- pro biřmovance a jejich kmotry rezervovat 1. tři lavice na každé straně
- příprava květin: služba na květiny
- ministranti: budou mít schůzku s p. farářem; posílí je ministranti z Bohutína a z Březnice
- instalace skládacích židlí do levé boční lodi: část na faře, část v městském kostele – převoz – Hoyerovi
- přivítání p. kardinála: manželé Liškovi
- poděkování na konci: za biřmovance – bude určeno, za město – p. starosta, za farnost – manželé Holanovi
- vyhlásit sbírku na dárek
- dárek: poukaz na relaxační pobyt v lázních, finanční obnos + překvapení
- informace o novéně a vigílii: p. farář – prosba o účast a o modlitby
- fotografování: p. Liška
přípravy na faře:
- občerstvení: švédské stoly
- oslovit sestry Markétu Drechslerovou a Kláru Juřicovou, požádat je o zajištění občerstvení
- příprava stolů na faře: J. Drazdík, J. Horníková (ubrusy)
- převlékání ministrantů, jáhnů a kněží: zadní místnost na faře – stojanové věšáky zapůjčí ZUŠ
Příští schůzka farní rady: předběžně 4. 9.

FARNÍ ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál
Číslo 8 Ročník IX

20. května 2012

Zapsala: Ivana Hoyerová

Pastýřský list k VII. Světovému setkání rodin
Čeští a moravští biskupové vydali pastýřský list k VII. světovému setkání rodin, které se koná
v Miláně od 30. května do 3. června 2012.
Začíná připomínkou: Prožíváme květen, který je zvláštním způsobem věnován Ježíšově Matce
Panně Marii, ale tento měsíc přináší i řadu dalších podnětů k zamyšlení o dnešní rodině; jednak sté
výročí, kdy jako ocenění a uznání důležitosti ženy v rodině byl vyhlášen a poprvé slaven Den matek. Stalo se tak ve Spojených státech amerických a u nás byl tento den slaven (i když s určitým
přerušením) od roku 1923 vždy druhou květnovou neděli.
Dále si připomínáme významný den 15. květen, který Valné shromáždění Organizace spojených
národů počínaje rokem 1994 vyhlásilo jako Mezinárodní den rodin. Důvodem a cílem bylo posílení
vědomí důležitosti rodiny jako základního prvku společnosti a také podnícení institucionálního úsilí
národů a jejich politiků k řešení vážných otázek souvisejících s rodinou.
Bezprostředně se ale tento list věnovaný rodině dotýká už VII. Světového setkání rodin se Svatým
otcem Benediktem XVI., které proběhne na přelomu května a června v italském Miláně. Tato setkání rodin probíhají v tříletých intervalech od roku 1994.
Celý text naleznete na http://tisk.cirkev.cz/z-domova/pastyrsky-list-k-vii-svetovemu-setkani-rodin/.
Monika Vývodová. Redakčně upraveno.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zprávy a oznámení
Vigílie Slavnosti Seslání Ducha Svatého
V sobotu 26. května na závěr novény k Duchu svatému budeme slavit vigílii ke slavnosti Seslání
Ducha Svatého. Od 16,00 hodin bude příležitost ke svátosti smíření biřmovanců a jejich kmotrů.
Slavnost Seslání Ducha sv., biřmování a oslava 80. narozenin Otce kardinála Vlka
O slavnosti Seslání Ducha Svatého, v neděli 27. 5. bude sloužena jediná mše svatá, a to ve Starém
Rožmitále od 10,00 hodin spojená s udílením svátosti biřmování a oslavou 80. narozenin Otce kardinála Miloslava Vlka. Děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílejí na přípravách této výjimečné události, za všechnu jejich práci a námahu. Pán Bůh zaplať. Srdečně zvu všechny farníky
k účasti na bohoslužbě a rád je po jejím skončení přivítám na faře, kde bude pro všechny připraveno
pohoštění. Pevně doufám, že tuto příležitost k vzájemnému setkání naše farnosti plně využijí.
Změna v konání bohoslužeb
V úterý 29. 5. večerní mše svatá ani májová bohoslužba nebude.
Boží tělo
Slavnost Těla a Krve Páně připadající na čtvrtek 7. 6. bude přeložena na neděli 10. 6. Z důvodu konání
eucharistického průvodu bude posunut začátek bohoslužeb ve Hvožďanech na 10,00 hodin a v Bohutíně
na 11,45 hodin. Děkuji všem, kteří se budou jakýmkoliv způsobem podílet na přípravě této slavnosti.
Farní zájezd
Na sobotu 16. 6. je plánován farní zájezd s tímto programem: Odjezd z Rožmitála z autobusového nádraží v 6,00 hodin. Mše sv. v Borovanech (P. Ivo Prokop). Holašovice – volná prohlídka, Netolice – návštěva
hrobu P. Fr. Cibuzara, Kratochvíle – prohlídka zámku. Občerstvení v Češňovicích. Příjezd cca v 19,30
hodin. Cena zájezdu 300,- Kč. Děti do 15 let zdarma. Přihlášky přijímá p. J. Lišková, tel. 728 241 715.
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
℡ 318 665 182 Uzávěrka příštího čísla je ve středu 6. 6. 2012. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.localizations.cz/rozmital

