16. 11. 2013 od 9.30 hod. se v Českých Budějovicích uskuteční obvyklé setkání pomocníků v pastoraci s diecézním biskupem Jiřím a světícím biskupem Pavlem.
Pozvání otce biskupa Jiřího: „Milí varhaníci, sbormistři, kostelníci, akolyté, lektoři a ostatní pomocníci v pastoraci! I letos vás všechny osobně zvu na setkání do Českých Budějovic, které bude
zahájeno v sobotu 16. 11. 2012 v 9.30 mší sv. v katedrále sv. Mikuláše. Pak se rozdělíme do čtyř skupin podle zaměření (varhaníci, lektoři, akolyté a kostelníci) a budeme si vyměňovat své zkušenosti a
sdílet radosti i bolesti naší služby. Předpokládaný konec bude po obědě. Těším se na setkání s vámi.“
Mons. Jiří Paďour, OFMCap. biskup českobudějovický

Dny důvěry v Praze 15. – 17. listopadu 2013
Na Dny důvěry přijedou stovky mladých www.dnyduvery.cz
15. – 17. listopadu 2013 pořádají mladí křesťané z různých církví ve spolupráci s komunitou Taizé
víkendové setkání mladých s názvem Dny důvěry. Na tento víkend se sjedou mladí křesťané
a hledající z celé České republiky. Ubytováni budou v domovech pražských rodin nebo jednotlivců.
„Před více než třiceti lety zahájil bratr Roger „pouť důvěry“, jejíž součástí jsou velká evropská
setkání, kterých se účastní desetitisíce mladých lidí z celé Evropy včetně České republiky. Letošní
setkání proběhne na konci roku ve Štrasburku. Rádi bychom však podobné menší setkání uspořádali
i v Praze,“ říká jeden z členů ekumenické komunity Taizé bratr Wojtek, který při příležitosti Dnů
důvěry přijede do Prahy. Na otázku, proč se akce jmenuje Dny důvěry, odpovídá: „Důvěra nás
otevírá ostatním. Umožňuje nám podělit se o to, co je pro nás důležité, a objevovat nečekané.
V našich životech potřebujeme mnoho důvěry, abychom překonali zdi, které existují nejen mezi
lidmi a kontinenty, ale i uvnitř nás, v každém lidském srdci,“ vysvětluje bratr Wojtek.

