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Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
dovoluji si Vás oslovit na začátku Svatého roku milosrdenství. Je to velká příležitost pro každého
z nás zakusit Boží milé srdce, které nás miluje takové, jací jsme. A to různými způsoby, které budou
– věřím, že i v našich farnostech – postupně nabízeny. Začínáme ale nejprve úvodem, který nám poskytne brožura, vydaná k Svatému roku milosrdenství. Tento sešitek bude k dispozici v našich kostelích každému z Vás pro inspiraci. Druhou nabídkou jsou zvláštní příležitosti přijmout svátost smíření.
První z nich byla ohlášena a skutečně nabídnuta dětem v pátek 11. 12. od 17,00 v městském kostele
v Rožmitále pod Třemšínem, další příležitosti přijmout tuto svátost uzdravení budou pro všechny:
v pátek 18. 12. od 17,00 v městském kostele v Rožmitále pod Třemšínem, v sobotu 19. 12. od 16,00
tamtéž a v neděli 20. 12. v 9,45 v kostele ve Hvožďanech. Nezapomínejme však, prosím, že Bůh projevuje své milosrdenství stále a hledejme ho v Písmu, ve všech svátostech, v modlitbě…, ale i ve svém
srdci. Zkusme pak s Pánovou pomocí předávat Jeho milosrdenství dál: lidem, se kterými se setkáme…
P. Jan Kuník

Papež zahájil Svatý rok milosrdenství
Papež František 8. prosince 2015 oficiálně zahájil Svatý rok milosrdenství a otevřel Svatou bránu
v bazilice sv. Petra v Římě. Na Svatopetrském náměstí toho dne dopoledne, na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, papež František sloužil mši svatou, při níž zahájil Svatý rok milosrdenství
a otevřel Svatou bránu v bazilice sv. Petra. Zároveň připomněl také 50. výročí od konce druhého vatikánského koncilu, z jehož dokumentů se četlo hned v úvodu slavnosti, aby připomněli jeho silný odkaz.
V homilii papež František rozvedl slova, která zazněla v evangeliu: anděl Gabriel navštívil mladou
dívku, Marii: „Zdráva buď, milosti plná“ (Lk 1, 28).
Panna Maria byla vyzvána k radosti, protože skrze ni se Pán rozhodl uskutečnit velké tajemství. Boží
milost ji obklopila a uschopnila ji stát se matkou Krista: „Plnost milosti může transformovat lidské
srdce a uschopnit ho k učinění něčeho tak velkého, jako je proměna chodu lidských dějin,“ řekl František. Podle něho právě neposkvrněné početí Panny Marie vyjadřuje „vznešenost Boží lásky“. Nejen
že Bůh je ten, kdo odpouští, ale v Marii dokonce odvrátil dědičný hřích, s kterým přišel na tento svět
každý člověk: „Toto je Boží láska, která předjímá, předchází a zachraňuje,“ zdůraznil papež.
Počátky historie hříchu v zahradě Eden, jak čteme v knize Genesis, odráží naši vlastní každodenní
zkušenost, upozornil František. Jsme neustále v pokušení neposlušnosti: „Je to neposlušnost, která se
projevuje jednáním bez ohledu na Boží vůli.“ Historii hříchu nelze chápat bez kontextu Boží lásky a
odpuštění, „protože pokud by záleželo pouze na hříchu, člověk by byl nejzoufalejší ze všech stvoření.
Ale přislíbený triumf Kristovy lásky objímá vše v otcově milosrdenství,“ uvedl Svatý otec a pokračoval: „Tento mimořádný Svatý rok milosrdenství je dar milosti. Vstoupit do ní znamená objevit hloubku
otcova milosrdenství, které objímá všechny a jde naproti každému osobně. Je to On, který nás hledá.
Je to On, který nám přichází naproti.“