Milí farníci,
od pátku 18. 5. se naše farnosti modlitbou novény k Duchu Svatému připravují
na udílení svátosti biřmování o Hodu Božím Svatodušním 27. 5. 2012. Než bude svátost udělena našim patnácti biřmovancům Otcem kardinálem Miloslavem Vlkem, chceme se scházet
k modlitbě, vždy ve 21 hodin (o pátcích v 19 hodin) ve farním kostele. Kdo nemůže přijít
a chtěl by se k modlitbě za biřmovance, za udělovatele i za farnost připojit, může se ve stejný
čas modlit modlitbu č. 003 z (nového) Kancionálu. Může ale použít i následující inspiraci:
Svatodušní novéna k Roku biřmování 2012
Rok 2013 je významným a zároveň silným jubileem. Uplyne 1150 let od příchodu svatých Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu. Jejich misie je velice zajímavým historickým, ale i kulturně přitažlivým tématem. Pro nás je však také výzvou. Proto po dvaceti letech od daru svobody se biskupové
naší země rozhodli vyzvat k obnově a přípravě na výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje, vyhlášené pastýřským listem ke 2. neděli postní 28. února 2010, v němž je předkládán pastorační
program přípravy tohoto výročí. Rok 2012 je věnován druhé iniciační svátosti – biřmování.
A právě svátost biřmování je úzce spjata se slavností Seslání Ducha svatého – Letnicemi. Jde
o vrchol více jak tříměsíční obnovy, kterou křesťané procházejí od Popeleční středy po celou dobu
postní, Velikonoce a dobu velikonoční. Po čtyřiceti dnech od Velikonoc vystupuje Ježíš k Otci a
právě tehdy vyzývá apoštoly k čekání na Ducha svatého. A oni se modlí za „dar z výsosti“. Církev
se již po staletí k této modlitbě apoštolů připojuje a devět (latinsky novem) dní se modlí za dar
Ducha svatého. To je novéna.
Nabízíme na každý den připravený text Písma svatého a k tomu rozjímání s jednotlivými body, jak
postupovat v modlitbě. Každý den otevírá krátký úvod k tématu a přehled nabídnutých kroků modlitby.
Témata modliteb:
1. den: Ježíš nám touží dát svého Ducha. Sk 1,1-8 (18. května 2012)
2. den: Duch posiluje vnitřního člověka. Ef 3,14-19 (19. května 2012)
3. den: Tajemství Nejsvětější Trojice. Jan 14,8-23 (20. května 2012)
4. den: Duch proti tělu a tělo proti Duchu. Ř 8,1-6 (21. května 2012)
5. den: Církev. Jan 17,11b-19 (22. května 2012)
6. den: Bůh a bolest. 2 Kor 1,3-7 (23. května 2012)
7. den: Ovoce Ducha. Gal 5,19-26 (24. května 2012)
8. den: Charisma. 1 Kor 12,7-11 (25. května 2012)
9. den: Biřmování – Duch volá: „Přijď!“ Zj 21,6-7; 22,17 (26. května 2012)
Na začátku modlitby je třeba ztišení, které vždy znovu odkazuje na nápady k soustředění. Pak již
zazní text Písma svatého. Zakončíme prosbami. Texty Písma svatého je z Českého ekumenického
překladu (ČEP). Všem, kdo se k modlitbě novény připojí, přejeme nejen hluboké setkání s naším
Pánem.
P. Mgr. Michal Němeček
Připravilo Pastorační středisko, Praha 2012
Celý text novény je na http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Svatodusni-novena-2012.html

