Zprávy a oznámení
Mše v domově důchodců
V dubnu budeme slavit první mši v rožmitálském domově důchodců ve čtvrtek 7. 4. od 14.30 hod.
Úklid okolí kostela
Prosím všechny, jimž záleží na hezkém vzhledu okolí našeho kostela ve Starém Rožmitále, aby se
zúčastnili úklidu po zimě. Je třeba zamést posypový materiál, posbírat spadlé větve apod. Společnou
brigádu plánuji na sobotu 9. dubna od 9.00 hod. (pokud bude vyhovující počasí). Kdo však má možnost, může přijít uklízet již v pátek 8. dubna. Vezměte si s sebou hrábě a košťata, případně i kolečka
na odvážení posypu.
Koncert k výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby
Žáci a učitelé rožmitálské základní umělecké školy vystoupí v neděli 10. dubna při koncertě
k 196. výročí tragického úmrtí Jakuba Jana Ryby. Koncert se koná od 16.00 hod. ve farním kostele
Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále a po jeho skončení bude následovat krátká pietní vzpomínka u Rybova hrobu na zdejším hřbitově.
Změny konání bohoslužeb
V souvislosti s přechodem na letní čas budeme od 29. 3. sloužit mše sv. v úterý a ve středu opět od 18.00 hod.
Květinová výzdoba
Předem chci poděkovat všem, kdo i letos finančně přispějí na květinovou výzdobu našich kostelů
o Velikonočních svátcích, především pak na hortenzie u Božího hrobu.
Misijní koláč
Prosíme ženy, které se pravidelně účastní pečení pečiva pro misijní koláč, aby se opět ujaly svého
úkolu a přispěly svým umem a fantazií do této dobročinné akce. Ta se uskuteční příští – čtvrtou
neděli, zvanou Laetare, což znamená „radostná“. Při této příležitosti se můžeme radovat nejen
z dobré snídaně, ale hlavně z toho, že máme konkrétní příležitost pomoci, v tomto případě dětem a
mladým v Indii, v Ugandě, v Papui, v Bangladéši, v Malawi, v Surinamu a na dalších místech. Vše
zaštiťuje Papežské misijní dílo, u nás pod vedením národního ředitele P. Jiřího Šlégra. Své výrobky
soustřeďte jako obvykle během soboty 2. dubna u paní katechetky Hochmutové, kde se pečivo připravuje do krabic, aby ho mohly děti dobře roznést. Pořídili jsme do farnosti nové várnice, takže
bude i teplý čaj a káva.

Úmysly mší svatých od 28. března do 10. dubna 2011
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.

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

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 28.3.
Út 29.3.
M

mše sv. není
Za Marii a Adolfa Trčkovy, rodinu
Průchovu a Trčkovu a za d. v o.

St
M
Čt
m
Pá
M
So
M
Ne
R

Za Růženu Fialovou, manžela, rodiče
a sourozence
Za Růženu a Josefa Jedličkovy a jejich
syna Františka
Za † manžele Rudolfa a Annu Krejcarovy
Za Radku Ludvovou a babičku Věru

30.3.
31.3.
1.4.
2.4.
3.4.

Po 4.4.
Út 5.4.
M

St 6.4.
M
Čt 7.4.
m
Pá 8.4.
M
So 9.4.
M
Za Václava Kressla, sestru Olgu, jejich Ne 10.4.
rodiče a za rodiče Novotných
R

