„Drazí bratři a sestry z Říma a celého světa, požehnané Velikonoce!
Je to pro mne velká radost, že vám mohu sdělit toto poselství: Kristus byl vzkříšen! Chtěl bych, aby
dosáhlo do každého domu, do každé rodiny, zvláště tam, kde je nejvíce utrpení, do nemocnic, věznic.
Chtěl bych zvláště, aby dosáhlo ke všem srdcím, protože právě tam chce Bůh zasadit tuto dobrou
zvěst: Ježíš byl vzkříšen, je tvou nadějí, již nejsi pod nadvládou hříchu, zla! Zvítězila láska, zvítězilo
milosrdenství. Vždycky vítězí Boží milosrdenství.
Stejně jako ženy, Ježíšovy učednice, které šly ke hrobu a nalezly jej prázdný, můžeme se také my
ptát, co je smyslem této události (srov. Lk 24,4). Co znamená, že Ježíš byl vzkříšen? Znamená to, že
láska Boží je silnější než zlo i sama smrt; znamená to, že láska Boží může proměnit náš život, dát
rozkvést oněm pustinám, které se nacházejí v našem srdci.
Tatáž láska, pro niž se Boží Syn stal člověkem a sestoupil až na dno pokory a sebedarování, až do
pekel, do propasti separace od Boha, tatáž milosrdná láska zaplavila světlem mrtvé Ježíšovo tělo,
proměnila jej a převedla do života věčného. Ježíš se nevrátil do předchozího, pozemského života,
nýbrž vstoupil do života Boží slávy a vstoupil tam s naším lidstvím; otevřel nám budoucnost naděje.
To jsou Velikonoce, Pascha: exodus, přejití člověka z otroctví hříchu, zla do svobody lásky, dobra.
Neboť Bůh je život, pouze život, a jeho slávou jsme my, je živý člověk (srov. sv. Irenej, Adversus
haereses, 4,20,5-7).“
http://www.radiovaticana.cz (mig). Redakčně kráceno.

Papež František: Nestavme svůj život na lamentacích
Vatikán. Evangelium velikonoční středy vypráví o dvou učednících ubírajících se do Emauz. Jejich
rozmluva inspirovala papeže Františka k homilii při ranní mši v Domě sv. Marty. Tito učedníci měli
strach, jako všichni ostatní, upozornil Svatý otec. Hovořili o právě prožitých událostech a stěžovali
si, ba dokonce neustávali v naříkání. Čím více však lamentují, tím více se uzavírají do sebe – před
sebou již nemají obzor, nýbrž jenom zeď. Takříkajíc vaří svůj život ve šťávě svých stížností,
vyjádřil se papež František, a tak se ubírají
se svými lamentacemi stále kupředu. Také
nám často hrozí nebezpečí, že se uzavřeme
ve svých stížnostech, nastanou-li obtíže či
navštíví-li nás kříž. Pán je i v takovýchto
okamžicích nablízku, zdůraznil Svatý otec,
avšak my ho nepoznáváme. Pán jde s námi a
mluví k nám – ačkoliv v nitru cítíme cosi
krásného, v hloubi se nepřestáváme bát. Jak
se zdá, je totiž jistější si naříkat. Jsme si jisti
svou vlastní pravdou – a tou je beznadějný
krach. Je krásné si všimnout, jakou má Ježíš
s učedníky trpělivost, pokračoval Svatý otec.
Nejprve je vyslechne, pak jim pomalu, velmi
pomalu vysvětluje. Nakonec se jim ukáže, jako Magdaléně u hrobu. Totéž dělá Ježíš s námi, i
v nejčernějších okamžicích je s námi, doprovází nás – a nakonec se ukáže. Neustálé lamentování je
špatné, vyzdvihl papež František. A to nejenom stížnosti na druhé, nýbrž i hořké naříkání nad sebou.
Lamentace nám odnímají naději, nestavme na nich proto svůj život. Pokud se něco nedaří, hledejme
útočiště u Pána a svěřujme se Mu. Nesyťme se stížnostmi, které zraňují srdce a staví kolem nás zeď,
z níž není úniku. Pán má s námi trpělivost a dokáže nás vyvést z nářku. Tak jako učedníky cestou do
Emauz, kteří jej poznali při lámání chleba, zakončil Svatý otec svou homilii o velikonoční středě.
http://www.radiovaticana.cz (jag). Redakčně upraveno.
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„Ježíš Kristus učil, že člověk nejen přijímá a zakouší milosrdenství od Boha,
ale je povinen také sám prokazovat milosrdenství druhým: „Blahoslavení milosrdní,
neboť oni dojdou milosrdenství.“
V těchto slovech nalézá církev výzvu k činu a síly k praktickému uskutečňování milosrdenství.
Jestliže všechna blahoslavenství z horského kázání ukazují cestu obrácení, změny života,
blahoslavenství milosrdných je v tomto ohledu zvlášť výmluvné.
Člověk má totiž přístup k milosrdné lásce Boha, k jeho milosrdenství, do té míry, do jaké se sám
vnitřně proměňuje v duchu podobné lásky k bližnímu.“
Jan Pavel II.

