Zprávy a oznámení
Školení mladých kněží
V úterý 8. prosince se opět zúčastním pravidelného školení na biskupství. Mše sv. v tento den
v Rožmitále nebude a intenci odsloužím v Českých Budějovicích.
Zpovědní den a mše 16. prosince
K přípravě na Vánoce patří i důkladná očista našeho svědomí ve svátosti smíření. Proto plánuji na
středu 16. prosince zpovědní den. Budu zpovídat v městském kostele od 16.00 hod. Stejnou svátostí
bude připraven posloužit i další zpovědník. Tentokrát k nám přijede zpovídat P. Robert Paruszewski,
který je od léta novým administrátorem v Kasejovicích. Využijte, prosím, v co největší míře tuto
nabídku a nenechávejte zpověď na dobu těsně před vánočními svátky. Z důvodu zpovídání bude
v tento den mše až od 18.00 hod.

FARNÍ ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál
Číslo 20 Ročník VI

6. prosince 2009

Mše sv. v domově důchodců
Poslední bohoslužba v rožmitálském domově důchodců v tomto roce se bude konat ve čtvrtek
17. prosince. Začátek je opět od 14.30 hod.
Koncert v městském kostele
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby si vás dovoluje pozvat na tradiční předvánoční koncert
svých žáků a učitelů, který se uskuteční ve čtvrtek 17. prosince od 16.00 hodin v městském kostele.

Výzva pro rodiče
Obracím se na Vás s prosbou, zda byste doma s dětmi probrali, jestli
by se nechtěly třeba i s kamarády zapojit v lednu (byla by to sobota
10. 1.cca od 13:00 hod.) do charitní „Tříkrálové sbírky“.
Potřebujeme vedoucí skupinek – potřebný věk 15 a více let a členy
skupinek – 3 krále. Děti prosím nahlaste do neděle 13. 12. paní
Horníkové, tel. 604 954 867.
Úmysly mší svatých od 7. do 20. prosince 2009
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.
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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
mše sv. není Intence Za Marii
Trčkovou, rodiče z obojí strany,
bratra Adolfa a na poděkování za
prokázané milosti a Boží pomoc
a ochranu pro celý rod bude
odsloužena v Č. Budějovicích
Za Marii a Karla Kloudovy,
Marii a Josefa Tolmovy
Za † P. Františka Cibuzara

12.12.

Za rodiče Kulovaných a dceru
Marii
Za rodinu Jarábkovu a celý rod

13.12.

Za † Karla Kozla a d. v o.

11.12.

Po 14.12.
Út 15.12.
M

mše sv. není
Za Mirka Roma, jeho rodiče
a d. v o.

ADVENT
Helena Hochmutová

ADVENT DOBA TICHÁ, POSLOUCHEJ CO ŘÍKÁ:
NEHLEDEJ SVÉ ŠTĚSTÍ VŠUDE,
AŤ TI TAKY ČASU ZBUDE,
NA TVÉ MILÉ – BUĎTE SPOLU,
ČASTO U JEDNOHO STOLU.
POVÍDEJTE,VYPRÁVĚJTE,
NA SVÉ DĚTSTVÍ VZPOMÍNEJTE.
TAHLE DOBA ČEKÁNÍ,
VÁNOCEMI ZAVÁNÍ.
KRÁSNÝ ČAS SE PŘIBLIŽUJE,
PROROCTVÍ SE NAPLŇUJE,
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Za uzdravení nemocného
Miroslava Maděry
Za rodinu Ježkovu, Měšťákovu
a Lenderovu
Za Miloslava Muchnu a jeho
rodiče
Za Josefa Milčice a syna Petra
Za rodinu Kodatovu a Sýkorovu
a za d. v o.
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DĚŤÁTKO SE MÁ NARODIT,
VŠECHNY LIDI VYSVOBODIT.
AŤ TEN PŘEDVÁNOČNÍ ČAS,
NENÍ HNĚV, SHON, ZLOBA V NÁS!
TAJEMSTVÍM VZDUCH DÝCHÁ,VONÍČEKÁNÍ A ZAMYŠLENÍ,
TĚŠENÍ A ODPOUŠTĚNÍ,
NIC JINÉHO ADVENT NENÍ.

Z »Katechezí« svatého Cyrila Jeruzalémského, biskupa
Zvěstujeme Kristův příchod, a to ne pouze jeden, nýbrž i druhý, který bude mnohem slavnější,
než byl ten první. První totiž byl poznamenán utrpením, druhý bude ozdoben diadémem Božího
království.
U našeho Pána Ježíše Krista je přece všechno většinou dvojí. Dvojí narození: první z Boha před
věky, druhé z Panny po dovršení času. Dvojí sestoupení na svět: první skryté před lidskými zraky
jako krůpěje rosy v rouně, druhé zjevné, které ovšem teprve přijde.
Při prvním příchodu byl v jeslích zavinut do plének; při druhém se oděje světlem místo šatu. Při
prvním snesl kříž, nedbaje potupy; při druhém přijde v doprovodu zástupů andělů a oslavený.
Nezůstáváme tedy toliko při prvním příchodu, nýbrž očekáváme i druhý. Jestliže jsme při prvním
příchodu říkali: Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, také při druhém, spěchajíce s anděly
vstříc Pánu, volejme znovu v úctě: Požehnaný, který přichází ve jménu Páně.
Spasitel přijde ne proto, aby byl znovu souzen, nýbrž aby soudil ty, kteří jej na soud pohnali. Ten,
jenž prve mlčel, když byl souzen, připomene zlosynům, kteří se opovážili přivést jej na kříž: Takto
jsi jednal, a mlčel jsem.
Tehdy přišel v souladu s Božím rozvržením díla spásy, aby lidi učil a přesvědčoval; tentokrát se
mu budou muset podrobit, i kdyby nechtěli.
O obojím příchodu mluví prorok Malachiáš: A náhle přijde do svého chrámu Pán, jehož vy
hledáte; hle, jeden příchod.
A znovu říká o druhém příchodu: Zde je posel smlouvy, po němž toužíte. Hle, přijde všemohoucí
Hospodin. Kdo však snese den jeho příchodu, kdo obstojí, až se objeví? Vždyť je jako oheň, kterým
se taví, jako rostlina valchářů! Usadí se, aby tavil a čistil.
Také Pavel má na mysli ony dva příchody, když píše Titovi tato slova: Projevila se Boží dobrota,
která přináší spásu všem lidem. Vede nás k tomu, abychom se odřekli bezbožného života i světských
žádostí a žili v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně a přitom očekávali v blažené
naději slavný příchod našeho velikého Boha a spasitele Ježíše Krista. Vidíš tedy, jak mluví o prvním
příchodu, za nějž vzdává dík, i o druhém, který očekáváme?
Proto se obsah víry, kterou vyznáváme, až do nynějška předává tak, abychom věřili v toho, »který
vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jehož království bude
bez konce«.
Přijde tedy náš Pán Ježíš Kristus z nebe. Přijde ve slávě na konci tohoto světa, v poslední den.
Nastane konec tohoto světa a tento stvořený svět bude zase učiněn novým.

