FARNÍ ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál
Číslo 7 Ročník XVI

7. dubna 2019

†!
Kristus včera i dnes, začátek i konec,
alfa i omega, Kristus je Pán všech věků, on vládne dějinám,
jeho je království i moc i sláva po všechny věky věků.
Amen.
Milí bratři a sestry!
Budu s Vámi slavit třetí Velikonoce. Jsou to největší křesťanské svátky. A to ne
pro veselou náladu a pondělní rošťárny… U nás v Brně bylo jednu dobu módou
o velikonočním pondělí házet z vyšších pater paneláku na lidi chodící po chodníku plastové pytlíky s vodou. Jako kluk jsem chtěl jít na návštěvu ke kamarádovi,
který také bydlel v paneláku. A právě, když jsem vcházel do vchodu, těsně kolem
mé hlavy zasvištěl pytlík plný vody a s obrovskou ránou se voda rozstříkla do
všech směrů, takže jsem měl mokré nohavice i boty… Štěstí, že ten letící šrapnel
asi litr/kilo těžké vody nezasáhl mou hlavu! No, vskutku „typická velikonoční
radost“! Čím jsou pro nás věřící Velikonoce? Jak je slavit a v čem spočívá příčina
naší víry a křesťanské radosti a naděje? Pro nás křesťany je nejdůležitější velikonoční Třídenní – Triduum, zvláště navazující Vigilie zmrtvýchvstání Krista v sobotu večer po západu slunce. Pojďme se právě nad touto Vigilií všech vigilií zamyslet:
Od nejstarších dob je tato noc zasvěcena Pánu (Ex 12,42), aby podle napomenutí
evangelia byli věřící, s hořícími lampami v rukou, podobni lidem, kteří očekávají
Pána, až znovu přijde, aby je nalezl, jak bdí, a přivedl je ke svému stolu. Velikonoční vigilie (bdění), které židé každoročně slavili jako památku na velikou noc,
kdy přenocovali v očekávání přechodu Pána, který je měl vysvobodit z faraonova
otroctví, to byl předobraz pravého přechodu Kristova, totiž noci opravdového
osvobození, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu.
Už od počátku církev každoročně slavila Velikonoce, slavnost všech slavností,
především noční vigilii. Vždyť Kristovo vzkříšení je zárukou naší víry a naděje, a
křtem a biřmováním jsme byli zapojeni do Kristova velikonočního tajemství,
s ním jsme zemřeli, s ním jsme byli pohřbeni, s ním vzkříšeni a s ním také budeme kralovat.

Dokument Příprava na velikonoční svátky a jejich slavení (čl. 77) vysvětluje, že
vigilie, která se v ní slaví, připomíná svatou noc, kdy Pán vstal z mrtvých, a je
považována za „matku posvátných vigilií“. V ní totiž církev s bdělostí očekává
vzkříšení Pána a slaví svátosti uvádějící do křesťanského života.
Tato noční vigilie je uspořádána takto: Po krátké slavnosti velikonoční svíce (první část obřadů této veliké noci) uvažujeme o tom, co Pán Bůh od počátku konal
pro svůj lid, důvěřujeme jeho slovu i příslibu (druhá část – bohoslužba slova); a
když se blíží den, jsme spolu s těmi, kdo se znovu narodili ve křtu (třetí část), povoláni k hostině, kterou Pán svou smrtí a zmrtvýchvstáním připravil svému lidu,
dokud nepřijde (čtvrtá část).
Při slavnosti svíce – paškálu se zpívá v slavnostním Exsultet:
„Ó vskutku blažená noc, ta jediná směla znát čas i hodinu, kdy Kristus vstal
z říše zemřelých. To je ta noc, o které je psáno: „Noc jako den se rozjasní“ a
„Noc je mým světlem ve všech mých radostech“. A tak posvěcená tato noc zahání hříchy, smývá viny, hříšníkům vrací nevinnost a zarmouceným radost; zahání nenávist, vytváří jednotu srdcí a pokořuje zlé moci.“
Dnešní církev prochází velkou zkouškou. Média, která chrlí do společnosti svými
„kanály“ mnoho nečistoty, bludů a hrubostí, čímž kazí již nejmenší členy naší
lidské populace, se zaměřuje drobnohledem na delikty duchovních, jakoby to byly
hříchy jaksi „jiné“, neodpustitelné a „delikátnější“, víc než hříchy rodinné (70%
zneužitých nezletilých!), klubové (20%), ba veřejné (nedozírné morální škody již
na nejmenších! – viz internet). Pochopitelně děti je třeba chránit zákonem před
kýmkoliv. Ale společnost (kromě petic) – ministrové, politici (kromě výjimek) –
to neřeší! Naopak se chystají zakomponovat genderovou ideologii do naší legislativy! Naši biskupové nesou těžké břemeno a je dobře, že se teď soustředili a modlili ve Svaté zemi, kde náš mistr a Pán Ježíš prolil svou krev na kříži za nás
všechny… Snad nabrali sílu k pokoře a k řešení prekérních problémů uvnitř
církve, která je svatá již ze svého původu – založil ji sám Pán Ježíš a sám ji stále
očišťuje svátostmi, protože bez jeho pomoci bychom toto božskolidské dílo dávno
zničili svými hříchy. Právě proto jsou pro nás Velikonoce tak zásadní! Každý rok
máme příležitost vstoupit při jejich slavení, do tajemství spásy v osobním přijetí
Krista jako Spasitele. Kéž by všichni lidé pochopili, co jsou Velikonoce, že to
nejsou jen „církevní svátky“, že je to duchovní realismus, cesta nadpřirozené pomoci všem, každému člověku, nadčasová událost, zasahující do hříchem narušeného světa! Cesta ven z bludného ďábelského kruhu! Ježíšovo zmrtvýchvstání je
cesta z hrobu ven, do věčnosti, zpět před svatou Boží tvář našeho nebeského Otce… Prosím, modlete se za pastýře Kristovy Církve, aby nám dali příklad v síle
pokory a pravdivosti, modlete se za celý svět, aby našel víru a východisko.
Přeji všem požehnané Velikonoce †!
Pater Petr

