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Drazí farníci!
Procházíme postní dobou tak, jak Duch Boží vede svou Církev, liturgie je čitelná a poselství jasné –
pročistit své nitro, vztah s Bohem i s lidmi. Doufám, že před velikonočními svátky najdete cestu do
Boží milosrdné náruče ve svátosti smíření, že nenecháte toto setkání s milujícím Bohem na poslední
chvíli, aby zpovědník, který čeká „celý“ rok ve zpovědnici (tedy v určený čas ke zpovědi) neumdlel
v náporu penitentů na Velký pátek a na Bílou sobotu… Již v průběhu postní doby vás zvu ke SLAVENÍ svátosti smíření, zvláště v pátek od 17 do 18 hodin = v Hodinu Božího milosrdenství.
Čtvrté výročí zvolení papeže Františka zapadá do tématu jeho pontifikátu: „Chudá církev pro
chudé…“ Být chudý není ponížení, ani slabost. Apoštol Pavel se chlubil tím, že je ve své slabosti
silný v Kristu, protože již nechtěl chybovat sebevědomým jednáním. Ve všem se podřizuje Boží
milosti a moudrosti. Tak i my jsme zváni k rozjímání Ježíšovy křížové cesty, abychom se učili moudrému rozlišování hodnot a lásce, která nezabíjí ani pohledem, natož fyzicky, ale která buduje mosty,
zapomíná na provinění, trápí se, když se děje něco špatného a hlavně – nikdy nezoufá… Přeji nám
všem požehnaný půst!
pater Petr

Kříž je branou vzkříšení
(Papež František před modlitbou Angelus, nám. sv. Petra)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Evangelium druhé neděle postní vypráví o Ježíšově Proměnění (srov. Mt 17,1-9). Vzal s sebou tři
z apoštolů - Petra, Jana a Jakuba – a vyvedl je na vysokou horu, kde došlo k jedinečnému úkazu:
Ježíšova tvář „zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo“ (v. 2). Tímto způsobem nechal Pán
ve své osobě zazářit božskou slávu, kterou bylo možno chápat vírou z jeho kázání a jeho zázračných
gest. Při tomto proměnění na hoře se ukázal Mojžíš a Eliáš, „jak s ním rozmlouvají“ (v. 3). „Svítivost“, kterou se tato mimořádná událost vyznačovala, naznačuje její účel, totiž osvítit mysl a srdce
učedníků, aby mohli jasně chápat, kým je jejich Učitel. Tento záblesk světla otevírající Ježíšovo
tajemství osvítil celou Jeho osobu a celý Jeho životní úděl.
Ježíš je již pevně rozhodnut vydat se do Jeruzaléma, aby tam přijal rozsudek smrti ukřižováním, a
připravuje svoje učedníky na pohoršení kříže, na tento skandál, který je pro jejich víru příliš silný, a
zároveň předpovídá svoje zmrtvýchvstání, když se zjevuje jako Mesiáš, Syn Boží. Připravuje je na
smutnou a bolestnou chvíli. Ježíš se projevoval jako jiný Mesiáš, než jaké bylo očekávání a než si jej
představovali: nikoli mocný a slavný král, nýbrž pokorný a bezbranný služebník; nikoli vladař oplývající majetkem, který byl znamením požehnání, nýbrž chudý člověk, který nemá kde složit hlavu;
nikoli patriarcha s početným potomstvem, nýbrž neženatý, bez domu a bez útulku. Je to opravdu
obrácené Boží zjevení, a nejotřesnějším znamením tohoto skandálního obrácení je kříž. Právě skrze
kříž však Ježíš dojde slavného zmrtvýchvstání, které bude definitivní, nikoli jako proměnění, které
trvalo jen okamžik.

Ježíš chtěl svým proměněním na hoře Tábor ukázat učedníkům svoji slávu nikoli proto, aby se
mohli vyhnout kříži, nýbrž aby jim naznačil, kam kříž vede. Kdo umírá s Kristem, s Kristem vstane
z mrtvých. Kříž je branou vzkříšení. Kdo spolu s Ním bojuje, bude spolu s Ním triumfovat. Toto je
poselství naděje, které je obsaženo v Ježíšově kříži a vybízí nás ke statečnosti v našem životě. Křesťanský kříž není domácí výzdoba či okrasný přívěšek, nýbrž pobídka k lásce, s níž se Ježíš obětoval,
aby zachránil lidstvo ze zla a hříchu. V této postní době rozjímejme zbožně o kříži, o ukřižovaném
Ježíši. Kříž je symbol křesťanské víry, znak pro nás zabitého a vzkříšeného Ježíše. Počínejme si tak,
aby nás kříž v jednotlivých etapách postní doby provázel, abychom stále více chápali tíži hříchu a
hodnotu oběti, kterou Vykupitel zachránil nás všechny.
Svatá Panna dovedla rozjímat Ježíšovu slávu skrytou v jeho lidství. Ať nám pomáhá přebývat
spolu s Ním v tiché modlitbě a nechávat se osvěcovat Jeho přítomností, abychom v těch nejtemnějších nocích nosili v srdci odlesk Jeho slávy.
MISIJNÍ KOLÁČ

