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3. prosince 2017

Milí farníci!
Máte rádi změnu? Pak je tento čas přesně pro vás! Nastal nový
církevní rok. Advent je transcendentním časem, v němž voláme
s proroky po naplnění víry z hloubi času (roráty), současně však
voláme již po druhém příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ti,
kdo nemají rádi změnu (pokud tedy již nejsou dokonalými!),
setrvávají v „jistotách“ svých zakotvených představ (třebaže
špatných či nesprávných) a nedovolí Bohu ani sobě, aby nastalo
vzájemné přiblížení. Natvrdlá víra není výhodou, spíše překážkou, protože Bůh je živý a vyžaduje pozornost stejně jako živí
lidé kolem nás. Co kdybyste se svým dítětem mluvili stále stejným způsobem i po
několika letech? – „…češ čůlat Kájíčtu? Dáš ši kakajíčko, myšiško?“ – jak by se
tvářili vaši dospívající, kdybyste s nimi takto mluvili? Je nutná změna vztahu,
změna chování, změna slovníku, změna plánů a spolupráce… Přesně tak je to se
vztahem s Bohem, neustálá změna je prostě nutná – ne kvůli Bohu, On je dokonalý a tedy změnu nepotřebuje – ale kvůli sobě, protože jsem to já, kdo se vyvíjí. No
a o tom je advent, máme si uvědomit další možnost změny ve své víře, tak prospěšné pro mě, pro mé blízké, pro církev a pro celé Boží království, které se chce
také skrze mne rozšiřovat tímto světem. A jak poznám, že se něco v mé víře zlepšilo? Budu prožívat vánoční svátky jinak, ne s pytlíkem brambůrek u televize a
sledovat Mrazíka (jako každý rok), ale budu spěchat na mši svatou, protože právě
tak přichází Ježíš v Eucharistii a chce do mého srdce nalít novou mízu naděje a
lásky! Pokud ti tato moje slova alespoň trošičku pomohla v sobě probudit touhu
po dokonalejší víře, mám pro tebe dobrou zprávu – Bůh je blízko!
Pater Petr

Otevřít cestu přicházejícímu Pánu
(Papež František před modlitbou Angelus Domini, nám. sv. Petra)
V evangeliu druhé neděle adventní zní výzva Jana Křtitele: „Obraťte se, neboť se
přiblížilo nebeské království!“ (Mt 3,2). Týmiž slovy zahájí Ježíš svoje poslání
v Galileji a tuto zvěst budou šířit také učedníci během svého prvního misijního
poslání. Evangelista Matouš chce představit Jana jako toho, kdo připravuje cestu
přicházejícímu Kristu i učedníkům jako pokračovatelům Ježíšova kázání. Jde
o totéž radostné poselství: přijde Boží království, dokonce je blízko, je mezi námi! Toto slovo: „Boží království je mezi vámi“ je velmi důležité. Jan hlásá to, co
bude po něm hlásat Ježíš: „Boží království se přiblížilo a je mezi vámi.“ Je to
ústřední poselství každé křesťanské misie. Když jde misionář, křesťan hlásat Ježíše, nejde dělat proselytismus jako nějaký fanda, který hledá stoupence svého týmu. Nikoli, jednoduše hlásá: „Boží království je mezi vámi!“. Takto připravuje
misionář cestu Ježíšovi, který jde vstříc svému lidu.
Co je to Boží království, nebeské království? To jsou synonyma. Myslíme
hned na něco, co se týká onoho světa, věčného života. To je jistě pravda, Boží
království nemá hranice a přesahuje pozemský život, ale tato nádherná zvěst,
kterou nám přináší Ježíš a Jan ji předjímá, spočívá v tom, že Boží království nemusíme očekávat v budoucnu, nýbrž přiblížilo se, je již určitým způsobem přítomné a již nyní můžeme zakoušet jeho duchovní moc. „Boží království je mezi
vámi!“ – říká Ježíš. Bůh přichází, aby nastolil svoji vládu v našich dějinách,
v dnešku každého dne, v našem životě. A tam, kde je přijata vírou a v pokoře
vzklíčí láska, radost a pokoj.
Podmínkou, jak se stát součástí tohoto království, je prodělat ve svém životě
změnu, tedy obrátit se, denně se obracet a denně činit krok vpřed. Znamená to
opustit pohodlné, ale zavádějící cesty, idoly tohoto světa: úspěch za každou cenu,
moc na úkor těch nejslabších, žízeň po bohatství, rozkoš za každou cenu. A namísto toho otevřít cestu přicházejícímu Pánu. On nám neodejme svobodu, ale
daruje nám pravé štěstí. Ježíšovým narozením v Betlémě si Bůh sám činí příbytek
mezi námi, aby nás osvobodil od egoismu, hříchu a zkaženosti – postojů, které
jsou od ďábla…
Vánoce jsou dnem velké radosti také navenek, ale především jsou náboženskou událostí, na kterou je třeba se připravit duchovně. Nechme se v adventní
době vést Křtitelovou pobídkou: „Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“.
Připravujeme cestu Pánu a vyrovnáváme mu stezky, když zpytujeme svoje svědomí a zkoumáme svoje postoje, abychom vypudili ony hříšné postoje, které jsem
zmínil a které nejsou od Boha: úspěch za každou cenu, moc na úkor nejslabších,
bažení po bohatství a vyhledávání rozkoše za každou cenu.
Kéž nám Panna Maria pomáhá připravit se na setkání s touto stále větší Láskou, kterou přináší Ježíš, jenž se o vánoční noci stal maličkým jako semeno padlé
do země. Ježíš je tímto semenem, které je semenem Božího království.

