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Milí farníci!
Po nádherné velikonoční době a po jubilejním květnovém měsíci prožíváme svátky vtahující nás do hloubky tajemství Božího života. Slavnost Těla a Krve Páně (Božího Těla) má
praktické vyústění do reality – totiž poznat, že transcendentní Bůh jde s námi životem a
doprovází nás všedností, bolestmi, nemocemi, pochybnostmi, ale že je i příčinou našich
útěch, radostí a vděčnosti za vše krásné… Tak vše směřuje k Eucharistii – tajemně přítomnému Kristu v kousku proměněného chleba. Ne náhodou se Pán Ježíš narodil v Domě chleba (Betlehem) z ženy neporušené hříchem (kvas) jako obětina (beránek) a jako král
z království mimo svět (nebe). Jak krásný je každý kostel, jenž v sobě nese poklad víry!
„Kdo jí tento chléb, bude žít na věky…“ Chceme popřát dětem naší farnosti dar víry pro
celý život, ať je vzkříšený Ježíš vede a provede divočinou světa až do svého pokoje! Ať se
naučí Jej přijímat celým srdcem! Pane, žehnej jim a celému našemu společenství víry,
amen!
pater Petr

Corpus Christi (.cz)
Eucharistickému Ježíši, nejchudšímu a nejbezbrannějšímu, je věnovaná jedna z nejhezčích
stránek v prostředí českého internetu, kterou najdete na adrese corpus-christi.cz. Graficky
mimořádně zdařilá stránka má ale ještě důležitější a krásný obsah. Celý je věnován Eucharistii a jedním z hlavních cílů je povzbuzení lidí k větší úctě k tomuto tajemnému Božímu
daru člověku. Nebojí se tnout do živého, do míst, která v Církvi mnozí vnímáme jako mimořádně zraněná a bolavá. A tak narazíte např. na text Roberta Spaemanna: „V současné
době dominující liturgie latinské církve trpí mimo jiné jakousi momentální ‚anomálií‘, která
ji od ostatních katolických a ortodoxních ritů odlišuje, ano, dokonce i od anglikánů a protestantů: pro svaté přijímání neexistuje žádná společně závazná forma. Právě v okamžiku
‚communio‘ (sjednocení) se společenství rozpadá na dvě skupiny individuí, na ty, kteří
Tělo Páně přijímají do otevřených úst, a na ty, kteří si jej nechávají podávat do levé ruky,
aby si jej prsty pravé ruky dali do úst. Právě když jdeme ke společnému stolu Páně‘, musíme jako laici způsobem našeho přijímání odhalit naši příslušnost k jednomu ‚myšlenkovému proudu‘. Podle země, místa či orientace společenství převažují buď jedni, nebo druzí.

