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Procházíme Adventem, nevědouce očekávat, nevědouce v co věřit.
Procházíme Adventem, namísto co by Advent procházel námi.
Alois Volkman

Dobře ti tak. Máš, co sis zasloužil.
„Spravedlnost ho bude ho předcházet…“ (Žl 85, 14)
„Dobře mu tak. Má, co si zasloužil.“
„Jestli existuje nějaká spravedlnost, ten se do nebe nedostane...“
Pravděpodobně jsme se s takovými větami už v životě setkali.
Vynášíme soudy nad druhými a jsme schopni dokonce posuzovat
i jednání druhých vůči Bohu.
Soudíme podle spravedlnosti: „Každý ať dostane, co mu patří“.
Bůh nás ale soudí jinak.
Naštěstí vidí do našeho srdce a zná souvislosti, ve kterých jednáme.
Jeho spravedlnost je spojena s milosrdenstvím.
Záleží mu na nás, na naší budoucnosti. Má nás rád.
V tomto světle se pak projevuje jeho spravedlnost vůči nám.
Když toto pochopíme, můžeme se i my stát spravedlivými podle biblického pojetí.
Biblickým příkladem spravedlivého muže je Josef.
Když se dozvěděl, že jeho nevěsta Maria je těhotná, avšak nikoli s ním,
nepropustil ji, jak to od něj vyžadoval Zákon, ale přijal ji k sobě.
K budování zralých a životodárných vztahů
přispěje naše velkorysost a milosrdenství
a ne naše pohoršené postoje nad jednáním druhých.

Rh, http://www.vira.cz
Vánoční zázrak
O Vánocích roku 1944 se v opuštěném domě v polském
Krakově ukrývaly tři varšavské rodiny. Žily tu v jediném
pokoji už od října. Dobří lidé jim přinesli slámu, několik
hrníčků a misek. Každá rodina si vede svou vlastní kuchyni. Jedněm to jde, druzí jsou trochu leví. Každopádně
jsou všichni hladoví. Hledí na sebe dost nevraživě.
Všechno je rozděluje: věk, prostředí, z něhož pocházejí,
vzdělání. Spojuje je pouze jedno: jsou na útěku…
Do onoho krakovského domu se dostaly tři rodiny. Musejí zde zůstat, musejí nějak přečkat válečné
období. Jak dlouho ještě? Vždyť se to už nedá vydržet. Tak moc se už nenávidí! Nenávist jednoho
k druhému všechny doslova sžírá…
V této atmosféře nastal Štědrý večer. Každá rodina si něco připravuje. Je zima a smutno jako ještě
nikdy. Šestnáctiletý syn jedné z rodin přináší odněkud velký stromek. Nikdo neprotestuje, že je
v pokoji těsno. Odsouvají se slamníky a stromek se pak postaví doprostřed. Chladný dům je najednou jakoby proteplen…
V rozbitém domě žilo v jednom pokoji od konce října dvacet lidí: pět mužů (mezi nimi jedno čtyřleté nemluvně) a patnáct žen. Ti všichni žili v jakémsi společném pekle. Na Štědrý den se najednou
objevil anděl, přinesl stromek a způsobil zázrak: všichni usedli ke společnému stolu.
Nemluvně toho večera je dnes už padesátník. Chlapec, který přinesl tehdy stromek, zemřel před
několika lety. Téměř všichni už vlastně zemřeli. Zázrak toho válečného Štědrého dne však trval
dlouho. Rodiny udržovaly přátelství dlouhá léta, i když se v mnohém lišily: prostředím, věkem,
vzděláním.

Co se vlastně tenkrát o tom válečném Štědrém dnu stalo? V jedné sekundě se světnice změnila.
Všichni se všemi začali mluvit. Musel to být strašný hluk po dvou měsících hlubokého ticha. Tenkrát o Vánocích se společné mlčení prolomilo zázrakem smíření. Zázrakem přijetí druhého člověka
takového, jaký je.
Prokop Siostrzonek, http://www.vira.cz. Převzato z knihy Vánoční miniperly ,
vydal(o): Karmelitánské nakladatelství.

