Žehnání spolkového praporu a důlní štoly
V souvislosti s bohutínskou poutí 25. 7. se koná slavnostní otevření expozice ve strojovně bývalého
dolu na Řimbabě a zpřístupnění řimbabské štoly. Akce začíná ve 13.00 hod. a v jejím rámci bude
u kapličky na Řimbabě požehnán spolkový prapor a zpřístupněná štola.
Dovolená
V době od 26. do 30. července budu čerpat dovolenou. Mše sv. v Rožmitále tudíž nebudou a intence
odsloužím v místě pobytu. V neodkladných případech budu k dispozici i o dovolené, neboť
neplánuji odjet z farnosti nikam daleko.
Pouť na Třemšíně
Množí se dotazy, kdy bude oblíbená třemšínská pouť. Mohu tedy již nyní oznámit, že je letos
plánována na neděli 8. srpna a mše bude u kaple na Třemšíně sloužena od 10.30 hod.

FARNÍ ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál
Číslo 11 Ročník VII

4. července 2010

Úmysly mší svatých od 5. července do 1. srpna 2010
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.

R: Ne 8.15 hod.
m: Čt 8.30 hod.
M: Út, St, Pá, So 18.00 hod.

Po 5.7.
Na dobrý úmysl
R 18.00 !!!
Út 6.7.
Za † Václava a Aloisii Duškovy,
M
jejich rodiče a syna Karla, za †
Františka a Annu Klozarovy,
jejich rodiče a sourozence, dceru
Marii a syna Čeňka
St 7.7.
Za Julii Křížkovou a Andělu
R 19.00 !!! Zizlerovou a jejich rodiny
Čt 8.7.
Za † Jana Matějku
m
Pá 9.7.
M
So 10.7.
M

Za rodinu Zachovu a celý rod

Ne 11.7.
R

Za farnosti

Po 19.7.
Út 20.7.
M

mše sv. není
Za Annu Placatkovou, Annu
Sadílkovou a celý rod

St 21.7.
M

Za rodinu Brindzovu a
Dvořákovu

Čt 22.7.
m
Pá 23.7.
M

Za Boží milosrdenství pro
zbloudilé a nevěřící
Za Marii Trčkovou, živé členy
rodu, za zdraví, Boží pomoc a
ochranu
Za Jana Zíba a celý rod, Josefa
Trčku a celý rod
Za farnosti

So 24.7.
M
Ne 25.7.
R

Za Františka Roje, manželku
Marii, syna Vladislava a celý rod

R - farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále
m - městský kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí
M - městský kostel sv. Jana Nep. na náměstí