Přičemž na obou stranách jsou katolíci, kteří, než aby přijímali jiným způsobem než tím,
kterého si považují, raději vůbec ke svatému přijímání nejdou. Jsou také jiní, kteří sice
jednu z forem upřednostňují, ale z důvodů připodobnění se společenství jsou ochotni případně praktikovat i formu jinou. Tato situace však nemůže být trvalá. Protiřečí zákonu
uspořádání každého ritu, který si jméno ritus zasluhuje.“ Autoři webové stránky mají vysoké cíle – mimo jiné nabízí kvalitní zázemí v podobě historické studie o tzv. přijímání na
ruku nebo text o pastoraci znovu sezdaných osob. Přibližuje také poměrně čerstvě vydanou
knížku s názvem Corpus Christi, kterou napsal biskup Athanasius Schneider a do češtiny
přeložil P. Filip M. Stajner OP. Pokud se do obsahu začtete, nebudete litovat. Stránka čerpá
z velkých autorit Církve: „Existují totiž místa, kde se téměř úplně upouští od kultu eucharistického klanění. K tomu přistupují v tom či onom církevním kontextu zlořády, které
přispívají k zatemnění pravé víry a katolického učení o této podivuhodné svátosti. Vynořuje
se někdy značně zjednodušující chápání eucharistického tajemství. To bývá zbaveno své
obětní hodnoty a bývá prožíváno tak, jako by nemělo jiný smysl a hodnotu než společné
bratrské setkání. Jak neprojevit nad tím vším hlubokou bolest? Eucharistie je příliš velkým
darem, než aby mohla snést dvojznačnost a snižování významu.“
převzato z časopisu Monitor
Z „Katechezí“ svatého biskupa Cyrila Jeruzalémského (kolem 315–386)
Jak v učení, tak i ve vyznávání získávej a uchovávej jen tu víru, která je bezpečně založena
na celém Písmu a kterou ti nyní předává Církev. Všichni totiž nemohou Písmo důkladně
znát; jedněm brání v poznání to, že neumějí číst, jiným nějaká zaneprázdněnost. Aby tato
neznalost nepřinesla duši škodu, shrnujeme celé učení víry do několika vět vyznání. Kladu
ti na srdce, abys po celý čas života měl tuto víru jako zásobu potravy na cestu a abys už
žádnou jinou nepřijímal, a to ani, kdybychom se my sami změnili a učili opak toho, co
učíme nyní, a ani kdyby tě anděl protivník převlečený za anděla světla chtěl zmást. Neboť i
kdybychom vám my nebo anděl z nebe hlásali evangelium odchylné od toho, které jste nyní
přijali, buď proklet! Tak jenom poslouchej holá slova vyznání víry a ulož si je do paměti;
ale až přijde vhodný čas, přijmi i svědectví božských Písem, vztahujících se na to které
místo vyznání víry. Toto vyznání nebylo složeno z nějaké libovůle lidí, ale z celého Písma
bylo vybráno to nejzávažnější a nejpodstatnější, co tvoří celek učení víry. Jako hořčičné
semínko obsahuje v maličkém jadérku mnoho větví, tak i toto vyznání víry zahrnuje v několika málo slovech veškeré poznání darů Boží lásky obsažených jak ve Starém, tak i v
Novém zákoně. Nuže, bratři, držte se toho učení, které jsme vám odevzdali a které jste
právě přijali, a napište je na desku svého srdce. Úzkostlivě se střezte toho, aby nepřítel
někoho někde nenachytal nečinného a malátného, nebo aby nějaký bludař nezmrhal cokoli
z toho, co vám bylo předáno…
Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červen
Úmysl všeobecný: Za představitele národů, aby se dohodli na rozhodnutích ukončujících obchod se zbraněmi, které jsou příčinou mnoha nevinných obětí. Papež František
je dobrým průvodcem dobou, ve které žijeme. Můžeme se spolehnout na to, že se v jeho
slovech odráží působení Ducha Svatého. Stále chce pohnout politiky, ať už mají křesťanskou identitu, nebo usilují o lidsky zralé hodnoty ve světle svého svědomí, aby odolávali
tlaku podřizovat se ekonomice a diktátu těch, kteří lobují za zájmy výrobců zbraní, protože
za obchodem se smrtí stojí vidina obrovského zisku. Již apoštol Pavel upozorňoval na to,