Druhá neděle velikonoční – svátek Božího milosrdenství

Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30. dubna
2000. Právě sestra Faustyna se stala šiřitelkou poselství o Milosrdenství určeném celému světu.
„V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí
ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat“ (Deníček, 699). Přípravou na svátek může být
novéna, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. „V té novéně,“ slíbil Ježíš,
„udělím duším veškeré milosti“ (Deníček, 796).
Bílá neděle „Dominica in albis“.
Slavnost Božího milosrdenství (Benedikt XVI.)
Podle staré tradice se první neděle po Velikonocích – „druhá neděle velikonoční“ nazývá Bílá neděle – „Dominica in albis“. Tento den neofyté (ti, kteří byli pokřtěni na Velikonoční vigilii) odložili
svůj bílý šat – symbol světla. Bílý oděv měli odložit, ale novou zář, která jim byla udělena, měli
uvádět do své každodennosti. Plamen pravdy a dobra, který v nich Pán zažehnul, měli pečlivě střežit, aby tak do našeho světa vnášeli něco ze zářivosti a dobroty Boží. Svatý otec Jan Pavel II. si přál,
aby tato neděle byla slavena jako slavnost Božího milosrdenství: ve slovu „milosrdenství“ spatřoval
shrnuté a pro naši dobu nově interpretované celé tajemství Vykoupení. Žil pod dvěma diktátorskými
režimy a byl ve styku s chudobou, nouzí a násilím, zakusil moc temnot, jimiž je sváděn svět i v této
naší době. Zakusil však také, a to neméně silně, přítomnost Boha, který proti těmto silám staví svou
naprosto odlišnou a božskou moc: moc milosrdenství. Milosrdenství klade meze zlu. Milosrdenstvím se vyjadřuje celá specifická přirozenost Boha, jeho svatost, moc pravdy a lásky. Stávejte se
den po dni muži a ženami Božího milosrdenství! Milosrdenství je šatem světla, které nám Pán daroval křtem. Nesmíme dopustit, aby toto světlo zhaslo; naopak, musí v nás růst každým dnem a tak
přinášet světu radostné poselství Boha.

Milosrdenství je jádrem evangelního poselství (Benedikt XVI.)
Během Jubilea 2000 ustanovil Jan Pavel II., aby se v celé církvi neděle po Velikonocích, zvaná také
Bílá neděle, nazývala také nedělí Božího milosrdenství. Stalo se to v souvislosti s kanonizací Faustiny Kowalské, skromné polské sestry, která se narodila v roce 1905 a zemřela v roce 1938 a byla
horlivou hlasatelkou Milosrdného Ježíše. Milosrdenství je skutečně jádrem evangelního poselství, je
to vlastní jméno Boha, jeho tvář, kterou zjevil ve Starém zákoně a plně v Ježíši Kristu, vtělená
Láska stvořitele a vykupitele. Tato milosrdná láska také ozařuje tvář církve a zjevuje se jednak
prostřednictvím svátostí, především prostřednictvím svátosti Smíření, jednak prostřednictvím skutků
milosrdné lásky, jak společnými i individuálními. Všechno co, církev hlásá a koná, zjevuje milosrdenství, které Bůh člověku dává. Když církev znovu hlásá zapíranou pravdu nebo zrazené dobro,
činí tak vždy na podnět milosrdné lásky, aby lidé měli život a měli jej v plnosti (Jn 10,10). Z Božského milosrdenství, které smiřuje srdce, prýští opravdový mír ve světě, mír mezi národy, kulturami
a různými náboženstvími. Tak jako sestra Faustina i Jan Pavel II. byl apoštolem Božího milosrdenství…. Jeho dlouhý a mnohotvárný pontifikát má právě zde své jádro; celé jeho poslání v službě
pravdě o Bohu a člověku a o míru ve světě se rekapituluje v tom, co sám řekl v roce 2002, při slavnostním otevření svatyně Božího milosrdenství: „Mimo Boží milosrdenství není jiného pramene
naděje pro lidské bytosti.“ Jeho poselství, stejně jako poselství svaté Faustiny, přivádí ke Kristově
tváři, nejplnějšímu zjevení Božího milosrdenství.

