Zprávy a oznámení
Mše v domově důchodců
Ve čtvrtek 4. srpna je v rožmitálském domově důchodců plánována od 14,30 hod. mše sv.
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.
Poutní mše svaté
Pouť v Bohutíně oslavíme již tuto neděli 24. července poutní mší svatou od 11,30 hodin.
Na neděli 31. července pak připadá pouť ve Voltuši. Poutní mše svatá ve voltušské kapli
sv. Anny začne v 9,45 hodin. V sobotu 13. srpna bude sloužena poutní mše svatá ve Vacíkově,
a to od 14,00 hodin.
Instalace závěsných desek
K instalaci dvou závěsných litinových desek na zeď farního kostela dojde pod odborným dohledem zástupkyně památkového ústavu a za přítomnosti P. Iva Prokopa v úterý 26. července
v dopoledních hodinách. Zrestaurované desky se tak po několika desetiletích vrátí na své původní místo. Opět budou připomínat původní hřbitov, který se rozprostíral v nejbližším okolí
kostela, a jistě pomohou k uctění památky nejen těch, jejichž jména nesou, ale i všech ostatních
pohřbených na původním farním hřbitově.

Úmysly mší svatých od 25. července do 7. srpna 2011
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.
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25.7.
26.7.

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

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

27.7.

mše sv. není
Za Annu Placatkovou,
Annu Sadílkovou a celý rod
Za Miloslava Muchnu a jeho rodiče

28.7.

Na úmysl dárce

29.7.

Za všechny své dobrodince a přátele
5.8.
(paní Tučková)
Za Františka a Annu Salivarovy,
6.8.
Emilii a Stanislava Kodatovy a
rodinu Sýkorovu
Za Josefa Hudečka, rodinu Sýkorovu Ne 7. 8.
a Salivarovu
Třemšín
10,30 !!!
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1.8.
2.8.

mše sv. není
Na úmysl dárce

3.8.

Za zemřelého Miroslava Suška

4.8.

Na úmysl dárce
Za rodinu Holanovu, Hájkovu a
celý rod
Za všechny živé i zemřelé členy
březnické, hořovické i rožmitálské
větve hnutí Fokoláre
Za farníky
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24. července 2011

Představit se…
Vážení farníci,
po rozhovoru s některými z Vás jsem si uvědomil, že jsem se Vám vlastně ještě pořádně
nepředstavil. A tak jsem začal přemítat, co Vám tak osobně napsat: Že jsem se narodil v Písku
a bydlel tam na předměstí Hradiště až do svých 23 let? Že jsem absolvoval základní školu a
gymnázium v Písku? Že jsem vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Českých Budějovicích v oboru fytotechnika? Že jsem pak rok pracoval v Písku jako poštovní doručovatel a pak
byl přijat na studium na Katolické teologické fakultě University Karlovy v Praze, které jsem
úspěšně absolvoval? Že jsem se přitom připravoval na kněžství v Arcibiskupském semináři
v Praze? Že jsem byl vysvěcen na kněze 14. 10. 1995? Že jsem po 2 letech kaplanování
v Táboře nastoupil jako administrátor v Chotovinách u Tábora a v okolních farnostech?
A odtud že přicházím z ustanovení našeho otce biskupa k Vám? Ano, to vše tedy píšu a potvrzuji. Stejně to ale o mně moc neřekne… Kdo vlastně jsem? A pak mi připomněl jeden z Vás,
milých farníků následující událost, kterou si dovoluji převyprávět:
Sobota 16. 7. na pohřbu Otty Habsburského, nejstaršího syna posledního rakouskouherského císaře a českého krále Karla I. se ve vídeňské katedrále svatého Štěpána sešly tisíce
lidí, včetně členů evropských královských rodin. Na náměstí před ní se též shromáždily tisíce
lidí, aby sledovaly ceremoniál na velkých obrazovkách. S obyčejnými truchlícími se mísili
členové historických společností v tradičních uniformách a s vyšívanými praporci. V katedrále
se před rakví poklonili příbuzní Otty Habsburského. Ženy měly tvář zahalenou černým krajkovým závojem. Zádušní mše se zúčastnili švédský král Carl XVI. Gustav s manželkou Silvií a
členové královských rodin Lucemburska, Lichtenštejnska, Belgie, Španělska a Velké Británie.
Kromě rakouských představitelů vlády slavnostnímu uložení těla do rodinné hrobky přihlíželi gruzínský prezident, chorvatská premiérka, premiérka Makedonie i šéf Evropského
parlamentu. Tělo Otty Habsburského a jeho
ženy Reginy, která zemřela v loňském roce,
uloží do císařské krypty ve Vídni, kde spočine
po boku svých předků. Jeho srdce pohřbí v
benediktinském opatství v Pannonhalmě na
západě Maďarska. Po rekviem ve svatoštěpánském dómu následuje smuteční průvod vnitřním městem a ostatky zesnulého jsou uloženy
do Kapucínské hrobky.