Vánoční a novoroční bohoslužby
neděle 24. prosince
15,00 – setkání s dětmi u Betléma – Rožmitál – městský kostel
22,00 – „půlnoční „ – vigilie Slavnosti Narození Páně + Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby – Starý Rožmitál – farní kostel
pondělí 25. prosince – slavnost Narození Páně, Boží Hod vánoční
8,30 – Starý Rožmitál – farní kostel, 10,10 – Hvožďany, 11,15 – Bělčice
úterý 26. prosince – svátek sv. Štěpána
8,30 – Rožmitál – městský kostel
17,00 – Česká mše vánoční Jakuba J. Ryby (koncert) – Rožmitál – městský kostel
středa 27. prosince – svátek sv. Jana Evangelisty
18,00 – Rožmitál – městský kostel
čtvrtek 28. prosince – svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků
18,00 – Rožmitál – městský kostel
neděle 31. prosince – svátek Svaté Rodiny + sv. Silvestr – konec obč. roku
8,30 – mše sv. s obnovou manželských slibů – Starý Rožmitál – farní kostel
23,45 – adorace – Starý Rožmitál – farní kostel, 24,00 – svátostné požehnání
pondělí 1. ledna 2018 – Slavnost Matky Boží Panny Marie
18,00 – Starý Rožmitál – farní kostel
(14,00 – Bohutín + Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby)
pátek 5. ledna – vigilie Slavnosti Zjevení Páně, Tří králů
18,00 – Rožmitál – městský kostel
sobota 6. ledna – 1. sobota
9,00 – k poctě Neposkvrněného Srdce Panny Marie – Rožmitál – městský kostel
17,00 – Tříkrálový koncert žáků a učitelů ZUŠJJR – Rožmitál – městský kostel
neděle 7. ledna – svátek Křtu Páně – konec vánočního období
8,30 – Starý Rožmitál – farní kostel
Zprávy a oznámení
V pátek 8. prosince v 15,00 hod. – adventní zpívání a žehnání adventních věnců
v domově důchodců – Třemšínská kvítka, P. Misař
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Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 4. do 17. prosince 2017
Starý Rožmitál

Den

farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí

4. 12.

mše svatá není

Úterý

5. 12.

mše svatá není

Středa

6. 12.

7,00 mše sv., roráty

Čtvrtek 7. 12.

18,00 volná intence

Pátek

8. 12.

Slavnost Panny Marie počaté
bez poskvrny prvotního hříchu
17,00 svátost smíření
18,00 Za Josefa Drazdíka, bratra
Miroslava a † toho rodu

Sobota

9. 12.

Neděle

2. neděle adventní
10. 12. 8,30 Za Josefa a Marie Suškovy,
syny, snachu a duše v očistci

Hvožďany

Bělčice

Ostatní

14,30 mše sv. Centrum soc.sl.
18,00 farní společ. Panský d..
17,00 mše sv.
P. Kozubík

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

Pondělí 11. 12.

mše svatá není

Úterý

12. 12.

mše svatá není

Středa

13. 12.

11,15
mše sv.

17,00 mše sv. Voltuš

Čtvrtek 14. 12.

18,00 Poděkování za všechna
dobra a celý končící rok

Pátek

15. 12.

17,00 svátost smíření
18,00 Za Františka a Františku
Větrovských, rodiče a sourozence

Sobota

16. 12.

Neděle

3. neděle adventní
17. 12. 8,30 Za Miloslava Muchnu a jeho rodiče

17,00 mše sv.
P. Kozubík

19,00 Spol. mladých fara
10,10
mše sv.

11,15
bohosl. slova

