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... Každý závodník má přísnou sebekázeň – oni to dělají
pro věnec, který zvadne, my ale pro ten, který nezvadne.
Takto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl; takto bojuji,
ne jako bych rozrážel jen vzduch.
1Kor 9,25
Milí farníci!
Prázdniny jsou v polovině, ale dětí si s tím snad hlavu nelámou, budou další –
podzimní, vánoční, jarní atd. To jen hotoví vysokoškoláci, ze kterých jsou třeba
inženýři (viď Péťo? – on to stejně nečte, nemá čas…), ještě nostalgicky vychutnávají poslední zbytky volna, než nastoupí do práce…
Když se z Boží perspektivy podíváme na svůj pozemský život, můžeme změřit
jeho délku. Já jsem již za polovinou, nepředpokládám, že bych se dožil sto deseti
let, to by bylo snad již proti lidskosti… Někdo je téměř u cílové pásky, jiný na
začátku běžecké dráhy, kterou nám Pán vyměřil. Nejde tedy o nic jiného, než
abychom běželi tak, jako svatý Pavel – a získali věnec vítězství, každý z běžců
chce zvítězit, tak to má být, a pokud běžíme k Bohu, zvítězí každý…, těm posledním setře slzy a posadí je na přední místa…, Pán je dobrý!
Přeji všem pokojný život, ať již jakkoliv dlouhý. Bude pokojný, pokud jej prožijeme s Bohem a pro Boha, nic nás nemůže odloučit od jeho Lásky… V jedné
německé filmové verzi Vinnetoua hovoří Old Shatterhand s Nšoči, ukazuje jí obrázky přibalené k čokoládě, na nichž je vize budoucnosti – létající stroje atd. a
vysvětluje jí, že jednou bude svět lepší. A Nšoči se ptá: „Lepší? Podívej se okolo,
vždyť svět je dokonalý…“ Tak nám všem přeji, abychom svůj čas nemařili
hloupostmi, neotročili nějaké fata morgáně a prožili jej co možná pokojně a
v Boží lásce. Bůh vám žehnej.
Pater Petr

Ohlédnutí za aktivitami našich vysokoškoláků – salesiánských pomocníků:

Hlavní táborový vedoucí – kurz
Ve dnech 9. a 10. 6. 2018 jsme se s Honzou Novotným účastnili kurzu na
hlavní vedoucí táborů pořádaných Salesiánským střediskem mládeže v Českých
Budějovicích. K tomuto kroku nás vedla stálá potřeba poskytovat našim mladším
kamarádům stále lepší podmínky pro (nejen) prázdninové zážitky.
Pod vedením zkušených lektorů jsme si osvěžili znalosti a získali nové poznatky z pedagogiky a psychologie, legislativy dětských pobytových akcí, dramaturgie a moderování programu akce, práce s motivací a o zvládání výchovných
problémů (což se našich hodných dětí naštěstí netýká ;-). Nechyběla ani výchova
ke zdraví a bezpečnostní a požární předpisy.
Velmi zajímavou zkušeností byly workshopy připravené zážitkovou formou.
Takto netradičně jsme mohli proniknout například do problematiky motivace.
Intenzivní školení zakončil v nedělním podvečeru test, který měl prověřit nabyté znalosti. Navzdory pochopitelné nervozitě jsme test všichni zdárně splnili a
odnesli jsme si osvědčení opravňující nás vykonávat tuto důležitou funkci.
Kurz nebyl jen možností získat další z řady „úředních papírů“, ale i příležitostí
k setkání s dalšími vedoucími a pořadateli táborů. Účastníci kurzu se rekrutovali
z různých věkových skupin – od sotva osmnáctiletých až po ty padesátileté, od
pořadatelů táborů rodinného typu po pořadatele masových akcí. Bylo zajímavé a
obohacující porovnat rozdílné přístupy k vedení pobytových akcí, jak je zaujímali
jednotliví účastníci kurzu.
V neděli jsme se s Honzou po ukončení kurzu stihli zúčastnit večerní mše svaté u salesiánů v kostele svatého Vojtěcha.
Plni nového elánu se nyní těšíme na setkání s dětmi na srpnovém pobytu inspirovaném příběhem Josefa egyptského. Bude fakticky stát za to!
Jarka Blažková a Honza Novotný

Večer mladých a Diecézní pouť rodin v Sušici 8. a 9. 6. 2018
Večer 8. 6. jsme se v Sušici setkali s mladými ze všech koutů naší diecéze. Na
ostrově Santos nás přivítal otec Jenda Kulhánek se svým „skromným táboráčkem“, na kterém jsme se pokoušeli opéci si buřty, aniž bychom si opekli i vlastní
nohy. Oheň byl totiž více než dostatečně živen dřevem .
Večer mladých se nesl v duchu slov (nejen) svatého otce Františka o tom, abychom vyšli ze sebe, do ulic… Programu se účastnilo i množství místních obyvatel
všech věkových kategorií. Koncert známého romského zpěváka Radka Bangy si
užily asi nejvíce děti, které se nebály a tancovaly před pódiem. Nedaleko pódia
byl dlouhý stůl plný bujarých místních. Možná překvapivé, ale rozhodně pěkné
bylo, že se při modlitbě Otčenáš ti, kteří ji neznali, úplně ztišili.