Než se tak stalo, ceremoniář Ulrich-Walter Lipp poklepal třikrát na zavřenou bránu hrobky. Páter Gottfried, Kustod císařské hrobky se otázal: „Kdo se dožaduje vstupu?“„Otto von
Österreich, kdysi korunní princ maďarský a český, dalmatský, chorvatský, slavonský, haličský,
vladimiřský a ilyrský, velkovévoda toskánský a krakovský, vévoda lotrinský, salcburský, štýrský,
korutanský, kraňský a bukovinský, velkovévoda sedmihradský, markrabě moravský, vévoda
hornoslezský a dolnoslezský, modenský, parmský, piacenzský a guastalský, osvětimský a zátorský, těšínský, friolský, dubrovnický a zadarský, hrabě habsburský, tyrolský, kyburský, goricijský
a gradišťský, kníže tridentský a brixenský, markrabě horno- a dolnolužický a istrijský, hrabě
hohenembský, feldkirchský, břežnický, sonnenberský, pán terstský, kotorský a na slovinském
krajišti, velkovévoda srbský. „My ho neznáme!“ Ceremoniář klepe znovu třikrát na bránu.“Kdo se dožaduje vstupu?“ „Dr. Otto von Habsburg, president a vicepresident Panevropské unie, člen a starší předseda Evropského parlamentu, čestný doktor početných universit,
čestný občan početných měst a obcí ve střední Evropě, člen slovutných Akademií a Institutu,
nositel vysokých a nejvyšších státních a církevních vyznamenání, řádů a vyznamenání, které mu
byly propůjčeny jako uznání jeho desítky let trvajícího boje za svobodu národů, za právo a
spravedlnost.“ My ho neznáme!“ Ceremoniář klepe znovu třikrát na bránu. „Kdo se dožaduje
vstupu?“ „Otto – smrtelný, hříšný člověk!“ „Nechť tedy vstoupí!“
Tolik k události… A tato událost (a věřím, že i Pán skrze ni) ukazuje cestu. Tak se tedy i já
představuji takto: Jsem Jan, smrtelný, hříšný člověk… Dovoluji si ale něco dodat: jsem Jan
Kuník, smrtelný, hříšný člověk, který z Božího daru věří v lásku Ježíše Krista, která naplňuje a
dále bude naplňovat nejen mě, ale i Vás všechny milé, byť též smrtelné a možná i (v některých
případech) hříšné, farníky… A tato společná Láska, která nás naplňuje, ta je tím nejdůležitějším, čím se můžeme představit…
Kéž nám milující Ježíš k tomu společně žehná.
Jan Kuník