Ježíš daroval svým učedníkům nepřemožitelnou jednotu, která je založená
nikoli na lidských zdrojích, ale na Božím milosrdenství (Benedikt XVI.)
My katolíci tvoříme a máme se vnímat jako jedna rodina, jež oživována stejným cítěním jako prvotní křesťanské společenství, o kterém se tuto neděli ve Skutcích apoštolů čte: „Obec věřících měla
jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32). Pravým středem a základem společenství prvních křesťanů byl
Zmrtvýchvstalý Kristus. Evangelium totiž vypráví, že ve chvíli utrpení, kdy byl božský Mistr uvězněn a odsouzen k smrti, se učedníci rozutekli. Pouze Maria a ženy spolu s apoštolem Janem zůstali
spolu a následovali ho až na Kalvárii. Zmrtvýchvstáním daroval Ježíš svým učedníkům novou jednotu, silnější než tu předchozí, nepřemožitelnou, protože založenou nikoli na lidských zdrojích, ale
na Božím milosrdenství, které jim všem dalo pocítit, že jsou od Něho milováni a že jim odpustil. Je
to tedy milosrdná láska Boží, která pevně sjednocuje církev dnes jako včera a činí z lidstva jednu
rodinu; božská láska, která prostřednictvím ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše odpouští hříchy a
vnitřně ji obnovuje. Můj milovaný předchůdce Jan Pavel II., inspirovaný tímto niterným přesvědčením, nazval tuto druhou neděli velikonoční, nedělí Božího Milosrdenství, a ukázal na vzkříšeného
Krista jako na zdroj důvěry a naděje, když přijal duchovní poselství, které Pán předal svaté Faustině
Kowalské, shrnuté do invokace: „Ježíši, důvěřuji Ti!“
Převzato z radiovaticana.cz. Redakčně upraveno

Předvečer nedělní slavnosti Božího milosrdenství se Jan Pavel II.
vrátil do Otcova domu
... Blížila se osmá hodina (v sobotu 2. dubna 2005) a já náhle pocítil potřebu sloužit mši svatou.
A tak jsme také učinili spolu s kardinálem Marianem Jaworskim, arcibiskupem Stanisławem Ryłkem a dvěma polskými kněžími – Tadeuszem Styczeńem a Mieczysławem Mokrzyckim. Byla to
mše svatá předjímající nedělní slavnost Božího milosrdenství, jež byla papeži tak drahá. Pokračovali
jsme v četbě evangelia svatého Jana: „Ježíš přišel tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli
dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: ‘Pokoj vám!“ …. V okamžiku svatého přijímání jsem mu
jako viatikum podal do úst pár kapek Ježíšovy nejsvětější krve. Ve 21.37 jsme zjistili, že papež
přestal dýchat. A na monitoru jsme viděli, jak jeho velké srdce po několika úderech přestalo bít.
Profesor Buzzonetti se nad ním sklonil a s pohledem upřeným na nás zašeptal: „Vrátil se do Otcova
domu.” Někdo zastavil ručičky hodin. …
Z článku: Jak umíral Jan Pavel II., aneb poslední velikonoční pascha Karola Wojtyly
Podle knihy: Život s Karolem. Vzpomínky osobního sekretáře Jana Pavla II. Stanisław Dziwisz
http://www.pastorace.cz. Redakčně upraveno.

Zprávy
Biskup J. Paďour oslavil životní jubileum mší svatou
Českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour, OFMCap. oslavil ve čtvrtek 4. dubna 2013 své
70. narozeniny. Za dar svého života poděkoval spolu s ostatními biskupy, kněžími a věřícími při mši
svaté. Tuto liturgii celebroval v den svých narozenin v 16,00 v klášterním kostele Obětování Panny
Marie v Českých Budějovicích. Vyprošujme, prosím, našemu otci biskupovi hojné Boží požehnání.
P. Jan Kuník, podle http://tisk.cirkev.cz