Národní pochod pro život a rodinu
Stejně jako v minulých letech projde Prahou Národní pochod pro život a rodinu –
letos v sobotu 27. dubna. Chce společnosti připomenout nenahraditelnou hodnotu
rodiny, manželství a respektu k životům těch nejmenších z nás. Organizátoři se
snaží vše ulehčit zvláště rodinám s dětmi, které mohou akci pojmout se svým duchovním správcem jako farní pouť. Program: 10.30 hod. katedrála – pontifikální
mše svatá, 12.30 hod. Klárov – oběd a program pro děti a dospělé, 14.00 hod. pochod pro život a rodinu centrem Prahy na Václavské náměstí, 16.00 hod. zakončení u sochy sv. Václava. Srdečně zvu všechny k účasti na této akci.
† Vlastimil Kročil

Mezifarní společenský večer po šesté
V pátek 1. března, poslední pátek před dobou postní, se v kulturním domě
v Hlubyni konal již šestý Mezifarní společenský večer. Akce se účastnili návštěvníci z farností spravovaných otcem Mariuszem Klimczukem, i z farností spravovaných paterem Petrem Misařem. K poslechu a tanci hrála hudební skupina Eleonor Richarda Nováka.
Večer obohatila připravená taneční vystoupení. Jako první se představily dámy
z březnického spolku Baráčníci. Příjemným překvapením pro všechny bylo vystoupení Bělčických mažoretek, nechyběly ani tradiční tance pro děti a vtipná taneční soutěž pro dospělé.
Na závěr bych jménem organizátorů ráda poděkovala všem dobrovolníkům nejen
z farností Starý Rožmitál a Březnice za pomoc s organizací akce a přípravou sálu,
otci Mariuszovi Klimczukovi za záštitu nad akcí a všem, kdo jakkoli přispěli
k pěknému průběhu večera.
Za organizátory Jarka a Petr Blažkovi, Honza Novotný

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na duben 2019
Představujeme aktuální modlitební záměr celosvětové sítě duchovního propojení
s papežem Františkem pro tento měsíc:
„Prosme, abychom přispívali k růstu kultury milosrdenství: nehleděli na druhého lhostejně a neodvraceli svůj pohled, když spatříme utrpení.“
Ježíš nás zve k pohledu na Otcovo Srdce, abychom tak denně objevovali, že jsme
bratři. Tento široký horizont nás uschopní překonávat krátkozrakou rozdělující
logiku. Osvojíme si pohled, který nebude znejasňovat a zapírat naše rozdílnosti
v jakési snaze o vynucenou jednotu nebo tichou marginalizaci. Budeme-li schopni
denně pozvedat oči k nebi v modlitbě Otčenáš, budeme žít nikoli jako nepřátelé,
nýbrž jako bratři.
__________________________________________________________________________________________

Zprávy a oznámení
Adorace a zpověď na Bílou sobotu
Na Bílou sobotu 20. 4. bude možno během dne (od 9,00 do 19,00h) navštívit ve
farním kostele Boží hrob a tiše adorovat umučeného Spasitele. Prosím, aby se
zájemci zapsali na listinu, která je k dispozici ve farním kostele. Potřebujeme
20 ochotných adorátorů. Využijte ten den ke smíření s Bohem (9,00 – 11,00 hod),
zpovídat se bude v sakristii!