Programem večera provázel slovem i modlitbou otec Vojtěch Vagai. Po úvodní promluvě následoval již zmíněný koncert Radka Bangy spolu se svědectvím
o zpěvákově obrácení. Vystoupení vystřídala videokatecheze s informacemi
o kurzu Alfa, poté byla modlitba chval. Parádní tečkou za vydařeným večerem
byl ohňostroj ve 22:15. Po programu jsme pomohli s úklidem. Poté jsme se přesunuli do tělocvičny školy, ve které jsme přespali.
Sobotní Pouť rodin začínala programem na náměstí. Já a Mája jsme se však
přesunuli zpět na ostrov Santos, kde jsme měli, jakožto zástupci naší farnosti, jedno ze stanovišť. Stanoviště „Radostné poselství“ se ptalo dětí, co by jako misionáři chtěly sdělit světu. Děti si vybraly jednu ze šesti loděk z papíru, kterou si samy
složily, a napsaly na ni citát z Písma. Citáty si volily právě s myšlenkou na své
poselství. Hotové loďky poté vypouštěly po řece Otavě. Po obědě jsme si s Májou
mohli vybrat program dle svého. Zvolili jsme putování na Andělíček – do kaple
Anděla Strážce, romantickou stezkou borovým lesem s křížovou cestou na úbočí
kopce. Program pouti uzavřela mše svatá, po níž děti dostaly od našich biskupů
malou sladkost.
Petr Blažek a Maria Nováková

I negativní vztah nám může být prospěšný
Když se nejistota v nás nakombinuje se zákonictvím a legalismem, může to v nás
vést k pokrytectví a povýšenosti, tedy přesnému opaku Ježíšova Ducha, který je
mírný a pokorného srdce. Obviňování je zbraní ďábla. Ďábel, který je zákonický,
se dožaduje práva a spravedlnosti. Žádá po nás, abychom zaplatili za své hříchy, a
neustále o nás prohlašuje „vinen, vinen, vinen“. Jenže je tu Bůh, který nám nechce dát, co si zasloužíme. Chce nám dát nezasloužený dar, kterého nejsme hodni.
Ďábel se soustředí na to, co je podle práva a spravedlnosti – na to, co si zasloužíme. Bůh se však zaměřuje na milost a milosrdenství – na to, co si nezasloužíme.
Milost stojí nad tím, co je podle práva a spravedlnosti, a ďábel nemůže v milosti
působit, jeho zbraní je jen obviňování. Ďábel je žalobník bratří (viz Zj 12,10).
Jeho myšlenky jsou vždycky negativní, osočující, poukazují na chyby druhých,
obviňují je, zbavují je jejich hodnoty, zneuctívají je a dožadují se práva a spravedlnosti. V patách jim jde vztek, hořkost a těžké srdce. Je přirozené, že se někdy
cítíme zranění. Jak ale reagujeme? Když se k nám druzí chovají špatně a zklamávají nás, je jen přirozené, že se cítíme zranění. Ale reagujeme na to Boží milostí?
„Bože, odpusť jim, neboť nevědí, co činí! Jednají tak, protože je k tomu pudí jejich vlastní nejniternější bolest a to, že byli sami odmítnuti! Pomoz mi to překonat
a obnovit náš vztah!“ Anebo se dožadujeme ospravedlnění, obhajujeme se a pokoušíme se očistit od viny? Snažíme se, abychom vypadali dobře a bezúhonně, a
proto ukazujeme na chyby druhých a mluvíme o nich, aby druzí vypadali, že prá-

