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Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, 

znám svoje ovce a moje ovce znají mne. 

Aleluja. 
 

Milí farníci! 

 

Prožíváme dobu velikonoční – nebo jsme již sklouzli do všednosti…? Bohoslužba 

zevšedněla, už chodit nemusíme, páč máme svátky za sebou? Jak se nám daří 

setkávat se vzkříšeným Ježíšem? Jednou se zeptali pana Paroubka, tehdy 

premiéra, jestli je věřící, on odpověděl, že na to nemá čas… Ovšem, byl tehdy 

mimořádně zaměstnaným člověkem. Myslím, že podobnou odpověď bychom 

dostali od současného premiéra, který neoblomně trvá na svém postu, jakoby byl 

nenahraditelný spasitel, jenž svým soukromým zázrakem velkého bohatství 

zajišťuje budoucí bohatství nás všech, což je bohužel víra dnešní doby… A tak se 

klaníme neviditelnému zlatému teleti, chiméře v nedohlednu, po níž skrytě prahne 

každá duše, tedy pokud nepatří Kristu Ježíši, jenž dává pravou svobodu. Ano, 

svobodu! A pravdu. A lásku. A pokoj, který tento svět neumí dát. Jak je mi líto 

věřících, kteří mají k tajemství spásy tak blízko – a přece je jejich víra tak plytká, 

postavená na dočasných dojmech, na vizáži, na „řečech“ druhých, na vlastních 

sobeckých postojích, na pýše zdánlivě křesťanského života žitého jen na oko před 

ostatními, protože to jinak nejde, musí si přeci zachovat „tvář“ a neztratit něco ze 

své společenské pozice… Takové divadýlko… Ubohá víra na periferii nesmrtelné 

duše, v jejímž středu je Vzkříšený Pán, jenž „do vlastního přišel…“ Papež 

František mluvil o významu proroctví v dnešní době, říká, že pravost takového 

proroka je v tom, když dokáže mluvit pravdu, ale také (s láskou k lidem) plakat 

nad nevěrností a malověrností. Nuže, občas pláču, váš ubohý kněz, nad někým i 

nad sebou, neboť Pán je tu a vše vidí a já (jinak neumím) vidím Jej. Pane, smiluj 

se nad námi, dej nám všem živou velikonoční víru, děkuji! Aleluja! 

 

                                                                                                       Pater Petr                                      

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



Vyžadujeme-li od lásky přespříliš, je zklamání nevyhnutelné 
 

„Když jsem se vdávala, myslela jsem si, že konečně budu prožívat štěstí. 

Konečně mělo skončit mé dívčí osamocení. Byla jsem přesvědčená, že 

s manželem, tak okouzlujícím a jemným mladým mužem, jaký byl v době našeho 

zasnoubení, budeme nejbáječnější dvojicí na světě. Mým přesvědčením bylo, že 

budeme všechno sdílet – své touhy, myšlenky, plány, víru. Bohužel jsem brzy 

dopadla na tvrdou zem, protože se má očekávání nenaplnila a já se cítila 

podvedená. Mladým lidem je důležité povědět, že po svatbě nenastane ráj. 

Nenašla jsem to, o čem jsem snila.“      
 

Lidské srdce nikdy neřekne: „Dost“    
Proč se to stalo? Protože lidské srdce neřekne nikdy: „Dost!“ Láska slibuje 

splynutí, ale manželé zůstávají dva – se stěnou svých rozdílností. Manželství 

slibuje také sdílení, dialog, ale málokdo mluví o tíze každodennosti. Láska slibuje 

úplnou pohotovost pro druhého, ale druhý je svobodná bytost, která náleží v první 

řadě sobě. Slibuje hluboké poznání milované bytosti, ale ten druhý zůstává 

tajemstvím, jehož vnitřní svět patří Bohu. Slibuje štěstí, ale přicházejí nemoci, 

přichází i pokles touhy.   
 