jak důležité je nést v modlitbě ty, kteří mají zodpovědnost a moc (srov. 1Tim 2,1–4). Tak si
můžeme některou z veřejně činných osobností – třeba právě tu, která je v očích veřejnosti
méně populární – „adoptovat“ a tento měsíc ji častěji doprovázet modlitbou za větší citlivost vůči Božím vnuknutím při rozhodování. Třeba i tehdy, když se bude jednat o vyložené
zlo (obchod se zbraněmi). Modlitba je nejmocnější účinná pomoc v neřešitelných situacích.
Úmysl národní: Za naše biskupy, aby vždy podporovali misijní společenství a usilovali
tak o ideál prvních křesťanských společenství, ve kterých věřící měli jedno srdce a
jednu duši (Evangelii gaudium, č. 31). Být obrazem, doslova portrétem Pána je v dnešní
kultuře, která je obrazy zahlcena, pro křesťanskou misijní činnost stěžejním tématem. Jedině naše podobnost s Pánem k němu druhé přitahuje. Pro postupný otisk tohoto „portrétu“
do nás navrhuje papež František „připravit plátno“ své duše skrze pokoru a mírnost. Pokora
znamená být pro Pána „bílým plátnem“: dát mu prostor, aby mohl svůj „portrét“ v mém
životě vytvářet. Mírnost, tedy trpělivost, schopnost navzájem se snášet, na druhou stranu
znamená, že dovedeme přijímat různé barvy života: světlé i tmavé, syté i tlumené. Je to ono
veliké a široké srdce, které všechny pojímá a nikoho neodsuzuje, neulpívá na malichernostech. Takto se vytvářejí pouta pokoje. Pokora a mírnost nastolují pouto pokoje, tvořící jednotu. Tvůrcem jednoty je Duch Svatý, avšak pouto pokoje toto utváření jednoty připravuje.
Naléhavý úmysl vyhlásil Svatý otec v neděli 4. června.
_________________________________________________________________________
Zprávy a oznámení
Poděkování za 25 let kněžství
Ve čtvrtek 29. 6. o slavnosti sv. Petra a Pavla poděkuje pater Petr Bohu za 25 let kněžství.
Mše svaté ve farním kostele
O slavnostech v pátek 23. 6., v sobotu 24. 6. a ve čtvrtek 29. 6. budou mše svaté slouženy
ve farním kostele. V pátek 30. 6. bude v 18 hodin ve farním kostele mše svatá s dětmi na
poděkování za školní rok, pak jsou všichni zváni na farní zahradu k táboráku.
První soboty
V sobotu 1. července bude v 9 hodin mše svatá v městském kostele – na přání naší nebeské
Matky Panny Marie – která chce slavit první soboty v měsíci, jak sdělila dětem ve Fatimě:
„Ježíš chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci…“…opět je zalila záře a
před pravou dlaní Panny Marie bylo Srdce ovinuté trním, které se je zdálo probodávat.
Všichni pochopili, že je to Neposkvrněné Srdce Mariino, zraňované lidskými hříchy, a že si
přeje odčinění těch vin smírným svatým přijímáním o prvních sobotách v měsíci…
Poutní bohoslužby
V neděli 2. 7. budou poutní bohoslužby v 10,10 hodin ve Hvožďanech a v 11,15 hodin
v Bělčicích.
________________________________________________________________________________________________________________________
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Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 19. června do 2. července 2017
Starý Rožmitál

Den

farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí 19. 6.

mše svatá není

Úterý

20. 6.

mše svatá není

Středa

21. 6.

Čtvrtek 22. 6.
Pátek

Slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova
23. 6. 17,00 svátost smíření
18,00 Za Marii a Adolfa Trčkovy,
rodiny Trčků, Průchů a d. v očistci

Sobota

Narození Jana Křtitele
24. 6. Slavnost
9,00 volná intence

Neděle

25. 6. 8,30 Za Josefa a Marii Suškovy,
syny, snachu a duše v očistci

Bělčice

Ostatní

14,30 mše sv. Centr.soc.sl.
18,00 f. společ. Panský d.
18,00 Za Emila Stehlíka, rodiče a
sestry. Po mši sv. adorace

18,00 mše sv.
P. Kozubík

19,00 Spol. mladých fara
10,10
bohosl. slova

Pondělí 26. 6.

mše svatá není

Úterý

27. 6.

mše svatá není

Středa

28. 6.

Slavnost sv. Petra a Pavla
Čtvrtek 29. 6. 18,00 Na poděkování Bohu za 25 let
kněžství. Po mši sv. adorace

Hvožďany

11,15
mše sv.

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

Pátek

17,30 sv. smíření
18,00 Za Františka a Marii Irovy,
30. 6. Vilmu Klemovou a jejich rodiče +
Na poděkování za školní rok.
Mše sv. s dětmi. Táborák

Táborák – farní zahrada

Sobota

1. 7.

19,00 Spol. mladých fara

Neděle

8,30 Za živé i zemřelé členy rodin
2. 7. Homulků, Horníků a Zemků

10,10
11,15
Poutní mše sv. Poutní mše sv.
k sv. Prokopu k sv. Petru a Pavlu

