Zprávy z církve české i světové
Kardinál Vlk oslaví 80. narozeniny
Emeritní arcibiskup kardinál Miloslav Vlk se 17. května 2012 dožívá osmdesáti let. K oslavě tohoto
životního jubilea v pátek 18. května v 18.00 hodin za účasti mnoha zahraničních hostů zve do katedrály
sv. Víta, Václava a Vojtěcha jeho nástupce na svatovojtěšském stolci kardinál Dominik Duka OP.
Další mše svaté budou slouženy v místech, která jsou s životem kardinála Vlka spjata. Biskupství
českobudějovické pořádá mši svatou v sobotu 19. května od 10.00 hodin v klášterním kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. V Českých Budějovicích kardinál
Vlk pracoval jako dělník v továrně Motor Union, později jako ředitel archivu, jako sekretář českobudějovického biskupa Josefa Hloucha a nakonec zde působil jako biskup českobudějovický. V Chyškách,
jeho domovské farnosti, bude mše svatá 20. května v 10.00 hodin pod širým nebem. Součástí oslav
bude rovněž teologické symposium, které pořádá Katolická teologická fakulta UK 28. května od 14.00
hodin v budově fakulty (Thákurova 3, Praha 6) za jeho osobní účasti. Vyučující fakulty se budou
zabývat tématy, která souvisí s životem a pastorační službou jubilanta jako křesťana, kněze a biskupa.
Program bude uveden na internetových stránkách fakulty www.ktf.cuni.cz. U příležitosti osmdesátin
kardinála Miloslava Vlka vychází ve vydavatelství Popron také zvukové memoáry kardinála Miloslava
Vlka, jeho zamyšlení a duchovní texty. Kardinál Vlk zde vypráví o svém dětství, o složité cestě životem obyčejného člověka, ale i o činnosti v církevních a společenských kruzích, vzpomíná na svá setkání s papežem Janem Pavlem II. Více na www.popron.cz.
Aleš Pištora

Dětská vikariátní pouť
Srdečně zveme děti a rodiče na dětskou vikariátní pouť, která se pod mottem „Z naděje se radujte“… (Řím 12,12)koná v sobotu 19. 5. 2012 v Chrašticích.
Program:
10.00 hod. – mše svatá
11.00- 11.45 – oběd z vlastních zásob
11.45- 15.00 – práce na 5 stanovištích
15.00 – zakončení poutě, požehnání na cestu
15.30 – odjezd
Při této pouti se vydáme po stopách Josefa Egyptského, abychom poznali, že to co mu dávalo naději
a sílu k překonání všech překážek byla jeho víra. Tak na stanovištích poznáme jaké to je být sám
se svojí vírou, budeme překonávat překážky, plnit faraonův úkol, soutěžit. Vydáme se cestou
do neznáma, zkusíme jaké to je být správcem, pokusíme se najít střepy vzácné tabulky a
vyrobíme si i malý dárek. S sebou si, prosím, vezměte: Jídlo a pití na celý den, dobrou sportovní
obuv, vhodné oblečení, pláštěnku.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zprávy a oznámení
Oslava 80. narozenin Otce kardinála
Dne 27. 5. chceme oslavit 8o let Otce kardinála Miloslava Vlka za jeho osobní účasti i my při mši
svaté spojené též s udílením svátosti biřmování, kterou bude celebrovat pan kardinál osobně
v 10 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále.
Schůzka farní rady a změny v konání bohoslužeb
Schůzka farní rady se uskuteční ve čtvrtek 10. května od 19,00 hodin na faře. V sobotu 12. 5. začne
mše sv. v městském kostele již v 17,30 hodin. O slavnosti Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 17. 5.
bude mše svatá sloužena od 18,00 hodin ve farním kostele ve Starém Rožmitále.
Poděkování
Děkuji všem, kteří se zúčastnili rozličných úklidů a dalších prací na faře. Pán Bůh zaplať!
Koncert Spirituál kvintetu a Noc kostelů
Koncert Spirituál kvintetu ve farním kostele v sobotu 12. května je již vyprodán! Podrobný program Noci
kostelů dne 1. 6., ke které se naše farnost letos prvně připojí, najdete uvnitř tohoto čísla FZ.
Vigílie
V sobotu 26. května na závěr novény k Duchu svatému budeme slavit vigílii ke slavnosti Seslání
Ducha svatého. Podrobnosti uvedeme v příštím čísle FZ.
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
℡ 318 665 182 Uzávěrka příštího čísla je ve středu 16. 5. 2012. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.localizations.cz/rozmital

