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Úvodní slovo
Drazí farníci,
ještě jednou děkuji touto formou za upřímné přijetí v Rožmitále i ve Hvožďanech a
Bělčicích. Pomalu se s vámi postupně seznamuji a začínají se přede mnou odvíjet příběhy
životů vás, dalších křesťanů, jež smím z Boží vůle poznávat, tak jako již v mnoha jihočeských farnostech České Kanady, Vitorazska a Šumavy. Dobrodružství mé kněžské služby pokračuje a i můj život vstupuje nějak do vašeho. Proto prosím Boha, aby nám pomáhal na cestě tak, jako pomáhal Izraeli na cestě do Svaté Země, aby tříbil naši víru a lásku, aby nikdo
neztratil odvahu a abychom měli ochotu si pomáhat…
Již během prvního týdne se ukazují výzvy, kterým budeme muset čelit – zaplatit opravenou střechu na městském kostele, hledat způsoby, jak ušetřit na výdajích a tak šetřit vaše
farní finance na potřebnější věci. Musím se vám svěřit se starostí, která mě trápí – na faře
teče rezavá voda, která se nedá pít, třebaže pater Jan nechal nainstalovat ve sklepě filtr. Věc
řeším ve spolupráci s odborem vodního hospodářství města. Vodovodní řad bude pravidelně
odkalován, a pokud by se situace nezlepšila natolik, abych mohl vodu používat jako pitnou,
bude nutné zvolit jiný způsob nápravy (např. přeložení přípojky). Tuto věc musím řešit nejen
kvůli sobě, ale i kvůli dalším kněžím, kteří budou po mně přirozeně následovat.
Denně se za vás budu modlit a vyprošovat vám požehnání pro vaše zápasy. Těším se
na bohoslužby, na čtvrteční adorace, páteční zpovědi, na setkání v Panském domě 1x za
14 dní ve středu a s mladými na faře. Bůh nám žehnej +!
Váš pater Petr
MIMOŘÁDNÁ KOSTELNÍ SBÍRKA
Římskokatolická farnost Starý Rožmitál vyhlašuje kostelní sbírku na zaplacení již
opravené střechy na městském kostele sv. Jana Nepomuckého. Město Rožmitál již
poskytlo 240 000 Kč a farnost musí doplatit 160 000 Kč. Vzhledem k nedostatku financí
farnosti budeme muset v krajním případě požádat o pomoc českobudějovické biskupství. Napřed ale ukažme, že můžeme sami alespoň část zaplatit. Sbírka bude probíhat
formou nedělních kostelních sbírek. Dary můžete přinášet v hotovosti i mimo nedělní
sbírku do rukou p. faráře Petra Misaře, nebo bezhotovostně na účet č.: 153122156/0300.
Do poznámky uveďte: STŘECHA. Zaměstnanci si mohou dar v minimální výši
1000 Kč za rok odečíst ze základu daně, u podnikatelů platí totéž v případě dvojnásobku. Kdo bude vyžadovat potvrzení o přijetí daru, bude mu vystaveno.
Sbírka bude probíhat do konce září 2016.
Všem dárcům již dopředu velmi děkujeme.

Nemůžeme nebýt optimisty
Nemůžeme NEBÝT optimisty, když se od obrazovek, které líčí hrůzu lidské nenávisti, podíváme na Krista, který žil na této zemi s námi. Není to jen někdo, kdo byl a už není. Je to Bůh
z Boha, který se stal člověkem a nyní sedí po pravici Otce. Nemůžeme nebýt optimisty, když
si uvědomujeme, že on patří k nám a my k němu. Že je skutečně s námi, že jede spolu s námi
v autobusu, který nás veze dějinami.

„Na světě budete mít soužení, ale důvěřujte, já jsem přemohl svět“
(Pán Ježíš)
Jistě cesta tohoto autobusu není a nebude pohodlná, to se ukázalo hned na prvním kilometru,
který vedl přes Kalvárii, ale my víme, že se nikdy neztratí a že přes všechny nástrahy dojede
nakonec bezpečně ke svému cíli. Jak to řekl on sám: „Na světě budete mít soužení, ale důvěřujte, já jsem přemohl svět! (Jan 16,33)“.
„Můj Milovaný poučuje mou duši; hovoří k ní v mlčení a uprostřed temnoty“
(sv. Terezie od Dítěte Ježíše)
Existují temnoty a soumrak v srdci, které Ježíš dopouští. Přestože je vnímáme jako trní kolem
svého srdce, ve skutečnosti jsou jeho milostí. Užívá jich, aby formoval lidi velikého srdce.
(Ale jsou i takové temnoty, které nepocházejí od něho. Ty si volí člověk sám, když ze svého
života dělá předsíň pekla).
Žádná ctnost se nerozvine ani v průměrné míře, tím méně v hrdinském stupni, neprojde-li
zkouškou protivenství. Její růst je nemyslitelný bez toho, že by se člověk opravdu snažil.
Skleníkové podmínky nejsou tím správným prostředím pro duchovní růst. Základní zákon
duchovního růstu zní: nikoli období klidu a odpočinku, nýbrž zkoušky jsou těmi rozhodujícími
okamžiky pokroku. Kupředu postupujeme jen díky překonávání krizí.
Zpracováno podle knižního rozhovoru:
„Svedl jsi mě, Hospodine“, který vyšel v Karmelitánském nakladatelství. Redakčně upraveno.

Sobota 10. září 2016 - Večer mladých
pro vikariáty Strakonice, Písek, Prachatice a Nepomuk – Sušice
Program:
18,00 večeře z vlastních zásob, 19,00 mše svatá s otcem Vojtěchem Vágaiem,
20,00 adorace a chvály s kapelou Elaion, 21,30 společenství – hry a sdílení, 23,00 nočníí růženec
růžženec
Doporučený příspěvek: 100 – 200 Kč, možnost přespání
(předem nahlásit, spacák s sebou)
Místo konání: Lomec - Poutní kostel Jména Panny Marie, 52, Lomec
Pořadatel: Římskokatolická farnost Vodňany, Lomec, 731 402 939, kontaktní osoba:
Martin Vanáč, 604529667, vany-fenix@seznam.cz

Literatura a duchovní život – rekolekce
Panský dům Vás zve na duchovní cvičení „Literatura a duchovní život“, které v termínu 10. 13. 11. povede v penzionu Panský dům v Rožmitále pod Třemšínem P. Petr Beneš CSsR.
Cvičení začínají v 17.00 hodin mší svatou v kostele sv. Jana Nepomuckého na náměstí, končí
poslední den obědem. Přihlásit se můžete na telefonu 734 435 295 nebo písemně na e-mailu:
info@panskydumrozmital.cz
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