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Slovo P. Kuníka na cestu
Vážení přátelé v Kristu!
Jak už jsem Vás všechny informoval, toto je rozlučkové číslo našeho časopisu. Věřím, že mě Pán posílá na jiný, další úsek životní cesty. A mám naději,
že to bude cesta služby Nejsvětějšímu Vykupiteli. Vykupiteli, který nás vysvobozuje ze smrti, křížů, zkoušek, slabostí, hříchů. A mě po pěti požehnaných
letech mezi Vámi napadají stejná slova, se kterými jsem se loučil s předchozími
farníky. Slova svatého Pavla pro Vás i pro mne, do přítomnosti i budoucnosti:
Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste
byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.
(1 Kor 10, 13)
Vyprošujme si od Pána důvěru v Něj a v toto Jeho slovo. Nebojme se a
mějme naději: Pán nás touto zkouškou našeho odloučení a napjatého očekávání budoucích věcí, jakož i všemi našimi dalšími zkouškami provede.
S tím se s Vámi – milí čtenáři a milé čtenářky Farního zpravodaje, milé
farnice a milí farníci – loučí a Boží požehnání Vám vyprošuje
P. Jan Kuník
P. S.: Děkuji Pánu za těch předchozích pět společných let! Děkuji Vám všem,
s kterými jsem se za tu dobu mohl požehnaně setkat: za společenství, podporu
a pomoc… Věřím, že zůstaneme spojeni v Pánu! Věřím ale také, že dáte šanci
na společenství s Vámi mému nástupci, byť zatím s jistotou nevíme, kdo to bude. Přesto mám naději, že i on zažije Vaši podporu a pomoc a Boží požehnání,
které mu budeme všichni vyprošovat…

Zprávy
Prosba Otce generálního vikáře
Vážení duchovní správcové,
dne 29. května odvysílala TV Nova v hlavní zpravodajské relaci reportáž ohledně budovy
Malého semináře v Českých Budějovicích s panem hejtmanem Jiřím Zimolou.
V žádném případě nechceme školu vystěhovat, usilujeme jen o to, aby se budova vrátila původnímu vlastníkovi. Jsme ochotni jednat se školou o smlouvě budoucí, aby byly rozptýleny
obavy školy o její existenci. Školství je jeden z našich hlavních poslání při evangelizaci. Do
této chvíle s námi však nikdo z představených školy nejednal. Nejednal s námi ani pan hejtman
Jiří Zimola. O reportáži nás nikdo dopředu neinformoval, takže jsme se prozatím nemohli
vyjádřit. Prosím Vás, abyste na tuto skutečnost upozornili veřejnost. Budeme usilovat o to,
abychom mohli poskytnout veřejnosti i pohled druhé strany tohoto sporu. Děkuji Vám za Vaše
pochopení a podporu.
S přáním všeho Dobra
ThLic. David Henzl, generální vikář, Biskupství českobudějovické

V neděli 5. 6. 9.00 při příležitosti výročí korunovace sošky Panny Marie Svatohorské
bude slavnostně otevřena Svatá Hora u Příbrami
„Rád bych pozval všechny poutníky, aby při příležitosti výročí korunovace sošky Panny Marie
Svatohorské doputovali na Svatou Horu. Generální rekonstrukce Svaté Hory, která proběhla
loni, nejenže oprášila krásu barokního areálu, ale také v současné situaci tápání a nejistoty
znovu odkryla Svatou Horu jako studnici duchovního života. Odedávna byl přece cílem poutí
pramen v blízkosti poutního kostela“, připomíná pražský arcibiskup.
Rekonstrukce
Oprava jednoho z hlavních poutních míst pražské arcidiecéze a současně národní kulturní
památky Svaté Hory v Příbrami probíhala od května do prosince roku 2015. Přistoupilo se k ní
poté, co bylo v roce 2014 zjištěno, že technický stav areálu se vzhledem k povětrnostním podmínkám, dlouhodobému zanedbání v 2. polovině 20. století a necitlivým zásahům v minulosti
neustále zhoršuje. Hlavním záměrem projektu byla nejen stavební a restaurátorská obnova, ale
také nové využití areálu pro nově vzniklé kulturní a vzdělávací služby. V květnu roku 2015
bylo staveniště předáno dodavateli stavebních a restaurátorských prací. Projekt byl realizován
k 31. prosinci 2015. Celá oprava tedy proběhla velmi rychle, trvala osm měsíců.
„Příbram se stala jedním z míst, do nichž se zapisovalo duchovní panovnické působení Karla
IV., jehož byl Arnošt blízkým spolupracovníkem. Zbožnost Karla IV. úzce souvisí s biblickou
obnovou, která přichází do českých zemí spolu s Leskovecko-drážďanskou biblí určenou pro
klášter dominikánek na pražském Újezdě. Praha Karla IV. se v té době stává místem velkého
duchovního oživení spojeného s rozvojem eucharistické zbožnosti,“ vysvětluje kardinál Duka.
Svatá Hora se do budoucna má opět stát místem kultury a vzdělání. Využity budou rozsáhlé
prostory poutního areálu. Stálé expozice se zaměří např. na téma Svaté Hory ve výtvarném
umění, její stavební vývoj či život v době komunismu. Lidé si budou moci prohlédnout překvapivé nálezy, na které při rekonstrukci archeologové narazili. Vznikne zde také badatelské
centrum zaměřené na Svatohorský hudební archiv, dále budou rozvíjeny rozličné vzdělávací
programy.