mše sv. není
Na poděkování za Boží ochranu
a pomoc, za † rodiče, bratra Adolfa
a d. v o.
Za Boží milosrdenství pro zbloudilé a nevěřící
Za Josefa a Josefu Průšovy a za
d. v o.
Za Františku Baliharovou a její
dceru Miladu
Za Josefa Částku, jeho syna a
d. v o.
Za farnosti
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Opravdu vám Bůh zakázal jíst?
Když jednou na popeleční středu odmítla pozvání na večeři, byla jí projevena upřímná soustrast s jejím vyznáním. Autor té kondolence vůbec netušil, jakou službu jí prokázal. Jestliže do
té chvíle přežívala škaredou středu jen v myšlenkách na to, jak tu újmu ve čtvrtek, možná už po
půlnoci dožene, tak teď už se nedalo při tomto plytkém pojetí postu zůstat.
„Opravdu vám Bůh zakázal jíst? Chudáci…“, jako by něco podobného už člověk odněkud
znal. Snad ze ztraceného ráje? Končí doba bezmyšlenkovitého podřízení se příkazu, a je nutné
celou věc promyslet, odůvodnit, nebo zavrhnout jako zbytečnou nebo škodlivou.
„Ale ne, Bůh nám nezakázal jíst, jenom dva dny v roce se máme krotit. Přiblížíme se tím naší
spáse.“ „Ale ale,“ pokračuje had, a už to ani není had ateista, „tak Bůh chce, abyste trpěli, jinak
vás nezachrání? Jako by spása závisela na vašich skutcích. Myslíte si, že si postem můžete
něco zasloužit? Naopak, zkazíte i to málo dobrého, co ve vás je. Obracíte se proti přirozenosti,
kterou do vás vložil Bůh. Jíst je dobré, spát je dobré, radovat se je dobré. Přirozenost nesmíte
násilím potlačovat, musíte ji tak nějak produchovnit.“ Eva odříkala otčenáš a naložila sobě i
manželovi pěknou porci vepřového… (srv. Gn 3, 1-6).
Ne, ve skutečnosti to dopadlo jinak. Poučena chybou z ráje chtěla se raději poradit s Bohem,
co že tím příkazem vlastně myslí. Ale už to nebylo jako za starých časů, kdy bylo možno potkat Hospodina procházejícího se po zahradě za denního vánku. Procházela celou zemí a ptala
se po něm. Matka s dětmi jí řekla: „Ano, šel tudy, jinak bych neměla tak krásné a chytré děti a
dobrého manžela.“ Lidé zpívající a hodující přitakali: "Samozřejmě, že tady musel být, jinak
bychom neměli co jíst a proč se radovat." Země byla plná jeho stop, ale on sám nikde. Nebe
bylo příliš nedostupné. Měla pocit, jako by procházela chrámem, ale opona jí zakrývala Velesvatyni, trůn Boží slávy. Vtom přišla na místo, kde byla chrámová opona roztržena odshora
až dolů. A tam ho spatřila, na trůnu jeho slávy. Visel mezi nebem a zemí v bolestné křeči, celý
zkrvavený a potupený. Jeho srdce rychle bilo do rytmu světa a jeho přerývaný dech oživoval
celou zemi.
„Pane…, konečně jsem tě našla… Původně jsem se tě chtěla na něco zeptat, ale už ani nevím, na co. Nech mě tu chvíli u tebe spočinout a dívat se na tebe, než zase odejdu a budou mi tě
připomínat jen tvé dary.“
Eva Fuchsová

Výroky církevních otců o postu
Co se vyznačuje stářím, je hodno úcty. Měj tedy v úctě půst pro jeho stáří. Je tak starý jako
stvoření člověka, neboť byl přikázán už v ráji. Jako první obdržel příkaz postu Adam, když mu
bylo zakázáno jíst ze stromu poznání dobrého a zlého. Ono slovo „nesmíte jíst“ je příkaz postu
a zdrženlivosti. Kdyby se byla postila Eva, nepotřebovali bychom půst my. Neboť lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Hříchem jsme onemocněli, postem se musíme léčit. (sv. Basil Veliký)
Kdybys seděl na divokém koni, který by tě chtěl každou chvíli shodit, neomezil bys mu příděl
ovsa, abys ho zkrotil hladem, když ho nelze zkrotit uzdou? Pak teprve budeš moci bezpečně

