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MODLITBA ODEVZDANOSTI
Pane Bože,
Je mnoho věcí, které bychom chtěli,
aby byly podle našich představ.
Ale jen ty víš, proč jsou věci tak, jak jsou.
Proč se mi někdy nesplní to, oč tě prosím.
Možná někdy to, o co tě prosím,
nepřijde hned, protože mě chceš naučit trpělivosti.
Možná, že to, o co tě prosím,
by mě odvádělo od víry a od tvojí blízkosti.
Možná, že to, o co tě prosím,
by mohlo být pro mě nebezpečné,
nebo by mi nějak ublížilo.
Možná, že tím, o co tě prosím si chci
jen usnadnit život.
Jen ty víš, Pane, co je pro mě
v určité chvíli to nejlepší.
Ty to dobře víš, ty vidíš dál, tam,
kam já zatím vidět nemohu.
Co já zatím nemohu chápat.
Ale jsi rád, že tě prosím,
že ti dávám své obavy, přání, tužby……
Ty máš čas a trpělivost je vždy vyslechnout.
Možná se někdy nad nimi trochu
pousměješ a řekneš:
„Neboj, já tě povedu správně,
nech se vést a důvěřuj mi.
Jsi přece na cestě ke mně.“
Prosím tedy na konec,
obdař mě trpělivostí, důvěrou
a ochotou přijmout tvou vůli. Amen.

Zprávy a oznámení
Poděkování za Misijní koláč
Děkujeme všem maminkám dětí z naší farnosti, které přinesly své rozmanité cukrářské výrobky na
náš 15. Misijní koláč, dále dětem, které pomohly vybírat vaše dary do misijních kasiček a nakonec
díky vám všem, že jste na tuto akci přispěli. Bylo to nejen prospěšné pro potřebné v misijních zemích, ale i příjemné farní setkání nás všech. Zbývá ještě dodat výši vybrané částky – na konto papežských misijních děl bylo odesláno 5 235 Kč. Bohu díky! Pokud by vás zajímaly podrobnosti, na
co jsou využity peníze z podobných akcí, mrkněte na www.misijnidila.cz
Třemšínská kvítka
Po osmi měsících od odchodu Heleny Hochmutové z aktivní činnosti a vedení sboru Třemšínská
kvítka byla zvolena jako zodpovědný zástupce souboru Anežka Šmolíková. Došlo k tomu
z iniciativy některých členů sboru a pana faráře, který chtěl, aby někdo převzal zodpovědnost, s kým
se bude moci jednat, domlouvat akce, někdo kdo se sborem cítí a dobře ho zná. Ze třech kandidátů
zvolili dospělí členové Kvítek většinou hlasů Anežku. Přejeme jí, aby se jí se všemi členy dobře
spolupracovalo a aby byli její oporou.
Našim přáním je také, aby sbor Třemšínská kvítka, zůstal i dál věrný zakladatelské myšlence a
našemu odkazu – tedy zpívat primárně na mších sv. a oživit je tak rytmickými křesťanskými
písněmi a nezpívat ke slávě své, ale Boží!!!
Zakladatelky sboru H. Hochmutová, Š. Převrátilová, M. Jarosilová
Nemoc duchovního
Pana faráře Kuníka stále sužují bolesti páteře a nohou a neumožňují mu aktivní službu. Na všechny
farníky pamatuje ve svých modlitbách a zároveň prosí o modlitby za své uzdravení. Velmi rád by
byl o nadcházejících svátcích s námi, ale jeho stav to zatím nedovoluje. Určitě tedy nebude moci
odsloužit bohoslužby na Květnou neděli. Na kontrolu k lékaři by měl jít až na Velký pátek a pokud
se jeho stav nezlepší ani po úterní rehabilitaci, budou ho i o svatém třídení zastupovat jiní kněží.
Omluva
Redakční rada FZ se omlouvá za výpadek ve vydávání Farního zpravodaje, způsobený vleklými
zdravotními potížemi duchovního správce. Pevně doufáme, že se vše brzy vrací k normálnímu běhu
a FZ už bude opět pravidelně vycházet.
Koncert k 199. výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby
Srdečně zveme na koncert žáků a učitelů Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby, který se
uskuteční u příležitosti 199. výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby (†8. 4. 1815) na Květnou neděli
13. dubna od 16,00 hodin ve farním kostele ve Starém Rožmitále. Na programu budou mj. i Rybovy
skladby určené pro liturgii Květné neděle – Graduale a Offertorium pro 6. neděli postní, které Ryba
zkomponoval před dvěma sty lety, v roce 1814.
Obřad mytí nohou
Prosím zájemce o účast na starobylém obřadu mytí nohou, aby se přihlásili u pana kostelníka Mareše.
Květinová výzdoba
Předem chci poděkovat všem, kdo i letos finančně přispějí na květinovou výzdobu našich kostelů
o Velikonočních svátcích, především pak na hortenzie u Božího hrobu.
Adorace na Bílou sobotu
Na Bílou sobotu 19. 4. bude možno během dne navštívit ve farním kostele Boží hrob a adorovat zde
umučeného Spasitele. Prosím, aby se zájemci zapsali na listinu, která bude v předstihu k dispozici
v kostele. Kostel by neměl zůstat ani na chvíli prázdný.
Schůzka farní rady
Schůzka farní rady se uskuteční po návratu pana faráře do farnosti.