Historie
Svatá Hora u Příbrami je jedním z hlavních poutních míst pražské arcidiecéze. Ve svatohorské
bazilice je oltář s lidovou gotickou soškou Panny Marie Svatohorské. Ta pochází z kaple hradu, který si zbudoval pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, když mu Příbram daroval roku
1348 Karel IV. Na Svatou Horu sošku přenesli po Třicetileté válce jezuité. Po roce 1648 byl
tento cíl velkých poutí přestavěn pod vedením Carla Luraga a v roce 1732 se Svatá Hora stala
místem velké barokní slavnosti - korunovace Panny Marie Svatohorské. Od roku 1861 byli
duchovní správou tohoto místa pověřeni redemptoristé. Více na http://svata-hora.cz.
www.bcb.cz

Kněžské svěcení v českobudějovické diecézi
Termín: 25.06.2016 10:00 [sobota]. Místo: České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše.
Jedná se o tyto kandidáty:
Martin Brácha (jáhenská služba ve farnosti Prachatice),
primiční mše sv. 1. 7. 2016 v 15.00 v kostele sv. Petra a Pavla v Nových Hradech.
Dominik Ettler (jáhenská služba ve farnosti Tábor),
primiční mši sv. bude sloužit v neděli 26. 6. 2016 v 14.30 v děkanském kostele Panny Marie
Královny a sv. Jiljí v Třeboni.
Karel Falář (jáhenská služba ve farnosti Volary),
primice 3. 7. 2016 ve 14.00 v kostele sv. Kateřiny ve Volarech.
Jan Kulhánek (jáhenská služba u katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích),
primiční mše sv. 29. 6. 2016 v 15.30 v kostele Povýšení sv. Kříže v Sezimově Ústí.
Šimon Stančík (jáhenská služba ve Vlachově Březí),
primiční mše sv. 26. 6. 2016 ve 14.00 v kostele Zvěstování Páně ve Vlachově Březí a 3. 7.
2016 v 11.00 v kostele sv. Šimona a Judy v Námestove na Slovensku.
Jiří Voráček (jáhenská služba ve farnosti Sušice),
primiční mše sv. 26. 6. 2016 v 10.00 v kostele sv. Václava v Sušici.
František Žák (jáhenská služba v Českém Krumlově),
primiční mše sv. 2. 7. 2016 ve 14.00 v kostele sv. Mikuláše v Štěkni.
V pozdějším termínu, a to 6. srpna 2016 v 10 hod. v klášterním kostele Obětování Panny
Marie v Českých Budějovicích, přijme z rukou světícího biskupa Mons. Pavla Posáda kněžské svěcení Rudolf Hušek. Primiční mši sv. bude sloužit 7. srpna 2016 v 15.00 v kostele sv.
Michaela Archanděla v Záhoří u Písku.
Prosíme o modlitbu a srdečně zveme k účasti.
Podle www.bcb.cz

