Svatba ve farním kostele
V pátek 9. 9. v 11.00 hod., dá-li Pán, přivítáme v kostele Povýšení sv. Kříže snoubence p. Josefa
Valentu a sl. Lenku Jeníčkovou, kteří zde hodlají uzavřít manželství.
Starorožmitálská pouť a dožínky
V neděli 18. 9. srdečně zveme na poutní mši svatou v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. V rámci poutní bohoslužby připravujeme žehnání dožínkového věnce a poděkování za úrodu.
Setkání ministrantů
V sobotu 10. 9. srdečně zveme na 9. hodinu všechny ministranty současné i zájemce o tuto službu na
Svatou Horu, kde se, dá-li Bůh, začíná Sekání ministrantů.
Program akce:
8.30
sraz před farou ve Starém Rožmitále
9.00
Svatá Hora – mše svatá
10.00
Setkání ve velkém sále: duchovní obnova, dotazy, praktické připomínky
k ministrantské službě…
cca 11.30
oběd, volno
13.00
odjezd na Makovou Horu
13.30
hry
cca 15.00
zakončení
Správa farnosti Třebsko a dovolená duchovního
Během září bych měl k dosavadnímu úvazku převzít bohoslužby ve farnosti Třebsko jako výpomocný duchovní in spiritualibus, a to do předání farnosti pražské arcidiecézi…
Od 19. 9. do 1. 10. Plánuji, dá-li Pán, čerpat řádnou dovolenou, pročež v této době nebudou
v Rožmitále a okolí slouženy mše sv. Výjimkou je sobota 24. září, kdy zde v městském kostele
odslouží mši svatou s nedělní platností P. Jan Mikeš z Březnice. Spolu s panem děkanem
P. Josefem Charyparem jsou také ochotni mne zastoupit v naléhavých záležitostech. Případné intence v době dovolené odsloužím v místě pobytu. V sobotu 1. října už, dá-li Pán, chci slavit večerní mši
svatou v městském kostele…

Úmysly mší svatých od 5. do 18. září 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.

5.9.
6.9.

mše sv. není
za Marii a Aloise Folaufovy

7.9.

volná intence

8.9.

volná intence

9.9.

za Ludvíka Brožka a d. v o.

10.9.

za Boží požehnání a za zdraví
celé naší rodiny
volná intence

11.9.

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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12.9. mše sv. není
13.9. za rodiče Marii a Karla Kloudovy, Marii a
Josefa Tolmovy
14.9. na poděkování a za další ochranu a pomoc
Boží pro celou rodinu a d. v o.
15.9. volná intence
16.9. za Marii Trčkovou, živé členy rodu a na
poděkování za zdraví pro vnoučata
17.9. volná intence
18. 9. poutní mše svatá za farníky

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
℡ 318 665 182 Uzávěrka příštího čísla je ve středu 14.9.2011. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.localizations.cz/rozmital
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4. září 2011

Úvodní slovo
Milí čtenáři, milé čtenářky, období prázdnin i dovolených minulo a já jsem usilovně
uvažoval nad tím, jak Vás všechny – děti i dospělé – povzbudit k tomu, abyste nepřestali
ani v následujícím období následovat Krista. Vždyť pokušení či pokušeníček bude zřejmě
před námi až dost, a jak se má ubohý věřící bránit… Rozhodl jsem se, že Vás povzbudím
příběhem, který ukazuje, že je možné nejen se pokušením s Boží pomocí ubránit, ale dokonce i proti náporu pokušení nepřestat důvěřovat v Krista a vykonat něco hodného Jeho
jména. Příběh se jmenuje „Spálená bankovka.“
V Africe je většina lidí velmi chudá. Ve velkém městě Abidjanu žije mnoho opuštěných
dětí. Jejich rodiče sami nemají nic, nemohou je živit. A tak musejí žebrat nebo krást.
V roce 1960 se začal mladý francouzský kněz, otec Martin, o tyto děti starat. Najal pro ně
dům, který mladí lidé brzy pojmenovali „Náš domov“.
Jednou přivedli chlapci k otci Martinovi nového kamaráda. Přišel z jedné tlupy kapesních zlodějů. Příští den přinesl nějaký muž pro nového chlapce dvacet marek. Byl to jeho
díl na poslední společné krádeži. Chlapec chtěl peníze ihned strčit do kapsy. Pak se ale
sám sebe zeptal, jestli udělal správně. Šel k Pavlovi, vedoucímu chlapců v domově.
„Jsou to špinavé peníze,“ řekl Pavel, „nesmíš si je nechat.“
Zavolal si ostatní a zeptal se jich, co by se mělo s těmi dvaceti markami udělat.
Jeden radil: „Půjdeme na fotbal.“ Druzí chtěli jít raději do kina.
Pavel namítl: „Ale peníze nám nepatří.“
„Vrátíme je majiteli!“ zvolal jeden. Toho ale neznali.
Pavel rozhodl: „Jsou to ukradené peníze. Říkám vám, že jsou to špinavé peníze. Zničíme je.“
Všichni souhlasili. Pavel přinesl zápalky a bankovku spálil.
Když to otec Martin slyšel, pomyslel si: „Nemám ani zbytečných pět marek navíc,
abych pro něj koupil matraci na spaní.“
Druhý den přišel docela nečekaně dar pět set marek. Děti v tom viděly odměnu za to, že
odolaly pokušení strčit si špinavé peníze do kapsy. Pro větší chlapce našel otec Martin
brzy práci. Když mu jeden z nich přinesl svůj první plat, prohlásil hrdě: „To jsou čisté
peníze!“
Tolik příběh. A já Vám i sobě přeji, aby se nám jeho obsah a smysl dostal do srdce.
P. Jan Kuník
Použitá literatura: Pierre Lefévre : Příběhy psané životem, Portál, Praha 1994

