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Úvodní slovo
Vážené sestry, vážení bratři. Věnujme se, prosím, na stránkách tohoto Farního zpravodaje - přes
minulá i budoucí loučení s duchovním správcem farnosti - životu v přítomnosti. V přítomnosti, která
by měla být v tomto čase zvláštním způsobem ovlivněna Duchem Svatým. Kéž v Něm každou
přítomnou chvíli našich životů pevně setrváváme… To nám všem ze srdce přeje
P. Jan Kuník

Jean Restout (1692 – 1768): Seslání Ducha Svatého

Co si počít se svatodušními svátky?
Kdo čte pozorně Bibli, všimne si, jak měl apoštol Petr někdy až příliš – promiňte – prořízlá ústa.
Vrhal se do věcí sice s odhodláním, ale mnohdy rychleji mluvil a jednal, než přemýšlel. Několik let
chodil s Ježíšem, patřil do jeho nejužší družiny a byl jeho odhodlaným vyznavačem. A byl horlivý
až tak, že ve chvíli, kdy šlo opravdu „do tuhého“, jako jediný slíbil, že pokud by snad ostatní Ježíše
opustili, on ne. On to zvládne, on na to má! Zanedlouho na to ale veřejně pronesl památná slova:
„Neznám toho člověka – nemám s ním nic společného…“ A následovalo ukrývání před Židy…
Za nějakou dobu ale pronesl veřejně jiná slova: „Nesmíme mlčet… My jsme svědky.“ Mezi těmito
dvěma událostmi byly Velikonoce – ukřižování a zmrtvýchvstání. Po těchto událostech byl ale stále
ukrytý. Se svou kůží na trh se spolu s dalšími apoštoly vydal až po jiné události: po seslání Ducha
svatého. Duch svatý jim dal sílu vyjít ven a zvěstovat Zmrtvýchvstalého, dal jim sílu žít uprostřed
nejistot, dal jim sílu hledět bez obav do obávané budoucnosti.
A je tomu tak i dnes. Nikomu z nás nepomůže pouhá horlivost, nadšení a zbožné „plnění náboženských povinností“. Nebraňme se tedy ani o těchto Letnicích neuchopitelnému provanutí našich
životů Duchem Toho, jemuž na nás záleží, který má s každým z nás stále dobré plány.
IMA, http://www.pastorace.cz/

Slavnost Seslání Ducha Svatého
„Duch svatý je Bohem působícím v nás“ (Papež František)
Modlitba Karla Rahnera
Přijď, Duchu svatý, Duchu Otce i Syna, přijď, Duchu lásky, Duchu synovství, Duchu pokoje, důvěry, síly a svaté radosti.
Přijď, tajemný jásote v slzách světa, přijď vítězný, živote v smrti země, přijď otče, ubohých, zastánce utištěných, přijď, světlo věčné pravdy, přijď, lásko vlitá do našich srdcí.
Nemáme nic, co by tě mohlo přinutit, a proto důvěřujeme. Naše srdce se ve skrytu bojí tvého příchodu, protože jsi nezištný a jemný, protože jsi jiný než ono. Máme však nejpevnější přislíbení, že
přesto přijdeš. Přijď tedy, přicházej den ode dne nově a více.
Spoléháme na tebe; na koho jiného se můžeme spolehnout. Milujeme tě, neboť jsi láska sama.
V tobě máme Boha za Otce, neboť ty v nás voláš Abba – milý Otče.
Děkujeme ti, oživovateli, Duchu svatý, že v nás přebýváš, že ty sám chceš v nás být pečetí živoucího Boha. Pečetí na jeho vlastnictví.
Zůstávej při nás, neopouštěj nás v trpkých bojích tohoto života ani při jeho konci, až nás všechno
opustí. Přijď Duchu svatý. Amen.
http://www.bcb.cz/

Bez Ducha svatého…
„Jak se velikonoční událost, která se stala jednou provždy, stane skutečností i pro nás? Právě prostřednictvím Ducha svatého… Vždyť skrze něho je nám Bůh přítomen.
Bez něho je Bůh vzdálený,
Kristus zůstává v minulosti,
Evangelium je mrtvou literou,
Církev pouhou institucí,
autorita se stane nástrojem ovládání lidí,
misie budou pouhou propagandou,
liturgie vzpomínkovým rituálem
a z křesťanství nám zbude zotročující morálka.“
Výrok I. Hazima r. 1968 na IV. shromáždění Ekumenické rady církví ve švédské Uppsale. Tehdy byl
metropolitou Laodiceje v Sýrii, později jako pravoslavný patriarcha Antiochie přijal jméno Ignatios IV.
http://www.pastorace.cz/

