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Úvodní slovo 
 

Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře:  
každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší souhlas. 

Božena Němcová 
 

 
František rodinám: Odložte své mobilní telefony a povídejte si spolu 
 

Papež František během generální audience11. listopadu 2015 na Svatopetrském náměstí pokračoval 
další katechezí o rodině, tentokrát věnované významu rodinné sounáležitosti. 
Společně trávený čas v rodině je nesmírně důležitý, neměl by být rozptylován puštěnou televizí nebo 
používáním telefonu, zdůrazňoval papež František během své dnešní promluvy na Svatopetrském ná-
městí. Minulý týden se zamýšlel nad rodinou, jako místem, kde se učíme odpuštění, dnes uvažoval 
nad významem pospolitosti a sounáležitosti členů rodiny. 
Společné posezení rodiny u jídla František popisuje jako čas sdílení. Dělení se o pokrm a zároveň 
vzájemné vyprávění zážitků dne vnímá papež jako základní obraz pospolitosti a solidarity. Bohužel 
však dnes dochází v některých společnostech k vytrácení tohoto obrazu, k vytrácení plnohodnot-
ného trávení společného času u jídla s ostatními členy rodiny. 
„Když jsou děti u stolu připojeni ke svým počítačům nebo telefonům a neposlouchají jeden druhého, 

to není rodina,“ řekl papež. Vyzval proto všechny, aby se ve svých rodinách navzájem poslouchali, 
vnímali se a povídali: „U stolu by nemělo být ticho,“ dodal. 
Protože nám Ježíš daroval eucharistii v podobě pokrmu, mezi rodinou a mší svatou existuje velmi 
blízký vztah. Sounáležitost zakoušena v rodinách by se měla rozšiřovat do celé společnosti jako znak 
Boží lásky. Tímto způsobem se podle Františka stává eucharistie jakousi „školou inkluze“, kde se 
člověk učí být pozorný k potřebám druhých. 
Papež také upozornil na lehkovážné plýtvání jídlem na některých místech, zatímco jinde, naši bratři 
a sestry hladoví. 
Na závěr pozval celou církev k tomu, aby byla znamením pospolitosti a solidarity pro dobro celé 
společnosti, zvláště během nadcházejícího Svatého roku milosrdenství. 
 

(zdroj: Vatican Radio, Zenit; foto: Matthew G/ Flickr.com) Autor: Zuzana Lášková, http://tisk.cirkev.cz/ 
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Závěrečná zpráva biskupské synody v češtině 
 

Biskupové z celého světa, kteří se ve dnech 4. – 25. října 2015 ve Vatikánu zamýšleli nad posláním a 

povoláním rodin v církvi a v současném světě, schválili v závěru zasedání synody zprávu. Přinášíme 

český překlad tohoto dokumentu, který byl předán papeži Františkovi. 

 „Ukončit synodu znamená pro církev vrátit se skutečně ke ‚společnému putování‘, abychom nesli do 

každého místa na světě, do každé diecéze, do každého společenství a každé situace světlo evangelia, 

objetí církve a podporu Božího milosrdenství.“ Těmito slovy ukončil papež František svůj projev v 

závěru podzimního zasedání biskupské synody. Ve dnech 4. – 25. října 2015 se 270 biskupů z celého 

světa a téměř stovka dalších odborníků, posluchačů i delegátů jiných církví zamýšleli nad tématem 

rodiny a jejím poslání či povolání v církvi a současném světě. 

Krátce před papežovým závěrečným vystoupením hlasovali biskupové o závěrečné zprávě (tzv. Re-

latio finalis), jež shrnovala výsledky synody. Všech 94 odstavců dokumentu bylo schváleno dvoutře-

tinovou většinou. Podobně jako v loňském roce jsou na konci zprávy uvedeny výsledky hlasování: 

minimální počet pro to, aby nějaký odstavec byl považován za výsledek synody, byl 177 (dvě třetiny 

z 265 hlasujících). 

„Osobně považuji cestu, kterou synoda urazila od pracovního dokumentu Instrumentum laboris až 

k závěrečné zprávě, za mimořádnou. Zpráva je mimořádně bohatá a také dobře vyvážená a uspořá-

daná,“ uvedl vatikánský mluvčí Federico Lombardi. 

Dokument je rozdělený do tří částí: první, nazvaná „Církev naslouchá rodině“ , shrnuje mnohé situace 

rodin ve světě i výzvy, jimž lidé v rodině čelí. Popisují se zde nejen např. proměny společnosti, vztah 

kultury a rodiny nebo otázky samoty, chudoby a ekologie; zvláštní oddíl je také věnovaný jednotli-

vých členům rodin, vdovcům a vdovám, lidem bez rodiny, utečencům nebo těm, kdo doma prožívají 

smutek. Jedna celá kapitola se také zabývá citovým životem v rodině. 

