Upozornění
V úterý 30. prosince nebude sloužena mše sv. Musím odjet do Prahy a nevím přesně v kolik hodin se
vrátím. Intenci odsloužím ve Starém Rožmitálepo svém návratu.
Vikariátní setkání mládeže na faře
V sobotu 3. ledna se uskuteční další vikariátní setkání mládeže. Tentokrát se bude konat na faře ve
Starém Rožmitále a začne mší sv. v 18.00 hod. Po mši bude na faře následovat program pod
vedením P. Bohuslava Richtera. Srdečně zveme. Upozorňuji, že z důvodu setkání nebude večerní
mše v městském kostele, ale v kostele farním.
Zjevení Páně
Slavnost Zjevení Páně (sv. Tří králů) letos oslavíme při mši v neděli 4.1.2009. Při této příležitosti
bude opět žehnána voda, křída a kadidlo.
Mše sv. na počátku roku
Od pondělí 5.1. do čtvrtka 8.1. nebudou v Rožmitále mše sv. Budu čerpat krátké povánoční volno.
Příslušné intence odsloužím v Č. Budějovicích. Mše sv. nebude sloužena ani v úterý 13.1., kdy se
zúčastním pravidelného školení mladých kněží na biskupství.
Bohoslužba v domově důchodců
Poprvé v novém roce se sejdeme při mši sv. v rožmitálském domově důchodců ve čtvrtek 15. ledna
2009. Začátek bude opět od 14.30 hod. v kapli.

Úmysly mší svatých od 22. prosince 2008 do 18. ledna 2009
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.

Po 22.12.
Út 23.12.
M 17.00 !
St 24.12.
M 15.30
R 22.00
Čt 25.12.
R 8.15
Pá 26.12.
m 8.15
So 27.12.
M
Ne 28.12.
R
Po 5.1.
Út 6.1.
St 7.1.
Čt 8.1.

R: Ne 8.15 hod.
R - farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále
m: Čt 8.00 hod.
m - městský kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí
M: Út, St 17.00 hod. Pá, So 18.00 hod.
M - městský kostel sv. Jana Nep. na náměstí

mše sv. není
Za † Jiřího Váně
Za Eman. Hajera a členy rodiny
Za † J. J. Rybu a jeho rodinu
Za farnosti
Za Josefa a Marii Suškovy, jejich
syna a d. v o.
Za † P. a M. Brindzovy, Jos. a M.
Dvořákovy a všechny příbuzné
Za farnosti
mše sv. není
mše sv. není
mše sv. není (příslušná intence
bude odsloužena v Č.B.)
mše sv. není

Pá 9.1.
M
So 10.1.
M

Za Boží pomoc a ochranu pro celý
rod v nastávajícím roce
Volná intence

Ne 11.1.
R

Za rodiče Kulovaných a zetě
Františka

Po 29.12. mše sv. není
Út 30.12. mše sv. není (příslušná intence bude
odsloužena ve St. Rožmit.)
St 31.12. Za Jaroslava Bečku a jeho rodiče
M 15.30
Čt 1.1.
R 8.15
Pá 2.1.
M
So 3.1.
M
Ne 4.1.
R
Po 12.1.
Út 13.1.
St 14.1.
M 17.00
Čt 15.1.
m
Pá 16.1.
M
So 17.1.
M
Ne
R

Za farnosti
Za Karla Kozla a rodiče
Volná intence
Za farnosti
mše sv. není
mše sv. není
Za Slavomíra, Františka
a Jana Kovaříkovy
Za Karla Vránu a d. v o.
Volná intence

Za rodiče F. a M. Durdilovy, sestru
Marii, bratra Františka, M. Pechara a
vnuka Míšu
18.1. Volná intence
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21. prosince 2008

