FARNÍ ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál
Číslo 23 Ročník XV

16. prosince 2018

hymnus z večerních chval vigilie Slavnosti Narození Páně
Z Hvězdy vyšlo Slunce, nebeské znamení, Syn je dán Matce, nevídané dění,
tobě, ó Panno Maria.
Otec Syna poslal z nebeské výsosti, v služebnost ho poddal z nesmírné milosti,
tebe, Pane Jezu Kriste.
Bůh běh přirozený ráčil pozměnit, jako Král přemocný slib chtěl naplnit,
v tobě, ó Panno Maria.
Záře vzešla ráno, s sluncem se spojila: Panně bylo dáno, aby Matkou byla
tobě, Pane Jezu Kriste.
Milí farníci!
Svatá Maria, maminka Ježíše Krista, nás vede Adventem k tajemství Jeho narození.
Doufám, že právě toto tajemství přitahuje i nevěřící, kteří by to hrdě popřeli, kdybyste se jich na rovinu zeptali… Vánoce jsou prostě fenomén. Některými nenáviděný - mají z toho depresi, buď kvůli ztrátě někoho blízkého právě v té vánoční
idylce, nebo kvůli jinému duševnímu zranění, nebo i z ideových důvodů… Jiní Vánoce milují právě pro tu lidskou rovinu, vždyť se narodilo dítě…! Mně se podařilo
odříznout onu falešnou nálepku záhadného Jéžiška Dárkonosiče, který „nepozorovaně“ přinesl dárky pod stromeček, od podstaty vánočního tajemství – a sice že se
narodil Boží Syn… Maria všechno uchovávala ve svém neposkvrněném srdci a
v něm také Ježíš zůstal! Nikdo je nemohl oddělit, jejich srdce zůstala spojena božskou Láskou… Přeji vám, abyste toto spojení ve svém srdci navázali také. Pokud
ne o těchto Vánocích, tak snad o těch příštích… Každopádně je to doba nejen pro
děti! Je pro všechny a věřte, že nám po celý život Ježíšovy narozeniny mají co dát
– ten Dar největší. Jaký? Inu, to je přece Tajemství víry… Tak o tom tiše a vánočně
u jesliček pomeditujte… Do nového kalendářního roku vám přeji jasný duchovní
zrak, abyste rozlišovali, co je Boží a co ne… Pán je s vámi, buďte s ním!
Pater Petr