Zápis ze schůzky farní rady dne 22. 10. 2013
Přítomni: pan farář J. Kuník, H. Hochmutová, H. Hoyer, J. Horníková, J. Hořejší, I. Hoyerová,
J. Drechsler, J. Drazdík, M. Hochmut, F. Liška, J. Matějka; Nepřítomen: V. Hašek
Úvodní slovo p. faráře, přivítání přítomných členů a seznámení s programem
Poděkování:
- za natření dveří farního kostela p. Hochmutovi a jeho synovi, za organizaci a doprovod při
dětské pouti pí Hochmutové, za opravu a natření fasády na věži farního kostela p. Drechslerovi,
Teskovi a Pavlačkovi, firmě Šmejkal a městu, za přípravu stavby (oprava střechy měst. kostela)
p. arch. Petro, pí Hoyerové za upozornění na dešťovou kanalizaci u měst. kostela, p. Drazdíkovi
za instalaci filtru do farního vodovodu, všem, kteří pečovali o farní zahradu, za hudbu při bohoslužbách, p. kostelníkovi za péči o farní kostel, pí Kozlové za péči o měst. kostel, p. Homulkové
a všem ostatním, kteří jakkoliv přispěli pomocí
Kontrola minulých úkolů:
Střecha městského kostela
- k realizaci vybrána firma Tesmo Plzeň – rozpočet celé stavby – 2,1 mil. Kč
- na letošní rok je z dotačního programu přislíbeno 330 000,- Kč, podíl města činí 94 200,- Kč
podíl farnosti 47 200,- Kč
- projekt vypracovala firma Petro Písek
- 1. etapa – oprava střechy v části nad kůrem (3 oddíly krokví)
- začátek prací se zdržel kvůli několika komplikacím (např. dodatečně nařízen statický posudek);
stavba zahájena až koncem srpna
- dvě části: 1) tesařské práce – fa Tesmo – nátěr krovu proti dřevomorce, plátování a protézování
napadených trámů, kráčat, pozednic… 2) pokrývačské práce (subdodavatel fa Halaš Veselí n.
L.) – nové latě a krytina, výměna poškozených klempířských prvků
- stavební dozor: zprvu p. Šimek, pak nový stavební technik p. Lácha, dosud proběhly 2 kontrolní
dny, poslední se uskuteční 29. 10. a stavba bude předána
- financování opravy památek: letos 10% farnost, 20 % město, 70% stát; od roku 2014 změna:
farnost 40 %!
- farnost nemá dostatek finančních prostředků; možnosti, jak je získat: sbírka, dar, domluva
s městem, pokud finance nebudou k dispozici, bude se muset zmenšit rozsah prací v jednotlivých
etapách a stavba se bude protahovat
Fasáda farního kostela
- plošina najata u firmy Šmejkal, 1x od města, celkem zaplaceno za plošinu a materiál 13000,- Kč,
práci provedli zdarma p. Drechsler a p. Teska
Církevní restituce
- biskupství poslalo na vikariát podklady, kde byly expertně zpracovány a odtud byly zaslány
jednotlivým farnostem
- máme k dispozici seznam původního majetku farnosti (jedná se o Farský rybník a několik menších pozemků v katastrálních územích Starý Rožmitál a Voltuš), některé z nich nebude možno
získat zpět (např. pozemek, na němž je silnice apod.)
- problém: pozemková kniha někdy nesouhlasí s listem vlastnictví
- biskupství už jménem farnosti požádalo o vydání veškerého majetku, který je předmětem restitucí; vydán by měl být do konce roku 2014
Nový plot kolem farní zahrady
- termín realizace je třeba rozhodnout na příští schůzce farní rady, předpoklad jaro 2014
Nové úkoly a diskuse
- návrh p. faráře, aby se všechny slavnosti konané mimo neděli slavily ve farním kostele, hlasováno o tom, zda se to má zkusit, návrh přijat (8 pro, 3 proti)
- p. Hochmut – mezi zazvoněním k začátku bohoslužby a vstupem liturg. průvodu do kostela je
velká prodleva, různé návrhy, jak ji odstranit (zvonit, až když průvod vstupuje do kostela, zrychlit průvod …), bude vyzkoušeno
- příprava darů – p. Hochmutová požádána p. farářem, aby v případě intence za farnost nebo na
dobrý úmysl, určila osoby, které ponesou dary
Příští schůzka: 10. 12. v 18,00 hodin

Zapsala: Ivana Hoyerová

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poděkování
Děkuji všem farnicím a farníkům, kteří se sami iniciativně a často navzdory svému zdraví zasloužili
o úklid listí kolem farního kostela. Pán Vám to oplať! P. Jan Kuník

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 11. do 24. listopadu 2013
Den

Starý Rožmitál
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Hvožďany

Ostatní

Pondělí

11. 11.

mše svatá není

Úterý

12. 11.

17,00 Za farníky

Středa

13. 11.

17,00 Za Evu a Františka Hořejší, dceru
Evu, syna Jiřího a vnuka Rudolfa

18,00 Biblická hodina
Spol. centrum – terasa

Čtvrtek

14. 11.

8,30 Za Karla Vránu, Ludvíka Brožka a
d.v o.

17,00 mše svatá
Voltuš

Pátek

15. 11.

18,00 Na dobrý úmysl

Sobota

16. 11.

18,00 Za Františku a Josefa Drechslerovy

Neděle

Státní svátek – Den boje a svobodu a
demokraciii
17. 11. 8,15 Za † Josefa Drazdíka, všechny živé
z jeho rodu a za uzdravení švagra Miroslava

Pondělí

18. 11.

mše svatá není

Duchovní obnova
duchovního správce.

Úterý

19. 11.

mše svatá Za rodinu Šímovu, Jungmannovu
a za d. v o. bude odsloužena. v místě pobytu

Duchovní obnova
duchovního správce.

Středa

20. 11.

17,00 Za farníky

18,00 Modlitební setkání
Společenské centrum

Čtvrtek

21. 11.

8,30 Za farníky

14,30 mše svatá
Centrum soc. služeb

Pátek

22. 11.

18,00 Za rodiče Fousovy a Varvařovských

Sobota

23. 11.

18,00 Za † Andělu Gilíkovou a sestru
Imeldu Gilíkovou

Neděle

Slavnost Ježíše Krista Krále
24. 11. 8,15 Za Růženu Foučkovou, rod Foučků a
Tesků a za d. v o.

10,00 mše
svatá

10,00 mše
svatá

