Zprávy a oznámení
Nepřítomnost duchovního ve farnosti
Od pondělí 11. 7. do soboty ráno 16. 7. je P. Jan Kuník na duchovních cvičeních v domě Schoenstattských Sester Mariiných v Rokoli v Orlických Horách. Zástup v případě nouze zajišťuje
P. Josef Charypar z Březnice, tel. 731402871.
Žehnání hasičské zbrojnice
Na žádost starorožmitálských hasičů požehná, dá-li Pán, P. Jan Kuník 16. července ve 13,00
hodin nově opravenou hasičskou zbrojnici ve Starém Rožmitále.

FARNÍ ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál
Číslo 12 Ročník VIII

Mše v domově důchodců
Ve čtvrtek 21. července je v rožmitálském domově důchodců plánována od 14,30 hod. mše sv.

10. července 2011

Pozdrav
Vážené farnice, vážení farníci,

Pouť na Třemšín
Svátek Proměnění Páně oslavíme i letos poutí na Třemšín, která se uskuteční v neděli 7. srpna.
Mše u třemšínské kaple začne v 10.30 hod. Pro ty, kdo nemohou putovat pěšky či na kole, bude
zajištěno zpřístupnění cesty k třemšínské boudě. V tento den nebude mše sv. ve Starém Rožmitále, ve Hvožďanech ani v Bohutíně.

zdravím Vás jako nový duchovní i materiální správce farnosti Starý Rožmitál. Správcem je člověk, který spravuje svěřené statky pro toho, kdo je jejich vlastníkem. A v našem
případě je Vlastníkem farnosti sám Bůh… Já ani Vy farnost nevlastníme: ani materiální
statky ani duševní statky ani (tím spíše) statky duchovní. Bůh nám propůjčil do správy

Úmysly mší svatých od 11. do 24. července 2011
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.

Po 11.7.
Út 12.7.
St

13.7.

Čt

14.7.

Pá

15.7.

So 16.7.
M
Ne 17.7.
R

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

mše sv. není
mše sv. není volná intence

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
Út
M
mše sv. není volná intence
St
M
mše sv. není volná intence
Čt
m
mše sv. není intence Za Jindřicha
Pá
Závodného a celý rod, Josefa Bradá- M
če, manželku Annu, dcery Růženu a
Marii bude odsloužena v místě
pobytu
volná intence
So
M
Za Josefa Částku, jeho otce a d. v o. Ne
R

kostely, budovy, pozemky, různá duševní díla, ale i nás samé: naše těla, duši i ducha.
On nás stvořil a dal nám schopnost podílet se na Jeho tvůrčí činnosti, ale On sám také

18.7. mše sv. není
19.7. volná intence

zůstává naším Pánem. A třebaže můžeme do jisté míry říci, že my sami jsme Jeho darem a

20.7. Za Helenu Berkovou – requiem

námi spravované statky jsou též Jeho darem, přesto jsme Jím povoláni k tomu, abychom

21.7. volná intence

uznali, že nad těmi dary nemáme panovat, zneužívat je a ničit, ale spravovat je tak, jak to

22.7.

volná intence

chce On – Trojjediný Bůh.
Přeji tedy Vám i sobě, abychom byli dobrými správci, kteří se starají o „své“ svěřené,

23.7.
24.7.

Za Marii Trčkovou, živé členy rodu,
za zdraví, Boží pomoc a ochranu
Za † sestry Annu Smrčkovou, Marii
Brejchovou, Martu Novotnou a
jejich manžele

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
℡ 318 665 182 Uzávěrka příštího čísla je ve středu 20.7.2011. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová
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o „své“ vlastnictví, ale i o sebe samé takovým způsobem, jaký by se líbil Pánu….
Těším se na spolupráci na tomto úkolu…
Vyprošuji Vám Boží požehnání na přímluvu P. Marie.
P. Jan Kuník

Víra - základní pohled
NEBÝVAL JSEM VĚŘÍCÍ
Nebýval jsem věřící. Pak jsem jednoho dne Boha nalezl. Poznal jsem ho jako nejvyšší
hodnotu, jako celkový smysl života, ale také jako osobu. Bůh je totiž skutečná osoba, se
kterou lze navázat vztah. Chci tímto pozvat a požádat i vás – čtenáře tohoto textu, abyste
Boha chápali jako osobu, jako někoho blízkého. (Podle Anthony Blooma)