Vánoční přání
Pomalu končí adventní doba, a s ní i čas, kdy děti píší své dopisy Ježíškovi. Píší mu o svých
přáních, o tom, nač se těší pod stromečkem. Možná bychom se i my dospělejší mohli zamyslet nad
tím, nač se ještě vůbec v životě těšíme, po čem doopravdy toužíme, co by nám přineslo skutečnou
radost. Máme obvykle každý den spoustu drobných přání, ale kdybychom si měli vybrat jedno
opravdu důležité, jenž by se mi mohlo splnit, které by to asi bylo? Čemu bych dal přednost před
vším ostatním? Je dobré mít nějaké velké životní přání, nějaký cíl, o jehož dosažení se můžeme
snažit, mít něco, nač se mohu těšit. Není asi smutnějšího člověka nad toho, kdo už se na nic netěší,
kdo už nic neočekává, už vlastně nic nechce.
Všimneme-li si malých dětí, píšících své vánoční přáníčka a čekajících nedočkavě na Štědrý den,
pak nám jistě neujde, jak dokáží být důvěřivé. Dítě věří, že to, oč si napíše, také bezpochyby
dostane. Nemá pochybnost, že by Ježíšek něco nechtěl či nemohl splnit. Na straně druhé jsou děti
velice netrpělivé. To, co je pro nás velké jen pár dnů od Mikuláše do Vánoc, je pro děti k nepřečkání
dlouhá doba. Chtěly by mít nadílku co nejdříve, nejraději hned prvního prosince. Z obojího se
můžeme poučit.
Měli bychom se dětem podobat v důvěře, že to, po čem toužíme, také stoprocentně můžeme
dostat. Pokud se o to přičiníme a pokud je to správné, tak není důvod, aby se naše přání nesplnila.
Bůh není lakomec a je všemohoucí. Na straně druhé bychom neměli být podobní dětem
v jejich netrpělivosti. Znakem dospělého je, že si umí počkat. Ty čtyři adventní týdny nás i letos
učily být trpělivými. Velké, krásné a kvalitní věci nemůžeme získat na počkání, ihned. Potřebují čas
a vytrvalost, ale pak stojí za to. Trpaslík z umělé hmoty může být vylisován za pár vteřin,
mramorová socha se musí tesat dlouhé měsíce. Plechovou boudu mohu postavit za hodinu, ale
katedrála se stavěla staletí. Umět počkat na správný čas, na chvíli kdy věci, lidé a vztahy dozrají,
nebýt ukvapený a netrpělivý je velké umění a moudrost. Jak by nám asi chutnal salát a kapr,
kdybychom si jej pro úsporu času udělali raději rovnou 1. prosince? Jakou radost bychom měli
z dárků, kdybychom si je pro zjednodušení také rozdali hned po zakoupení? Nemuseli bychom sice
čekat, ale o něco moc hezkého bychom přišli.
Zkusme se tedy nyní v tom zbytku adventní doby, i v čase vánočním, méně chvátat, dejme si už
teď jeden luxusní dárek: dopřejme sami sobě i druhým více času, zkusme být klidnější, méně
pospíchejme a o to více v tichu naslouchejme.
I když budeme jistě ještě hodně nakupovat, vařit a uklízet, berme to s vděčností. Buďme vděční,
že můžeme sobě i druhým koupit spoustu pěkných věcí, že máme svůj byt či dům, který si můžeme
udělat při úklidu hezčím, mějme radost z toho, že máme pro koho vařit a na čem si pochutnat.
Užijme si i tyto všední chvíle, které k vánocům patří stejně, jako vůně stromečku a purpury. Není to
žádná povinnost, nestojí nad námi žádný dráb, který by hrozil trestem, když neuklidíme,
nenapečeme a nestihneme sehnat všechny dárky. Všechno to děláme sobě a druhým pro radost, to
bychom si měli častěji připomínat.

Přeji Vám, abyste měli u vánočního stromku nejen s kým v klidu a pohodě posedět, ale abyste
zažili, že je tam s vámi i Ten, který se do štědrovečerní noci narodil, aby ani ten nejosamělejší
člověk nebyl už nikdy sám. Kéž by vám jeho světlo prozářilo o i těžké chvíle a jeho krása vás
vždycky potěšila. Ať se dokážeme setkat s Ježíšem nejen na „půlnoční“, ale v každém z dnů
nastávajícího roku.
P. Ivo Prokop

K navození té pravé sváteční atmosféry přinášíme několik textů s vánoční tematikou. Přijměte od nás
také malý vánoční dárek v podobě textu České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Požehnané Vánoce!
Redakce

Vánoční píseň
Jaroslav Seifert

Zpěvy u jesliček
Václav Renč

Rolničky slyším, slyším hlasy,
myslím si: Kdo to přijel asi?
Dlouho už neviděl jsem sáně,
a proto toužím dychtivě
podívat se zas jednou na ně,
pohladit koně po hřívě.
Však venku nikdo. Jenom vrána
do pola sněhem zasypána.

Už dávno dudy nedudají

A slyším hudbu. Nechám všeho,
jdu přivítati neznámého.
Kdo je to? Slyším, někdo troubí,
housle se ozvou k tomu vráz
i basa, která zpívá zhloubi.
Nic, jenom tma a ticho v domě
opírají se silou o mě.
A v koši u psacího stolu
hryže si myška. My dva spolu
známe se dávno. Tiše vklouzla
tak jednou ke mně. Od těch dob
je pokoj stále plný kouzla.
Jen, prosím, neplaš, nerozzlob
tu přítelkyni malých dětí,
umí tak krásně vyprávěti.
Vždyť je to ona, myška malá,
jež s Kristem Pánem v seně spala
a viděla, jak Marie Panna
už dlouhou cestou umdlévá
a klesá k zemi uplakaná
na trochu slámy do chléva.
A viděla, jak s nebe rázem
andělé slétali se na zem.
A teď je u mne. Pode dveřmi
tou škvírou chodí ke mně, věř mi.
A od těch dob mi takhle hrají,
rolničky slýchám v tento čas,
okna mi květy rozkvétají
a s nebe slýchám krásný hlas.
Ne obyčejný, ale svatý,
když do tmy ráno vyjdu vraty
a spěchám sněhem na roráty.