Jak se daří Vám všem? Doufám, že jste dobře oslavili Velikonoce. My měli velký průvod, byli
jsme bíle oblečeni a den se nám moc líbil. Mamka doma připravila různé sladkosti. Jedli jsme a
navštěvovali se navzájem.
Srdečně pozdravuji Vás všechny. Jsem Vám vděčný za Vaši lásku.
Doma jsou všichni zdrávi. Rovněž Vás pozdravují. Mám vás moc rád.
Ještě jednou za vše moc děkuji a končím tento dopis.
Váš milující
Sachin Sadhure

DOPIS OD SACHINA SADHURE Z INDIE V RÁMCI PROJEKTU „ADOPCE NA DÁLKU“
Sachin napsal dopis už sám v angličtině. Přeložil jej Radko Štefan.
Moji drazí,
zdraví Vás Vaše milující dítě Sachin Sadhure. Jak se máte? Já se tu mám dobře. Doufám také, že
jste na tom dobře se zdravím. Já si užívám letních prázdnin, které tu jsou v dubnu a v květnu.
Velikonoce se zde slavily velkolepým způsobem a doufám, že i Vaše oslava byla pěkná.
Nedostal jsem od Vás žádný dopis. Tak mi, prosím, napište!
31. března jsem složil závěrečné zkoušky, které se mi podařily. O prázdninách jsem trávil čas na
návštěvě u svých příbuzných. Jedl jsem různé sladkosti a hrál hry. Hodně na Vás myslím. Modlím se
za Vás. Všichni členové naší rodiny na Vás denně myslí. Jsem Vám vděčný za pomoc, kterou mi
poskytujete. V příštím školním roce jdu do 9. třídy a moc se na to těším.
Zúčastnil jsem se všech aktivit, které se konaly v Maria Kripa – dne talentů v říjnu, dne dětí
v listopadu, vánočních oslav 20. prosince a nyní letního pobytového tábora v délce 3 dnů. Všechny
aktivity proběhly hladce. Všech jsem se zúčastnil a také jsem vyhrál ceny.
Ve škole jsme měli programy k oslavě dne nezávislosti, dne republiky, dne učitelů, dne dětí, dne
sportů, „deepavali“ a dne výročí školy. Zúčastnil jsem se všech akcí a vyhrál ceny. Také jsem na
nich tancoval. Vaše láska a Vaše podpora mě jen povzbuzují do dalšího studia. Jsem Vám za ně
vděčný.
Dostal jsem dárky – velký ručník, batoh atd. za peníze, které jste mi poslali. Měl jsem z nich
velkou radost. Jsem Vám vděčný za všechny školní potřeby – školní tašku, poznámkové sešity,
kompas a všechny ostatní věci.

Zápis ze schůzky farní rady dne 3. prosince 2009
Přítomni: všichni kromě J. Horníkové (omluvena)
Farní rada vzala na vědomí zprávu P. Prokopa o dokončených akcích:
- oprava poškozené kanalizace městs. kostela a čištění okapů obou kostelů (obnovit střeš. průlezy)
- oprava věže farního kostela – farnost obdržela všechny příspěvky, zaplatila pouze 26 000,- Kč,
Farní rada projednala:
- opravu hrobu p. katechety Ostrého – zadána, je nutno zakoupit kamennou desku a vyřešit
problémy způsobené lípou rostoucí v těsné blízkosti hrobu, doporučeno oslovit více firem
- žádost p. J. Trčky o instalaci zábradlí ve schodišti na kůr farního kostela – souhlasí
- dokončení opravy fasády městského kostela – žádost o dotace na rok 2010
- zprávu P. Prokopa o problémech s doručováním Katolického týdeníku – je doručován pozdě,
návrh p. Hoyera řešit dodávku 20 výtisků přes novinový stánek pí Havlové
- bezpečností situaci farní budovy – potřeba instalovat bezpečnostní dveře a zabezpeč. zařízení,
bude osloveno více firem
Diskuse: špatný stav schodiště k farnímu kostelu; společenská místnost na faře – čekáme na
příspěvek od biskupství; potřeba sociálního zařízení v areálu kostela; koupě koberce do boční lodi
farního kostela; špatná kvalita hlavních cest na farním hřbitově (majetek města); potřeba vysvětlit
věřícím obsah a formu gest a postojů při liturgii – na pokračování ve FZ
Zapsala: I. Hoyerová