Národní pouť kněží na Velehradě
V době od 15. – 17. dubna 2013 se v rámci oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje chystá pouť za obnovení víry a posvěcení biskupů, kněží i jáhnů na Velehrad.
Velehrad: Kněžské povolání bude ústředním tématem programu, jehož hlavním bodem je poutní
mše svatá, která bude sloužena olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem v úterý 16. dubna
2013 od 10.00 hodin; kázat bude kardinál Dominik Duka. Důležitými událostmi budou pondělní
večerní modlitby v kajícím duchu a úterní odpolední požehnání, jež má charakter vyslání kněží jako
služebníků evangelia. Kromě bohatého duchovního programu, do něhož budou zapojeni biskupové
Čech a Moravy či doprovodného kulturního programu, zazní na pouti kněží i celá řada zajímavých
přednášek na témata, s nimiž se kněží ve své praxi setkávají. Mj. O hledání identity kněze promluví
opat M. Samuel z trapistického kláštera v Nových Dvorech; Mons. Aleš Opatrný Th.D. bude mít
přednášku s tématem Pastorace rozvedených a Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. pohovoří na téma
Dorůstání ke zralosti v kněžské profesi. V úterý 16. dubna si zároveň připomínáme kardinála Tomáše Špidlíka, nejvýznamnějšího českého teologa žijícího v zahraničí, který v roce 2010 zemřel
v Římě. Byl světově proslulým znalcem spirituality křesťanského Východu, významným představitelem ekumenického úsilí a uznávaným reprezentantem a propagátorem české kultury. Právě z toho
důvodu uvede den přednáška Marka Rupnika, ředitele římského Centra Aletti, jehož byl kardinál
Špidlík členem na téma Misie v dnešním světě. Marko Ivan Rupnik je kněz a umělec, který se proslavil mozaikami pro řadu kostelů, mj. pro kapli Redemptoris Mater ve Vatikánu a novou baziliku
ve Fátimě. Na hlavní část programu se na Velehradě očekává účast až 600 kněží. (Zuzana Burdová)
Autor: František Jemelka

Papež František: Vždycky vítězí Boží milosrdenství
Vatikán. Svatopetrské náměstí nestačilo pojmout všechny, kdo přišli slavit Zmrtvýchvstání Páně. Více než
250 tisíc lidí podle údajů policie zamířilo k náruči Berniniho kolonády, aby
se tu nejprve v 10,15 hod. účastnili
mše svaté, kterou sloužil římský biskup, vyslechli si potom jeho velikonoční promluvu a přijali slavnostní
požehnání Urbi et Orbi.
Boží hod Velikonoční byl již od rána
provázen počasím mnohem přívětivějším, než panuje v naší vlasti. Poutníky
a turisty uvítalo na Svatopetrském
náměstí jarní slunce a jasné nebe. Papež František sloužil eucharistickou liturgii latinsky. Při čteních
a přímluvách bylo jako vždy použito vícero jazyků. Po bohoslužbě, která se konala bez homilie, se
Svatý otec odebral do lodžie vatikánské baziliky, odkud pronesl tradiční papežské velikonoční
poselství Urbi et Orbi. Svatý otec mimo jiné řekl:

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 8. do 21. dubna 2013
Den

Starý Rožmitál
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Hvožďany

Slavnost Zvěstování Páně
10,00 mše svatá na zahájení
vikariátní konference /interní
úmysly přítomných kněží/

Ostatní

Vikariátní konference
fara Starý Rožmitál

Pondělí

8. 4.

Úterý

9. 4.

mše svatá není

Středa

10. 4.

18,00 Jako prosba o požehnání pro syna Petra a celou
jeho rodinu

19,00 biblická hodina
fara Starý Rožmitál!!

Čtvrtek

11. 4.

8,30 Na úmysl dárce

14,30 mše svatá
Centrum soc. služeb

Pátek

12. 4.

18,00 Za Františku Baliharovou a její dceru Miladu

Sobota

13. 4.

18,00 Za Anežku Brettlovou /Requiem/
3. neděle velikonoční
8,15 Za Václava a Marii Trčkovy
a jejich syna a rod Hořejších

10,00
mše svatá

Neděle

14. 4.

Pondělí

15. 4.

mše sv. není

Úterý

16. 4.

18,00 Za maminku

Středa

17. 4.

18,00 Za Růženu Fialovou, rodiče
a sourozence

19,00 modlitební skupina
Společenské centrum

Čtvrtek

18. 4.

8,30 Na úmysl dárce

18,00 mše svatá Voltuš

Pátek

19. 4.

18,00 Za Rudolfa Brišku a celý rod

Sobota

20. 4.

18,00 Za maminku

Neděle

21. 4.

4. neděle velikonoční
8,15 Za Josefa a Annu
Hulmanovy a celý rod

10,00
mše svatá

Poznámka: Ve středu 10. 4. se biblická hodina výjimečně koná na faře ve Starém Rožmitále. Prosíme její účastníky, aby se v 18,50 hodin sešli před
budovou ZUŠ. Ty, kteří mají k dispozici auto, prosíme, zda by mohli poskytnout odvoz těm, kteří tuto možnost nemají.