Papež František vyzdvihl i význam Druhého vatikánského koncilu, především v jeho znovuoživení církevního poslání. Označil ho za „setkání ve znamení Ducha, který přiměl církev, aby vyšla
z nesnází, jež držela dlouhá léta v sobě, a znovu se vydala na misionářskou pouť. Vykročila tak vstříc
k setkání s každým člověkem, tam kde žije, v jeho městě, bydlišti, zaměstnání. Kdekoliv je člověk, tam
je církev povolána ho dostihnout s radostí z evangelia.“
Svatý rok podněcuje k otevřenosti, upozornil František na závěr promluvy a vyjádřil přání, abychom
neodhlíželi od samaritánského ducha druhého koncilu a průchod Svatou branou nás přiměl právě k zaujetí postoje milosrdného samaritána.
Po svatém přijímání se přistoupilo k samotnému otevření Svaté brány, jednoduchému obřadu, avšak
s hlubokou symbolikou. Papež se zastavil před prahem brány, aby pronesl modlitbu. Po zvolání slov
žalmu „otevřte mi brány spravedlnosti, vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu,“ papež otevřel bránu
a vstoupil dovnitř, kde se zastavil k tiché modlitbě. Následoval jej emeritní papež Benedikt XVI., po
něm pak další kněží, řeholníci a laici.
Následně se pak přesunuli k oltáři a u hrobu svatého Petra byl celý obřad ukončen.
Tradice Svatého roku byla založena koncem 13. století. Zatímco řádné Svaté roky se vyhlašují pravidelně vždy po 25 letech, mimořádné vyhlašuje papež. Příští řádný rok připadne na rok 2025, minulý
mimořádný vyhlásil papež Jan Pavel II. roku 1983 jako připomínku výročí Kristova úmrtí před 1950 lety.
Další informace ke Svatému roku milosrdenství a aktualizované informace je možné sledovat na webových stránkách TS ČBK nebo Facebooku.
Autor: Zuzana Lášková, http://tisk.cirkev.cz/

Otevřenými branami do Svatého roku milosrdenství
„Jak toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc každému člověku a přinesla se ke každému Boží dobrota a něha!“ Tato slova píše papež František v bule,
jíž vyhlásil mimořádný Svatý rok milosrdenství. Mottem roku, který začne 8. prosince 2015 a skončí
20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.
V neděli 13. prosince 2015 bude v syrském Aleppu otevřena Brána milosrdenství. Stane se tak v rámci
zahájení Svatého roku milosrdenství v kostele sv. Františka, jenž byl před několika týdny zasažen
granáty a poničen. Jedno z nejlidnatějších měst Sýrie (4 miliony před začátkem konfliktu) je od roku
2012 pod palbou, pročež se mu někdy přezdívá „Sarajevo 21. století". Dnes žije v metropoli 1,9 milionů lidí, počet křesťanů za poslední roky klesl z 200 tisíc na méně než polovinu.
Brána milosrdenství bude otevřena v kostele sv. Františka ve čtvrti Aziziyeh a je jediným chrámem,
který je v této oblasti ještě v provozu. Stal se proto útočištěm mnohých věřících. Koncem října 2015
ji zasáhl výbuch granátu vypáleného rebelujícími vojsky, který narušil kupoli a zranil sedm lidí.
Svaté brány jsou původně vstupy do čtyř papežských bazilik v Římě, které se otevírají pouze u příležitosti
Svatých roků. V roce věnovanému milosrdenství bude mít nově Svatou bránu každá diecéze na světě.
V českobudějovické diecézi budou otevřeny tyto Svaté Brány:
České Budějovice: katedrála 12. 12. 2015 v 17,00 hodin
Tábor – Klokoty 13. 12. 2015 v 10,00 hodin
Dobrá Voda u Nových Hradů 13. 12. 2015 ve 14,00 hodin
Tyto partikulární Svaté brány místních církví budou otevřeny v rámci eucharistické slavnosti na třetí
neděli adventní, v duchovním spojení s Římem, kde bude papež právě v tuto neděli otevírat Svatou
bránu v bazilice sv. Jana na Lateránu.
http://www.bcb.cz/

Nový hlavní kaplan Českého velkopřevorství
Vážení členové Českého velkopřevorství, Prelát našeho řádu Jeho Excelence Mons. J. Lafitte jmenoval: Mons. Adolfa Pintíře, generálního vikáře Českobudějovické diecéze, novým hlavním kaplanem
našeho velkopřevorství s účinností od začátku nového liturgického roku – což je tuto neděli 29. 11.
2015. Za velkopřevorství tímto vítám vřele otce Pintíře v jeho nové funkci.

