Charita pomohla Somálsku
Hladem sužovanému Somálsku pomohla významnou měrou Charita ČR, která do jižní části této
země zaslala 1,2 milionu korun. Za odeslané peníze dostane 200 rodin poukázky na jídlo a vodu,
které by jim měly vystačit na dobu šesti měsíců.
„Je skvělé, že můžeme konečně pomoci i lidem přímo
ímo v Somálsku, kam se zahrani
zahraniční pomoc dostává
velmi obtížně kvůli komplikované politické situaci,“ komentuje odeslání peně
peněz Oldřich Pospíšil,
vedoucí oddělení humanitární a rozvojové spolupráce Charity ČR.
R. Podle jeho slov bude Charita ČR
díky prostředkům od českých dárců pomáhat i v dalších zemích Afrického rohu. Tuto oblast Afriky
totiž od července sužuje hladomor, který zasáhl více než 13 milionů lidí.
Ti, kteří budou chtít přispět na pomoc postiženým
ným hladomorem, mohou tak uč
učinit na čísle účtu:
55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 103 pro Somálsko a 146 pro Etiopii
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Zprávy a oznámení
Bohoslužby
Ve čtvrtek 1. 12. bude od 17,00 hod. sloužena mše sv. ve Voltuši a ve čtvrtek 8. 12
12. od 14,30 hodin
v Centru sociálních služeb v Rožmitále. V pátek 9. 12. se tam také od 15,00 hodin uskute
uskuteční Setkání
s Třemšínskými kvítky.
Roráty
Ve čtvrtek 15. 12. budeme, dá-li Pán, slavit rorátníí mši svatou, a to ráno v 6,30 hod. v městském
kostele sv. Jana Nepomuckého.
Kancionály
Do kostela sv. Jana Nepomuckého bylo pořízeno 40 nových kancionálů – jednotných zpěvníků
schválených našimi biskupy. Duchovní správce prosí farníky, aby tento zpěvník
ěvník neodnášeli a opra
opravdu jej používali. Prosí též, abychom respektovali tam uvedené texty písní i nezpívaných modliteb,
aby se zachovala co možná největší jednota ve slovech s bratřími
ími a sestrami v naší vlasti: přispějeme
tak k co nejintenzivnější jednotě srdcí volajících k Bohu… P. Kuník též děkuje
ěkuje ttěm, kdo se podíleli
na obalení a orazítkování zpěvníků.
JK

Úmysly mší svatých od 28. listopadu do 11. prosince 2011
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.

R: Ne 8.15 hod.
R - farní kostel Povýšení
ní sv. K
Kříže ve Starém Rožmitále
m: Čt 8.30 hod.
m - městský
stský kostel sv. Jana Nepomuckého na nám
náměstí
M: Út, St, 17.00, Pá, So 18.00 hod. M - městský
stský kostel sv. Jana Nep. na nám
náměstí

Po 28.11.
Út 29.11.
M
St 30.11.
M

mše sv. není
Za Marii a Adolfa Trčkovy, rodinu
Průchovu a Trčkovu a za d. v o.
Volná intence

Po 5.12.
Út 6.12.
M
St 7.12.
M

Čt 1.12.
m
Pá 2.12.
M
So 3.12.
M
Ne 4.12.
R

Za rodiče Liškovy a celý rod,
za Karla Matějku a syna Ladislava
Za Josefa Sýkoru, Jaroslava Flemra
a jejich rodiče
Za Marii a Karla Kloudovy, Marii a
Josefa Tolmovy
Za farníky

Čt 8.12.
m
Pá 9.12. M Za rodiče Kulovaných a dceru Marii
So 10.12.
M
Ne 11.12.
R dětská

mše sv. není
Za Marii Horovou, rodinu Fousovu
a Varvařovských
řovských
Za Marii Trčkovou, obojí rodi
rodiče,
bratra Adolfa a na poděkování za
prokázané milosti v uplynulém roce
Za † Ing. Ivana Hoyera