P. Cantalamessa: Musíme věřit v Boha, který přesahuje Boha, v něhož věříme
„Lidé naší doby s nadšením hledají signály živých bytostí na jiných planetách, což
je legitimní a srozumitelné, byť velice nejisté. Málokteří však hledají a studují signály živé Bytosti, jež stvořila svět, vstoupila do něho a jeho dějin, a žije v něm.
»V něm žijeme, hýbáme se a jsme« (Sk 17,28) a nevšímáme si toho. Máme mezi
sebou Jednoho skutečně Živého, ale odhlížíme od Něho, abychom hledali nějaké
hypotetické bytosti, které by i v případě, že by byly objeveny, nemohly vyřešit naše
problémy, zvláště problém smrti. Bible je protkána texty, které o Bohu říkají, že je
živý (Jer 10,10). »Jako že žiji, – praví Bůh prorokovi Ezechielovi – nemám zalíbení ve smrti zlovolníka« (Ez 33,11). Žalmista volá: »Mé srdce i mé tělo s jásotem
tíhnout k živému Bohu« (Žl 84,3). A Ježíš dává u Cesareje Filipovy za pravdu Petrovi, který o něm vyznává, že je »Synem živého Boha« (Mt 16,16). Po dlouhé
převaze idealismu a triumfu ideje jakožto vrcholu veškeré reality v dobách, jež
nám jsou blízké – a stále ještě není za námi – zaznamenala i světská reflexe potřebu návratu k realitě a vyjádřila ho programovým zvoláním: »Zpět k věcem samým!« (Fenomenologická škola Husserla). Musíme tento program aplikovat také
na poli víry podle vyjádření sv. Tomáše Akvinského: »Úkon víry věřícího neulpívá
na vyjádřeném, ale dosahuje vyjádřené skutečnosti«. To znamená – vrátit se k Bohu živému, takříkajíc podkopat zeď ideje, kterou jsme si o Bohu vytvořili, a rozběhnout se k osobnímu objetí s Bohem. Objevit, že není abstrakcí, nýbrž realitou, a
že mezi našimi myšlenkami o Bohu a živým Bohem je stejný rozdíl jako mezi nebem namalovaným na nástropní fresce a nebem skutečným.“
Reflexe otce Cantalamessy pak pokračovala výčtem citací různých osobností, které
zakusily tento přechod, zejména francouzského publicisty židovského původu André Frossarda (1915-1995), zakladatele franc. komunistcké strany, který konvertoval z ateismu a působivě tento přechod popsal. V knize „Bůh je, já jsem ho potkal,
je jiný svět“ (Zvon, Praha 1992, str. 17-18), popisuje Frossard svůj výchozí stav
takto: „Bůh nebyl. V našem domě nevisel jeho obraz, ani obrazy, které připomínají
jeho existenci, obrazy svatých, proroků, biblických postav. Nikdo nám o něm nevyprávěl… Byli jsme naprostí ateisté, kteří se o svůj ateismus ani nestarají. Poslední bojovní antiklerikálové, kteří ještě na veřejných schůzích kázali proti náboženství, nám připadali dojemní a trochu směšní zrovna jako dějepisci, kteří by se snažili vyvracet pohádku o Červené Karkulce.“ Jednoho letního dne – pokračoval
o. Cantalamessa – vstoupil Frossard do jistého kostela, kde se konala nějaká pobožnost. Vstoupil tam neplánovaně se svým přítelem Willeminem, který si tam byl
něco vyřídit, a co zažil, popsal takto: „Hned na začátku jsou mi vnuknuta slova:
duchovní život. Nebyla mi řečena, netvořím je sám, slyším je, jako by byla tiše
vyslovena blízko mne někým, kdo vidí, co já ještě nevidím. Jakmile dosáhla poslední slabika této zašeptané předehry břehu mého vědomí, začíná obrácený příval.
Jak jej popsat jen slabými slovy? Je to jiný svět, druhý svět tak třpytivý a hutný, že
zahání náš svět do prchavých stínů nedokončených snů. Existuje realita, existuje
pravda, vidím ji z temného pobřeží, kde jsem dosud zdržován. Existuje řád ve ves-

