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Drazí farníci!
Zdravím vás na konci Roku Božího Milosrdenství. Po celý tento mimořádný rok jsme se mohli
duchovně sytit velmi vyživující milostí, která nás mohla nejen poučit, posílit a povzbudit, ale dala
každému z nás šanci povyrůst, tak jako každé dítě, sající z prsu, roste na těle… – povyrůst každým
dnem svého života k Bohu je náš úkol… Rosteme? I přes svoje nekonečné chyby a omyly? Nebo se
necháme ďáblem zastrašit a uvěříme, že „tohle“ přece není pro mě? Papež František jednoduše, ale
jemně a velmi vytrvale, vede Kristovo stádečko k poznání, že Bůh nás miluje i přes naše chyby a
nedokonalosti, že Jeho Láska je nekonečný zdroj Milostí. Papežovo úsilí je vpravdě heroické! Jak
banálně se ve srovnání s ním jeví někteří politici zahrabaní do svých nekonečných problémů a bludů…
Bohu díky za tento úžasný rok, za zjevení Jeho Lásky, díky za každou nesmrtelnou duši, která se
odpoutala od zhoubného pochybování a vysilujícího tápání a vyšla vstříc Bohu ve svátostech! Jak to
zabolelo, když jsem jedné skupině mladších lidí nabídl mši svatou a příležitost ke svátosti smíření… –
odpovědí mi bylo – „to není pro nás“…
Sám Ježíš plakal nad Jeruzalémem v marné touze všechny sjednotit a spasit. Prohlásil v té bolestné chvíli, že zůstanou sami, dokud neřeknou – Požehnaný, jenž přichází ve jménu Božím… Kdo ještě
nedozrál k tomuto vyznání, zůstává sám, ale vlastně ne sám, zůstává se svou malicherností, neochotou, nedůvěrou, se svými bludy a omyly… Drazí farníci, kteří čtete tyto řádky, děkuji za veškerou
podporu, posilujme se navzájem v tomto slzavém údolí, abychom se nevraceli do otroctví a zůstali
jako svatá matka Ježíšova Maria otevření Boží Lásce. Přeji pokojný advent a budu se s vámi těšit na
svátky Kristových narozenin.
pater Petr

Poselství sv. sestry Faustyny Kowalské
V době Starého zákona – řekl Pán Ježíš – jsem posílal svému
lidu proroky s výstrahami. Dnes posílám celému lidstvu tebe
se svým milosrdenstvím. Nechci zraněné lidstvo trestat, nýbrž
toužím je vyléčit přivinutím na své milosrdné Srdce (Dn
1588). Posláním sv. sestry Faustyny je hlásat světu poselství
o Božím milosrdenství skutkem, slovem a modlitbou.

