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Tajemství rodiny
Milí farníci, jistě si vzpomenete, že bylo před nedávnem ve Vatikánu rušno – probíhala Synoda
o rodině. Vraťme se k tak důležitému tématu, zvláště teď o Vánocích, aktuálnímu. Rodina, manželství
a rodičovství, to jsou témata, kterým se lidstvo (zvl. to „západní“) bude muset od základu znovu
pravdivě věnovat navzdory preferované ekonomii (je spočítáno, kolik „stojí“ dítě) a sobeckým zájmům genderové ideologie (sexuální - spíše deviantní - revoluce). Co je rodina? Dovolte pár převzatých inspirativních myšlenek: „...Členové rodiny jsou životně závislí jedni na druhých: děti a rodiče,
manžela a manželku nespojuje volba, nýbrž nouze. A stůl, postel a obývák, kde probíhají elementární
činnosti jídla, spaní a společného přebývání, jsou podstatná místa nevyskytující se v žádném úřadě.
Členové rodiny však závisejí také odshora, protože jeden skrze druhého se stávají součástí dění, které
demontuje jejich prognózy. Dosvědčují to antické tragédie, které jsou vždycky inscenacemi rodinných příběhů. A je to obvyklé rovněž v Moliérových komediích: syn či dcera tam mají otce a matku
pouze proto, aby je opustili, založili jinou rodinu a vybrali si partnera, který podle mínění rodičů
nezřídka není nejlepší.
Rodina se vždycky přesahuje, nejenom darem narození, ale také vnějšími smlouvami, z nichž pochází a k nimž směřuje. Existuje tchyně, ale také tchyně vašeho potomka; rozpětí mezi příbuznými
vytváří – podle Aristotela – vesnici a pak město.
Svoboda bez nezávislosti nás vrhá do dobrodružství a také dramat, odpovídá svazkům, které nejsou smluvní. Nám by se líbilo žít jenom smluvně, stanovovat vztahy podle vlastní výhodnosti, nasazovat se, když ucítíme příležitost a vyvázat se, když něco nevoní. Společníka vyměnit lze, ale potomka nikoli. Je možné spřátelit se s někým, kdo je starší než my, ale nelze se bez strojenosti stát přítelem
vlastního otce. Tak jako různost pohlaví znemožňuje jejich fúzi, tak různost generací zakazuje nivelizaci. Máme zde co do činění s kauzálním řádem, danou hierarchií, zděděným odkazem, který nabízí
svobodě, aby se otevřela reálným distinkcím a nezabředla do nerozlišování v domnělé všemohoucnosti.
Pokusme se nyní popsat rodinu v tajemství její podstaty. Není to jedna z věcí, nýbrž krb, ohniště
nikoli »zavřené«, nýbrž zářící. Je to ohniskový bod malby, není vidět na obraze, nýbrž umožňuje
vidět obraz. Ohniště je také oheň, totiž světlo a teplo, a není tedy osvěcován něčím jiným, nýbrž
vydává světlo ze sebe a vyjevuje se. Chci tím říci, že rodina ještě před tím nežli se o ní přemýšlí, je
tím, co nás do přemýšlení uvedlo. Často bývá opomíjena stejně, jako si neuvědomujeme krajinu, jako
nevidíme, co nás brzdí a pohání vpřed. Vlivem tohoto opomíjení a z něho plynoucí individualistické
fikce tíhneme k oddělování logického od genealogického. Považujeme člověka za individuum obdařené rozumem a odmítáme jej považovat za potomka jeho předků. Je však jedním i druhým. Křesťanská tradice to připomíná božsky: Logos je řecké jméno rozumu, ale také evangelní jméno Syna.