vě oni jsou špatní a na omylu? Když se rozhodneme, že by bylo lepší nějak Bohu
pomoci, aby druhé srovnal, zcela jistě potřebujeme, aby Bůh pomohl naopak právě nám! Obdržíme požehnání, nebo kletbu. Rozhodujeme o tom my sami. Bůh
nám přislíbil požehnání, jestliže odpovíme odpuštěním a milostí. Jestliže však
odpovíme obviňováním, ospravedlňováním, hledáním chyb a svalováním viny na
druhé, dáváme ďáblovi klíč od dveří naší duše. Ježíš od nás žádá, abychom na
jednání lidí, s nimiž vycházíme nejhůře, těch, kdo nás zradili nebo odmítli, odpovídali milosrdenstvím, které Bůh chová k nám, protože chce, abychom byli požehnaní. Zákon lásky je vyšší než láska k zákonu. Dokážete nepříjemné lidi, které
Bůh postavil do vašeho života, přijímat jako nástroje požehnání? Jestliže si jich
neceníte, nectíte je a nerespektujete je, možná s nimi jednáte, jako by byli vaší
kletbou, a tedy zdědíte kletbu! Když je přijímáme jako požehnání, které nám má
pomoci zjistit, čeho jsme plni, pak Bůh může vzít každý negativní vztah a využít
ho pro naše duchovní dozrávání. To nás uschopňuje, abychom mohli zakusit jeho
lásku a pak být nástrojem jeho lásky pro svou rodinu i celý svět! Mně osobně pomáhá dívat se na to takto: Chci mít (v budoucnu) zatvrzelé, zraněné srdce, které
mě vyvádí z důvěrného vztahu s Bohem a vede do vzteku, pýchy, za hradby, kterými se budu chránit? Anebo chci spočinout u Boha a žít v radosti život, jehož
součástí je odpuštění a jehož plodem je mírnost a jemnost ducha? Vždy když volím, jak budu reagovat na zraňující situaci, volím tím také, čeho se mi v budoucnu
dostane…
(Zpracováno podle knihy: Jack Frost, Zakusit Otcovo objetí,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství, redakčně upraveno)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zprávy a oznámení
Mimořádná bohoslužba
V sobotu 4. 8. nebude ranní mše svatá (1. sobota), ale kvůli nedělní poutní mši na
Třemšíně bude sloužena večerní mše s nedělní platností v 18 hod. v městském
kostele pro ty, kdo již na horu Třemšín nevyjdou.
Poutní mše svaté
sobota 4. 8. poutní mše svatá v 10,00 hod. ve Věšíně
sobota 18. 8. poutní mše svatá ve 14,00 hod. ve Vacíkově
Přihlášky na náboženství
Na náboženství přihlašujte své děti buď přímo u p. faráře, nebo prostřednictvím
školy. Vyučování začne v pátek 14.9. Hodina a učebna budou upřesněny.
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Skupinový portrét
z konce výuky náboženství
v Rožmitále pod Třemšínem, šk. r. 2017-18

Chlapci byli výborní, přeji jim požehnanou druhou
část prázdnin a těším se v září na viděnou!
2. 9. při mši sv. bude společná modlitba za nový školní rok

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 30. července do 12. srpna 2018
Starý Rožmitál

Den

farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí

30. 7.

mše svatá není

Úterý

31. 7.

mše svatá není

Středa

1. 8.

Hvožďany

Bělčice

Ostatní

14,30 mše sv. Centrum soc. sl.

Čtvrtek

2. 8.

18,00 Za Daniela a Anna Liškovy,
rodiče z obojí strany a celý rod
Po mši sv. adorace

Pátek

3. 8.

17,00 svátost smíření
18,00 volná intence

Sobota

4. 8.

18,00 Za rodinu Holanovu
mše sv. s nedělní platností

Neděle

5. 8.

Pondělí

6. 8.

mše svatá není

Úterý

7. 8.

mše svatá není

Středa

8. 8.

Čtvrtek

9. 8.

Pátek

10. 8.

Sobota

11. 8.

Neděle

12. 8. 8,30 Za Josefa Částka a celý rod

18,00
P. Kozubík

14,00 poutní mše sv. Věšín
mše sv.
není

Svátek Proměnění Páně
10,30 poutní mše svatá na Třemšíně

mše sv.
není

18,00 mše sv. Voltuš
18,00 růženec

18,00
P. Kozubík

18,00 růženec
19,00 Spol. mladých fara
10,10
mše sv.

11,15
bohosl.
slova

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 13. do 26. srpna 2018
Starý Rožmitál

Den

farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí

13. 8.

mše svatá není

Úterý

14. 8.

mše svatá není

Středa

15. 8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
18,00 bohoslužba slova

Hvožďany

18,00 růženec

Čtvrtek 16. 8.
Pátek

17. 8.

Sobota

18. 8.

Neděle

19. 8. 8,30 Za rod Částků, Sušků a duše v oč.

Pondělí

20. 8.

mše svatá není

Úterý

21. 8.

mše svatá není

Středa

22. 8.

Bělčice

Ostatní

18,00
P. Kozubík

18,00 růženec
14,00 poutní mše sv.
Vacíkov
10,10
bohosl.
slova

11,15
mše sv.

18,00 mše sv. Voltuš

Čtvrtek 23. 8.

18,00 volná intence
Po mši sv. adorace

Pátek

24. 8.

17,00 svátost smíření
18,00 volná intence

Sobota

25. 8.

Neděle

26. 8.

18,00
P. Kozubík

19,00 Spol. mladých fara
8,30 Za Josefa Drazdíka, bratra
Miroslava a celý rod

10,10
mše sv.

11,15
bohosl.
slova