Zápis ze schůzky farní rady dne 21. 3. 2013
Přítomni: pan farář J. Kuník, H. Hochmutová, H. Hoyer, J. Horníková, I. Hoyerová, J. Drechsler, J. Drazdík,
M. Hochmut, F. Liška; Nepřítomni, omluveni: V. Hašek, J. Hořejší, J. Matějka

•
•

Úvodní slovo p. faráře, přivítání přítomných členů a seznámení s programem
Kontrola minulých úkolů:

Střecha městského kostela
- vyhotoven posudek experta o rozsahu výskytu dřevomorky
- proběhlo čištění půdy firmou p. Punčocháře, vyneseno 6 t materiálu (suť, holubí výkaly…),
náklady ve výši cca 70 000,- Kč nese farnost
- bohoslužebné předměty prohlédnuty, cennější odneseny na vhodnější místo, roucha vyčištěna
- oprava krovu a výměna střešní krytiny – dlouhodobý projekt (cca 4 - 5 let)
- využijeme dotační program – Fond regenerace městské památkové zóny, nutná spolupráce
s městem
- oproti minulým rokům je termín k zaslání žádostí již o dva měsíce dříve (uzávěrka 31. 3.)
- ostatní dotační programy nejsou vhodné – v některých není dostatek finančních prostředků, jiné
vyžadují velkou spoluúčast farnosti
- osloveno 7 firem, nabídkové řízení probíhá, termín odevzdání nabídek – 27. 3. ve 14,00 hod.
obálky otevřeny a poté vybrána firma, která poskytne nejvýhodnější nabídku
- složení komise: za farnost – p. farář a 1 až 2 členové farní rady, za město – p. R. Šimek, dále
stavební technici p. Charypar, Šimek a Zábranský, komise musí mít lichý počet členů
- z farní rady za členy komise zvoleni p. Hochmut a p. Hoyer
- na letošní rok je z dotačního programu přislíbeno 330 000,- Kč, podíl města činí 94 300,- Kč
podíl farnosti 47 200,- Kč, celkem 471 500,- Kč.
- projekt je třeba na ministerstvo kultury doručit do 12. 4.
Poznámka k výsledku: otevírání obálek proběhlo po uzávěrce zápisu, vybrána firma
TESMO s. r. o. Bude projednáno na nejbližší Farní radě.
Církevní restituce
- žádné nové informace, 22. 3. se uskuteční jednání na vikariátu
Fasáda farního kostela
- opadaná místa opraví p. Drechsler s p. Teskou na jaře, pravděpodobně bude třeba postavit lešení, omítka dále opadává
Zadní farní zahrada
- předběžný příslib města, že by poskytlo pracovní síly k jejímu sekání, zajistilo odvoz odpadkových košů
- spolupráce s městem je podmínkou projektu
- farní radou zatím schváleno pouze to, že se má o tento projekt vůbec pokusit, další konkrétní
záležitosti budou projednávány na dalších schůzkách
Rozpočet stavby WC v areálu farního kostela
- měl být zveřejněn ve Farním zpravodaji
- stavební technik, který to má na starosti, je dlouhodobě nemocen; bude urgováno
Akce ve farnosti:
Vikariátní konference ve Starém Rožmitále 8. 4. 2013
- 10,00 hodin – mše sv., pak jednání kněží na faře, občerstvení zajišťuje pí Lišková
Koncert Spirituál Kvintetu 4. 5. 2013 od 18,00 hodin
- organizuje pí Klusalová, pro farníky zajištěno nakonec 40 ks vstupenek, rezervační listina bude
k dispozici v kostele
- průvodní slovo zajistí p. farář
•
-

Nové úkoly a diskuse
Velikonoce – kdo co zajistí: příprava obřadů – p. Mareš, ministranti – absolvovali nácvik, hranice
na vigilii – p. Hochmut, květiny – služba, hudba při obřadech – p. regenschori s chrámovým sborem, zpěv pašijí – p. farář, p. Hoyer, p. Dědič
hradba na farní zahradě – 24 sloupků, 90 m pletiva – realizace na podzim, spoluúčast ministrantů
výzva k vytvoření služeb na sekání zahrady, nutnost zapojit co nejvíce mladších mužů z farnosti

Příští schůzka: 2. 5. v 18,00 hodin

Zapsala: Ivana Hoyerová

