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Kráčet ke svatosti spolu, jako pár, je možné, krásné, mimořádně plodné
a má zásadní význam pro dobro rodiny, církve i společnosti.
Jan Pavel II.
Ave Maria!
Jsme v měsíci Naší Krásné Paní… Svatební obřad v této době býval zapovězen,
zapouzdřen do pověry: „V máji na máry“. Dnešní mladé lidi rádi kritizujeme pro
neznalost v oblasti víry, pro mravní život atd. Ale na druhou stranu již nejsou zatížení nesmysly, které si křesťané sami vypěstovali na zahrádce církve. A tak každá doba něco ztrácí a něco přináší. Doba socialismu pomohla jasněji definovat
hranice mezi lží a pravdou. A je třeba doufat, že složitost dnešní doby alespoň
některé mladé lidi donutí k zamyšlení nad smyslem života a milost Boží je přitáhne k sobě. Svatba je pro křesťany svátost. A nevím, proč by se svátosti neměly
přijímat i v květnu…, viďte? Buďme tedy otevřeni k mateřskému vedení svaté
Panny, která stále trpělivě poukazuje na Božího Syna, který přišel odhodlaně jako
Dobrý Pastýř bránit své stádečko před smrtí věčnou. Modleme se s Marií za tento
svět, za zmatené lidi, za očistu naší víry, aby byla oslovující a věrohodná!
Žehná †! pater Petr
Cesta do Panamy (II.)
…Pri stretnutí s našou hostiteľskou rodinou zisťujeme, že komunikácia nebude
jednoduchá – my nevieme španielsky, oni anglicky. Zo začiatku komunikujeme
rukami, nohami, po získaní dát na pripojeni na internet postupne viac pomocou
google prekladaču a pomocou fotiek. Naša pani domáca sa stará nielen o naše
žalúdky, ale so svojím švagrom aj o žalúdky ostatných Čechov. Varievajú asi 150
obedov denne. Pán domáci, stavebný inžinier, nás po nedeľnom prevalcovaní
v dáme na ďalšie partie už nenahovorí. V nedeľu nás berie na prechádzku po štvrti a s hrdosťou nás predstavuje susedom. Večere často trávime spolu rozhovormi
na dvore s pustenou hudbou. V rodine majú 4 deti – 2 staršie sa aktívne zapájajú
vo farnosti a počas pripraveného programu. Dve mladšie (3 a 5 rokov) sú takmer
stále na mobile, komunikácia je náročná (jazyk), ale predsa ku koncu sa trochu

zbližujeme. V nedeľu prvýkrát zakúšame ich živú omšu – spieva sa, tlieska, div,
že sa netancuje. Na konci sme miestnym kňazom vyzvaní dopredu, dostávame
požehnanie a väčšina farníkov sa s nami osobne víta. Aby sme z omší mali aspoň
niečo, tak si v mobile pozeráme čítania na daný deň. Aj Česi prispievajú do
priebehu omší – spev či česká liturgia, pri ktorej Peťo miništroval. Okrem omší
máme v rámci duchovného programu spoločnú adoráciu, možnosť tichej adorácie,
ranné ružence, misie, krížová cesta, ktorá vedie miestnymi kopcami s nádhernými
výhľadmi. Do prírody sa dostávame aj po možnosti od jednej dobrovoľníčky zajazdiť si na koňoch, po iniciatíve skupinky Čechov ísť sa pozrieť k blízkym vodopádom i pri plánovanom výlete počas športového dňa. Síce je po 2 hodinovom
čakaní výlet pre nedostatok lekárov a policajtov zrušený, ponúkajú nám aspoň
,,prechádzku“ k ďalším vodopádom. Počas čakania si kupujeme ovocie od miestnych predajcov, policajti nám dočisťujú ananás. Cestou nám ukazujú miestne plody, fotia sa s nami. Dokonca nám prinášajú kokosy.
V menších skupinkách máme možnosť ísť ku Karibskému moru. My sa vyberáme
vo štvrtok. Dostávame sa do pevnosti Porto Belo. Na člnoch sa odvážame na blízky ostrov, kde trávime čas na pláži, v mori či prieskumom ostrova. Počas cesty
späť máme zastávku v kostole, kde majú sochu čierneho Ježiša. Po návrate od
mora sa vydávame spoločne s ostatnými Čechmi a niekoľkými dobrovoľníkmi do
hlavného mesta Panama city na nočnú prehliadku, kým mesto nie je zaplnené
pútnikmi. Prechádzame historickým centrom a dostávame sa k Tichému oceánu,
kde sa pred cestou späť modlíme nešpory. Národ je to veľmi živý, majú radi hudbu, tanec. Často sa to odrážalo pri cestách autobusmi. Častou súčasťou programu
je tanec. My ich učíme polku, ktorú si obľubujú. Program zahŕňa aj predstavovanie kultúry a tradícií domácich i národov, ktoré hostia. Okrem nás Čechov sú tu
s nami Brazílčania, Salvádorčania a Ekvádorčania.
V sobotu sa vydávame do diecézneho mesta Colón, kde sa pripájame k ďalším
národom v diecéze. Program začíname sv. omšou, pri ktorej je prinesený kríž
SDM. Po omši si vystojíme v radách na obedy a poobede začína program na pódiu – predstavovanie jednotlivých národov, tance, hudba. Večer nasledujú chvály
a koncerty, počas ktorých sa podáva večera. Počas čakania na odchod autobusu sa
zvládame pomodliť ruženec a vydávame sa späť do farnosti.
Nedeľa, posledný deň vo farnosti, sa nesie v téme rozlúčky – záverečná sv. omša,
ďakovania a poobedný program s rodinou. S našimi domácimi a 2 mladšími deťmi sa vydávame do botanickej – zoologickej záhrady, kde si môžeme pozrieť
miestnu faunu a flóru – palmy, bambusy, korytnačky, papagáje, geparda a iné. Pri
presune do hlavného mesta sa zastavujeme pri známom prieplave. V hlavnom
meste sa prechádzame po výbežku a prístave pri Tichom oceáne a končíme na
večeri v luxusnej reštaurácii s výhľadom na oceán. Prvý krát ochutnávame morské potvory ako chobotnice či krevety. Po návrate sa balíme, odovzdávame rodine
dary, trávime ešte spolu chvíľu, ale všetci sme už unavení.
V pondelok ráno nás čakajú posledné raňajky, odvoz ku farnosti, kde sa lúčime,
ako inak modlitbou a tancom. Autobusom sa odvážame do ďalšej farnosti San