Co je tedy rodina? Můžeme ji, počínaje tím, co již bylo řečeno, označit za tělesný podklad otevřenosti vůči transcendentnu (přesažnosti). Různost pohlaví, různost generací a různost těchto
růzností nás učí obracet se k jinému jakožto jinému. Je to nevypočitatelné místo daru a recepce
života, který se vyjadřuje s námi, ale někdy i nám navzdory, a neustále nás posouvá kupředu do
tajemství bytí.
Jakožto primární místo existence je rodina také místem rezistence. Rezistence proti ideologii,
politické korektnosti a programování. Rodina je
originálním společenstvím, které je především
dáno přirozeností…“ (Z italského „Ma che cos´è
una famiglia?“, Ares, Milano 2015)
Kristus posouvá přirozenost manželství do
svátostné roviny, tj. do roviny soužití s Bohem,
jako způsob posvěcení lidského rodu tím, že jedná
nejen morálně, ale svatě, božsky. Ale o tom někdy
příště.
Národní týden manželství, který proběhne
13. – 19. února 2017 je iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity, které připomínají, že
manželství nemusí být nudné a nikdy není pozdě na to, udělat něco zajímavého. Myšlenka uspořádat
v týdnu kolem svátku sv. Valentina velkou kampaň, která by nejen manželským párům, ale i celé
společnosti připomněla, že manželství je vzácnou hodnotou a je třeba o něj pečovat, se zrodila v roce
1996 ve Velké Británii. Zakladatel a zároveň ředitel Národního týdne manželství – Richard Kane –
prý byl ohlasem velmi překvapen. V současné době kampaň
probíhá v dalších osmnácti zemích světa. Česká republika se
k iniciativě připojila v roce 2007. Aktivity probíhající v rámci
Týdne manželství jsou každoročně zveřejňovány na stránkách
www.tydenmanzelstvi.cz
Milí farníci, ze srdce vám přeji, aby vás Vánoce spojily nejen
u štědrovečerního stolu, ale především v krajině srdeční a v daru
víry. Bůh, který se z lásky k nám stal člověkem, vám žehnej †!
Pater Petr M.

Korunka k Božímu Milosrdenství
Modlí se na obyčejném růženci: na začátku: Otče náš…, Zdrávas Maria…, Věřím v Boha…
na zrnkách Otčenáše: Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a
našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.
na zrnkách Zdrávasu: Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i celému světu.
na zakončení (třikrát): Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým
světem.
Přislíbení Pána:
„Duše, které se budou modlit tuto Korunku, zahrnuje moje milosrdenství v životě a zvláště v hodině
smrti. Skrze modlitbu této Korunky rád dám všechno, oč mě budou prosit.“
Korunku nadiktoval Pán Ježíš sestře Faustině ve Vilně 13. – 14. září 1935 jako modlitbu na utišení a
zmírněním Božího hněvu. Když se modlíme tuto Korunku, obětujeme Bohu Otci „Tělo a Krev, Duši a
Božství“ Ježíše Krista a současně prosíme „o milosrdenství pro nás a pro celý svět“

Z deníčku sestry Faustyny:
V jisté chvíli, když jsem šla po chodbě do kuchyně, jsem v duši uslyšela tato slova:
„Neustále se modli Korunku, kterou jsem tě naučil. Každý, kdo se ji bude modlit, dosáhne velkého
milosrdenství v hodině smrti. Kněží ji budou dávat hříšníkům jako poslední záchranu; i kdyby byl
hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto Korunku, dosáhne u mého nekonečného
milosrdenství milost. Přeji si, aby mé milosrdenství poznal celý svět; nesmírné milosti toužím dávat
duším, které důvěřují mému milosrdenství."
Dnes mi Pán řekl: Zapiš, má dcero tato slova:
Všem duším, které budou uctívat mé milosrdenství, šířit jeho úctu a povzbuzovat jiné duše k důvěře
v mé milosrdenství.
Tyto duše v hodině smrti nezakusí strach. Mé milosrdenství je v tomto posledním boji ochrání… Má
dcero, vybízej duše k modlitbě té Korunky, kterou jsem ti odevzdal. Skrze modlitbu této Korunky rád
dám všechno, oč mě budou prosit. Když se ji budou modlit i zatvrzelí hříšníci, naplním jejich duše
pokojem a hodina jejich smrti bude šťastná.
Litanie k Božímu milosrdenství
Milosrdenství Boží, pramenící z lůna Otce, ..................důvěřuji ti.
Milosrdenství Boží, největší Boží vlastnosti
Milosrdenství Boží, nepochopitelné tajemství
Milosrdenství Boží, prameni tryskající z tajemství Nejsvětější Trojice
Milosrdenství Boží, nedostižné lidským ani andělským rozumem
Milosrdenství Boží, které nás voláš z nicoty k bytí
Milosrdenství Boží, z něhož pramení všechen život a štěstí
Milosrdenství Boží, přesahující nebesa
Milosrdenství Boží, zdroji divů a zázraků
Milosrdenství Boží, zahrnující celý vesmír
Milosrdenství Boží, sestupující na svět v osobě vtěleného Slova
Milosrdenství Boží, které vytrysklo z otevřené rány Ježíšova Srdce
Milosrdenství Boží, skryté v Ježíšově Srdci pro nás a zvláště pro hříšníky
Milosrdenství Boží, nevyzpytatelné v ustanovení Eucharistie
Milosrdenství Boží, v ustanovení svaté Církve
Milosrdenství Boží, ve svátosti křtu svatého
Milosrdenství Boží, které nás ospravedlňuje skrze Ježíše Krista
Milosrdenství Boží, které nás provází celý život
Milosrdenství Boží, které nás zaplavuje zvláště v hodině smrti
Milosrdenství Boží, které nás obdařuje věčným životem
Milosrdenství Boží, které nás chrání před pekelným ohněm
Milosrdenství Boží, obracející zatvrzelé hříšníky
Milosrdenství Boží, úžase andělů a vytržení světců
Milosrdenství Boží, které nás pozvedá v každé nouzi
Milosrdenství Boží, zdroji našeho štěstí a radosti
Milosrdenství Boží, koruno všech Božích skutků
Milosrdenství Boží, v němž jsme všichni ponořeni
Milosrdenství Boží, sladký pokoji ztrápených srdcí
Milosrdenství Boží, jediná naděje zoufalých duší
Milosrdenství Boží, odpočinku a pokoji uprostřed trýzní
Milosrdenství Boží, rozkoši a vytržení svatých duší
Milosrdenství Boží, probouzející naději v každé beznaději, důvěřuji ti.
Věčný Bože, jehož milosrdenství je nevyčerpatelné a poklad slitování nepřeberný, shlédni na nás
s laskavostí a rozhojni v nás své milosrdenství, abychom v těžkých chvílích nezoufali a neklesali na
duchu, ale poddali se s velkou důvěrou tvé svaté vůli, která je láska a milosrdenství samo. Amen.
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Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 19. prosince 2016 do 1. ledna 2017
Starý Rožmitál