Dva dny iluze...?
"Projevila se dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem; ne snad proto, že my
jsme vykonali něco dobrého, ale ze svého milosrdenství nás spasil v koupeli znovuzrození
a obnovení Duchem svatým. Toho na nás vylil v hojnosti skrze našeho spasitele Ježíše
Krista." (Tit 3,4-7)
Vánoce jsou prý svátky pokoje, rozněcují v lidských srdcích lásku. Při pohledu na dítě
narozené v betlémské stáji mnozí možná zjihnou a chtějí se alespoň na chvilku chovat ke
svým blízkým pěkně. V některých rodinách si dokonce slibují, že se na Štědrý den nebudou hádat, občas se o Vánocích přerušovaly války.
Nejpozději 27. prosince se ale vše vrátí k „normálu“. A tak se zdá, že harmonie, která
mezi lidmi zavládla o Vánocích, byla jen iluzí. Anebo neuskutečnitelným snem – něčím,
po čem v hloubi srdce toužíme, neočekáváme však, že by se to mohlo někdy naplnit.
Bůh nám ale neprojevil svou dobrotu a lásku jen proto, abychom se rozněžnili při pohledu
na Betlém, nebo prožili dva dny v roce v iluzi o pokoji mezi lidmi. Chce ve svém milosrdenství každého z nás očistit od sobectví a obnovit nás svým Duchem lásky.
Království pokoje totiž nepřijde
skrze lepší vládu,
spravedlivější zákony,
nebo polepšením druhých lidí.
Boží království může každý z nás zakusit,
když Bohu dovolí,
aby proměnil jeho srdce tím,
že ho naplní svojí láskou.
A toto platí pro každého z nás.
I pro Tebe!
Pavel Semela, http://www.vira.cz

Zápis z jednání farní rady dne 4. 12. 2014
Přítomni: pan farář J. Kuník, J. Drazdík, J. Drechsler, M. Hochmut, H. Hochmutová, H. Hoyer,
I. Hoyerová, J. Hořejší, F. Liška, J. Mareš Nepřítomni, omluveni: V. Hašek, J. Horníková, J. Matějka
Úvodní prosba p. faráře: modlitba za nového biskupa
Oprava střechy městského kostela
zpráva p. faráře:
- dokončena další etapa, celková cena prací v této etapě: 600 000,- Kč, podíl farnosti: 240 000,Kč, z fondu regenerace a od města: 360 000,- Kč
- na základě reklamace byla opravena atika a stavba byla převzata, závady: okna na střeše jsou
obě rozbitá, zatím byla provizorně zakryta; odpadla část římsy – římsa není součást projektu,
provizorně zazděno
- vícepráce v hodnotě 115 726,- Kč, vše uvedeno ve stavebním deníku
- odhad nákladů na opravu zbývající části střechy: 1 298 000,- Kč, práce bude nutno rozdělit do 2 let
- farnost zažádala o dotaci z fondu regenerace na rok 2015, podíl farnosti bude opět činit 40%,
počítá se s částkou 600 000,- Kč
- farnost vstoupí v jednání s pí Španihelovou z MěÚ Příbram, možnost další dotace z kraje
Restituce církevního majetku – žádný posun, beze změn
Informace z vikariátní konference konané 2. 12. 2014
- výsledky sčítání lidu na www.bcb.cz
- tvoří se databáze varhaníků
- lesy – gesce Jihočeské katolické lesy s.r.o., správa všech lesů v majetku diecéze i farností; vikariát Písek – 1 lesník
- přihláška do MAS (Místní akční skupina = účelové sdružení) – biskupství žádá, aby se farnosti
přihlásily do MAS, nutná registrace, možnost čerpání financí z evropských fondů, jeden z cílů:
podpora kultury
- pozvánka Římskokatolické farnosti Nepomuk na otevření Svatojánského muzea v Nepomuku
dne 21. 3. 2015
- modlitba mladých za diecézi – bude probíhat od ledna 2015, vikariáty se budou střídat, v lednu
– vikariát Písek
- pozvánka na Silvestr na Ktiši a Celostátní setkání mládeže v Praze (Taizé)
- na webových stránkách České televize je ke stažení adventní kalendář
- vikariátní pouť v Putimi – 30. 5. 2015 na téma „Eucharistie“
- z rozhodnutí České biskupské konference vyhlášen Národní eucharistický kongres 2015, 17. 10.
2015 v Brně, přípravná fáze od 1. 1. 2015, témata na měsíc, adorace, přednášky, katecheze
- rok 2015 – Rok zasvěceného života, na rehole@bcb.cz je možno zasílat žádosti o modlitbu,
které budou odeslány řeholníkům v diecézi; prosba o modlitbu za řehole
- revize hasicích přístrojů – zajistí J. Drazdík
Nájem kaplanek
- jednání s manžely Vilikovskými, jejich zájem trvá, objekt si prohlédli, jsou seznámeni s riziky
- je nutno vstoupit do jednání se zástupcem Památkového ústavu
- p. Liška – ať už objekt kaplanek bude pronajímán či nikoliv, je třeba se zamyslet nad jeho využitím, abychom mohli získat vhodnou dotaci, musíme mít představu o způsobu využití a projekt
- p. farář – vstoupí v jednání s Památkovým ústavem
K připomínkám p. M. Hochmuta
- P. farář jednal s p. Sýkorou, dohoda, že farnost uhradí instalaci dvou eternitových desek na
střeše objektu, který má p. Sýkora v nájmu; jeho zájem o využívání objektu stále trvá
- větrání v městském kostele – zajištěno domluvou s kostelnicemi
- úsporné žárovky v kostelích – dle sdělení p. Matějky jsou již instalovány
- stromky na zahradě prořezány Ing. R. Marešem, ještě se bude pokračovat
- p. farář děkuje všem, kteří se podíleli na hrabání listí
- pořízení reprobedny s mikrofonem – p. Hochmutová navrhuje vyhlásit sbírku na tento konkrétní
účel, p. farář souhlasí
- internetové stránky farnosti – jejich provoz bude svěřen p. Jiráskovi, s nímž se p. farář dohodl na
spolupráci