Noc kostelů
Vážení čtenáři a vážené čtenářky FZ, v minulém čísle jsme otiskli program akce „Noc otevřených
kostelů“, probíhající v naší farnosti. Dnes si, prosím přečtěte několik obecných myšlenek o tomto
podniku… V pátek 1. 6. 2012 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů. Nabízíme
vám základní informace o Noci kostelů a text letáku pro dospělé, který v roce 2011 tiskem vydalo
Arcibiskupství pražské – Pastorační středisko: „Proč existují kostely“ (autor textu je Aleš Opatrný).
Co znamená Noc kostelů?
• Otevřené dveře a brány kostelů ve vašem okolí,
• pozvání k objevování krásy křesťanských výtvarných a
architektonických pokladů,
• v mnoha kostelích doprovodný večerní a noční program,
• v mnoha kostelích příležitost k rozhovoru,
• společnou akci mnoha církví, farností a řádů,
• akci, která se od roku 2003 pro svou oblíbenost neustále
rozšiřuje do dalších míst a zemí,
• akci, která má svou tradici od roku 2009 i v České republice
(v roce 2009 proběhla první Noc kostelů v Brně).
Datum: V roce 2012 začíná Noc kostelů v pátek 1. 6. 2012
Oficiální web: www.nockostelu.cz

Proč existují kostely?!
Kostel není obyčejná stavba
Do kostelů často vstupujeme jako do památných prostor, a to s jistou zvědavostí,
co tam uvidíme. Nejsme-li jen sběrači fotografií míst, která jsme navštívili, na
chvíli se zastavíme. Mnohdy pak vnímáme zvláštní atmosféru, která někoho těší,
jiného možná uvádí do rozpaků. Jsou ovšem také kostely, které nás ničím
zvláštním nepřitahují, tak jsou nenápadné a jakoby „obyčejné“. V každém případě
není kostel tak obyčejná stavba jako obytný dům, obchod nebo továrna. Čím ale je?
Proč byl postaven a proč tu stojí?
Slovo „kostel“
České slovo „kostel“ vzniklo z latinského „castellum“, což znamená tvrz. Kostely totiž byly od
počátku budovány zpravidla jako pevné zděné stavby, které ve středověku plnily mimo jiné funkci
útočiště pro obyvatele chatrných obydlí při přepadení. To ovšem nebyl hlavní účel kostelů. V jiných
jazycích je již slovo pro označení kostela mnohem přiléhavější: pro kostel a církev je užito stejné
slovo. V němčině (Kirche), v ruštině (cerkov), ve francouzštině (eglise), v italštině (chiesa) nebo
v angličtině (church) vždy znamenají kostel i církev. Kostel je totiž „dům církve“, totiž dům, ve
kterém se církevní obec, společenství křesťanů, shromažďuje ke mši, čili ke slavnosti, která má svůj
kořen v Ježíšově poslední večeři s jeho učedníky. Toto je jeho hlavní účel. Tak je kostel dědicem
dávného večeřadla v Jeruzalémě, kde se před dvěma tisíciletími poslední večeře konala. Kostel je
prostorem i pro jiné bohoslužby, jako jsou svatba, křest, rozloučení se zesnulým. Je to, stručně řečeno, prostor ke shromáždění křesťanů, kteří se v něm společně modlí, i prostor pro jednotlivce, který se
mimo bohoslužby modlí sám.
Výzdoba kostela
Stalo se zvykem, že si křesťané tento prostor zdobili architektonicky i výtvarnými díly, někdy velmi
nákladně, jindy prostě. Do kostela umístili předměty, které jsou potřebné k bohoslužbě, výtvarná
díla, která připomínají osoby a děje z Bible i ze života světců, a také výtvarná díla, která prostě
kostel zdobí. K tomu se časem přimísilo někde i dost nevkusu, podobně, jako tomu bylo a je i
u jiných budov a místností, které slouží širší veřejnosti. V druhé polovině minulého století se katolická církev při stavbě a úpravách kostelů vracela k původní jednoduchosti těchto staveb, kde je interiér
určitým způsobem vyzdobený, ale ne přezdobený. V Praze to například platí o kostele ve Strašnicích
nebo o sakrálních prostorách v komunitních centrech v Nových Butovicích nebo na Jižním Městě.
Je stavba kostelů pouze historickou záležitostí?
Např. v Praze byl ve dvacátém století poslední nový kostel postaven začátkem druhé světové války
(kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích). Další kostel byl dokončen až v roce 1994 (kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích). Během války a následně během komunistické totality
nebylo možné kostely stavět. Proto u řady lidí vznikl dojem, že kostely jsou pouze historickou památkou, nikoliv součástí nově budovaných sídlišť, jak tomu bylo v mnoha jiných evropských zemích.