Život
jší, než milion lidí, kte
kteří se nedožijí
Jestliže jsi se dnes ráno probudil zdravý – jsi šťastnější,
příštího týdne.
Jestliže jsi nemusel bojovat ve válce, nepoznal jsi samotu žaláře
ře a bídu hladem trpících, jsi
šťastnější, než 500 milionů obyvatelů světa.
Jestliže máš právo vyznat svou víru bez strachu a hrozby, že za to budeš zabit nebo žalá
žalářován, jsi šťastnější, než 3 miliardy lidí na světě.
echu nad hlavou a postel, jsi bohatší,
Jestliže máš co jíst a není ti zima, jsi oblečen, máš střechu
než 75% obyvatelů země.
Jestliže máš peněženku a v ní trochu peněz, patříš k 8% lidí spokojených…
ných…
Jestliže můžeš číst
íst toto poselství, jsi dvakrát spokojený, protože si na tebe ob
občas někdo
vzpomene a ty nepatříš ke dvěma miliardám lidí, kteří neumějí číst.
Jednou někdo řekl:
Pracuj, jako bys nepotřeboval peníze.
Miluj, jako bys nikdy nebyl zklamán.
Tancuj, jako by tě nikdo neviděl.
Zpívej, jako by tě nikdo neposlouchal.
Žij, jako by už byl ráj na zemi.
Měj šťastný den!
Z esperanta ppřeložil Josef Hořejší

Svou budoucnost neznáme. Známe ale Toho, kdo ji zná…

Jak a na jak dlouho si mohu plánovat svůj
sv život já?
Spolu s těmito změnami je nutno pro příštích
10 měsíců rozmyslet a naplánovat rozvrhy,
aktivity, akce, kroužky, bohoslužby atd. atd.
Není to na člověka příliš? V takovéto situaci
jsme opět možná postaveni před otázky,
které nás provázejí celým naším životem:
„Na jak dlouho si mohu plánovat svůj život
já? Co mě čeká v nejbližší budoucnosti?
Kam se bude ubírat můj život? Zvládnu
stanovené úkoly?“ Takovéto otázky mohou
být někdy znepokojující. Mohou nám ale
pomoci. Pomoci hledět nejprve na to, co je
opravdu důležité. A až následně plánovat
svou (vždy nejistou) budoucnost.
Bůh ví, jak nejlépe náš život plánovat
a organizovat
Svou budoucnost totiž neznáme nikdo.
Známe ale Toho, kdo ji dobře zná a zná i
nás, zná naše srdce, zná naše touhy, zná
naše bolesti i radosti. On ví, jak nejlépe
náš život plánovat a organizovat. Není
proto na škodu využít nějaké chvíle k té
nejdůležitější pracovní a strategické schůzce. Ke schůzce s Tím, kterému na nás
záleží, s tím, který jde po našich cestách
s námi, a který, i když to mnohdy přímo
nevnímáme, k nám promlouvá a nás doprovází… Vždyť „Svítilnou našim nohám
je jeho slovo a světlem na naší stezce“
(srov. Žl 119,105). Za redakci vira.cz Vám
přejeme dobrý start do tohoto školního
roku a vše dobré na cestě, která má směr a cíl.
1. 9.2011, IMA
Se svolením zpracováno podle knížky Ve víru víry, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno.
___________________________________________________________________________________________

Zprávy a oznámení
Foto: IMA

Školní rok, který právě začíná, je jedním ze tří roků,, který v období 12 mě
měsíců prožíváme. Pro
upřesnění: rok občanský – od 1. ledna, rok školní – od 1. září a rokk liturgický (církevní) – od
1. adventní neděle. Reklama by řekla: „Tři v jednom“. Největší
tší pohyby ve spole
společnosti a největší nutnost plánování asi přináší rok školní. Mění se jízdní řády
ády dopravních spojení, m
mění se
organizace času v rodinách, mění se programy v životě farností, mění
ění se rytmus a nabídka na
úrovni společenského,
enského, pracovního, politického a kulturního života. Mě
Mění se následně i naše
biorytmy, to kvůli dřívějšímu vstávání dětí
tí a tudíž i celých rodin a následně většiny společnosti.

Poděkování
Děkujeme novoknězi P. Jan Mikešovi z Březnice
řeznice za udělení novokněžského požehnání.
Schůzka farní rady
Ve středu 7. 9. v 19.00 hodin je plánováno zasedání Farní rady Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál, a to na faře ve Starém Rožmitále.
Mše svatá ve Voltuši a v Centru sociálních služeb
Ve čtvrtek 8. 9. v 18.00 hod. je plánována po nějaké
n
době první všednodenní mše svatá v kapli ve Voltuši.
Srdečně zveme! Ve čtvrtek 15. 9. ve 14.30 hod. se chystá další mše svatá v Centru sociálních služeb.