Po 12.7. mše sv. není
Út 13.7. Za rodiny Zemkovu, Homulkovu
M
a Horníkovu

St 14.7.
M
Čt 15.7.
m

Za rodinu Hrdinovu, Petrovicovu,
Hadačovu a za d. v o.
Za † sestru de Notre Dame Marielu
Babáčkovou, její rodiče a sourozence a
za d. v o., na něž nikdo nevzpomíná
Pá 16.7. Za rodinu Zachovu a celý rod
M
So 17.7. Za Františka a Annu Salivarovy,
M
Stanislava a Emilii Kodatovy a
za rodinu Sýkorovu
Ne 18.7. Za Josefa Částku, jeho otce a d. v o.
R
Po 26.7. mše sv. není
Út 27.7. mše sv. není intence Za rodinu
Sýkorovu, Kubátovu a Šťastných bude
odsl. v místě pobytu
St 28.7. mše sv. není intence
Za Miloslava Muchnu a jeho rodiče
Václava a Antonii Muchnovy jako
předch.
Čt 29.7. mše sv. není intence Za požehnání pro
všechny své dobrodince jako předch.
Pá 30.7. mše sv. není intence
Za † z rodiny Holanovy a Hájkovy
a celý rod jako předch.
So 31.7. Za Jiřího Blažka, Janu Blažkovou, živé i
M
† členy rodu a Marii Ondruškovou
Ne 1.8. Za Josefa Hudečka, rodinu Sýkorovu a
R
Salivarovu
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Každý z nás potřebuje lidi, kteří se k němu dobře chovají...
„Potřebuji tě!“ Toto slovo jsme už ve svém životě někomu řekli. A blaze tomu, kdo má
někoho, kdo mu odpoví: „No jasně! Pomohu ti.“
Jako lidé máme mnohé potřeby. Potřebujme stravu, oblečení, někdy i léky. Ale nejvíc
potřebujeme lidi. A to nejen kvůli různým službám – od řidiče autobusu až po prodavačku. Ještě
více potřebujeme lidi, kteří se k nám prostě dobře chovají, kteří nás mají rádi, kteří pro nás mají
pochopení.
Jak moc takové lidi potřebujeme, zpozorujeme, teprve když nám scházejí. „Škoda, že jsi tu
tehdy nemohl být, tolik jsem tě potřeboval...“ – mít někoho, kdo by mě utěšil, kdo by mi poradil
nebo s kým bych se mohl podělit o svou radost.
Každý z nás je důležitý. Jako lidé jsme odkázáni na sebe navzájem. Nikdo nemůže žít jen
sám pro sebe. Dávání a přijímání patří k sobě. Obojí vytváří naše člověčenství, obojí dává
našemu životu lidský rozměr. Důležití můžeme být pro druhé naší prací, službou, blízkostí a
podporou...
Od druhého tedy nemůžeme jen něco požadovat, pro druhého je nutné také něco dělat. A je
pozoruhodné, jak příjemný zážitek je, že nás někdo potřebuje. Existují ale lidé, kteří by pro
někoho něco rádi znamenali, avšak nikdo od nich nic neočekává. „Tak rád bych něco dělal – ale
nikdo mě nepotřebuje!“
Ale ano – je někdo, kdo tě určitě potřebuje: Bůh! „Potřebuji tě,“ říká Bůh i tobě...
Bůh i skrze tebe chce ve světě něčím pohnout. Máš být jeho „vyslankyní“ či „vyslancem“. Ne
snad na velkém velvyslanectví, ale možná můžeš být:
- člověkem, se kterým si může popovídat zatrpklá sousedka,
- maminkou pro dítě, které potřebuje lásku,
- dítětem pro starou maminku, která potřebuje péči,
- charitativní pracovnicí ve své obci, i kdyby mělo jít jen o navštěvování nemocných...
Co v této souvislosti ale znamená slovo „jen“?! Kdo dokáže více: lékař, který jen odsune smrt,
anebo tvá přítomnost, kvůli které umírající není sám? Nesmíme se klamat: Bůh nás mnoha
způsoby používá pro své plány spásy. Jsme si tak navzájem pomocníky a průvodci k Bohu.
„Potřebuji tě,“ říká i tobě Bůh. Zeptej se ho právě nyní: „Bože, kde bych ti mohl být užitečný?“
Jistě časem zaslechneš jeho odpověď, pokud budeš pozorně naslouchat jeho tichému hlasu. Bůh
mluví! Jen my jsme někdy příliš hluční...
Zpracováno podle knihy: Joachima Wankeho Postavit světlo na svícen,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Fotbal a víra