Svatý týden a Velikonoce v rožmitálských kostelích
Farní kostel Povýšení sv. Kříže
13. dubna – Květná neděle
8,15 hod. – průvod do kostela, připomínka slavného Kristova vjezdu do Jeruzaléma, mše sv. se zpívanými pašijemi sv. Matouše
Triduum
17. dubna – Zelený čtvrtek
18,00 hod. – mše sv. s připomínkou Poslední večeře Páně
18. dubna – Velký pátek
17,30 hod. – poslední křížová cesta
18,00 hod. – velkopáteční obřady se zpívanými pašijemi sv. Jana, připomínka Ježíšova ukřižování a smrti
19. dubna – Bílá sobota – slavná vigilie Zmrtvýchvstání Páně po západu Slunce
20,00 hod. – obřady venku – svěcení ohně a velikonoční svíce, průvod se svícemi do kostela, čtvero čtení ze Starého zákona a čtvero starozákonních žalmů, slavné Gloria, svěcení křestní vody a obnova křestních slibů
20. dubna – Boží hod velikonoční
8,15 hodin – slavná mše sv., oslava Zmrtvýchvstání Páně
Kostel sv. Jana Nepomuckého na Náměstí
21. dubna – Pondělí velikonoční
8,15 hod. – mše sv.

Redakční rada
Farního zpravodaje
přeje všem farníkům
hojnost
Božího požehnání
o Svatém týdnu
a Velikonocích …
Pán Vám dopřej
radost a pokoj
z Krista
Zmrtvýchvstalého.
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Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 13. do 27. dubna 2014
Den

Starý Rožmitál
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Květná neděle
7,45 křížová cesta
8,15 Na dobrý úmysl a za farnost

Hvožďany
10,00 mše
svatá

Neděle

13. 4.

Pondělí

14. 4.

mše svatá není

Úterý

15. 4.

mše svatá není

Středa

16. 4.

mše svatá není

Čtvrtek

17. 4.

Zelený čtvrtek
18,00 Ke cti Eucharistie

Pátek

18. 4.

Velký pátek
17,30 křížová cesta
18,00 velkopáteční obřady

Sobota

29. 4.

Bílá sobota – adorace u Božího hrobu
20,00 Vigilie Za farnost

Neděle

20. 4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8,15 Za farnost

Pondělí

21. 4.

8,15 Za farnost

Úterý

22. 4.

18,00 Volná intence

Středa

23. 4.

18,00 Za † Juraje Brindzu, jeho rodiče a d. v o.

Čtvrtek

24. 4.

Pátek

25. 4.

18,00 Za † Jiřího Sklenaříka, Milana Šimka a
Stanislava Veselého

Sobota

26. 4.

18,00 Na poděkování Bohu

Neděle

27. 4.

10,00 mše
svatá

8,30 Za Marii Holanovou a Josefa Hájka
/k 10. výročí úmrtí/

8,15 Za Václava a Marii Trčkovy, jejich
syna a Marii Jiřincovou

10,00 mše
svatá

Ostatní
16,00 koncert ZUŠJJR
k 199. výročí úmrtí
J. J. Ryby farní kostel