Druhá část, nazvaná „Rodina v Božím plánu“, představuje rodinu v Bibli a církevním učení s důrazem 

na poslední papeže a zabývá se také např. nerozlučitelností manželství, vztahu mezi rodinou a církví 

nebo milosrdenstvím, které je základem hlásání víry. 

Poslední část – „Poslání rodiny“ – se věnuje hledání odpovědí na aktuální výzvy. Nalezneme zde 

např. téma přípravy na manželství, výchovy nebo evangelizace. Pozornost je věnována doprovázení 

těch, kdo žijí v komplikovaných situacích, např. po rozvodu, v druhém manželství nebo ve smíšeném 

manželství. Biskupové se také věnují tématu lidí s homosexuální orientací.   

Jelikož je biskupská synoda poradním hlasem papeže, který nemá rozhodovací pravomoc, byly vý-

sledky jednání předány papeži Františkovi s žádostí, aby zvážil sepsání samostatného dokumentu vě-

novaného rodině. 

Plné znění závěrečné zprávy je v příloze. 

Celý text dokumentu ke stažení na  
http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/zaverecna-zprava-biskupske-synody-v-cestine/ 

Autor: Ondřej Mléčka. http://tisk.cirkev.cz/ 

 



Novéna – zasvěcení českobudějovické diecéze Panně Marii 

Novéna slouží jako příprava na zasvěcení českobudějo-
vické diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které 
uskuteční otec biskup Vlastimil Kročil dne 21. listopadu 
2015, o svátku Obětování Panny Marie v rámci jáhen-
ského svěcení, v klášterním kostele před obrazem Panny 
Marie Klasové, patronky Českých Budějovic. 
Obřadu zasvěcení bude předcházet mimořádné vystavení 
milostného obrazu Panny Marie Budějovické ve studniční 
kapli křížové chodby Dominikánského kláštera na Piaris-
tickém náměstí v těchto dnech: 
 

20. listopadu 2015 od 16:30 do 19:00 hod. 
21. listopadu 2015 od 9:00 do 17:00 hod. 
22. listopadu 2015 od 9:00 do 17:00 hod. 
 

Ježíš povzbuzoval své učedníky k neustálé modlitbě 
slovy: „Je třeba se stále modlit a neochabovat“ (Lk 18,1). 
Podobně povzbuzoval i apoštol Pavel soluňské křesťany, 
aby se „bez přestání modlili“ (1 Sol 5, 17) a Evagrius 
z Pontu napsal: „Nebylo nám přikázáno neustále pracovat, 
bdít a postit se, ale bez ustání se modlit“ (Capita practica 
ad Anatolium 49). Taková neúnavná horlivost může po-
cházet jen z lásky k Pánu Ježíši a jeho matce Panně Marii. 

Láska k nim otevírá lidská srdce pravdám, které vyplývají z víry. Jedna z nich je i to, že modlit se je 
vždy možné, ať již se člověk ocitá v jakékoliv situaci či jakékoliv životní bouři. V tomto duchu chci 
povzbudit i já k modlitbě mariánské novény. 

Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický 

 
Poděkování za podporu a dary na Misijní neděli 2015 

 
„Víra bez skutků je mrtvá." (Jak 2, 26) 
 

Předposlední neděli v říjnu se slavila Misijní neděle. V tento den mod-
liteb za misie, stejně tak jako po celém světě, i u nás většina kostelů 
ožila dětmi v kostýmech a barvami Papežských misijních děl. Velmi 
si vážíme lidí, kterým není lhostejný život druhých a pomáhají potřeb-
ným bez ohledu na jejich barvu pleti, náboženské vyznání či národ-
nost. Zejména vaším prostřednictvím ožívá naše víra a naše země je 
obohacena touto štědrostí. 
Děkujeme všem farnostem, Misijním klubkům i jednotlivcům a všem 

ostatním, kteří se podíleli na přípravách a průběhu oslav Misijní neděle. 
Děkujeme za dary, bez ohledu na jejich formu. 
Děkujeme za Vaše společné modlitby za misie, misionáře, šíření víry a misijního růžence. 
Děkujeme za vaše ohlasy a fotografie oslav z různých koutů Čech a Moravy. 
Děkujeme, že podporujete Papežská misijní díla, která spojují Vaši pomoc se šířením víry v rámci 
Kongregace pro evangelizaci národů. 
Bůh Vám žehnej.                                                                                Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD 



Zprávy a oznámení 
 
Poděkování za dary na misie 
V našich farnostech se vybralo 8 650Kč ve farnosti Starý Rožmitál a 2 580Kč ve farnosti Hvož-
ďany. I mně dovolte Vám, dárcům, poděkovat a vyprošovat požehnání. 