Volná intence
Za † Josefa Drazdíka, jeho rodi
rodiče
a rodiče
č Větrovských
ětrovských

2. adventní
3. adventní
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická
ímskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod T
Třemšínem
℡ 318 665 182 Uzávěrka příštího čísla je ve středu 7. 12. 2011. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.localizations.cz/rozmital

Slovo úvodem
Připravujeme
řipravujeme se…
Advent je doba příprav – to víme všichni. Vždyť
Vždy každý z nás se v této předvánoční době na
něco připravuje: dlouho dopředu
edu sháníme dárky pod stromeček,
strome
zuřivě provádíme generální
úklidy svých pelíšků, přemýšlíme
emýšlíme o tom, zda náš vánoční
váno stůl bude obložen (resp. obležen) pěti
či raději
ji deseti koši cukroví, a abych nezapomněl,
nezapomn také se ve strachu připravujeme na to, aby
nám klaply domácí či firemní celoroční
ční účty….
Původně,, už od raných dob církve, je však advent dobou přípravy
p
ducha. O Vánocích má
přece naše srdce zvláštním způsobem
sobem navštívit Ježíš – Boží syn a chceme-li se na něco chystat,
tak na jeho příchod.
Bylo by tedy možná dobré nechat se naladit tak, abychom dali dárky útěchy
út
těm, kdo ji
potřebují, zkusili vysmýčit a ozdobit především
ředevším naše srdce, napekli
nape cukroví vzájemné pomoci,
a vyřešili si v pokoji i „účty“
ty“ vzájemných vztahů
vztah a dohonili to, co jsme zameškali v lásce
k Bohu a k lidem …
K tomu toužím do celého adventu Nám všem, milí čtenáři, vyprošovat požehnání Toho,
který přichází
P. Jan Kuník

Adventní věnec

Hlubší význam adventního věnce
Pro mnohé lidi představuje adventní věnec jen dekorativní předmět, kterým si v adventu zdobí svou
domácnost. Nemá pro ně žádný další význam. Hlubší význam adventního věnce může vyzdvihnout
požehnání adventního věnce.
Požehnání adventního věnce
Je-li adventní věnec požehnán, už to není jen krásná předvánoční výzdoba – spíše rodině připomíná,
že do jejich domu přichází sám Bůh a že všechno rozporuplné v každém jednotlivci i ve vzájemných
vztazích znovu spojuje v jednotu. Zelené snítky adventního věnce nám mohou připomínat nepomíjející život, který nám Bůh daroval vtělením svého Syna. Všechno vyprahlé se znovu zazelená a ožije.
Světlo adventního věnce září v temnotách, které se někdy rozpínají i v naší duši, a teplo svící zahřívá naše vychladlá srdce.
Návrh pro žehnání adventního věnce, které se může pomodlit kdokoliv:
Milosrdný a dobrý Bože,
ty jsi pramenem veškerého požehnání.
Prosím tě, požehnej tento adventní věnec
a celou adventní dobu,
ať se znovu zacelí a zahojí vše,
co se během uplynulého roku pokazilo.

Požehnej těm, kteří jsou nemocní a trpí sebou samými,
aby dokázali načerpat novou naději.
Požehnej umírajícím tak,
aby svým umíráním požehnali tomu, co pomíjí,
a tak se stali sami požehnáním pro všechny,
kteří ještě zatím žijí v časné skutečnosti.

Prosím tě, požehnej také mně
i všem lidem, kteří mi leží na srdci.
Vztáhni svou žehnající pravici nad všechny lidi.
Požehnej dílo mých rukou,
aby se má práce stala požehnáním pro druhé.

Požehnej nám všem,
abychom se stávali požehnáním jedni druhým.
Naplňuj svým požehnáním celý svět,
abychom i my dokázali vnímat tvůj svět
jako jedno velké požehnání.

Požehnej všechny lidi, kteří se necítí milováni.
Pošli jim své požehnání v podobě lásky.
Sešli své požehnání v podobě naděje
všem zoufajícím a zoufalým,
sešli své požehnání jako nový život ustrnulým,
jako světlo těm, v jejichž srdcích se zatemnělo.