konat cestu. Cestuji do Jeruzaléma, a mým ořem, který mě hrozí každou chvíli vyhodit ze sedla,
je mé tělo; mou cestou je Kristus. Proč bych nezkrotil to neklidné tělo postem? (sv. Augustin)
Pokušení jsou pro člověka mnohdy velmi užitečná, i když jsou nepříjemná a těžká, protože jimi
bývá člověk pokořen, očištěn a poučen. Často nevíme, jak mnoho můžeme, až pokušení nám
ukazuje, co jsme. (Tomáš Kempenský)
Dokud lupič zvenčí doráží, je to jisté znamení, že ještě není v domě. Stejně tak je jistou známkou, že se duše nalézá ve stavu milosti, pokud je pokoušena ďáblem. (sv. František Saleský)
Když se abba Makarios vracel do svého příbytku z místa, kde sbíral palmové listy, potkal ďábla
s kosou. Ďábel ho chtěl udeřit. Ale nešlo to. Ďábel vykřikl: „Velice mě trápíš, Makarie, chci tě
zranit, ale nikdy nemohu. Vše, co děláš ty, dělám já také, a dokonce ještě víc. Ty se hodně postíš, ale já jsem ještě nikdy nepozřel žádnou potravu. Ty v noci často bdíš, já však nespím vůbec
nikdy. Ty jsi odešel ze světa, já už dávno žiju v pustině. Ale vím, že v jedné jediné věci jsi lepší
než já.“ Makarios se zeptal: „Ve které?“ A ďábel mu odpověděl: „Jedině pro tvou pokoru nad
tebou nikdy nemohu zvítězit.“
Abba Antonín řekl: „Viděl jsem všechny nepřítelovy pasti rozestavené po zemi.“ Zasténal jsem
a řekl: „Kdo může překonat takovéto nástrahy?“ A zaslechl jsem hlas, který mi odpověděl:
„Pokora.“

radostech, ale i v našich temnotách, v našem trní, v našich ranách, v našich úzkostech a v naší
prázdnotě. Nepotlačuje naši přirozenost, ani jakékoliv naše touhy, které do nás vložil. On nám
pomáhá naši přirozenost kultivovat, rozvíjet a používat ve prospěch nás i druhých. Ve spojení
s ním můžeme být proměňováni právě s naší povahou, s naší přirozeností a v naší současné
situaci. Proměňováni k plnosti života a plnosti radosti.
KROKY PROMĚNY
Vnitřní prázdnota a roztříštěnost v našich životech se může začít proměňovat:
• když se vzdáváme úporného a křečovitého boje proti svým chybám,
• když se odevzdáváme Bohu takoví, jací jsme,
• když Bohu odhalujeme a vyznáváme své touhy, svá očekávání, zranění, slabosti, chyby i hříchy,
• když Boha vzýváme o pomoc,
• když hledáme Boží plány pro náš život,
• když hledáme a uskutečňujeme jednotlivé konkrétní kroky na cestě proměny.
Nedáme-li se proměňovat Bohem, můžeme časem zjistit, že stojíme s prázdnýma rukama…
podle serveru www.vira.cz