Kostel nás pojí s předešlými generacemi
V naší zemi máme většinu kostelů starých řadu staletí.
Podle toho, kdy byly postaveny či upraveny, obdivujeme
v nich gotickou architekturu, barokní výzdobu nebo prostou venkovskou snahu o vyzdobení místa, které má jiný
účel než ostatní stavby. Řada staletí, po kterou kostel stojí,
nepředstavuje jen architektonickou historii. Kostel je kamenným památníkem minulých generací, které ho postavily, byly v něm křtěny, oddávány, modlily se v něm a
s nimiž se zde jejich blízcí loučili při pohřbu. Je pamětníkem modliteb, nadějí, zklamání a lidských bolů. Je místem
skutečně úctyhodným pro každého, kdo vnímá cenu života
druhých lidí, živých i zesnulých. Nejen svou stavbou a výzdobou, ale tím, co se v něm od jeho
postavení před desítkami let či před staletími až do dnešních dnů koná, je kostel svědkem a památníkem žité víry. Tedy skutečnosti, na kterou je možno navázat i dnes…
Aleš Opatrný

Podle http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Noc-kostelu-1.html

Zápis ze schůzky farní rady 24. ledna 2012
Přítomni: pan farář J. Kuník, H. Hoyer, J. Horníková, I. Hoyerová, J. Drechsler, M. Hochmut, J. Hořejší, F. Liška,
J. Drazdík. Nepřítomni, omluveni: H. Hochmutová, J. Matějka

Kontrola minulých úkolů
Přijetí nového člena farní rady
- všichni členové farní rady souhlasí, aby se jejím novým členem stal 1. náhradník z posledních
voleb do farní rady pan Josef Drazdík, slib člena farní rady
Stavební záležitosti:
p. farář: rekonstrukce kuchyně na faře
- poděkování všem, kdo se podíleli na stavebních úpravách kuchyně
- zakoupeny spotřebiče, položeno lino, zapojení spotřebičů proběhne příští týden, pak montáž kuch. linky
p. farář: rekonstrukce WC
- stavba bude dokončena 11. 5. a bude předána za kontroly z biskupství v příštím týdnu
- p. Benda si nechal vypracovat ještě jeden nezávislý audit rozpočtu – celková částka přibližně souhlasí
- před předáním stavby bude proveden audit skutečných nákladů, vše bude znova propočítáno
p. Liška: potřeba závěrečného vyúčtování, je nutno předložit ho poskytovateli dotace
p. Hochmut: případné nové dveře do fary barevně sladit s novými dveřmi do WC
p. farář: zadní zahrada
- z nájemní smlouvy zjištěno, že ji má stále v nájmu p. Sýkora
- nutné provést změnu a vyjmout ji z nájemní smlouvy na konci roku
p. farář: farní zahrada
p. farář – poděkování p. Hořejšímu, bagristovi a dalším pracovníkům
p. Drechsler – ohradní zeď je vyboulená, je třeba nahrnutou zeminu odstranit a zeď obnažit
p. Hořejší – je třeba vyhlásit brigádu na pohrabání spodní části zahrady
p. Drechsler – požadavek na zakoupení 2 špičatých lopat
p. farář – je třeba poklidit farní sklep (možno spojit s brigádou na zahradě)
Liturgické a ostatní záležitosti:
12. 5. v 19,30 hodin – Koncert Spirituál kvintetu
- speciální program pro Rožmitál, p. farář – duchovní slovo, vše zajišťuje pí Klusalová
1. 6. – Noc kostelů
10. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně – oltáře a břízky zajistí ti, kdo zajišťovali v minulých letech
16. 6. – farní zájezd do Borovan
17. 6. v 16,00 hodin – Koncert chrámového sboru z Brandýsa nad Labem ve farním kostele
23. 6. – setkání ministrantů v Chrašticích
30. 6. – nebude mše sv., p. farář je celý den v Broumově
10. 7. – 28. 7. – dovolená duchovního
26. 8. v 15,00 hodin – koncert souboru historických nástrojů Musica da chiesa ve farním kostele
Biřmování a oslava 80. narozenin Otce kardinála Miloslava Vlka
27. 5. v 10,00 hodin – bohoslužba
přípravy v kostele:
p. farář – poděkování p. Drechslerovi za opravu opadaných omítek
p. Hochmut – je třeba opravit poškozené zlaté linky
Úkoly:
- úklid kostela: I. Hoyerová, p. Hořejší (odstranění pavučin)
- úklid sakristie: p. farář, J. Mareš a I. Hoyerová
- příprava liturgického prostoru: p. farář, J. Mareš