José v časti Paraiso, kde nás taktiež búrlivo vítajú. Kostol je blízko panamského
kanálu, okolo ktorého denne cestujeme autobusom počas cesty do mesta. Prvý
deň dostávame pútnické balíčky a vydávame sa do Albrooku – autobusovej stanice a obchodného centra. Zisťujeme, že tu majú ,,európske“ poňatie času (načas),
nie ako v Buena Viste ,,panamské“ – maňana, všetko má čas, meškanie 2 hod nevadí. Po omši a večeri sa rozdeľujeme do rodín. Väčšinou je tu vyššia úroveň ako
v Buena Viste. A zvyčajne aspoň jeden člen domácnosti ovláda angličtinu.
V utorok sme ešte sami, ale od stredy do piatku sa k nám na dopoludňajšie katechézy pridávajú Slováci. Začíname raňajkami, pokračujeme katechézami od
niektorého z prítomných biskupov – hrálovehradecký Vokál, pomocný českobudejovický Posád a žilinský Galis. Počas nich svedectvá, modlitby, čas na
zdieľanie, tanečné vystúpenie i spev. Ďalej máme možnosť tichej adorácie,
spovede i duchovného rozhovoru. Dopoludňajší program zakončujeme sv. omšou.
Popoludní býva program v hlavnom meste so všetkými pútnikmi z celého sveta.
V utorok je to úvodná sv. omša s miestnym biskupom, v stredu festival mládeže,
v štvrtok privítanie sv. otca a v piatok krížová cesta.
Medzi tým využívame voľný čas spoznávaním a prehliadkou mesta. Vydávame sa
na 2 mrakodrapy, pristavíme sa na pobreží pri odlive, navštevujeme niekoľko
kostolov. Chceme navštíviť aj katedrálu, ale tá je otvorená až v nedeľu, čo už pred
odjazdom nestíhame.
Posledné dva dni sú výnimočné. V sobotu ráno po omši putujeme s batohmi na
chrbtoch nedostavaným metrom a ulicami mesta do metroparku Jána Pavla II.
Prekvapuje nás hladký priebeh cesty i vyzdvihovanie balíčkov s jedlom, do ktorých nám zabudli pridať príbor. Po príchode do nášho sektoru sa snažíme ubrániť
časť územia, aby sme ako česká skupina mohli byť spolu. Pred začiatkom vigílie
sa presúvame do VIP sektoru. Najprv prechádzame bezpečnostnou kontrolou, ale
máme problém presunúť sa do sektoru, pretože potrebujeme prejsť uličkou, ktorou pôjde pápež. Po čase sa do sektoru dostávame. Vigílii predchádza prejazd pápeža pomedzi sektory. Po vigílii sa vraciame späť do svojho sektoru a po večeri
z tašiek sa chystáme spať, napriek hlasnému programu na pódiu. Z pódia máme
taktiež ráno o šiestej budíček. Vyliezať sa nám ešte nechce, keďže omša začína až
o ôsmej. Pred záverečnou sv. omšou pápež opäť prechádza sektormi. Na konci
omše oznamuje miesto ďalšieho konania SDM – Lisabon v Portugalsku v roku
2022.
Po omši si dávame obed, balíme sa a odchádzame s ostatnými pútnikmi k metru.
V porovnaní s Krakovom má odchod hladký priebeh, žiadne dlhé čakania. Posledný krát sa presúvame do rodín, balíme sa a lúčime. Cestou na letisko sa zastavíme v Albrooku na večeru. Poslednú noc trávime na letisku a ráno odlietame
prvým z troch lietadiel na ceste domov.
Aj napriek začiatočnému strachu a neistotám sme veľmi radi, že sme sa do Panamy vybrali. Pán Boh sa o nás celú dobu staral, prejavoval nám svoju lásku a humor v rôznych situáciách i drobnostiach.
Petr a Maja