FARNÍ ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál
Číslo 7 Ročník IX

6. května 2012

Milí farníci,
v úvodu tohoto čísla FZ Vás chci pozvat k účasti na duchovním bohatství, které, dá-li Bůh, obdrží
našich 15 biřmovanců, když v neděli 27. května na Hod Boží svatodušní přijmou z rukou Otce
kardinála Miloslava Vlka svátost biřmování. Toto bohatství spočívá v přijetí Ducha svatého, který
se, jak věřím, bude rozlévat nejen v duších biřmovanců, ale i v duších nás všech. Na přijetí tohoto
daru, respektive na plné přijetí osoby Ducha svatého do našich srdcí je třeba se připravit, a proto
Vás prosím, abychom se společně účastnili novény (devítidenního cyklu modliteb), kterou se v naší
farnosti začneme modlit v pátek po slavnosti Nanebevstoupení Páně. V těchto devíti dnech se, prosím, vždy v devět hodin večer (kromě pátků, kdy modlitby začínají v 19 hodin) spojme v modlitbě
za příchod Ducha svatého mezi nás a do našich srdcí. Této modlitby se můžete účastnit nejen duchovně na místě, kde zrovna budete, ale i přímo v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále,
kde se vždy v předmětnou dobu chceme sejít.
Na závěr této výzvy Vás, milí farníci, také prosím o modlitbu za biřmovance, jejich kmotry a blízké,
aby opravdu využili zvláštní dar, který jim bude dán. Prosím, abychom se spojili i v modlitbě za
našeho drahého Otce kardinála Miloslava Vlka, který se k nám na Hod Boží svatodušní chystá
přijet. Vyprosme mu Boží požehnání nejen v souvislosti s jeho návštěvou, ale hlavně u příležitosti
jeho 80letého jubilea, které s námi, jak věříme, požehnaně oslaví.
P. Jan

Duch svatý, letnice
DUCH, DUCHOVNÍ…
Mnoha lidem se při slově duch vybaví něco pohádkového či hororového. Mnoho
dalších si myslí, že výraz duch je určen pouze filozofům, nebo nábožensky orientovaným lidem. Pro další je tento pojem synonymem přímo pro cosi nereálného.
Na druhé straně jsme ale v souvislosti s vlnou nových náboženství svědky stoupajícího zájmu o vše, co nese “duchovní” v názvu. Mezi těmito extrémy leží představa „čehosi“ neviditelného, neurčitého, záhadného - co „někde“ musí být… Ani
ta však nemá mnoho společného s křesťanským pojetím.
KDO JE DUCH SVATÝ?
Duch svatý není neurčitá duchovní energie, projev božské moci, ale Boží osoba. Spolu s Otcem a
Synem patří Duch svatý do společenství tří božských osob – Nejsvětější Trojice – trojjediného
Boha. Když sv. Augustin vysvětluje vztahy mezi osobami v této Trojici, říká o Duchu svatém:
“Duch svatý je láska mezi Otcem a Synem”. Duch svatý je zároveň darem, poutem lásky i Láskou Osobou. Je tím, kdo sjednocuje a vytváří společenství. Tak jako se Bůh neuzavírá ve své lásce sám
do sebe, ale touží zahrnout svou láskou každého člověka, tak si nenechává pro sebe ani Ducha svatého. Vylévá ho na nás, dává nám tento úžasný dar a v něm sám sebe. “Všichni jsme byli napojeni
jedním Duchem”. (1Kor 12,13)
CO V NÁS DUCH PŮSOBÍ?
Jeho úkol je stejný jako v Trojici – tvořit společenství lásky, vztah. Při křtu Duch svatý naplňuje
srdce každého křesťana a uvádí ho do intimního vztahu s Bohem. Všechny nás naplňuje tentýž
Duch, aby nás proměňoval a i z nás navzájem udělal jedno společenství – církev. Podívejme se na
toto dvojí působení Ducha svatého podrobněji.