Nedokonalost patří k člověku 

Abychom mohli čelit této nevyhnutelné nespokojenosti, je nejprve třeba přestat se 

jí divit. Součástí lidské přirozenosti je nedokonalost. Nedokonalost nás dostihne 

ve všech oblastech a ani láska tomuto omezení lidské bytosti neunikne. Přijmout 

se s omezením a přijmout omezení druhého znamená opustit sny dospívání. Stát 

se dospělým znamená vypořádat se s nedokonalostí, pochopit, že pravá dokonalost, 

pravá velikost spočívá právě ve způsobu prožívání šedi každodennosti – odchod do 

práce, naplnění ledničky nebo úklid bytu. 
 

Absolutní naplnění nám nikdy neposkytne žádný člověk  
Druhý nikdy nebude moci uspokojit tu trýznivou touhu po absolutnu, tu Boží 

trýzeň, která je v hloubi všech srdcí. Vyžadujeme-li od lásky příliš, je zklamání 

nevyhnutelné. Je třeba vidět, co je zřejmé: manžel není nekonečný Bůh a nemůže 

splňovat nárok na ukojení žízně po Nekonečnu. A přece je lidská láska se svou 

vrtkavostí, nepředvídavostí a se svou schopností uchvátit přesně tím, co potřebuje 

lidská bytost a co ji připravuje, aby se jednoho dne dokázala setkat s láskou 

absolutní.    
 

Nehledej (plnou) útěchu v lásce s člověkem   
Milovat někoho znamená přijmout, že ho nikdy plně nepochopím,  

být ochotni se změnit, a tedy trpět, vzdát se něčeho pro něj. Boha je třeba milovat 

víc než svoji ženu nebo muže. 

Jestliže hledáš útěchu v lásce k někomu, kdo ti je blízko, jsi na špatné cestě. 

Protože útěchu ti může dát jen Bůh. A pokud On chce, může ti ji dát skrze někoho. 
 

(Podle knih: Denis Sonet Miláčku netrap mě, a knihy Smrt nemá poslední slovo) 



Prázdné hnízdo v Rožmitále  
V závěru velikonočního oktávu (6. – 8. dubna) jsme se zúčastnili víkendového 

setkání manželů 50+. Téma víkendu bylo „Jak naplnit prázdné hnízdo“. Prázdné 

hnízdo je výraz označující rodinu, ze které odcházejí dospělé děti, a manželé po 

letech společné péče o děti zůstávají sami a tato změna pro ně nemusí být jedno-

duchá. Stává se, že právě v tomto čase manželství procházejí krizemi a mnohá 

manželství se po letech společného života rozpadají. Setkání se konalo v Panském 

domě v Rožmitále pod Třemšínem. Po ubytování se v pátek večer některé páry 

účastnily mše svaté v kostele sv. Jana Nepomuckého na náměstí, několik kroků 

od Panského domu. Po večeři následovalo úvodní slovo a vzájemné představení. 

Bylo nás celkem 10 párů a manželé Alena a Pavel Poláčkovi z Diecézního centra 

pro rodinu českobudějovické diecéze, kteří celý víkendový program připravili. 

Setkání organizovalo Pastorační středisko – Centrum pro rodinu pražské arcidi-

ecéze, ale kromě manželských párů z arcidiecéze (z Prahy, z Dobříše i místní 

z Rožmitálu) se účastnili i manželé od Hranic na Moravě nebo manželský pár 

z Církve bratrské z Pardubic. V sobotu po snídani jsme vyslechli přednášku Aleny 

Poláčkové o rizicích hrozících vztahu po odchodu dětí z rodiny. Po obědě jsme se 

„povinně“ věnovali sdílení v manželském páru, většina z nás k tomu využila pro-

cházku v okolí Rožmitálu. Odpolední přednášku o duchovních aspektech prázd-

ného hnízda si připravil Pavel Poláček, ale stejně jako on dopoledne doplňoval 

přednášku Aleny, tak si nyní Alena občas vzala slovo a doplnila ženský pohled. 