Modlitba za nové kněze
Ježíši, dobrý Pastýři, ty jsi povolal apoštoly, abys je učinil
rybáři lidí.
Přitáhni k sobě horlivé a šlechetné duše mladých lidí a učiň je
svými služebníky.
Obrať jejich pohled k sobě a otevři před nimi obzory své vůle,
která chce zachránit a spasit všechny lidi.
Dej jim sílu a odvahu odpovědět na tvé volání, aby pokračovali ve tvém díle a budovali tvé mystické tělo, církev.
Ať jsou kvasem a solí země a světlem světa.
Převzato z Ave z Lomečku 6/09

283. výročí Korunovace,
Otevření jubilejní brány k Roku milosrdenství
dne 5. června 2016
Místo: Svatá Hora – basilika

Popis: Hlavní mše svatá v 9.00, celebruje kardinál Dominik Duka,
arcibiskup pražský.
Hudba při liturgii: Antonín Dvořák – Mše D dur "Lužanská".
Následuje průvod s mil. soškou.
Možnost získání plnomocných odpustků.

Oslava 800. výročí první zmínky o městě Příbram
a 20. setkání hornických měst a obcí
a 16. Evropského dne horníků
11. června 2016 9:30 - 11. června 2016 10:30
Místo: Svatá Hora

Popis: Mše sv. na náměstíčku za účasti zástupců města a horníků,
celebruje kardinál Duka.
Při této příležitosti bude vysvěcen prapor
Sdružení evropských hornických a hutnických spolků.
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Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 6. do 19. června 2016
Den

Starý Rožmitál
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí

6. 6.

Mše svatá není.

Úterý

7. 6.

Mše svatá není.

Středa

8. 6.

18,00 Za neznámého dárce

Čtvrtek

9. 6.

8,30 volná intence

Pátek

10. 6.

Mše svatá z důvodu dovolené není.

Sobota

11. 6.

18,00 Za neznámého dárce

Neděle

12. 6.

Pondělí

13. 6.

mše svatá není

Úterý

14. 6.

Mše svatá z důvodu dovolené není.

Středa

15. 6.

Mše svatá z důvodu dovolené není.

Čtvrtek

16. 6.

Pátek

17. 6.

Mše svatá z důvodu dovolené není.

Sobota

18. 6.

18,00 volná intence

Neděle

19. 6.

8,15 volná intence

Hvožďany

Ostatní

Setkání s o. biskupem
České Budějovice.

10,00
mše sv.

Mše svatá z důvodu
dovolené není.

8,15 volná intence

10,00
mše sv.

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 20. června do 3. července 2016
Starý Rožmitál

Den
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí

20. 6.

mše svatá není

Úterý

21. 6.

Mše svatá z důvodu dovolené není.

Středa

22. 6.

Mše svatá z důvodu dovolené není.

Čtvrtek

23. 6.

Pátek

24. 6.

Mše svatá z důvodu dovolené není.

Sobota

25. 6.

18,00 volná intence

10.00 kněžské svěcení Č. B.
10,00
mše sv.

26. 6.

Pondělí

27. 6.

mše svatá není

Úterý

28. 6.

Mše svatá z důvodu dovolené není.

Středa

29. 6.

Mše svatá z důvodu dovolené není.

Čtvrtek

30. 6.

Pátek

1. 7.

Mše svatá zatím neohlášena.

Sobota

2. 7.

Mše svatá zatím neohlášena.

3.7.

Ostatní

Mše svatá z důvodu
dovolené není.

Neděle

Neděle

Hvožďany

8,15 volná intence

Mše svatá z důvodu
dovolené není.

8,15 volná intence

10,00
poutní mše
svatá o Sv.
Prokopu.

Pozn.: Od 9. 6. odpoledne do 30. 6. S výjimkou nedělí má duchovní správce dovolenou, Zástup ve všední dny dovolené v naléhavých případech
/pohřby či svátost nemocných/ zajišťují Otcové ze Svaté Hory: Řkf. Svatá Hora: tel. 318 429 930, 603 797 393 nebo 731 619 668. Od soboty odpoledne do neděle večer slouží duchovní správce P. Jan Kuník. Více informací zatím s dostatečnou mírou jistoty neznáme. Bohoslužby od 1. 7. budou
včas ohlášeny v nedělních ohláškách, stejně jako nástup nového duchovního správce. Děkujeme za pochopení.