K připomínkám sl. Hoyerové
- túje a borovice u vjezdu ke kostelu – ořezal p. J. Drechsler
- vrata do dvora – nátěr bude proveden na jaře 2015
- stromy u kostela – množství suchých větví, větve zasahují nad kostel, p. farář objednal firmu,
která stromy odborně prořeže; je třeba prořezat všechny stromy, nejen ty pod kostelem; javory
nad kaplankami by měly být pokáceny (bude potřeba povolení); je třeba jednat na místě, konkrétně o každém stromě, pověřen p. J. Hořejší
Volby nové farní rady
- p. farář žádá stávající členy farní rady o spolupráci do konce června 2015, nové volby by se
uskutečnily v září 2015,
- hlasování: všichni pro
Nové úkoly
- hlavní dveře do farního kostela se špatně otvírají, je třeba vyřešit jejich uchycení ve zdi, které je
již od jejich instalace nedostatečné, těžká dveřní křídla dřou o zem, případně o sebe, dřevo ve
vlhku bobtná, panty se vylamují ze zdi
- p. farář – objedná firmu
- textilie – Mgr. Vácha z odboru památek, oddělení textilií, který byl delegován biskupstvím,
prohlédl roucha a další textilie, které má farnost v majetku
- požaduje, aby byl vzácný barokní pluviál uložen v depozitáři, nesouhlasí s jeho zavěšováním ve
skříni
- p. farář požaduje, aby pluviál zůstal v Rožmitále, sám jej používá, je ochoten uvažovat o jeho
uložení jinde a jinak
- pluviál nebyl vydán, místo něj byl p. Váchovi poskytnut barokní ornát, který bude uložen
v depozitáři
- členové farní rady se shodli na tom, že je třeba pluviál uchovávat zde a navrhli několik způsobů
jeho šetrnějšího uložení
Diskuse:
p. Mareš – rád by po mnohaleté službě akolyty na tuto funkci rezignoval, žádá o zproštění této
služby
p. farář – děkuje p. Marešovi za jeho službu, rezignaci přijímá s tím, že bude potřeba vychovat nové
nástupce mezi staršími ministranty, kurs lektorů a akolytů
p. Hochmut – Katolický týdeník – v minulosti zbývalo mnoho výtisků, bylo by třeba zajistit, aby se
tak nedělo, jednou z možností je, aby KT odebírali jen ti, kteří o něj projeví zájem
p. farář – na jeho minulém působišti si jej zájemci nechali zasílat domů a v kostele byl k dispozici
jeden výtisk
p. Liška nesouhlasí – KT by měl být lidem k dispozici v kostele
p. Hochmutová – navrhuje objednat 1 výtisk pro farnost a další po závazné objednávce konkrétních
odběratelů
sl. Hoyerová – odběratelé by si museli KT vyzvedávat v sakristii, KT je k dispozici již ve středu,
pak se převáží do farního kostela, toto řešení je problematické
p. Hoyer – vyzvedává KT v novinovém stánku, od určité doby se objednává méně výtisků, poslední
dobou nezbývají, někdy se naopak nedostává, považuje celou diskusi za bezpředmětnou
p. farář – navrhuje ponechat současný stav, odsouhlaseno
p. Hochmutová – žádá o možnost, aby bohoslužba o Božím Hodu Vánočním začínala o 15 – 30
minut později, vyšlo by se vstříc rodinám s malými dětmi
Hoyerovi – domnívají se, že 15 minut nebude mít žádný efekt
p. Hochmutová – nesouhlasí, určitě by to pomohlo
p. Liška – domnívá se, že by bohoslužby měly začínat v jednotný čas
p. farář – domnívá se, že by to mohlo pomoci, navrhuje, aby bohoslužba o Božím Hodu vánočním i
velikonočním začínala o 15 minut později
Příští jednání: 5. 2.2015 v 18,00 hodin