Křesťané mezi fotbalisty
V plném proudu je v Jihoafrické republice Mistrovství světa ve fotbale. I když na něm tentokrát
český tým chybí, je pro všechny fotbalové fanoušky napjatě sledovanou událostí.
V záplavě zpráv, které média z mistrovství přináší, se možná ztrácí jedna zajímavá informace: řada
fotbalových hráčů je věřícími křesťany. Nevzývají jen „fotbalového boha“ a neklaní se pouze
brankářské „svatyni“, ale věří v Ježíše. Nejvíce jich asi najdeme v brazilském týmu. Přinášíme vám
svědectví několika z nich.
Jorge de Amorim „Jorginho“, člen týmu Brazílie na MS 1994, bývalý hráč Bayernu Mnichov,
působí jako asistent trenéra brazilského týmu. O svém životě říká: „Dříve jsem byl úplně jiným
člověkem. Dělal jsem si, co jsem chtěl, neměl jsem žádné zábrany. Tím trpěl můj sportovní výkon.
Neúspěchy jsem se často pokoušel zapíjet alkoholem. I můj bratr byl dlouhá léta alkoholikem a
tyranizoval naši rodinu. Když však uvěřil v Boha, stal se zcela jiným člověkem. I já jsem toužil po
takové změně. Tehdy jsem se poprvé dověděl o Ježíši Kristu. V modlitbě jsem mu vyznal své hříchy
a poprosil ho, aby mi odpustil. Dnes důvěřuji Ježíši. On je můj Pán a já nemohu mlčet: On změnil
můj život a může změnit každého člověka, který se na něj obrátí.“
Zé Roberto, hráč Hamburku, dříve v Bayernu Mnichov, se kterým se čtyřikrát stal mistrem
bundesligy a v roce 2004 zvítězil v Lize mistrů, říká: „Můj život se úplně změnil – podmínky, ve
kterých jsem vyrůstal, se nedají srovnat s možnostmi, které mám teď. Mohu si žít bez starostí, co
bude zítra. Ne vše se však dá pořídit za peníze. Proto je pro mne mnohem důležitější jiná změna,
kterou jsem v životě prožil. Uvěřil jsem v Boha a to změnilo můj život. Dnes mohu říct, že za vše,
čeho jsem v životě dosáhl, jsem vděčný Bohu. Sláva jednou skončí, na vítězství a tituly si za pár let
nikdo nevzpomene. Ale to, co nikdy nepomine, je Bůh a jeho láska k nám. On zaslíbil, že s námi
bude v každé chvíli a že se s ním jednou budeme moci radovat v nebi. Proto vyznávám: vše mohu
v Kristu, který mi dává sílu.“
Kaká, hráč AC Milán. V roce 2007 se stal vítězem Ligy mistrů, králem střelců a vítězem světového
poháru. Navíc získal v anketě prestižního časopisu France Football další významnou cenu – Zlatý
míč – titul nejlepšího fotbalisty působícího v Evropě. Jeho prudký vzestup přitom málem zastavila
nehoda z mládí. Nešťastnou náhodou si při skoku do bazénu zlomil šestý obratel páteře. Lékaři
předpovídali, že ochrne nebo bude mít sníženou hybnost, což by pro něj znamenalo konec kariéry.
Kaká však pevně věřil, že ho Bůh vrátí na fotbalový trávník. „Byl to Boží zázrak!“ vzpomíná dnes
na uzdravení své páteře. Přes výrazné úspěchy fotbalového profesionála zůstal Kaká skromný. Na
veřejnosti působí ostýchavě, na hřišti je však suverén. Je považován za jednoho z nejrychlejších
hráčů na světě. Má rychlý start na míč a je nebezpečným střelcem. Na dotazy sportovních redaktorů
odpovídá: „Sílu mně dává Bůh.“ Mezi mnoha mladými fotbalisty je uctíván jako idol, ale pro něj
samotného je největším vzorem Ježíš Kristus. Při důležitých zápasech nosí pod dresem tričko
s nápisem „I belong to Jesus“ (Patřím Ježíši) a po triumfu nápis ukazuje divákům. Říká: „Dar a
schopnost hrát fotbal mám jen díky tomu, že mi je dal Bůh. Vím, že je jako otec, který chce pro své
dítě to nejlepší. To mi přináší radost a pokoj.“
Podle materiálů Brněnské tiskové misie