Naplňuj svým požehnáním všechny mé blízké.
Dej, ať dnes všude vnímáme tvé požehnání:
v tichu, v modlitbě, v setkáních, v rozhovorech,
při práci a vůbec ve všem, co prožíváme.
Požehnej nám a všem našim blízkým
dobrotivý a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.

Se svolením zpracováno z knih Anselma Grüna: Jsi požehnáním a Moje modlitební kniha,
které vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.
V neděli začíná advent
V neděli 27. listopadu začíná adventní doba. Ta podle církevního kalendáře stojí na počátku
liturgického roku.
Latinské slovo „adventus“ znamená doslova „příchod“. V křesťanském významu jde tedy
o příchod Ježíše Krista. Advent je přitom pro křesťany spojen jednak s očekáváním slavnosti Ježíšova narození, jednak s očekáváním jeho druhého příchodu na konci časů – parúsie.
Historie adventu sahá až do 5. století do Itálie. Zatímco zde byl advent chápán jako doba přípravy na oslavy Narození Páně, v Galii byl pojímán jako příprava na druhý příchod Kristův. V prvních
staletích se na Západě slavil také různý počet adventních nedělí, a to mezi čtyřmi až šesti. Počet čtyř
adventních nedělí se prosadil až v 10. – 11. století. Například Pravoslavná církev však dodržuje
šestitýdenní advent dodnes.
Advent začíná první nedělí adventní, která spadá do doby mezi 27. listopadem a 3. prosincem.
Advent pak končí se západem slunce o Štědrém večeru. Liturgickou barvou adventu je fialová.
Jiří Prinz, Tiskové středisko České biskupské konference

S adventní dobou je pro většinu z nás neodmyslitelně spojen věnec se čtyřmi svícemi, které postupně zapalujeme o adventních nedělích. Málokdo však asi tuší, jaký je původ a symbolika adventního
věnce.
Podle dnes zřejmě nejrozšířenější teorie byla tradice adventních věnců založena v prvé polovině
19. století německým protestantským teologem Johannem Hinrichem Wichernem v přístavním
městě Hamburku. Wichern zde založil školu pro chudé děti a ty na něj v předvánoční době ustavičně
dotírali otázkou: kdy už budou Vánoce? Rozhodl se to tedy dětem znázornit a vyrobil pro ně jakéhosi předchůdce dnešních adventních věnců: dřevěné kolo osázel devatenácti červenými a čtyřmi
bílými svícemi a každý den jednu z nich zapálil. V neděli vždy bílou svíci. Postupně se tento zvyk –
různě modifikovaný – uchytil nejen v Hamburku, ale i v ostatních protestantských částech Německa, a nakonec i v katolických regionech.
Adventní věnec symbolizuje Kristův kříž, který šíří požehnání do čtyř světových stran. Kruh
věnce je zase symbolem Boží věčnosti. Čtyři svíčky představují čtyři týdny, jež předcházejí Vánocům, jejich světlo pak samotného Krista, který je světlem světa.
Jiří Prinz, Tiskové středisko České biskupské konference