Zapsala Ivana Hoyerová

Požehnané Vánoce a milostiplný
rok 2015 Vám,
milé čtenářky a milí čtenáři
Farního zpravodaje,
přeje redakce.
__________________________________________________________________________________________
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
℡ 318 665 182
Uzávěrka příštího čísla je ve středu 7. 1. 2015. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 15. do 28. prosince 2014
Den

Starý Rožmitál
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí

15. 12.

mše svatá není

Úterý

16. 12.

17,00 volná intence

Středa

17. 12.

17,00 Za Boženu Muchkovou, jejího
manžela a d. v o.

Čtvrtek

18. 12.

Pátek

19. 12.

18,00 Vzpomínková mše svatá
(Requiem) za Václava Havla

Sobota

20. 12.

16,00 příležitost k svátosti smíření
18,00 Příchod Betlémského světla.
Mše svatá za Miloslava Muchnu a jeho
rodiče; za rodinu Drechslerovu

Neděle

4. neděle adventní
21. 12. 8,15 Za Josefa a Marii Suškovy
a jejich syny

Pondělí

22. 12.

mše svatá není

Úterý

23. 12.

17,00 Za farníky

Středa

22,00 vigílie + Česká mše vánoční 15,30 – malá půlnoční
24. 12. Za Jakuba Jana Rybu a jeho rodinu Za farníky – za B. požehn. do Ván.doby

Čtvrtek

25. 12. Slavnost Narození Páně
8,15 Za farníky

Pátek

26. 12.

Svátek Sv. Štěpána
8,15 Za mír ve světě
17,00 – Česká mše vánoční

Sobota

27. 12.

18,00 mše svatá za farníky spojená
se žehnáním vína

Neděle

Svátek Svaté rodiny
28. 12. 8,15 Za manžele a rodiny Při mši
sv. obnova manželských slibů.

16,00 koncert Třemšínských kvítek

Hvožďany

Ostatní

18,00 Biblická hodina
Společenské centrum
14,30 mše sv. Centrum soc. sl.
16,00 koncert ZUŠ J. J. Ryby
kostel sv. Jana Nepomuckého

10,00
17,00 koncert soub. Musica
mše svatá
Podberdensis kostel Březové
11.00 Předvánoční Hory
zpívání Rolničky

10,00
mše svatá
10,00
mše svatá

10,00
mše svatá + obnova
manželských slibů

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 29. prosince 2014 do 9. ledna 2015
Den

Starý Rožmitál
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí

29. 12.

mše svatá není

Úterý

30. 12.

17,00 Na poděkování za všechna dobra
minulého roku, prosba o posilu a Boží
požehnání v roce příštím

Středa

31. 12.

15,30 Na poděkování Bohu

Čtvrtek

1. 1.

Pátek

2. 1.

mše svatá není

Sobota

3. 1.

18,00 bez intence

Slavnost Matky Boží Panny Marie
8,15 Za farníky

Hvožďany

10,00
mše sv.

Ostatní

14,00 mše sv. + Česká
mše vánoční v Bohutíně

10,00 mše svatá
ze Slavnosti Zjevení
Páně se žehnáním
vody, křídy
a kadidla

8,15 mše svatá s volnou intencí ze
Slavnosti Zjevení Páně se
žehnáním vody, křídy a kadidla

Neděle

4. 1.

Pondělí

5. 1.

mše svatá není

Úterý

6. 1.

17,00 volná intence

Středa

7. 1.

17,00 volná intence

Čtvrtek

8. 1.

Pátek

9. 1.

18,00 volná intence

Sobota

10. 1.

18,00 volná intence

Neděle

11. 1.

18,00 Modlitební setkání
Společenské centrum
17,00 mše sv.
Voltuš

Svátek Křtu Páně
8,15 volná intence

10,00
mše svatá