Jinými slovy posláním sv. sestry Faustyny jsou tři úlohy:
Přibližovat a hlásat světu pravdu o milosrdné Boží lásce ke každému člověku zjevenou v Písmu
svatém.
Vyprošovat Boží milosrdenství pro celý svět, hlavně pro hříšníky, mimo jiné skrze nové formy
uctívání Božího Milosrdenství, které jí Ježíš odevzdal: obraz Krista s nápisem: Ježíši, důvěřuji
Ti, svátek Božího Milosrdenství připadající na první neděli po Velikonocích, korunku k Božímu
Milosrdenství a modlitbu v hodině Milosrdenství (15.00 hod). S těmito formami kultu a s šířením úcty k Božímu Milosrdenství jsou spojeny velké přísliby Pána Ježíše pod podmínkou důvěry vůči Bohu a praktikování činorodé lásky (k bližním).
Třetí úlohou v poslání sestry Faustyny je inspirování vzniku apoštolského hnutí Božího
Milosrdenství, které má hlásat a vyprošovat
světu Boží milosrdenství a snažit se o křesťanskou dokonalost cestou, kterou nám ukázala
sestra Faustyna. Je to cesta založená na postoji
dětské důvěry v Boha, která se projevuje plněním jeho vůle, a na postoji milosrdenství
k bližnímu. Dnes k tomuto hnutí patří milióny
lidí z celého světa: řeholní společenství, světské instituty, kněží, bratrstva, sdružení, různá
společenství apoštolů Božího milosrdenství a
osoby, které individuálně plní úlohy svěřené
nám Pánem Ježíšem skrze sestru Faustynu.
Poselství sestry Faustyny je zapsáno v Deníčku, který si vedla na přání Pána Ježíše a zpovědníků. Zaznamenala v něm věrně všechna
slova Pána Ježíše, a také popsala setkání své
duše s ním. Sekretářko mého nejhlubšího tajemství, – říkal jí Pán Ježíš – věz, že jsi v jedinečné důvěrnosti se mnou, tvým úkolem je
napsat všechno to, co ti dávám poznat o svém
milosrdenství k užitku duší, které při četbě těch
spisů zakusí v duši potěchu a naberou odvahu,
aby se ke mně přiblížily (Dn 1693). Toto dílo
neobyčejným způsobem přibližuje tajemství
Božího milosrdenství. Jsou z něho nadšeni
nejen prostí lidé, ale i vědci, kteří v něm objevují dodatkový pramen pro teologický výzkum.
Deníček byl přeložen do mnoha jazyků: anglického, německého, italského, španělského,
francouzského, portugalského, arabského,
ruského, maďarského, českého a slovenského,
korejského, litevského, ukrajinského, slovinského a čínského.

Modlitba svaté sestry Faustyny o milost prokazování milosrdenství bližním
Toužím se celá proměnit ve Tvé milosrdenství a být Tvým živým odleskem, Pane; ať ta největší Boží
vlastnost - Jeho nekonečné milosrdenství - pronikne skrze mé srdce a mou duši k bližním.
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych nikdy nepodezírala a nesoudila podle vnějšího
zdání, ale abych hleděla na to, co je v duších bližních pěkné, a spěchala jim na pomoc.
Pomoz mi, Pane, aby byl milosrdný můj sluch, abych se skláněla k potřebám bližních, aby mé uši
nebyly lhostejné k bolestem a nářkům bližních.
Pomoz mi, Pane, aby byl milosrdný můj jazyk, abych nikdy o bližních nemluvila špatně, ale pro
každého měla slovo útěchy a odpuštění.
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné a plné dobrých skutků mé ruce, abych dokázala činit bližním jen
dobro a sama přijímala těžší a hrubší práce.
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych vždy spěchala bližním na pomoc a ovládala
svou ochablost a únavu. Můj opravdový odpočinek je sloužit bližním.
Pomoz mi, Pane, aby mé srdce bylo milosrdné, abych měla soucit se všemi utrpeními bližních. Neodmítnu své srdce nikomu. Budu jednat upřímně dokonce i s těmi, o nichž vím, že budou mé dobroty
zneužívat, a sama se ukryji do Nejmilosrdnějšího Ježíšova Srdce. O vlastních utrpeních budu mlčet.
Ať Tvé milosrdenství si ve mně odpočine, Pane můj…
Můj Ježíši, proměň mě v sebe, vždyť Ty můžeš všechno. (Deníček 163)
Úkon svěření světa Božímu milosrdenství
Bože, milosrdný Otče, který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu svou lásku a vylil jsi ji na nás
v Duchu svatém, Utěšiteli, svěřujeme ti dnes určení světa a každého člověka. Skloň se nad námi,
hříšníky, uzdrav naši slabost, osvoboď nás od každého zla, dej, aby všichni obyvatelé země zakusili
tvé milosrdenství, aby v tobě, Bože jediný v Trojici, nacházeli vždy pramen naděje. Věčný Otče, pro
bolestné utrpení a vzkříšení tvého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu! Amen.