Průplav Božího přání
Je to 40minutový dokument z pouti českých mladých do Panamy na Světový den
mládeže s papežem Františkem, které proběhlo v lednu 2019. V tomto filmu je
možné nahlédnout do témat – jiná kultura, evangelizace, rodinná pospolitost, …
film zrcadlí slavnost víry v životě člověka. Film je dostupný na odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=hZi0ciLIdug. Budeme rádi, pokud tento film
využijete ve svých společenstvích, v rámci svých možností, aby přinesl co nejvíce
obohacení i těm, kteří se setkání nemohli zúčastnit. V dokumentu jsou promítnuty
myšlenky od dítěte až po stáří. Děkujeme. S přáním všeho dobrého.
Veronika Lehrlová, ČBK – Sekce pro mládež
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na květen 2019
Abychom se na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje vzájemně uznávali a ctili
jako děti stejného Otce, navzdory kulturním, náboženským nebo etnickým rozdílům. „Kristus vstal z mrtvých!“ Těmito slovy si už od starověku křesťané ve velikonočním čase navzájem přáli: Christos voskrese! Voistinu voskrese! Tato slova
vyjadřují velikou radost z vítězství Krista nad zlem a smrtí. Jsou potvrzením a
svědectvím srdce naší víry: Kristus žije! On je naše naděje a nejkrásnější mladost
tohoto světa. Vše, čeho se On dotýká, se stává novým, naplňuje se životem. On
žije a chce, abychom žili! On je v nás, je s námi a nikdy nás neopustí! On kráčí
s námi! Jakkoli bychom se vzdálili, po našem boku je Vzkříšený, který nás neustále volá a čeká, abychom začali znovu. Nikdy nemá strach začít znovu: vždy
nám podá ruku, abychom nově začali. Když se cítíš starý kvůli smutku – smutek
tě činí zestárnutým –, kvůli nevraživosti, strachu, pochybnosti a neúspěchu, On
bude přesto u tebe, aby ti dodal sílu a naději. On žije, chce, abys žil, a kráčí s tebou (Postsynodální exhortace Christus vivit, 1–2). Jsme vděční svatým Cyrilu a
Metodějovi, spolupatronům Evropy, kteří svými modlitbami, důmyslem a svornou apoštolskou námahou jsou nám příkladem a zůstávají i po více než tisíciletí
inspirátory plodného dialogu, harmonie, bratrského setkání mezi církvemi, státy a
národy! Kéž jejich zářivý příklad podnítí mnohé další, aby je napodobovali i
v našich časech, a tak dali vzniku novým cestám pokoje a svornosti!
(Z úvodní promluvy papeže Františka na jeho apoštolské cestě do Bulharska)
_________________________________________________________________
Ohlášky
neděle 19. 5. poutní mše sv. k sv. Janu z Nepomuku v městském kostele v 8:30 hod.
pátek 24. 5. Noc kostelů – viz plakátek
sobota 25. 5. vikariátní pouť dětí v Chyškách
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________
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Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 13. do 26. května 2019
Starý Rožmitál

Den
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí 13. 5.

---

Úterý

14. 5.

---

Středa

15. 5.

18,00 volná intence

Hvožďany Bělčice

Po mši sv. adorace

14,30 mše sv. Centrum soc. sl.
18,00
f. spol.

Čtvrtek 16. 5.

Ostatní

17,00
mše sv.

17,00 tichá adorace, svátost smíření
18,00 Za Miladu Folaufovou

Pátek

17. 5.

Sobota

18. 5.

Neděle

19. 5. 17,00 Májová pobožnost

18,00 Bubovice
20,00 Spol. mladých, fara SR
Pouť k sv. Janu Nepomuckému
8,30 Za Stanislavu Romovou a rodiče

10,10
mše sv.

11,15
b. sl.

Pondělí 20. 5.

---

Úterý

21. 5.

---

18,00 farní společ. Panský dům

Středa

22. 5.

18,00 volná intence Po mši sv. adorace

14,30 mše sv. Centrum soc. sl.
17,00
mše sv.

Čtvrtek 23. 5.

Program Noci kostelů – viz
plakát

Noc kostelů
18,00 Za Karla Poláka a rodiče

Pátek

24. 5.

Sobota

25. 5.

Neděle

6. neděle velikonoční
26. 5. 8,30 Za Josefa Částku, syna a duše v oč.
17,00 Májová pobožnost

20,00 Spol. mladých, fara SR
10,10
b. sl.

11,15
mše sv.

