Zprávy a oznámení
Mše v domově důchodců
V měsíci červnu bude slavena první mše sv. v rožmitálském domově důchodců ve čtvrtek
9. 6. od 14.30 hod.
Změny bohoslužeb
V pátek 10. června bude mše v městském kostele sloužena již ráno od 8.30 hod. Odpoledne musím odjet na teologickou fakultu do Českých Budějovic a nevím, zda bych se stihl
včas vrátit. V sobotu 18. června se koná národní pouť k sv. Janu Nepomuku Neumannovi
do Prachatic. Mši sv. budu koncelebrovat s ostatními kněžími na tamním náměstí a večerní
mše v Rožmitále již nebude.

FARNÍ ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál
Číslo 10 Ročník VIII

5. června 2011

Sbírka
V neděli 12. června o slavnosti Seslání Ducha svatého se bude v našich kostelích konat
sbírka určená na potřeby diecéze.

Tunelovaný Ježíš
POZVÁNÍ NA NÁRODNÍ POUŤ DO PRACHATIC 18. 6. 2011
Farnosti Starý Rožmitál a Březnice vypravují autobus na Národní pouť, která se letos koná
v rámci oslav dvoustého výročí narození sv. Jana Nepomuka Neumanna. V této pouti bude
zahrnuta i každoroční dětská vikariátní pouť. Proto je v Prachaticích připraven také
bohatý program pro děti tak, aby si rodiče s dětmi mohli vybrat. Je tedy potřeba, aby děti
měly doprovod z rodiny. Je to příležitost jak si tento den užít a prožít spolu duchovně i
hravě… Děti z náboženství dostaly pozvánky i s celým programem. Dětem z Rožmitála
uhradí cestu farnost a dospělí zaplatí jen 50,- Kč. Přihlaste se co nejdříve u našeho
duchovního P. Ivo Prokopa!!! Pozvání platí nejen pro rodiny, ale samozřejmě pro
všechny farníky, jak napovídá už sám název pouti. Přihlásit se tedy může každý.
Srdečně zvou P. Ivo Prokop a katechetka Helena Hochmutová

Úmysly mší svatých od 6. do 19. června 2011
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.
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R: Ne 8.15 hod.
m: Čt 8.30 hod.
M: Út, St, Pá, So 18.00 hod.

mše sv. není
Za rodiče Pavlačkovy, Norkovy a
celý rod
Za † Emila Stehlíka
Za Stanislava a Marii Drechslerovy,
jejich rodiče a sourozence
Za rodinu Kozákovu a Korejčkovu
Za rodiče Ludvovy, Václava Rosu a
celý rod
Za Františku a Josefa Drechslerovy

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
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13.6. mše sv. není
14.6. Za † Františka Peštu
15.6. Za rodinu Brettlovu, Fousovu, Veselých a Varvařovských
16.6. Za Rudolfa Brišku a celý rod

17.6. Za Marii a Adolfa Trčkovy, rodinu
Průchovu a Trčkovu a za d. v o.
18.6. mše sv. není int. Za uzdravení nemocné bude odsl. v Prachaticích
Ne 19.6. Za farnosti
R

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
℡ 318 665 182 Uzávěrka příštího čísla je ve středu 15.6.2011. Redakce: P. Ivo Prokop, Ivana Hoyerová
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.localizations.cz/rozmital

Setkali jste se někdy s rozdílnou interpretací Bible? Často se může stát, že vás někdo
zaskočí úplně protichůdným závěrem, než jaký byste si vy podle Bible vytvořili. Vezměme například tak závažnou věc, jako je trest smrti. Křesťané v Americe vám většinou
řeknou: „Právě proto, že jsme křesťané, jsme pro trest smrti. Ježíš nás učil spravedlnosti.“
Křesťané v Evropě to vyjádří jinak: „Právě proto, že jsme křesťané, jsme proti trestu smrti. Ježíš nás učil milosrdenství.“ Co na to říct?
Jak je možné, že s Biblí v ruce a v Ježíšově jménu docházíme k tak protichůdným závěrům? Je snad Ježíš za mořem jiný než v Evropě? Jaký vlastně skutečně je a jakým způsobem ho poznáváme?
Je libo salámek? V Bibli ho najdete také!
Malé děti někdy reagují roztomile. Dáte jim chleba se salámem, salámek snědí a chleba
vám vrátí. Když jim řeknete, že se to nedělá, slíbí vám, že se polepší. Další den jim chleba
se salámem připravíte znovu, a ono se to zase opakuje. Salám zmizí a chleba vám zůstane.
Biblický text a dílo samotného Ježíše Krista mají v sobě mnoho pochoutek, řeklo by se až
lahůdek. Ovšem sám Ježíš kázal i nepříjemné věci, a tyto mu někteří lidé vracejí jako
něco, co jim zas až tak "nechutná". Není těžké si vytvořit vlastní obraz Boha. Něco si z něj
vzít a něco vyplivnout, vybrat si z něj jen tolik, co sám uznám za vhodné. Otázka však zní,
zda to, čemu a komu věřím, odpovídá celému pohledu Písma. Nebo snad i my máme sklony si z Božího slova vybírat jen to, co nám ve víře připadá logické nebo co nám vnitřně
zachutná?
Skutečný Bůh nebo jen moje představa?
Naše osobní přirozené vnímání nás v poznávání Hospodina omezuje. O to víc je třeba
zabývat se zvěstí evangelia a pěstovat zdravé biblické smýšlení. Sami v sobě totiž podléháme stereotypním vzorcům prožívání, cítění i myšlení, které nám komplikují přijímat
zvěst o našem Spasiteli a Pánu ve vší biblické plnosti. Ono se pak může stát, že autoritou,
kterou milujeme a které podřizujeme svůj život, není Kristus sám, nýbrž pouze jakási
omezená představa, jakou jsme si o něm vytvořili ve své fantazii. Tolik křesťanů to dělá
místo toho, aby se drželi skutečného Ježíše. Spokojí se s vlastními prožitky, místo aby
poctivě zkoumali Bibli. Pokud v sobě takto ustrneme, Ježíše samotného tím vykrádáme,
vyprazdňujeme, nebo jak se dnes moderně říká, tunelujeme.