Teorie konverze
Ježíš vás nevolá, abyste byli lepšími lidmi.
Všimli jste si někdy, že většina příběhů o obrácení má stejný scénář: z hrozného hříšníka se stane
úžasný světec, a většinou jde o změnu tak obrovskou, že i pan Jekyll a pan Hyde blednou závistí?
Měli jste někdy pocit, že vašemu životnímu příběhu taková dramatičnost chybí, a pochybovali jste
proto o tom, jestli bylo vaše obrácení opravdu upřímné?
Cílem křesťanského života je ale něco mnohem víc než jen přestat s destruktivním nebo hříšným
chováním. Cílem je odevzdat se Bohu. Když se takto odevzdáme, získáváme milost, abychom
opustili sobecký život a začali žít nesobecky. Podle mého názoru je právě tohle rozdíl mezi konverzí
ke Kristu, která se většinou týká hlavně myšlení, a proměnou v Kristu, která zahrnuje činy: změnu
prostředí, způsobu vyjadřování, chování a motivací.

Konverze jsou úžasné v tom, že vedou hříšné lidi k tomu, aby se stávali dobrými nebo alespoň
lepšími, než byli. Krutá realita ale je, že Ježíš vás nevolá, abyste byli lepšími lidmi. Ježíš Kristus vás
vybízí, abyste se stali novými lidmi, novým stvořením (Gal 2,20), abyste se neobrátili pouze ve vaší
mysli, ale proměnili se v těle i v duchu. Znamená to přiznat si, že život, který právě žijete, možná
není tím, k čemu vás Pán volá. Znamená to přiznat si, že jsou oblasti vašeho života, v nichž Pánu
nedovolíte být skutečně Pánem.
Mark Hart – z knihy: Crash test, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství

Půlroční statistika
Za prvních šest měsíců roku 2010 byly v rožmitálském farním kostele při křtu přivítány
v církvi tyto děti: Jan Pavel Tomáš Novotný (17. 4.), Marie Magdaléna Maternová a Matylda
Šourková (15. 5.), Aneta Marie a Jan František Pazderníkovi (4. 6). Pokřtěn byl i dospělý katechumen
pan Ladislav Krištof Sládek, který byl současně biřmován a přistoupil k 1. sv. přijímání (11. 4.)
v Bohutíně letos dosud žádný křest nebyl
ve Hvožďanech jsme pokřtili Vojtěcha Pavla Krejčího (23. 4.), Silvii Magdalénu Šilhavou a Philippa
Alexandra Jahna (26. 6.)
Milosrdnému Bohu jsme svěřili v uplynulé polovině roku tyto zemřelé:
v Rožmitále: Marii Květoňovou (29. 1.), Josefa Placatku (4. 3.), Vlastimila Frgala (13. 4.), Marii
Braunovou (21. 4.) a Marii Šochmanovou (21. 4.)
ve Hvožďanech: MUDr. Miloslava Petříka (23. 3)
v Bohutíně: Vladimíra Melichara (2. 2.) a Karla Kubíka (11. 6.)
Ve starorožmitálském kostele také uzavřeli církevní sňatek: Jan Sýkora a Veronika Holobradá (10. 4.)
a Radomil Štryncl a Marcela Štrynclová, roz. Veselá (1. 5. – konvalidace).
Zapomenout nesmíme ani na pět dětí, které dne 27. 6. ve St. Rožmitále přistoupily k 1. sv. přijímání.
Byly to: Terezka Trčková, Darinka Vengrínová, Barborka Drechslerová, Markétka Horychová a
Kája Rolník.
___________________________________________________________________________________________

Zprávy a oznámení
Mše v domově důchodců
V měsíci červenci budou slouženy mše v rožmitálském domově důchodců ve čtvrtek 8.7. a 22.7.
Začátek bude vždy od 14.30 hod.
Mimořádná změna bohoslužeb
Ve středu 7. července musím odjet do Prahy a neznám přesně čas návratu. Mši sv. proto raději
překládám o hodinu později na 19.00 hod. Sloužena bude ve Starém Rožmitále.
Žehnání hasičského praporu
Prapor sdružení dobrovolných hasičů z Voltuše bude požehnán v sobotu před Anenskou poutí,
tj. 24. 7. Obřad se uskuteční před místní kaplí od 13.00 hod.
Poutníci z Boršova
V sobotu 24. 7. budeme mít též možnost přivítat v naší farnosti poutníky z Boršova u Českých
Budějovic vedené jejich panem farářem a místním rodákem P. Hamplem. Putují na Svatou Horu a
zastaví se u nás kolem 14.00 hod., aby si prohlédli farní kostel. S vděčností můžeme vzpomenout na
velice milé přivítání, jehož se nám dostalo v Boršově při našem zájezdu na jih Čech v roce 2009.
Mše ve Hvožďanech a pouť ve Voltuši a v Bohutíně
Na neděli 25.7. nám připadají dvě krásné pouti. Svatou Annu si připomeneme poutí v kapli na návsi
ve Voltuši od 9.45 hod. V Bohutíně pak bude následovat pouť k patronce zdejšího kostela sv. Maří
Magdaléně, která začíná v 11.30 hod. Z důvodu těchto poutí bude mše sv. ve Hvožďanech
mimořádně sloužena již v sobotu 24.7. od 16.00 hod. a v neděli nebude.