Zprávy z české církve
Přípravy na Cyrilometodějské jubileum pokračují
16. 11. 2011 zasedli na pražském arcibiskupství již podruhé členové cyrilometodějské komise,
která se zabývá přípravou na Cyrilometodějské jubileum v roce 2013.
Setkání se zúčastnili arcibiskup pražský Dominik Duka, předseda ČBK, arcibiskup olomoucký Jan
Graubner, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová, místopředsedkyně Senátu
PČR Alena Gajdůšková, zástupci Kanceláře prezidenta republiky, ale i host ze Slovenska, nitranský
biskup Viliam Judák, místopředseda Konference biskupů Slovenska. Přítomni byli rovněž zástupci
všech institucí, které se na přípravě 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
zabývají.
Arcibiskup Graubner představil základní teze, jež by měly být v rámci těchto oslav dosaženy,
a poděkoval členům pracovních skupin, kteří během minulých měsíců připravili podklady ke konkrétním aktivitám. Předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová sdělila přítomným, že Poslanecká
sněmovna PČR je připravena všechny plány podpořit a spolupracovat v co nejširší míře. V Senátu
PČR se podle jeho místopředsedkyně Aleny Gajdůškové vytvořila pracovní skupina, která společně
s Akademií věd ČR připravuje k Cyrilometodějskému jubileu podpůrné přednášky.
Zástupce Konference biskupů Slovenska, nitranský biskup Viliam Judák, informoval o aktivitách,
které k tomuto společnému významnému jubileu připravuje slovenská strana. Dodal, že KBS je
velmi nakloněná a otevřená ke spolupráci s českými partery a samozřejmě, že její zástupci plánují
účastnit se oslav na Velehradě v létě 2013.
Mezi hlavní události, které se v rámci oslav Cyrilometodějského jubilea připravují, patří dvě
mezinárodní konference a dvě výstavy. První konference se podle Jaroslava Šebka z Historického
ústavu Akademie věd uskuteční na začátku jara 2013 a měla by se věnovat státně-politickému významu Cyrila a Metoděje v 9. až 18. století. Druhá konference, která proběhne později (rozhraní
května – června 2013), bude zaměřena na význam věrozvěstů pro 19., 20. a 21. století. Ministerstvo
kultury chystá dva celostátní výstavní projekty, které budou realizovány společně s Moravským
zemským muzeem a Muzeem umění Olomouc. Podle Anny Matouškové, náměstkyně ministra
kultury, se rovněž na regionálních úrovních připravuje řada dalších projektů a aktivit. I ministerstvo
školství se ve spolupráci s prof. Petrem Piťhou zapojilo do příprav na toto jubileum a připravuje
soutěž pro děti a vzdělávací program pro učitele. Zlínský kraj má v plánu společně se zastupitelským úřadem u Svatého stolce organizaci koncertu k zahájení Cyrilometodějského roku.
Přáním všech je, aby se oslav na Velehradě zúčastnil i papež Benedikt XVI. Ředitel protokolu
Kanceláře prezidenta republiky Jindřich Forejt, potvrdil, že zvací dopis ze strany prezidenta republiky byl již papeži odeslán, čímž byly splněny všechny oficiální náležitosti nezbytné k pozvání
Svatého otce na Velehrad v roce 2013.
Monika Vývodová, Tiskové středisko České biskupské konference

neděle 8. ledna – svátek Křtu Páně – konec vánočního období
8.15 hod. – mše sv. v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále

pátek 6. ledna – slavnost Zjevení Páně, Tří králů
18.00 hod. – mše sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého na Náměstí

neděle 1. ledna 2012 – slavnost Matky Boží Panny Marie
8.15 hod. – mše sv. v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále

pondělí 26. prosince – svátek sv. Štěpána
8.15 hod. – mše sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého na Náměstí se zpěvem koled na závěr
17.00 hod. – provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby jako duchovní koncert se zpěvem koled na závěr
v kostele sv. Jana Nepomuckého na Náměstí
sobota 31. prosince – sv. Silvestr, konec občanského roku
15.30 hod. – mše sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého na Náměstí

neděle 25. prosince – Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně
8.15 hod. – zpívaná mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále se zpěvem koled na závěr

Zapsala: Ivana Hoyerová

22.00 hod. – vigilie
mše svatá ve farním kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále obětovaná za Jakuba Jana Rybu spojená se slavným
provedením jeho České mše vánoční „Hej, mistře“ a zpěvem koled na závěr