míru a na jeho vrcholku, za tím závojem třpytivé mlhy je skutečnost Boha, skutečnost, která se stala přítomností, skutečnost, která se stala osobou toho, kterého jsem
před okamžikem popíral. Jeho prudký neodkladný vpád je doprovázen radostí, která není ničím jiným než jásotem zachráněného. Když Frossard vyšel z kostela, jeho
»přítel zpozoroval, že se s ním něco stalo a zeptal se: „Co ti je?“ – „Jsem katolík,“
a protože jsem se bál, že to není dost jasné – píše Frossard – dodal jsem: „apoštolský a římský“, aby mé vyznání bylo úplné.«.
„Co znamená a jak se definuje živý Bůh? Chvíli jsem měl v úmyslu na tuto otázku
odpovědět a načrtnout profil živého Boha na základě Bible, ale potom jsem zjistil,
že by to byla ohromná pošetilost. Chtít popsat živého Boha, podat jeho obrysy, byť
na biblickém základě, by znamenalo pokusit se redukovat živého Boha na ideu živého Boha. Musíme věřit v Boha, který přesahuje Boha, v něhož věříme – zdůraznil dále o. Cantalamessa. Živého Boha lze jen matně tušit a mít jakýsi druh pocitu
či předtuchy. Po Bohu lze vzbudit touhu, stesk, ale nic víc. Nelze uzavřít život do
ideje. Proto sv. Řehoř Nysský říká, že nejvyšší formou poznání Boha je jakýsi „pocit přítomnosti“.“
Cantalamessa svoje první adventní kázání, nazvané „Bůh je“, končil připomínkou
slov sv. Františka z Assisi, který na sklonku svojí pozemské pouti a tváří v tvář
špatnému příkladu svých řádových spolubratří, zvolal: „Dieu est, et cela suffit“ –
Bůh je, a to stačí!
„Naučme se opakovat tato prostá slova, když v církvi a ve svém životě nacházíme
situace podobné těm, které uzřel František – Bůh je, a to stačí,“ uzavřel papežský
kazatel.
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka bude probíhat od 1. do 14. ledna 2019 v českobudějovické
diecézi již po osmnácté. Tři králové přináší radostnou zvěst o narození Syna Božího a koledují ve prospěch lidí v nouzi – seniorů, zdravotně postižených, nemocných, matek s dětmi a sociálně potřebných. V průběhu loňské Tříkrálové sbírky
2018 se díky štědrým dárcům za celou diecézi vybralo rekordních 7.167.575,- Kč.
Z daru, který dárci vhodí koledníkům do kasičky, 65 % pomůže přímo ve vašem
regionu, 15 % využije na své projekty vaše diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky. Případné dotazy můžete směřovat na diecézní koordinátorku sbírky Marii Vaňo (e-mail: marie.vano@dchcb.charita.cz, tel.: 603 281 404). Tříkrálová sbírka je povolena pro
celou republiku Magistrátem hlavního města Praha v době od 1. do 14. ledna.
Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky 2019 proběhne v Českých Budějovicích ve
čtvrtek 3. ledna 2019 od 16 hodin, kdy se koledníci vydají průvodem od katedrály
sv. Mikuláše kolem náměstí Přemysla Otakara II. Poté jim v katedrále požehná
biskup Mons. Vlastimil Kročil. Těší nás, že většina farností na sbírce s Charitou
spolupracuje a jsme za tuto pomoc velice vděčni. Děkujeme také všem dárcům za

jejich štědrost a dobrovolníkům za jejich drahocenný čas. Děkujeme, že pomáháte
s námi!
Za Diecézní charitu České Budějovice Mag. Jiří Kohout, ředitel
a P. Stanislav Brožka, prezident

------------------------------------------------------------------------------------Kdo by chtěl svým dětem poskytnout na Štědrý den zážitek Rybovy vánoční
mše, pusťte jim video z internetového archivu ČT, viz odkaz níže:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123602023-ceska-msevanocni/20755211613
------------------------------------------------------------------------------------Silvestr na Ktiši
Srdečně zveme všechny mladé ve věku 13 až 20 let na Diecézní centrum života
mládeže na Ktiši ve dnech 28. 12. 2018 až 1. 1. 2019. Pro mládež nabízíme možnost prožít přechod roku ve společenství vrstevníků a s programem, který může
obohatit jejich vztah s Bohem. Těšit se mohou na společnou zábavu, hry, duchovní
program a putování. Bližší informace a přihlášky přes formulář do 23.12. na
www.dcm.bcb.cz a Fb Diecézní centrum mládeže České Budějovice. Plakát je přílohou těchto ACEBB.
Diecézní ministrantský florbalový turnaj
6. Diecézní ministrantský florbalový turnaj se uskuteční 22. - 23. 2. 2019 ve Veselí
nad Lužnicí. Zveme všechny ministranty z diecéze na ministrantské setkání, jehož
součástí bude duchovní a zábavný program a také florbalový turnaj. Bližší informace a přihlášky do 17.2.2019 přes formulář na www.dcm.bcb.cz a Fb Diecézní
centrum mládeže České Budějovice. Plakát je přílohou těchto ACEBB.
P. Vojtěch Vágai, ředitel DCM a DCŽM