Jak jistě dobře víte, hlavní kaplan je zodpovědný za koordinaci a, pokud je zapotřebí, za vedení všech
kaplanů velkopřevorství. Zaujímá velmi důležitou pozici, kdy má na starosti duchovní život členů Řádu.
Chci využít této příležitosti a za celé České velkopřevorství vyjádřit veliké díky Jeho Milosti otci
opatu Michaelovi, který tuto funkci zastával od roku 1992 a pomáhal velkopřevorství svými velkými
zkušenostmi po celou rušnou dobu, tedy téměř od obnovení velkopřevorství po sametové revoluci.
Zůstávám se spolubratrskými pozdravy
Johannes Lobkowicz, Procuratore, http://www.maltezskyrad.cz/

Slavnostní instalace nově jmenovaných kanovníků a jmenování nového generálního vikáře
České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše, 6. 12. 2015.
Z proslovu diecézního biskupa Mons. Vlastimila Kročila:
„Někoho možná překvapila zpráva o mém rozhodnutí odvolat Mons. Adolfa Pintíře z funkce generálního vikáře. Považuji za důležité připomenout, že v den mého biskupského svěcení jsem ho jmenoval s velmi důležitou poznámkou, která tehdy zřejmě unikla pozornosti některých posluchačů. Bylo to vysloveno takto: „donec aliter provideatur“,
což znamená, že jmenování platí do doby, než bude rozhodnuto jinak.
Rozhodnutí o výměně na postu generálního vikáře nebylo pro mě snadné
a nebylo ani znenadání. Přemýšlel jsem velmi dlouhý čas, kdy asi by
k takovému rozhodnutí mělo dojít. Přichází však den po dni a ruku v ruce
s novým jmenováním Mons. Pintíře, jakožto hlavního kaplana Českého
velkopřevorství Řádu Maltézských rytířů. Jestliže snad někdo interpretoval jeho nové zařazení v diecézi jako degradaci, je zcela zřejmé, že
tomu tak není! Jako biskup jsem se snažil vyjít maximálně vstříc této nové situaci, která pro Mons.
Pintíře bude vyžadovat nejen mimořádné nasazení, ale bude i časově náročná. On sám dobře ví, že
jsem si vždy vážil jeho znalosti celé diecéze i jeho zkušeností, ale nakonec jsem dospěl k tomu, že i takováto změna patří k životu církve.
Milý Adolfe, děkuji tedy za dlouholetou a obětavou práci pro diecézi, zvláště v období uprázdněného
biskupského stolce. Přeji ti moudrost i stálé nadšení ve tvé práci pro České velkopřevorství s tím, aby
pod tvým vedením přinášelo jen ty dobré a trvalé plody. Věřím, že i když to bude v jiných rovinách,
tak práce pro Boží království nás bude spojovat i nadále. A nakonec ještě poslední důležitá informace.
Do funkce generálního vikáře českobudějovické diecéze jmenuji a ustanovuji, sídelního kanovníka a třeboňského administrátora R.D. ThLic. Davida Henzla, kterému přeji hodně síly a Boží
požehnání do jeho nové služby!
Sbor konzultorů:
P. David Henzl se automaticky z pozice svého nového úřadu stává i členem sboru poradců, vedle
pomocného biskupa Pavla Posáda a bývalých poradců děkana Zdeňka Mareše, Prel. Václava Píchy
a P. Josefa Stolaříka. K nim dnešního dne připojuji i borovanského administrátora P. Mgr. Ivo Prokopa.
http://www.bcb.cz/

Betlémské světlo 2015
Vážení přátelé, ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskuteční v sobotu 12. 12. 2015 v katolickém kostele ve farnosti Neusimmering na náměstí Enkplatz. Pro
Betlémské světlo se z Brna vydají skauti, kteří jej dopraví do České republiky.
Vloni se s námi do Vídně vypravili reportéři ČT. Na reportáž se můžete podívat na webu České televize.
V sobotu 19. 12. 2015, bude za spolupráce dalších skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky po naší
vlasti a dále díky spoustě z Vás rozdáváno při místních akcích.
Motto letošního ročníku Betlémského světla zní Pokoj ve mně – pokoj s tebou (Friede in mir – Friede
mit dir). Je spojené se zaměřením rakouských skautů a skautek na tento rok – Free Being Me.
http://www.betlemskesvetlo.cz/

V našich farnostech Betlémské světlo dorazí v sobotu 19. 12. cca v 18.30 do kostela sv. Jana Nepomuckého v Rožmitále pod Třemšínem a od neděle 20. 12. bude k dispozici během dne i v kostelech ve Starém Rožmitále a ve Hvožďanech, a to, bude-li to technicky možné, až do 25.12.