Květnové události v naší farnosti
sobota 4. 5.
11,00 hod. – Pouť k Panně Marii Březnické (1. květnová sobota) s obědem
z vlastních zásob v lese u táboráku
pátek 10. 5.
17,00 hod. – Procesí od fary a žehnání obnoveného kříže na bývalém morovém
hřbitově poblíž farního kostela, pak uctění J. J. Ryby u jeho hrobu na hřbitově
18,00 hod. – Mše sv. k poctě sv. Kříže obětovaná za Jakuba Jana Rybu ve farním
kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále
19,00 hod. – Komorní koncert duchovní hudby ve farním kostele – 2. ročník
Festivalu J. J. Ryby
neděle 19. 5.
8,30 hod. poutní mše sv. ke cti sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Jana Nepomuckého na náměstí
pátek 24. 5. – Noc kostelů
18,00 hod. mše sv. ve f. kostele, 19,00 hod. zahájení programu – viz web Noc kostelů
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________
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Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 8. do 21. dubna 2019
Starý Rožmitál

Den
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Hvožďany Bělčice

Ostatní

Pondělí

8. 4.

---

Úterý

9. 4.

---

18,00 farní společ. Panský dům

10. 4.

18,00 Za Josefa a Annu Hulmanovy a celý rod
Po mši sv. adorace

14,30 mše sv. Centrum soc. sl.

Středa

17,00
mše sv.

Čtvrtek 11. 4.
Pátek

12. 4.

Sobota

13. 4.

Neděle

14. 4.

17,00 svátost smíření, 17,30 kř. cesta
18,00 Za Annu a Josefa Hulmanovy
20,00 Spol. mladých, fara SR
Květná neděle, 8,00 křížová cesta
8,30 Za Josefa a Josefu Hořejší a celý rod

10,10
b. sl.

Pondělí 15. 4.

---

Úterý

16. 4.

---

Středa

17. 4.

18,00 Za rod Hlaváčků
Po mši sv. adorace

14,30 mše sv. Centrum soc. sl.

Zelený čtvrtek
18,00 Ke cti Eucharistického Krista,
Čtvrtek 18. 4. adorace v Getsemanech
Za kněze a kněžská povolání
Pátek

Velký pátek, 14,30 křížová cesta
19. 4. 15,00 velkopáteční obřady

Sobota

Bílá sobota, 9,00 – 11,00 svátost smíření
20. 4. 9,00 – 19,00 adorace u Božího hrobu
20,00 Vigilie Za farnost

Neděle

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
21. 4. 8,30 Za farnost

11,15
mše sv.

15,00
mše sv.
18,00
vp.obřady

10,10
mše sv.

11,15
mše sv.

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 22. do 28. dubna 2018
Starý Rožmitál

Den
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Hvožďany Bělčice

Ostatní

Pondělí

22. 4.

Pondělí velikonoční
9,00 volná intence

Úterý

23. 4.

---

18,00 farní společ. Panský dům

Středa

24. 4.

18,00 volná intence
Po mši sv. adorace

14,30 mše sv. Centrum soc. sl.

Čtvrtek

25. 4.

Pátek

26. 4.

Sobota

27. 4.

Neděle

2. neděle velikonoční,
28. 4. Neděle Božího milosrdenství
8,30 Za všechny dobrodince církve

17,00
mše sv.

19,00 setk.na faře k Noci kostelů

17,00 svátost smíření
18,00 Na poděkování za výročí svatby
20,00 Spol. mladých, fara SR
10,10
b. sl.

11,15
mše sv.

19,00 Zahaj. koncert Festivalu
J. J. Ryby Podbrdské muzeum
11,15 mše sv. Újezdec

Velikonoční bohoslužby ve farním kostele
14. 4. Květná neděle – 8,00 hod. křížová cesta, 8,30 hod. průvod a mše sv.
18. 4. Zelený čtvrtek – 9,30 hod. mše sv. v ČB katedrále na památku ustanovení svátosti kněžství
18,00 hod. mše sv. na památku Večeře Páně + adorace v „Getsemanech“
19. 4. Velký pátek – 14,30 křížová cesta, 15,00 hod. velkopáteční obřady, ten den začíná novéna k Božímu milosrdenství
20. 4. Bílá sobota – celodenní tiché uctívání Božího hrobu (adorace), 9,00 – 11,00 hod. svátost smíření v sakristii
20,00 hod. slavnostní vigilie Zmrtvýchvstání Krista, křestní obnova, vrchol liturgického roku, proto zveme všechny farnosti!
21. 4. Boží hod velikonoční – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 8,30 hod. mše sv.