Změna, anebo proměna života?
Často se setkáváme s výzvami k obrácení a změně života. Je ale vůbec možné se změnit
k dobrému?
PŘEHNANÝ OPTIMISMUS
V rozhodnutí „změnit se“ a „obrátit se“ bohužel mnohdy převládají zkreslené představy a přehnaný optimismus. Člověk by chtěl udělat mnohé úplně jinak. To, co v něm existuje, často
nepovažuje za dobré. Mnohdy za dobrého nepovažuje ani sám sebe. Rád by se někdy změnil a
přetvořil v někoho jiného.
PROMĚNA NAMÍSTO ZMĚNY
Něco podstatně jemnějšího oproti „změně“ přináší „proměna“. Proměňovat znamená vědět, že
to, co již existuje, je dobré, ale že je to jen některými okolnostmi deformováno a zaneseno.
Proměna pak spočívá v očištění od všelijakých nánosů a umožnění růstu tomu, co je dobré a
důležité. Proměna je klíčovým pojmem křesťanského života. Nedokáže sice hned vymýtit
všechny chyby a slabosti a škrtnout pokud možno všechny hříchy, nýbrž spoléhá na to, že
všechno v nás může mít nějaký smysl. Že smysl může mít dokonce náš hřích, i když je zlem.
A že Bůh s naším přičiněním v nás může a chce vše postupně proměnit, aby náš život mohl být
naplněný a plný krásy Boží slávy.
HŘÍCHY A POKLESKY MOHOU UKAZOVAT NA BOŽÍ OBDAROVÁNÍ
Každý hřích, každé zlé jednání, může být rubem nějakého Božího obdarování v člověku. Naše
hříchy a chyby mnohdy ukazují na poklad ukrytý v našich srdcích. Ukazují na obdarování,
která do nás vložil Bůh a která využíváme nesprávným způsobem. Často totiž platí, že čím
jsme od Boha obdarováni, tím jsme našemu okolí nejvíce prospěšní, ale zároveň se v této oblasti můžeme dopouštět nejvíce chyb a hříchů.
Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha… (Řím 8,28)
CESTA PROMĚNY
V křesťanském životě nejde v prvé řadě o to, abychom byli silní, a abychom se vlastními silami
napravili, změnili a osvobodili od našich chyb a hříchů. Jde o to, abychom se obrátili k Bohu,
byli k němu citliví a postavili se před něj takoví, jací jsme a jak se cítíme.
Bůh nás přece zná, stvořil a určil nás k naplněnému životu lásky a je vždy při nás. Je v našich

Zápis ze schůzky farní rady konané ve čtvrtek 17. března 2011
Přítomni: všichni kromě J. Matějky (omluven – pracovní povinnosti)
Sbírka pro Japonsko postižené zemětřesením – schváleno předem zaslat 10 000,- Kč
z farního účtu na konto České katolické charity.
Farní akce:
- Úklid okolí farního kostela před Velikonoci – 8. a 9. dubna, je nutno vyzvat farníky, aby si
udělali čas.
- Zelený čtvrtek 21. dubna – obřad mytí nohou a hostina pro 12 mužů
- Mše sv. u Panny Marie Březnické – sobota 28. května od 10.30 hodin
- Farní zájezd – sobota 4. června – Jindřichův Hradec, Třeboň
- Národní pouť a v jejím rámci i dětská vikariátní pouť v Prachaticích u příležitosti 200. výročí
narození Jana Nep. Neumanna – 18. června, rožmitálská a březnická farnost společně vypraví
autobus
Opravy, úpravy, rekonstrukce
- Opravy popraskaných omítek v obou kostelích – provede p. J. Drechsler
- Vodovodní a kanalizační přípojka do kaplanek – realizace na jaře tohoto roku
- Restaurování vnitřních vchodových dveří ve farním kostele – z prostředků od Ministerstva
kultury
- Rekonstrukce WC pro veřejnost v areálu farního kostela – podána žádost na Středočeský kraj
- Terénní úpravy horní části schodiště k farnímu kostelu (jen od brány ke kostelu, spodní část
k bráně je majetkem města) – navézt štěrk či zeminu, schody srovnat a zasít trávu
- Farní sál – úprava bývalé farní kanceláře – nová podlahová krytina, kamna, osvětlení, stoly a
židle + bílení – bude provedeno svépomocí a financováno z farního účtu (z příjmů za nájem
budov ve farním dvoře)
- Kovaná mříž do městského kostela do oblouku u kropenek – pan farář zjistí cenovou kalkulaci
- Ozvučení městského kostela – bude oslovena firma, která ozvučila farní kostel
- Oprava střechy městského kostela (výměna střešní krytiny) – zažádáno u Ministerstva kultury
(rozpočet cca 3 miliony) – příspěvek zatím neschválen
Zapsala: I. Hoyerová