DUCH SVATÝ V SRDCI VĚŘÍCÍCH
„Duch všechny, v nichž se usídlil a přebývá, proměňuje přímo v nové lidi a dává jim nový život”
(Cyril Alexandrijský). Nejde jen o nějaké vylepšení, ale o zcela nový život.
V čem spočívá tato novost? On je Duch Ježíše Krista, Duch synovství, který i v nás volá k Bohu
„Abba, Otče!” (srov. Řím 8,15) Umožňuje nám žít s Bohem ve stejně hlubokém vztahu jako Ježíš.
Ujišťuje nás, že nás Bůh přijal za vlastní děti, dává nám zakoušet Boží blízkost a lásku, uschopňuje
nás, abychom Bohu uvěřili, stojí na počátku naší víry. A co víc, zapojuje nás do společenství Boží
Trojice, dává nám účast na vztazích mezi božskými osobami. Jsme vtaženi do neustálého proudění
lásky mezi Otcem a Synem, do jejich vzájemného sebedarování. Skrze dar Ducha Božího se nám
dává sám Bůh. Tento podíl na Božím životě je tak hluboký, že dokonce východní křesťanská teologie neváhá mluvit o našem zbožštění.
Písmo mluví o Duchu svatém také jako o Přímluvci a Utěšiteli. V jádru tohoto pojmenování je
hebrejské slovo goel (tj. ten, který se ujímá vdovy a sirotků). Ježíš při svém loučení učedníkům
slibuje, že je nenechá osiřelé. Tento příslib naplňuje sesláním Ducha svatého, který má připomínat
Ježíšova slova, povzbuzovat nás, přinášet pokoj, oživovat v nás naději a radostné očekávání Ježíšova definitivního příchodu. Duch svatý je také Duchem pravdy, který zná plány Boží i naše nitro.
Jeho úkolem je vést nás po Božích cestách, prozařovat temnoty našich srdcí, napomínat, usvědčovat
z hříchu, ukazovat velikost Božího milosrdenství. Duch-Láska rozdmýchává v našich srdcích plamen lásky, proměňuje naše vztahy k druhým lidem, chce se jich skrze nás dotýkat. Necháme-li ho
jednat ve svých životech, učiní z nás nástroje Boží lásky.
Spolu s Cyrilem Jeruzalémským můžeme shrnout působení Ducha svatého v srdcích věřících takto:
“Přistupuje k nám tiše a mírně, cítíme jeho sladkost a vůni. Přichází jako pravý ochránce; přichází
přece zachránit a uzdravit, poučit a napomenout, povzbudit a potěšit, dát duši světlo - nejprve duši
toho, kdo jej přijímá a pak jeho působením i duši jiných.”
DUCH SVATÝ – DUŠE CÍRKVE
„Duch přebývá v církvi, posvěcuje ji, uvádí ji do veškeré pravdy, sjednocuje ji ve společenství a ve
službě. K tomu ji vybavuje a řídí různými dary.” (podle Lumen gentium)
Základním rysem působení Ducha svatého v církvi je sjednocovat a vytvářet společenství (stejně
jako v Boží Trojici). Používá k tomu nejrůznější prostředky. Vede ji a vyučuje skrze službu nástupců apoštolů, skrze dar proroctví dává v každé době poznat zvláštní Boží záměry a povolává a uschopňuje k jejich uskutečnění. Díky Duchu svatému jsou svátosti skutečně místem setkání s Bohem a
pramenem jeho milosti. Rozmnožují v nás Boží život, posilují církevní společenství.
Duch svatý probouzí církev ze soustředěnosti na ni samotnou. Nepřestává posílat hlasatele evangelia, dává odvahu svědčit o Ježíšově zmrtvýchvstání a o spáse nabízené všem lidem. Dotvrzuje toto
svědectví znameními a dodává mu účinnost. V záměrech Ducha svatého nezůstává nikdo stranou.
Každý křesťan má v jeho plánu budování církve a spásy světa své jedinečné místo a úkol. Duch
s každým počítá, každého, kdo se mu dá k dispozici, si používá, pro každého má zvláštní dar: “Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.” (1Kor 12,7)
JAK SE POZNÁ PŮSOBENÍ DUCHA SVATÉHO?
Nejjistější kriterium nám ukazuje sám Ježíš, když říká, že strom se pozná po ovoci, které přináší.
A apoštol Pavel dodává: „Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání” (Gal 5,16-17). Sám Duch svatý navíc dává některým věřícím dar
rozlišování duchů.
JAK SE DUCHU SVATÉMU OTEVŘÍT?
Jedinečným místem a způsobem otevření se působení Ducha svatého v nás a skrze nás je modlitba.
Theofan Zatvornik nazývá modlitbu „vdechováním Ducha” a vysvětluje: „Tělesným dýcháním
proniká kyslík do krve a ta jej přenáší do celého těla. Tímtéž způsobem modlitba vstřebává Ducha
svatého a dává mu pronikat do veškeré naší činnosti. Duch je jako oheň, který hoří v srdci. Aby
oheň neuhasl, potřebuje vzduch. Modlitba rozdmýchává tento plamen.”
Dejme Duchu svatému prostor ve svém srdci a ve svém životě! Nechme ho jednat!
LETNICE – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Latinský název letnic – „Pentecostec“ znamená „padesátý den velikonoční slavnosti“. Seslání Ducha svatého nedílně patří k události velikonoc, je jejich naplněním a vyvrcholením.