Milí farníci, zvu vás, jako již tradičně, o čtvrté postní neděli nazývané LAETARE (neděle radosti-připomíná blížící se vzkříšení) na vydatnou snídani z napečených sladkostí od maminek dětí
z naší farnosti. Finanční dary utržené za toto pečivo zašlu už po osmnácté na konto Papežských
misijních děl, které pomáhají hladovým, sirotkům, bohoslovcům a podporují další pomoc
v zemích třetího světa. Můžeme zde společně uplatnit jednu část, kterou zahrnuje postní doba a
to je – ALMUŽNA – z toho, co nám přebývá, darujeme těm, kterým se nedostává.
Při loňském Misijním koláči jsme vybrali 8000 Kč. Bude opět možnost koupit a odnést si domů
balíčky s fajnovějšími cukrářskými výrobky za vyšší ceny. Ale pozor, těch není mnoho a vloni
byly velmi brzy rozebrány! Přijďte tedy posnídat a posedět na faru po mši svaté 26. 3. 2017.
Za všechny maminky, které tímto vyzývám k napečení sladkých dobrot, Helena Hochmutová
Pečivo, prosím, noste jako obvykle k Hochmutům do garáže v sobotu 25. 3. od 9 do 17 hod.

KONEC pletení čtverců pro děti z Afriky

Kdo ještě plete nebo háčkuje čtverce pro
děti z Afriky, prosíme, předejte je nejpozději do 9. dubna 2017 paní J. Liškové
(tel. 728 241 715) nebo paní J. Horníkové
(tel. 604 954 867), aby mohla být odeslána první zásilka do Jižní Afriky.
Bližší informace kolik čtverců se celkem
upletlo a jaká částka se vybrala na poštovné, přineseme v dalším čísle Farního
zpravodaje.
Všem, kteří dosud pletli/háčkovali nebo věnovali vlnu nebo finanční
částku na poštovné, moc děkujeme.
Za Charitu Rožmitál p. Tř. Lišková a J. Horníková

____________________________________________________________________________________________

Zprávy a oznámení
Koncert ke 202. výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby
Srdečně zveme na koncert žáků a učitelů Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby, který se uskuteční na Květnou neděli 9. dubna od 16,00 hodin ve farním kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém
Rožmitále. Na programu budou mj. i Rybova graduale určená pro liturgii 5. a 6. neděle postní.

Velikonoční bohoslužby ve farním kostele
7. – 8. 4. akce pro mládež v Čes. Budějovicích, setkání s biskupem
9. 4.

Květná neděle – bohoslužby v obvyklém pořádku

13. 4.

Zelený čtvrtek – 9,30 mše sv. v ČB katedrále na památku ustanovení svátosti kněžství
v 18 hod. mše sv. na památku Večeře Páně + adorace v „Getsemanech“

14. 4.

Velký pátek – od 14,30 křížová cesta, v 15 hod. velkopáteční obřady,
ten den začíná novéna k Božímu milosrdenství

15. 4.

Bílá sobota – celodenní tiché uctívání Božího hrobu (adorace), 9 – 11 hod. svátost smíření,
ve 20 hod. slavnostní vigilie Zmrtvýchvstání Krista, křestní obnova, vrchol liturgického roku, proto zveme všechny farnosti!

16. 4.

Boží hod velikonoční - Slavnost Zmrtvýchvstání Ježíše Krista:
St. Rožmitál v 8,30 hod., Hvožďany v 10,10 hod., Bělčice v 11,15 hod.

Adorace a zpověď na Bílou sobotu
Na Bílou sobotu 15. 4. bude možno během dne navštívit ve farním kostele Boží hrob a adorovat zde
umučeného Spasitele. Prosím, aby se zájemci zapsali na listinu, která bude v předstihu k dispozici ve
farním kostele. Potřebujeme 20 ochotných adorátorů. Využijte ten den ke smíření s Bohem!
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Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 20. března do 2. dubna 2017
Starý Rožmitál

Den

farní kostel Povýšení sv. Kříže filiální kostel sv. Jana Nepomuckého
Pondělí

20. 3.

mše svatá není

Úterý

21. 3.

mše svatá není

Středa

22. 3.

Čtvrtek

23. 3.

18,00 Za rodiče Větrovských a jejich
nemocnou dceru Marii.
Po mši sv. adorace

Pátek

24. 3.

17,00 svátost smíření, 17,30 křížová cesta
18,00 Za Josefa a Miroslava Drazdíkovy a celý rod

Sobota

25. 3.
4. neděle postní
8,00 křížová cesta
8,30 Za Františku a Josefa
Drechslerovy, rodiče a souroz.

27. 3.

mše svatá není

Úterý

28. 3.

mše svatá není

Středa

29. 3.

Čtvrtek

30. 3.

1. 4.

Neděle

2. 4.

17,00 mše sv.
P. M. Kozubík

Misijní koláč
Kázání pro děti

10,10
mše sv.

Pondělí

Sobota

Ostatní

17,00 mše sv. 19,00 Spol. mladých fara

26. 3.

31. 3.

Bělčice

17,00 mše sv. Voltuš

Neděle

Pátek

Hvožďany

14,30 mše sv. Centrum soc. sl.
18,00 farní spol. Panský dům
18,00 Za Marii a Adolfa Trčkovy, rodiny
Trčkovu a Průchovu a duše v očistci
Po mši sv. adorace

17,00
mše sv.

P. M. Kozubík

17,00 svátost smíření, 17,30 křížová cesta
18,00 Za Ladislava Opršala, rodiče a souroz.
17,00 mše sv. 19,00 Spol. mladých fara
5. neděle postní
8,00 křížová cesta
8,30 Za osobní úmysl

10,10
mše sv.