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 21. května do 3. června 2012
Starý Rožmitál

Den

farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Hvožďany

Bohutín

Třebsko

Ostatní

21. 5. 21,00 Novéna

mše sv. není

22. 5. 21,00 Novéna

18,00 Za farníky
18,45 Májová bohoslužba

23. 5. 21,00 Novéna

18,00 Za Julii Křížkovou a Andělu
Zizlerovou a jejich rodiny

19,00 Modlitební
setkání ve Spol. centru

24. 5. 21,00 Novéna

8,30 Za rodiny Bretlovu, Fousovu,
Veselých a Varvařovských

14,30 mše sv. v Centru
soc. služeb

25. 5. 19,00 Novéna

18,00 Za Barboru a Václava
Vachatovy, jejich děti a rodiče;
za Františka Lišku a celý jeho rod

19,00 Příprava
na biřmování na faře

26. 5.

16,00 svátost smíření biřmovanců příp.
jejich kmotrů
18,00 Vigilie Slavnosti Seslání Ducha
svatého. Mše sv. za Josefa Milčice
a syna Petra. Prosba za biřmovance.

Slavnost Seslání Ducha Svatého
27. 5. 10,00 Za Otce kardinála. Za farníky,
zvláště biřmovance a jejich kmotry.
17,00 Májová bohoslužba

-

-

-

28. 5.

mše sv. není

29. 5.

mše sv. není.
májová bohoslužba není

30. 5.

18,00 Za farníky

19,00 Biblická hodina
ve Spol. centru

31. 5.

8,30 Za Marii a Adolfa Trčkovy,
rodinu Průchovu a Trčkovu a d. v o.
9,15 Májová bohoslužba

18,00 mše sv. ve
Voltuši

1. 6.

17,00 volná intence

Noc kostelů – viz
plakát!

2. 6.

18,00 Za Vilmu Klementovou, Jarmilu
a Františka Liškovy a jejich rodiče

3. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice
8,15 Za Jana Zíba, Josefa Trčku a celý rod

9.00
svěcení
hasičského
praporu

19.00
setkání
farníků
na faře

9,45

11,30

16,00

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 4. do 10. června 2012
Den

Starý Rožmitál
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Hvožďany

Bohutín

Třebsko

Ostatní

4. 6.

mše sv. není

5. 6.

18,00 Výroční mše sv.: Za Karla
Poláka, rodiče a d. v o.

6. 6.

18,00 Za Věru Hanušovou, manžela
a rodinu Kubkovu

19,00 Modlitební
setkání ve Spol. centru

7. 6.

8,30 Za farníky

14,30 mše sv. v Centru
soc. služeb

8. 6.

18,00 Za Josefu Hořejší, dcery Marii
a Rozálii, 4 syny a d. v o.

9. 6.

18,00 Za Františka Mácu, manželku
Růženu a oboje rodiče

Slavnost Těla a Krve Páně
10. 6. 8,15 Za Marii a Stanislava Drechslerovy,
jejich rodiče a sourozence

11.00
křest
10,00

11,45

16,00