Pouť kněží českobudějovické diecéze na Dobrou Vodu se koná v úterý 17. 5. 2016.
K této příležitosti připravilo Biskupství českobudějovické na stránkách http://www.bcb.cz/ pro věřící
následující pozvánku:
8. prosince 2015 začal mimořádný Svatý rok
milosrdenství („Milosrdní jako Otec“), který
je spojen s otvíráním tzv. Svatých bran.
Letos jsme toho mohli být poprvé účastni na
třech místech v naší diecézi – v českobudějovické katedrále, na Klokotech u Tábora
a právě na Dobré Vodě, v poutním kostele
Panny Marie Těšitelky. Svatou bránu zde
slavnostně otevřel otec biskup Vlastimil
v neděli 13. prosince.
Během Svatého roku milosrdenství (do
20. listopadu 2016) je kostel Panny Marie
Těšitelky denně přístupný; každý den v 10 hodin (ve středu v 7.30 hodin a v neděli a o svátcích ve
14 hodin) je zde sloužena mše svatá, je příležitost ke svátosti smíření a je možno zde získat plnomocné odpustky.
Každého 13. dne v měsíci (pokud připadne na neděli, pak 12.) slavíme na Dobré Vodě Fatimský
den; mše svatá je pak od 18 hodin, adorace Nejsvětější svátosti od 17 hodin.
Poutnické skupiny prosíme o nahlášení předem buď na fortně kláštera v Nových Hradech (Janka
Jurigová, tel.: 386 301 322, mobil: 603 857 888, e-mail: fortna@klaster.cz) nebo v domě sester na
Dobré Vodě (sestra Lioba, mobil 730 161 196, e-mail: sr.lioba@klaster.cz).
http://www.bcb.cz/

Exercicie všedního dne s P. ThLic. Martinem Sedloněm, OMI, 18. 5. 2016 – 20. 5. 2016
P. ThLic. Martin Sedloň, OMI, provinční vikář oblátů, přijal z rukou papeže Františka pověření
a stal se pro Svatý rok Božího milosrdenství misionářem milosrdenství.
Program:
Středa: od 16.00 svátost smíření, v 17.00 mše sv. s tematickou promluvou, od 18.00 přednáška.
Čtvrtek: 9.00 – 11.30 dopolední blok, 11.30-14.00 prostory Emauz k dispozici k osobní meditaci,
duchovnímu rozhovoru, občerstvení z vlastních zásob; 14-16.00 odpolední blok, od 16.00 svátost
smíření, 17.00 mše sv. s tematickou promluvou, od 18.00 setkání s dotazy.
Pátek: 9.00 – 11.30 dopolední blok, 11.30-14.00 prostory Emauz k dispozici k osobní meditaci, duchovnímu rozhovoru, občerstvení z vlastních zásob; 14-16.00 odpolední blok, 17.00 mše sv.
s tematickou promluvou, od 17.45 adorace s možností sv. smíření a duchovnímu rozhovoru do 20.30
http://www.bcb.cz/

Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství 28. 5. 2016
Polsko, Krakov-Lagiewniky
Setkání začíná v Krakově v 9.00, mše sv. v bazilice Božího milosrdenství začíná v 10.30. Odpolední
program od 13.30 se skládá z koncertu, přednášky či adorace. V 15.00 se účastníci společně pomodlí
Korunku k Božímu milosrdenství, následuje návštěva Centra svatého Jana Pavla II. Srdečně vás zveme
ke společnému prožití této mimořádné události spolu s našimi biskupy. ČBK pověřila organizací pouti Radio Proglas. Společně s národní poutí proběhne pouť křesťanských médií, která bývá na Svatém
Hostýně vždy před 7. nedělí velikonoční. Na Svatém Hostýně se uskuteční opět až v roce 2017.
http://www.proglas.cz, http://www.bcb.cz/
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Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 16. do 29. května 2016
Den

Starý Rožmitál
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí

16. 5.

mše svatá není

Úterý

17. 5.

mše svatá není

Středa

18. 5.

18,00 Na dobrý úmysl: za uzdravení

Čtvrtek

19. 5.

Pátek

20. 5.

18,00 volná intence

Sobota

21. 5.

18,00 volná intence

Neděle

22. 5.

Pondělí

23. 5.

mše svatá není

Úterý

24. 5.

mše svatá není

Středa

25. 5.

18,00 volná intence

Čtvrtek

26. 5.

Pátek

27. 5.

18,00 volná intence

Sobota

28. 5.

18,00 večer mše svatá není!

Neděle

29. 5.

Hvožďany

Ostatní

14,30 mše svatá
Centrum soc. služeb

17,00 Májová pobožnost

Slavnost Nejsvětější Trojice
Pouť k sv. Janu Nepomuckému
8,15 Poutní mše sv.

10,00
mše sv.

18,00 mše svatá
Voltuš

.

Slavnost Těla a Krve Páně
8,15 Mše sv. ke cti Eucharistie
17,00 Májová pobožnost

11,00 poutní mše svatá
k Panně Marii Březnické
10,15!
mše sv.

Poznámka: V úterý 31. 5., na Svátek Navštívení Panny Marie, zveme všechny farníky na mši sv. a poslední májovou bohoslužbu v 18.00 ve farním kostele.