Rekreace a odpočinek – tipy jak ne/odpočívat
Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu
- stvoření.
PRÁCE A ODPOČINEK
Život člověka má rytmus práce a odpočinku, rekreace. Má odpočívat
a dovolit i druhým, aby si mohli oddechnout. Práce patří
k životu člověka. Nemá ale člověka zničit.
PŘECENĚNÍ PRÁCE
V dnešní době dochází k přecenění aktivity a k přecenění toho, co slouží k
nějakému účelu - co je „užitečné“. Tak se ve tváři člověka usadilo neustálé
napětí. Ale ne vždy to, co je nejnáročnější, nejtěžší a „účelné“, je to nejlepší.
Protikladem přecenění práce je volný čas! Mnohý člověk jej ale odmítá jako
něco nesmyslného, jako něco, co si nelze dovolit.
PŘESTÁVKA A VOLNÝ ČAS
Smyslem přestávky je, že se člověk zotaví z práce kvůli dalšímu pracovnímu výkonu. Je to
článek pracovního procesu. Smyslem volného času ale není, aby člověk mohl pracovat lépe,
déle a bez poruchy. Smysl volného času je, aby člověk i ve své pracovní funkci, která ho ome-

zuje na určitou oblast života, zůstal člověkem. To znamená, aby rozuměl sám sobě, aby se
rozvíjel a realizoval jako bytost zaměřená na celek, ne jednostranně jako stroj. Bez volných
chvil je člověk neúplný a jakoby rozkouskovaný na části. (Romano Guardini)
ODPOČINEK a rekreace MOHOU BÝT:
* příležitostí k načerpání sil pro tělo i ducha
* časem pro lidi blízké: děti, partnery, stárnoucí rodiče, opuštěné přátele
* skvělou příležitostí, abychom zjistili, že i bez nás se svět ani nezhroutí, ani nezastaví
* příležitostí k obdivování Božího díla
* příležitostí k zamyšlení nad sebou samým
* příležitostí k pohledu na sebe a na život pod jiným zorným úhlem
* příležitostí k (pře)hodnocení zaběhaných životních cest
* obdobím, kdy máme dostatek času pro Boha
ODPOČINEK NEMÁ BÝT:
* dobou horečného pobíhání od města k městu, od památky k památce…
* časem pro horečné sbírání dojmů, kterými později ohromíme své přátele
* otrockou prací
* jiným výrazem pro lenost a zahálku
KRITÉRIUM DOBRÉHO ODPOČINKU
Po dobrém odpočinku se člověk vrací do svého běžného prostředí a do své práce posilněn,
s chutí a radostí. Ne s nechutí a unaven. Z dobré rekreace se člověk nemusí rekreovat…
KDO SI NEUMÍ ODPOČINOUT, měl by se zamyslet nad tím:
* jak vidí svůj význam, zda neočekává vše od sebe, od svých (omezených) sil a možností…
* jak důvěřuje v Boha, který se o člověka stará…
* jak umí spolupracovat s druhými lidmi a s Bohem…
* zda mu není práce bohem, drogou, a smyslem všeho…
ČLOVĚK, BŮH A ODPOČINEK
Sám Ježíš se často odebíral na „opuštěné místo“, aby se zotavil. Neboj se
proto vyjít si s ním ani ty! Najdi si klidné místo. Můžeš se procházet,
sednout si, nebo si i lehnout. Předstup v tichu před Boha, uvolni se
a promlouvej v hloubi svého bytí: „Pohleď, Bože, zde jsem.“ Takto
k němu můžeš promlouvat kdykoliv a kdekoliv… Pak mlč a v pokoji mu
naslouchej. Když cítíš, že jsi v nitru svého bytí připraven dále s Bohem
komunikovat, pak se modli: „Můj dobrý Otče, jsem tvé dítě. Ty mě miluješ a jsi všemocný.“ Nech tyto věty znít ve svém srdci, než si uvědomíš,
že v Bohu je tvoje pravá jistota, která je pramenem i tvého zotavení.
Neboj se takto s Bohem komunikovat každý den, nebo raději i několikrát
denně. (Podle Tomislava Ivančiče)
Ježíš praví: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.
(Mt 11,28)
STOUPNĚTE SI NA ZAČÁTKY CEST, VYHLÍŽEJTE A PTEJTE SE: KTERÁ CESTA JE
DOBRÁ? PO TÉ SE VYDEJTE A NAJDETE ODPOČINEK PRO SVÉ DUŠE.
(Bible, Jer 6,16)
Převzato z vira.cz, 4. 10. 2001, IMA