Den

farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí

19. 12.

mše svatá není

Úterý

20. 12.

mše svatá není

Středa

21. 12.

7,00 mše sv. - roráty (volná intence)

Čtvrtek

22. 12.

18,00 volná intence
Po mši sv. adorace

Pátek

23. 12.

17,00 svátost smíření
18,00 volná intence

Sobota

24. 12.

Neděle

25. 12. Slavnost Narození Páně
8,30 Za farnost

Pondělí

26. 12.

Svátek Sv. Štěpána
8,30 volná intence

Úterý

27. 12.

Svátek sv. Jana Evangelisty
18,00 volná intence
Při mši sv. žehnání vína.

Středa

28. 12.

Svátek sv. Betlémských mučedníků
18,00 volná intence

Čtvrtek

29. 12.

18,00 volná intence
Po mši sv. adorace

Pátek

30. 12.

Svátek Svaté rodiny
18,00 volná intence
Při mši sv. obnova manželských slibů.

Sobota

31. 12. sv. Silvestr – konec občans. roku
23,45 adorace 24,00 svát. požehn.

Neděle

1. 1.

Hvožďany

Bělčice

Ostatní

14,30 mše sv.
Centrum soc. služeb
18,00 farní společenství
Panský dům
17,00 mše sv.
P. M. Kozubík

22,00 vigilie + Česká mše vánoční 15,00 vánoční setkání s dětmi
Za Jakuba Jana Rybu a jeho rodinu u Betléma

22,00
bohosl. slova
10,10
mše sv.

11,15
mše sv.
17,00 – Česká mše ván.
městský kostel

10,10
mše sv.

15,00 mše sv. a svěcení
opravené kaple
Záhrobí
17,00
mše sv.

Slavnost Matky Boží Panny Marie
8,30 volná intence

14,00 mše sv. + Česká
mše vánoční Bohutín

10,10
mše sv.

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 2. do 15. ledna 2017
Starý Rožmitál

Den

farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí

2. 1.

mše svatá není

Úterý

3. 1.

mše svatá není

Středa

4. 1.

Čtvrtek

5. 1.

Hvožďany

Bělčice

Ostatní

14,30 mše sv.
Centrum soc. služeb
18,00 farní společenství
Panský dům
18,00 volná intence
Po mši sv. adorace

17,00 mše sv.
P. M. Kozubík

Slavnost Zjevení Páně
18,00 volná intence
s žehnáním vody, křídy a kadidla

Pátek

6. 1.

Sobota

7. 1.

Neděle

8. 1.

Pondělí

9. 1.

mše svatá není

Úterý

10. 1.

mše svatá není

Středa

11. 1.

Čtvrtek

12. 1.

18,00 volná intence
Po mši sv. adorace

Pátek

13. 1.

17,00 svátost smíření
18,00 volná intence

Sobota

14. 1.

Neděle

15. 1.

17,00
mše sv.
Svátek Křtu Páně
8,30 Na poděkování za uplynulý rok

17,00 Novoroční koncert
Třemš. kvítek městs.kostel.
9,30 mše sv. + Česká
mše vánoční Březnice

10,10
mše sv.

17,00 mše sv. Voltuš
17,00 mše sv.
P. M. Kozubík

17,00
mše sv.
8,30 volná intence

10,10
mše sv.