P. Jan Kuník 

 
Poděkování 
Děkujeme tímto těm, kdo nám dopřáli dne 6. 9. 2015 přijmout svátost biřmování ve hvožďanském 
kostele. Naše díky patří knězi P. Janu Kuníkovi za naši přípravu pro tento den. Přes zdravotní pro-
blémy, starosti a zajištění všeho potřebného dokázal uskutečnit pro nás krásný obřad. 
Osobně jsme poděkovali také ani biskupovi Pavlu Posádovi za milé jednání, nádherné kázání a udě-
lení svátosti darů Ducha sv. 
A jako světlý paprsek pro nás byly písně, které nám za doprovodu hudebníků zpívala Třemšínská 
kvítka. To přispělo k radostné atmosféře celého obřadu a bylo to moc pěkné. 
 

Ještě jednou Vám všem moc děkují Jana Hudečková, manželé Petr a Radka Janů. 
 
Diskuse "Migrace – emigrace – svoboda"  
Při příležitosti státního svátku - dne boje za svobodu a demokracii Vás 17. listopadu 2015 v 19.00 
hod. zveme do Studentského kostela v Českých Budějovicích  /kostel Sv. Rodiny, Senovážné nám./ 
na diskusi s P. Güntherem Ecklbauerem OMI a Mons. Vlastimilem Kročilem na téma MIGRACE – 
EMIGRACE – SVOBODA. Diskusi moderuje Ondřej Doskočil.  

www.bcb.cz 
 
Jáhenské svěcení 
V sobotu 21. 11. v 10,00 se v kostele Obětování P. Marie v Českých Budějovicích koná jáhenské 
svěcení Dominika Ettlera z Třeboně, Karla Faláře z Volar a Mgr. Rudolfa Huška ze Záhoří. V rámci 
obřadu proběhne zasvěcení českobudějovické diecéze Panně Marii. 
 
Zahájení Adventu v Rožmitále 
V sobotu 28. 11. zveme na posvěcení a rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Rožmitále, kterému 
od 17,30 předchází program žáků ZŠ a ZUŠ J. J. Ryby na nádvoří Podbrdského muzea. 

 
Prosba 
Mil í přátelé, jsem upoutána na invalidní vozík a můj stav začíná vyžadovat pomocnou ruku. Proto 
k sobě hledám pomocnici – pečovatelku a možná i přítelkyni .  
Našla by se mezi Vámi taková, která by mi chtěla a mohla pomoci a také si trochu přivydělala?  
Jednalo by se o odpolední hodiny od pondělí do pátku (cca od 14:30 - 18:00 h.) a je potřeba fyzická 
zdatnost. Kontaktujte mne na tel. č.: 723 843 144. 

 
Omluva 
Vážené čtenářky a vážení čtenáři Farního zpravodaje, omlouváme se za prodlevu ve vy-
dávání našeho časopisu, způsobenou nemocí duchovního. Děkujeme za pochopení. 

Redakce 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  
℡ 318 665 182 Uzávěrka příštího čísla je ve středu 25. 11. 2015. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová 
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz 



 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 16. do 29. listopadu 2015 
Starý Rožmitál 

Hvožďany Ostatní 
farní kostel Povýšení sv. Kříže filiální kostel sv. Jana Nepomuckého 

Pondělí 16. 11.  mše sv. není 12,15 Uložení do 
hrobu. (Růžena Malá)  

Úterý 17. 11.  mše sv. není  setkání na vikar. Písek 

Středa 18. 11.  
17,00 Za † rodiče, švagra a manžela. 
Poděkování P. Marii a Pánu Bohu  
za vyslyšení proseb za uzdravení. 

  

Čtvrtek  19. 11.    14,30 mše sv.  
Centrum soc. služeb 

Pátek 20. 11.  18,00 Za † Josefa Drazdíka, jeho bratra 
Miroslava a jejich rodiče   

Sobota 21. 11.  18,00 Za † Jaroslava Nolče a celý rod  10,30 Slavnostní 
posvěcení kaple Pozdyně 

Neděle 22. 11. 
Slavnost Ježíše Krista Krále  
8,15 Za Františku a Josefa 
Drechslerovy 

 10,00  
mše sv.  

Pondělí 23. 11.  18,00 Za Jakuba Jana Rybu 
Celebruje Otec kardinál Dominik Duka.   

Úterý 24. 11.  mše sv. není   

Středa 25. 11.  mše sv. není   

Čtvrtek  26. 11.    17,00 mše sv.  Voltuš 

Pátek 27. 11.  18,00 Za Marii Vonáškovou a její rodiče   

Sobota 28. 11.  18,15!! Za Marii a Adolfa Trčkovy, 
rodinu Průchovu a Trčkovu a za d. v o.   

Neděle 29. 11. 

1. neděle adventní 
8,15 Za † Růženu Foučkovou, 
rod Foučků a Tesků a d. v o. 
 

 
10,00 mše sv. 

16.00 žehnání adv. 
věnců – před Obec. úř. 

 