Virtuální představa Ježíše
Co je víc? Kristus sám, nebo Kristus, kterého jsem si vymodeloval ve svém nitru? Kdo
je skutečný a živý Bůh a kdo je jen jeho karikatura? Je Ježíš, ve kterého já věřím, skutečným Ježíšem? Je skutečně tím, kterého zjevuje Boží slovo? Nebo jsem si ho trochu upravil, nebo snad dokonce v něčem ochočil?
Mezi Ježíšem skutečným a tím virtuálním může být propastný rozdíl. Ten první je
Spasitel světa, Král králů a Pán pánů. Ten druhý je vykradený, chcete-li upravený pán
našich vlastních představ a přání. Má-li se do našeho života vejít, pak už to není ten svrchovaný Král, nýbrž bůh námi zcenzurovaný, upravený a ochočený tak, aby byl i naší
tělesné přirozenosti a svévoli přijatelný. Je to Bůh, který nemá změnit nás, nýbrž bůh,
kterého měníme my. Je to lidsky opracovaný Ježíš, kterého si vytváříme podle svých ambicí a osobních potřeb. Proto je vytunelovaný.
Z knihy Petra Grulicha Tunelovaný Ježíš, kterou vydalo nakladatelství Samuel.

Národní pouť k sv. Janu Nepomuku Neumannovi
Prachatice 18. 6. 2011
10:00 hod. slavnostní bohoslužba (Velké náměstí)

Program pro děti, mládež a rodiny

Píseň na rozloučenou
Zda možno je se rozejít,
navždy si sbohem dát,
nedoufat, že snad sejdeme
se spolu jedenkrát.

ref.: To je jenom nashledanou,
věřím, že přijde čas,
kdy sejdeme se spolu zas
bratři na shledanou...

ref.: To je jenom nashledanou,
věřím, že přijde čas,
kdy sejdeme se spolu zas
bratři nashledanou…

Nuž podejme teď naposled
si ruce druhu druh,
a stiskněme je sevřené,
v bratrský věčný kruh.

Snad Bůh, jenž tu nad námi bdí,
a žehná rukou svojí,
Snad Bůh, jenž tu nad námi bdí,
snad cesty naše spojí.

ref.: To je jenom nashledanou,
věřím, že přijde čas,
kdy sejdeme se spolu zas
bratři na shledanou…

13:00 hod. divadlo „Já to jsem“ (Adam Berger & Vítězslav Marčík ml.)
Pohádka „Pinocchio“ – Parkán
Městské muzeum 12:00 – 17:00
Nová expozice „Životní pouť Jana N. Neumanna“
Tvoření pro děti „Jan a jeho dětství“
Hospicový park 13:00 – 15:45
„Indiáni“ (o.s. Demdaal)
Písničky, hry, soutěže s Martinou Zikovou
14:30 hod. - Divadlo „Voda“ (CZŠ Č. Budějovice)

Nedávno jsme na těchto stránkách četli o skautingu. Dnes uvádíme píseň, která se zpívá na nápěv „Valčík na rozloučenou“. Skauti ji někdy zpívají na závěr slavnostního táborového ohně – a to tak, že všichni povstanou, utvoří kruh a překříženýma rukama se spojí.
Po ukončení písně vedoucí stiskne levici skautovi stojícímu vedle, ten dalšímu, až se
pozdrav z levé strany vrátí k němu, popřeje dobrou noc a všichni se tiše rozcházejí do
svých stanů. Z vhodného místa pak trubač zatroubí třikrát melodii Večerky:

16:00 hod. požehnání dětem – Parkán
16:15 hod. ŠOS Prachatice
Pohádka „Dlouhý, Široký a Bystrozraký – Parkán

Zapad´ den,
slunka svit
vymizel z údolí,
s temen hor
odpočiň každý, kdos
Boží tvor.
K stému výročí založení skautingu

Parkán 13:00 – 17:00
Registrace a informace k odpolednímu programu
Tvořivá stanoviště „Rytíři“, „S Romanem Kozákem stoletím páry“,
„Baletky“, „USA kluby NHL“
Hudební vystoupení (Elaion, Župani Netolice, Druhý dech Prachatice,
Šest strun)

Josef Hořejší

Možnost návštěvy věže kostela sv. Jakuba, rodného domu J. N. Neumanna a výstavy uměleckých fotografií ve vzdělávacím centru hospice sv. J. N. Neumanna.
Vstupy v tento poutní den zdarma.
V případě stálého deště bude program pro děti probíhat v SPgŠ v Prachaticích.