Letnice tu byly už před letnicemi… Svátek letnic se slavil už v židovství, a právě během tohoto
svátku Duch svatý sestoupil na apoštoly a další učedníky. Nelze zcela porozumět křesťanským
letnicím, neznáme-li význam letnic židovských. Duch svatý sestoupil na církev v den, kdy si Izrael
připomínal dar Zákona a smlouvy. Svatý Augustin k tomu říká: „V den letnic obdrželi židé Zákon
psaný Boží rukou a v týž den přišel Duch svatý.“ Toto objasňuje, proč Duch svatý sestoupil na
apoštoly zrovna o svátku židovských letnic: aby ukázal, že on je nový, duchovní zákon, že zpečeťuje novou a věčnou smlouvu a posvěcuje církev. „Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do
srdce“ (Jer 31,33). Duchem svatým vepsal při křtu Bůh zákon do našich srdcí. Tento nový zákon je
láska (srv. Řím 5,5), která nás uschopňuje i k dodržování ostatních zákonů a umožňuje nám chodit
podle Ducha a žít podle evangelia. (Podle Raniero Cantalamessy)
Přijď, ó, Duchu přesvatý, rač paprsek bohatý světla svého v nás vylít.
Božský Utěšiteli, něžný duší Příteli, rač nás mile zotavit.
Člověk bez tvé pomoci slábne a je bez moci, vše mu může uškodit.
Viny z duší našich smaž a vyprahlá srdce svlaž, raněné rač vyhojit.
Srovnej, co je zkřiveno, zahřej, co je studeno, a nedej nám zabloudit.
(Ze sekvence: Veni Sancte Spiritus)
Převzato z http://www.vira.cz