Zprávy a oznámení
Poděkování
Velké poděkování patří všem farníkům, kteří se
nejen v sobotu odhodlali k hrabání listí na
chrámovém návrší.
Roráty
Po celou dobu adventní vás zveme na ranní mše
svaté – roráty – vždy ve středu v 7 hodin ráno.
Farní společenství
Namísto setkání v Panském domě ve středu 23.
11. 2016 vás mimořádně zveme do městské
knihovny na „Toulky českou Kanadou“. Provázet vás bude oblíbený cestovatel a etnolog Mgr.
Libor Drahoňovský. Českou Kanadou se také
devět dlouhých let toulal a duchovně tu sloužil
pater Petr Misař. S panem Drahoňovským se
zná osobně, proto se mimořádně sejdeme s ním.
Začátek v 18 hodin.

UPLEŤ ČTVEREC A POMÁHEJ
Umíte plést nebo háčkovat a
máte doma nevyužitou vlnu?
Můžete se zapojit do charitativního projektu a pomáhat
dětem v Africe. Pokuste si představit, jaké to je cítit celou noc
zimu, k tomu být hladový a třeba
i nemocný. A toto je možnost,
jak pomoci.
Čtverce, které lidé upletou nebo
uháčkují, jsou odesílány do Jižní Afriky, kde jsou sešívány!
Pokud by byly zaslány již sešité deky, musela by charitativní
organizace v Africe platit za
každý kus deky dovozní clo!!!
JAK TEDY NA TO?
Upleť nebo uháčkuj čtverec o rozměru 20×20 cm libovolného vzoru (pestrého, aby se
čtverce příliš nešpinily), ale také z nekousavé a hřejivé vlny (klidně i zbytků). Po upletení/uháčkování nechte 50 cm dlouhý konec příze, smotejte ho a přízí jiné barvy
přivažte do rohu čtverce - viz obrázek níže. Na jednu deku je potřeba 35 čtverců.

KAM ČTVERCE PŘINÉST?
Buď na nedělní bohoslužbu do farního kostela a předat paní J. Liškové nebo
J. Horníkové nebo dle telefonické domluvy:
Horníková Jana
tel.: 604 954 867
Lišková Jaroslava
tel.: 728 241 715
Bližší informace: na letáčku v kostelech na stolku pod kůrem nebo na internetových
stránkách https://upletctverec.wordpress.com/.
Pokud byste chtěli pomoci a neumíte nebo nemůžete plést/háčkovat, můžete finančně
přispět na poštovné, které není do Afriky levné. Za Vaši pomoc předem děkujeme.
Za Farní charitu Rožmitál J. Horníková a J. Lišková
_________________________________________________________________________________________________________________________

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
 721 901 533
Uzávěrka příštího čísla 30. 11. 2016.
Redakce: P. Petr Misař, Ivana Hoyerová
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 21. listopadu do 4. prosince 2016
Starý Rožmitál

Den

farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí

21. 11.

mše svatá není

Úterý

22. 11.

mše svatá není

Středa

23. 11.

7,00 mše sv., roráty

Čtvrtek

24. 11.

18,00 volná intence
Po mši sv. adorace

Pátek

25. 11.

17,00 svátost smíření
18,00 volná intence

Sobota

26. 11.

Neděle

1. neděle adventní
8,30 Za Marii a Adolfa Trčkovy,
27. 11. rodinu Průchovu a Trčkovu a za
duše v očistci

Pondělí

28. 11.

mše svatá není

Úterý

29. 11.

mše svatá není

Středa

30. 11.

7,00 mše sv., roráty

Čtvrtek

1. 12.

18,00 volná intence
Po mši sv. adorace

Pátek

2. 12.

17,00 svátost smíření
18,00 mše sv. pro děti

Sobota

3. 12.

Neděle

4. 12.

Hvožďany

Bělčice

14,30 mše sv.
Centrum soc. služeb
18,00 farní společenství
městská knihovna
18,00 mše sv.
P. M. Kozubík

17,00
mše sv.

19,00 Společ. mladých
fara Starý Rožmitál

10,10
mše sv.

17,00 mše sv. Voltuš
18,00 mše sv.
P. M. Kozubík

Zahájení adventu – náměstí
19,00 Společ. mladých
fara Starý Rožmitál
17,00
mše sv.

2. neděle adventní
8,30 Za Josefa a Miroslava
Drazdíkovy a rodiče

Ostatní

10,10
mše sv.