Kontrola minulých úkolů
Stavební záležitosti:
p. Matějka: ozvučení městského kostela
- hodnocena jako nejlepší hodnocena firma p. Vojtěcha
cha Pecky, ten je však velice zaneprázdn
zaneprázdněn a
zatím nedostupný, úkol trvá
p. Hoyer: žulové ostění ve věži farního kostela
- firma zaneprázdněna, materiál připraven, nové ostění
ní bude instalováno do poloviny prosince 2011
p. Liška: budování WC v areálu farního kostela
- celá akce bude mít dvě etapy – 1) stavbu kanalizace, na niž přispěje
ě českobud
českobudějovické biskupství a 2) stavbu samotného WC, na niž farnost obdržela dotaci od Středoč
Středočeského kraje; ve
výběrovém řízení zvolena firma p. Bendy z Milevska
- do konce roku 2011 – stavba kanalizace, do konce března 2012 – dokončení
čení stavby WC
- úkol k zamyšlení: forma budoucího provozu „veřejného“ WC
emž P. Kuník upozornil na nutnost respektovat cenu
- zazněly dva typy názorů na cenu díla, přičemž
uvedenou v žádosti o dotaci
p. Hochmutová: společenská místnost
- díky obětavým farníkům p. Drechslerovi, Hochmutovi a Drazdíkovi je místnost ppřipravena
k položení podlahy
- rozvod el. sítí proveden p. Jeníčkem
- objednány lino a lustr, zakoupeny 3 stoly a 20 židlí a celolitinová kamna
- budou sem umístěna původní akumulační kamna, pokud nebudou funkční,
ční, schváleno koupit nová
- společenská místnost bude sloužit ke zkouškám Třemšínských kvítek a k setkávání farníků
p. farář: stav zadní farní zahrady
- velice zarostlá; stížnost, že některé stromy ohrožují rodinný dům
m nedaleko zahrady, m
městský
úřad vyzval farnost, aby nechala stromy porazit, povolení k poražení farnost má,
o porážku stromů byli požádáni p. Pavlačka a p. Olbert
Ostatní:
- nové kancionály do městského kostela, pořízeno
ízeno 50 ks, 40 ks obaleno a př
připraveno k použití
- kalendáře na rok 2012 – pořízeno 100 ks, rozebráno, schváleno přikoupit
řikoupit ješt
ještě 30 ks
- vánoční pohlednice – zakoupeny 2 druhy
Nové úkoly
p. farář: úpravy původní farní kuchyně
- schváleno provést je na jaře roku 2012
p. farář: úpravy farní zahrady
- osloven p. Hašek st., aby odborně posoudil stav stromů na zahradě;
ě některé
ěkteré stromy bude možno
vytrhat při stavbě kanalizace (7 ks), ostatní stromy doporučuje
uje nelikvidovat, ale oořezat či přesadit
- cíl: srovnat co možná největší část
ást zahrady tak, aby ji bylo možno sekat seka
sekačkou, ve spodní
části zahrady vytvořit pozvolný svah
p. Mareš a p. Hochmut
- příprava vánoční výzdoby v obou kostelích
p. farář
- Betlémské světlo bude předáno rožmitálskými skauty přii mši sv. 17. 12., k dispozici farníkům
bude od večera 23. 12.
p. Horníková
- diecézní časopis Setkání – oslovit farníky, kdo další by měll zájem jej odebírat
- další schůzka farní rady: 31. 1. 2012 od 19,00 hodin
Očekávané události ve farnosti:
- setkání ministrantů – sobota 3. 12. – výlet do Prahy
- koncert Spirituál kvintetu ve farním kostele – 12. 5. 2012 od 19,30 hodin
- oslava 80. narozenin otce kardinála Vlka a biřmování – Hod Boží Svatodušní – 27. 5. 2012

sobota 24. prosince – Štědrý den
15.30 hod. – malá půlnoční
mše svatá v městském kostele sv. Jana Nepomuckého

Zápis ze schůzky farní rady 22. listopadu 2011
Přítomni: pan farář J. Kuník, H. Hoyer, H. Hochmutová, J. Horníková, I. Hoyerová, Fr. Částka,
J. Drechsler, V. Hašek, M. Hochmut, J. Hořejší, F. Liška, J. Mareš
Nepřítomen, omluven: J. Matějka