Už dávno dudy nedudají
okolo Betléma.
Jen smutné větry smutně hrají,
smutna je duše má.
Už dávno nikde nečekají,
že ze tmy vzejde jas.
Jen smutné deště smutně hrají
pro nejsmutnější čas.
Naděje dávné vítr žene
okolo Betléma.
Kdo stojí o nás odsouzené?
Smutna je duše má.
Mlč, Janku, malověrný Janku
Mlč, Janku, malověrný Janku,
ovečky plaší pláč.
Ty čekej v bdění, čekej v spánku.
Však duše tvá ví nač.
Čekej, jak v Písmě stojí psáno:
Pomine jednou tma,
uprostřed noci vzejde ráno
a hvězda radostná.
Vstávají ze sna pastýři
Vstávají ze sna pastýři
a diví se a žasnou.
A bez váhání zamíří,
kde vidí hvězdu jasnou.
Nad holým chlévem z kamení,
co hledí dolů k městu,
hoří to Boží znamení
a osvětluje cestu.
Svolává k chlévu ze všech stran
i anděle i lidi.
A kdo má srdce dokořán,
každý to světlo vidí…

Co se andělovi nelíbilo aneb Proč byl u jesliček oslík s volečkem
Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby mezi nimi
vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině.
Jako první se samozřejmě hlásil lev: „Jen král je hoden sloužit Králi světa,“ zavrčel. ,,Já se
postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!" ,,Jsi příliš
hrubý,“ odmítl ho anděl.
Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem
přesvědčovala: „Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro Božího syna ukradnu nejlepší med a
mléko. A Marie s Josefem se se mnou také budou mít dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou
slepici.“ „Ty jsi příliš nepoctivá,“ namítl anděl.
Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím duhových
barev před očima a prohlásil: „Se mnou se i obyčejná stáj změní v královský palác, který by jim
záviděl i Šalomoun!“ „Ty jsi zase moc pyšný,“ mínil anděl.
Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své největší přednosti. Marně.
Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana,
který bydlel poblíž betlémské stáje. Anděl na ně zavolal: „A co můžete nabídnout vy?“ „Nic,“
odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé uši. „My jsme se nenaučili ničemu – jenom pokoře a
trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí.“ Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlédl
od země: „Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem.“ Konečně se anděl
spokojeně usmál: „Právě vás jsem potřeboval!“
Bruno Ferrero

Cesta adventem i životem
Na konci cesty není cesta, nýbrž cíl
Na konci cesty není cesta, nýbrž cíl.
Na konci zimy není zima, nýbrž jaro.
Na konci noci není noc, ale svítání.
Na konci adventu není advent,
nýbrž Narození Páně.
Na konci smrti není smrt,
nýbrž život. (podle Josefa Koláčka)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Zprávy a oznámení
Gratulace
Jménem celé farnosti přeji Boží požehnání, pevné zdraví a optimismus paní Marii Kozlové, která
v těchto dnech slaví své životní jubileum. Velice děkuji za veškerou péči a obětavou službu, kterou
věnuje našemu městskému kostelu.
Obřad svěcení vína
Na svátek sv. Jana Evangelisty v sobotu 27.12. žehná církev podle dávné tradice víno. Kdo by měl
zájem si nechat tento ušlechtilý plod révy požehnat, může si jej i letos přinést mši sv. a postavit na
vyhrazené místo v kostele. Svařené víno žehnat letos nebudeme, ale neposvěcený svařák můžeme
ochutnat při koncertě u jesliček v neděli 28.12.
Obnova manželských slibů
Dalším krásným obřadem spojeným s dobou vánoční je obnova manželských slibů na svátek Svaté
rodiny. V při mši v neděli 28. 12. se tedy budou moci manželé navzájem znovu slavnostně ujistit, že
si chtějí zachovat lásku, úctu a věrnost.
Milí farníci, přátelé!
Rádi bychom vás opět pozvali – tentokrát na ZPÍVÁNÍ U BETLÉMA dne 28.12.2008 v 16 hod. do
Městského kostela. Bude to pásmo písní a koled. Přijďte prožít pohodové vánoční odpoledne. Bude
se vám dobře poslouchat, protože vám kromě zpěvu nachystáme i něco teplého na zahřátí. Také si
budete moci zakoupit nápadité drobnosti z naší domácí dílny. Tím přispějete na nové hudební
nástroje pro náš sbor mládeže. Vaše Třemšínská kvítka