Sv. Jan Nepomucký
Svatý Jan Nepomucký se narodil kolem r. 1345 v Pomuku (dnešní Nepomuk)
jako syn soudce. Studoval na pražské univerzitě a poté působil 10 let jako notář
arcibiskupské soudní kanceláře. V roce 1380 byl vysvěcen na kněze a stal se
farářem v kostele sv. Havla na pražském Starém Městě. V letech 1382-1387
studoval práva na univerzitě v Padově a roku 1389 jej arcibiskup Jan z Jenštejna
jmenoval generálním vikářem pražské arcidiecéze.
Církev v době, ve které se Jan stal významným úředníkem, trpěla dlouholetým dvojpapežstvím a král Václav IV. se snažil využít jejího oslabení k tomu, aby
si ji alespoň v Čechách (ale i v Německu, neboť byl současně římským králem)
co nejvíce podřídil. Pečlivý úředník, důsledně hájící práva církve, mu nutně
musel překážet.
K otevřenému střetu došlo v r. 1393. Václav IV. chtěl zřídit v Čechách další biskupství, v jehož
čele by stanul jemu oddaný prelát. K financování biskupství chtěl využít bohatý benediktinský
klášter v Kladrubech, jehož opat Racek byl již velmi vysokého věku. Když Racek zemřel, Václav
IV. nebyl v Praze. Toho využili benediktini k okamžité volbě nového opata, jehož v nejkratší možné
lhůtě generální vikář Jan z Pomuku z titulu svého úřadu potvrdil. Když se král vrátil do Prahy, bylo
již pozdě cokoli měnit. Přesto král svolal jednání s představiteli arcidiecéze a během něj nechal
všechny účastníky zatknout – unikl pouze arcibiskup. Ostatní zatčení byli vyslýcháni, Jan a jeden
z jeho úředníků na mučidlech. Zatčení však nepodléhali králově jurisdikci, ale jakožto duchovní, pod církevní soud. Král proto nechal propustit všechny, kromě Jana, jehož nechal ještě téhož dne
20. března 1393 utopit ve Vltavě. Janovo tělo bylo nalezeno v řece 17. dubna 1393.
Není jasné, proč král nenechal propustit i Jana – jeho vraždou si politicky velmi uškodil,
v r. 1400 byl zbaven hodnosti a titulu krále římského, což kurfiřti mimo jiné zdůvodnili právě zmíněnou vraždou. Kronikář Václav Hájek z Libočan, jehož dílo proslulo řadou nepřesností (je též
„viníkem“ přejmenování Jana z Pomuku na Jana Nepomuckého a mylně uvádí i datum jeho úmrtí
jako 16. květen 1383), zdůvodňoval králův hněv jeho marným úsilím dozvědět se od Jana, z čeho se
zpovídala Václavova manželka královna Jana. Tyto nepřesnosti se pak dostaly i do kanonizační
buly, kterou byl Jan Nepomucký prohlášen svatým dne 9. března 1729.
Úcta sv. Jana Nepomuckého se však šířila mnohem dříve; za zemského patrona byl považován již
kolem r. 1600. Socha sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě poblíž místa, z něhož měl být shozen
do řeky, se pak stala vzorem pro více než 30 000 soch, stojících na mostech téměř celé Evropy.
Během kanonizačního procesu byl úředně otevřen i jeho hrob v pražské katedrále a v lebce nalezen kus nezetlelé organické hmoty. Dobovou domněnku, že se jedná o Janův jazyk, který byl takto
zázračně zachován na důkaz, že Jan byl umučen kvůli zpovědnímu tajemství, se nepodařilo ani
v nedávné době potvrdit, ale ani vyvrátit. Nic to však nemění na tom, že Jan zemřel ve službách
svého arcibiskupa jako poctivý, věrný a pečlivý vykonavatel svých kněžských a úředních povinností, odporující hrubému nátlaku vládnoucí moci.
Jeho památka se připomíná 16. května, a to nejen v Evropě, ale i v dalších zemích světa.
Převzato z http://www.apha.cz

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 7. do 20. května 2012
Den

Starý Rožmitál
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Hvožďany Bohutín Třebsko

Ostatní

7. 5.

mše sv. není

8. 5.

18,00 Za farníky
18,45 Májová bohoslužba

9. 5.

18,00 Za Marii Trčkovou, rodiče Trčkovy
a Stanických, bratra Adolfa a d. v o.

19,00 Modlitební
setkání ve Spol. centru

10. 5.

8,30 Za Josefu Průšovou a Marii
Švecovou

14,30 mše sv. v Centru
soc. služeb
19,00 schůzka farní rady

11. 5.

18,00 Za Emila Stehlíka a jeho rodiče

19,00 Příprava na
biřmování na faře

12. 5.

17,30 !!! Za Františka Mácu, jeho
manželku a obojí rodiče

13. 5.

6. neděle velikonoční
8,15 Za Václava Kressla, sestru Olgu, jejich
rodiče, rodiče Novotných a syna Františka
17,00 Májová bohoslužba

16,00

9,45

19,30 Koncert Spirituál
kvintetu ve farním kostele

11,30

14. 5.

mše sv. není

15. 5.

18,00 Za farníky
18,45 Májová bohoslužba

16. 5.

Svátek sv. Jana Nepomuckého,
hlavního patrona Čech
18,00 Na poděkování P. Marii za všechna
dobra a prosba za další ochranu

19,00 Biblická hodina
ve Spol. centru

19,00 Příprava na
biřmování na faře

17. 5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně
18,00 Za Miladu Folaufovou

18. 5.

19,00 Novéna k Duchu svatému

18,00 Za rodiče Kulovaných a dceru
Marii

19. 5.

21,00 Novéna k Duchu svatému

18,00 Za Annu Milčicovou, 2 syny a
vnuka Petra

20. 5.

17,00 Májová bohoslužba
21,00 Novéna k Duchu svatému

Poutní mše svatá ke sv. Janu
8,15 Za farníky

9,45

11,30

14,00