BŮH JDE KAŽDÉMU VSTŘÍC
Žijeme, protože Bůh dal přednost našemu bytí před naším nebytím. Bůh nám vychází
vstříc v nejrůznějších způsobech, dobách, osobách a okolnostech, o nichž rozhoduje on.
Může to být jak v krásné přírodě, či v příjemném setkání s někým druhým, tak ale i
v setkání s popuzeným člověkem z našeho okolí, nebo v potřebném chudákovi. V životě,
v radosti, v trápení, nebo i ve smrti. Ježíš Kristus – Boží syn k nám přišel především proto,

MODLITBA NENÍ TĚŽKÁ
Modlitba je pokojná síla, která na člověka působí a nedá mu jen tak dřímat. Z ní čerpáme
sílu. Buď si jist, že Bůh tě slyší. Mnozí si možná myslí, že k modlitbě je zapotřebí mnoha
slov. Ne! Víme, že i pár slov, často velmi neobratných, stačí k tomu, abychom mohli Bohu
všechno odevzdat, své obavy i své naděje. Jestliže se odevzdáme Duchu svatému,
nalezneme cestu, která vede z neklidu k důvěře.

BŮH NEMŮŽE NEŽ MILOVAT i tebe
Bůh nemůže než milovat. Na každého lidského tvora se dívá s nekonečnou láskou a
s hlubokým soucítěním. Pochopíme-li, že Bůh miluje i toho nejopuštěnějšího člověka,
naše srdce se může otevřít druhým, budeme vnímavější k důstojnosti každé osoby. Jedině
soucit nám umožňuje vidět druhého takového, jaký je. Pohled lásky najde v každém člověku hlubokou krásu lidské duše.
Převzato z www. vira.cz (25.9.2006, IMA)

aby se každý člověk dozvěděl, že ho Bůh miluje a aby každého člověka spasil = zachránil,
přivedl k naplněnému a plnohodnotnému životu… V této jistotě pak může člověk začít
beze strachu žít a milovat.

Zápis ze schůzky farní rady dne 7. července 2011

I TOBĚ JDE BŮH VSTŘÍC

Přítomni: J. Drechsler, M. Hochmut, H. Hochmutová, J. Horníková, J. Hořejší, H. Hoyer,
I. Hoyerová, J. Mareš
Nepřítomni: Fr. Částka, V. Hašek, Fr. Liška, J. Matějka

I dnes, právě nyní, když čteš tyto řádky, ti jde Bůh vstříc a obrací se svým slovem osobně
na tebe. Neboj se mu naslouchat, neboj se mu vyjevit hloubky svého nitra a neboj se ho
oslovit svými vlastními slovy. Neboj se ho vyzvat, aby se ti dal osobně poznat. Nemáš
totiž co ztratit: pokud Bůh neexistuje, anebo je „hluchý“, nemůže se nic stát. A pokud
opravdu existuje a pokud je láskou, jak říká Bible, nepřijdeš ve svém životě zkrátka, ať už

Program:
- představení duchovního správce a jednotlivých členů farní rady
- organizace schůzek farní rady – odsouhlasena setkání 1x měsíčně, další schůzka naplánována na 7. 9. v 19,00 hodin na faře
- potřeba zabezpečení farní budovy (nové dveře do zahrady a mříže do oken)

jsi v jakékoliv situaci a rozpoložení…

- terénní úpravy zahrady, sečení zajistí M. Hochmut a J. Hořejší
- budování veřejných WC (dotace) a kanalizace

BŮH ŽIJE V NÁS A MLUVÍ K NÁM

- generální úklid fary – termín bude ohlášen
- akutní úkol: internetové stránky farnosti nejsou aktualizovány, jejich správce je dlouho-

Bůh je duch a jeho přítomnost je neviditelná. Žije v nás neustále: ve chvílích temnoty,
stejně jako v okamžicích plného světla. Přebývá v duši každého člověka. Bůh k nám nemluví vždy řečí, která se dá jednoduše převést do lidských slov. Promlouvá k nám především v tichu.

době v zahraničí, vyřešit co nejrychleji
- farní zpravodaj 1x za 14 dní – zatím zůstává
- H. Hoyer zvolen zástupcem předsedy farní rady
Zapsala: I. Hoyerová