Požehnané Vánoce a milostiplný
rok 2016 Vám,
milé čtenářky a milí čtenáři
Farního zpravodaje,
přeje redakce.
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Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 14. do 27. prosince 2015
Den

Starý Rožmitál
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Hvožďany

Ostatní

Pondělí

14. 12.

mše sv. není

Úterý

15. 12.

17,00 volná intence

Středa

16. 12.

17,00 Za Miloslava Muchnu a jeho rodiče

Čtvrtek

17. 12.

16,00 Adventní koncert ZUŠ J. J. Ryby

14,30 mše sv.
Centrum soc. služeb

Pátek

18. 12.

18,00 Requiem za Václava Havla.
S Třemšínskými Kvítky.

17,00 příležitost k sv.
smíření – sv. Jan N.

Sobota

19. 12.

18,00 Za rod Částků, Sušků a všechny
členy toho rodu. Příchod Betlém. světla.

16,00 příležitost k sv.
smíření – sv. Jan N.

Neděle

4. neděle adventní
20. 12. 8,15 Na poděkování Bohu za 25 let
manželství

Pondělí

21. 12.

mše sv. není

Úterý

22. 12.

mše sv. není

Středa

23. 12.

16,00!! Za Marii a Jiřího Štětkovi

Čtvrtek

22,00 vigilie + Česká mše vánoční
24. 12. Za Jakuba Jana Rybu a jeho rodinu

15,30 – malá půlnoční
Za farníky

Pátek

Slavnost Narození Páně
25. 12. 8,15 Za farníky

Sobota

26. 12.

Neděle

Svátek Svaté rodiny
27. 12. 8,15 Za rodiny
Při mši sv. obnova manželských slibů.

9,45 sv. smíření
10,00 mše sv.
11,00 Předvánoční
besídka s Rolničkou

Při mši svaté ve
Starém Rožmitále
prezentace ČKCh
Příbram.
9,30 Vikariátní
konference Mirovice

17,00 koncert
Česká mše vánoční

10,00
mše svatá
Svátek Sv. Štěpána
8,15 Za farníky
17,00 – Česká mše vánoční

10,00
mše svatá
10,00
mše svatá + obnova
manželských slibů

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 28. prosince 2015 do 10. ledna 2016
Den

Starý Rožmitál
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí

28. 12.

mše sv. není

Úterý

29. 12.

mše sv. není

Středa

30. 12.

17,00 Na poděkování Bohu za minulý
rok – za všechna dobra. Za posilu.

Čtvrtek

31. 12.

15,30 Na poděkování Bohu

Pátek

1. 1.

Slavnost Matky Boží Panny Marie
8,15 Za farníky

Sobota

2. 1.

16,00!! volná intence

Neděle

3. 1.

Slavnost Zjevení Páně
8,15 volná intence

Pondělí

4. 1.

mše sv. není

Úterý

5. 1.

mše sv. není

Středa

6. 1.

mše sv. není

Čtvrtek

7. 1.

mše sv. není

Pátek

8. 1.

mše sv. není

Sobota

9. 1.

18,00 volná intence

Neděle

10. 1.

8,15 volná intence

Hvožďany

10,00
mše sv.

Ostatní

14,00 mše sv. + Česká mše
vánoční v Bohutíně

17,00 Novoroční koncert
Třemšínských kvítek
10,00
mše sv.

10,00
mše sv.

P. Jan Kuník podstoupí 6. ledna operaci, po které bude cca 14 dní v pracovní neschopnosti. Zástupy na neděle
se pokusí předem dojednat a podle možností zastupujících kněží bude pořad bohoslužeb postupně upřesňován.