__________________________________________________
Zprávy a oznámení
23. 12. se dožívá naše věrná farnice paní Marie Kozlová významného výročí. Za
celou farnost jí, i její ještě starší věrné přítelkyni a sousedce v 1. kostelní lavici
paní Varvařovské, přejeme pokojné a hluboké Vánoce, ať jsou obě povzbuzením
ve víře těm nejmladším, ať mají radost ze všech udělených milostí naším Pánem,
který je od mládí vedl cestou spásy… Bůh Vám žehnej †! Děkujeme a prosíme
o modlitbu…
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
 721 901 533
Uzávěrka příštího čísla 9. 1. 2019.
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 17. do 30. prosince 2018
Starý Rožmitál
farní kostel Povýšení sv. Kříže
Pondělí 17. 12.
Úterý
Středa

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Hvožďany

Bělčice

--18,00 farní společ. Panský d..

18. 12.
7,00 volná intence
večerní mše sv. nebude

19. 12.

14,30 mše sv. Centrum soc. sl.
17,00
mše sv.

Čtvrtek 20. 12.
17,00 svátost smíření
18,00 Za Nový rok

Pátek

21. 12.

Sobota

22. 12.

Neděle

4. neděle adventní
23. 12. 8,30 Za Josefa a Růženu Foučkovy
a rod Tesků

20,00 Spol. mladých fara
10,10
b. sl.

Vigilie Slavnosti Narození Páně
15,00 Setkání s dětmi u Betléma
Pondělí 24. 12. /půlnoční/ + Česká mše vánoční
22,00 Za Jakuba Jana Rybu a jeho rodinu
Úterý

25. 12.

Středa

26. 12.

Ostatní

Slavnost Narození Páně
8,30 Za farnost

22,00
b. sl.
10,10
mše sv.

28. 12.

Sobota

29. 12.

Neděle

Svátek Svaté rodiny
30. 12. 8,30 volná intence
Při mši sv. obnova manželských slibů.

11,15
mše sv.

Svátek sv. Štěpána
8,30 Za Josefa Foučka, rody Foučků,
Tesků a duše v očistci

17,00 Česká mše vánoční
(koncert) městs. kostel
17,00
mše sv.

Čtvrtek 27. 12.
Pátek

11,15
mše sv.

svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků
18,00 volná intence
16,00 mše sv. Bubovice
10,10
mše sv.

11,15
b. sl.

17,00 Vánoční koncert Třemš.
kvítek městs. kostel

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 31. prosince 2018 do 13. ledna 2019
Starý Rožmitál
farní kostel Povýšení sv. Kříže
Pondělí 31. 12. 23,45 adorace, 24,00 svát. požehnání

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Hvožďany

Bělčice

Ostatní

18,00 Na poděkování Bohu
za uplynulý rok
14,00 mše sv. + Česká mše
vánoční
Bohutín

Úterý

Slavnost Matky Boží Panny Marie
1. 1. 18,00 volná intence

Středa

2. 1.

Čtvrtek

3. 1.

Pátek

4. 1.

1. pátek, Hodina B. milosrdenství
17,00 adorace, svátost smíření
18,00 volná intence

Sobota

5. 1.

1. sobota
9,00 volná intence

Neděle

Slavnost Zjevení Páně, Tří králů
6. 1. s žehnáním vody, křídy a kadidla
8,30 volná intence

Pondělí

7. 1.

---

Úterý

8. 1.

---

Středa

9. 1.

18,00 volná intence
Po mši sv. adorace

Čtvrtek

10. 1.

Pátek

11. 1.

Sobota

12. 1.

Neděle

13. 1.

18,00 volná intence
Po mši sv. adorace

14,30 mše sv. Centrum soc. sl.
17,00
mše sv.

16,00 Tříkrálový koncert žáků
a učitelů ZUŠJJR městs. kostel
10,10
b. sl.

11,15
mše sv.

14,30 mše sv. Centrum soc. sl.
17,00
mše sv.

17,00 svátost smíření
18,00 volná intence
16,00 mše sv. Bubovice
20,00 Spol. mladých fara
Svátek Křtu Páně
8,30 volná intence

10,10
mše sv.

11,15
b. sl.