Po přednášce jsme se rozdělili do dvou skupinek a vyměňovali si zkušenosti rodi-

čů, kteří zůstávají sami, stejně jako jsme byli sami na začátku manželství. Po ve-

čeři následovala v kapli bohoslužba s přímluvnou modlitbou. Tuto možnost vyu-

žily skoro všechny manželské páry. Bohoslužba vyústila v obnově manželského 

slibu a každý muž dostal růži, aby ji mohl předat své ženě. Většina z nás považo-

vala tuto část programu za nejhlubší zážitek celého víkendu. Na závěr večera ještě 

někteří z nás využili možnost shlédnout argentinský film „Prázdné hnízdo“. 

V neděli po snídani byla možnost navštívit mši svatou, tentokrát v kostele Pový-

šení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. Stejně jako v pátek ji sloužil P. Petr Misař 

spolu se dvěma přítomnými jáhny. Dopoledne jsme si opět povídali všichni spo-

lečně a po obědě jsme se rozjeli do svých domovů s předsevzetím naplnit prázdné 

hnízdo vzájemným porozuměním a láskou. Poděkování za podnětný víkend patří 

nejen manželům Poláčkovým, ale také Lence Trčkové a dalšímu personálu Pan-

ského domu, kteří nám připravili dobré jídlo a výborné prostředí. 

                                                 Ludmila a František Jirsovi 

 

Víkendovka v Panském domě pro manželské páry – PRÁZDNÉ HNÍZDO 
Chtěla bych přispět pár slovy k prožitému víkendu 6. – 8. dubna. Byl to víkend 

s názvem PRÁZDNÉ HNÍZDO aneb 50+. Takže, jak již název napovídá, týkalo 

se to rodičů – manželů, kterým děti z domova už odešly nebo postupně odcházejí. 

Účastnilo se nás 10 párů, plus manželé Poláčkovi, kteří celý víkend vedli jako 

bezvadní lektoři (pracují v naší diecézi jako poradci pro rodinu a manželství). Vě-



kově jsme tam byli mezi 45-70 lety. Harmonogram byl zhruba daný, vše probíha-

lo ale velmi příjemně a nenásilně. V programu se objevilo společné sdílení, čas 

pro manželský pár, vycházka do přírody, modlitba, společné posezení u kávy, 

promítnutí filmu, diskuse, atd. 

Mě osobně nejvíc oslovila večerní společná modlitba v kapli Panského domu, kdy 

jsme se vzájemně modlili vždy za jeden konkrétní pár, který si sedl před oltář a na 

závěr pak dostal požehnání od jáhna Pavla Poláčka. Také bylo povzbuzující, když 

jsme si v sobotu dopoledne pověděli, třeba jaký máme problém a co by kdo pora-

dil z vlastní či jiné zkušenosti. Bylo to moc příjemné sdílení starostí. Uvědomova-

li jsme si, že děti jsou velkým darem a obohacením našeho manželského života, 

byly nám svěřeny, ale naším životem vlastně jen „proletí“ a pak zůstaneme opět 

sami, a tak je potřeba manželství stále budovat. V souvislosti s tím, vyvstalo ně-

kolik důležitých otázek, které je třeba si mezi manželi položit a postupně si na ně 

v novém životním období odpovídat, abychom se k sobě zase navzájem vrátili a 

našli ve svém vztahu nový rozměr. Celé toto setkání pro nás bylo přínosné a pří-

jemné, a proto bychom chtěli povzbudit páry v naší farnosti, až budou probíhat 

podobné akce, nebojte se přihlásit. Rozhodně to není ztráta času (což bývá názor 

zejména mužů). My jako místní jsme v Panském domě samozřejmě nespali ani se 

nestravovali (kromě posezení u kávy), ale na všechny programy bez problémů 

docházeli. 

                Bohu díky organizátorům a lektorům – Helena a Milan Hochmutovi 

_________________________________________________________________ 
 

Zprávy a oznámení 
 

Májová pobožnost/bohoslužba 

bude každou květnovou neděli v 17,00 hod. ve farním kostele 
 

Pouť k Panně Marii Březnické 

I na letošní květen plánujeme pouť na krásné místo v lesích – k soše Panny Marie 

Březnické nad Voltuší. Putovat budeme v sobotu 26. května, a to pěšky či na kole. 

Pro ty, kdo mají potíže s pohybem, dojednáme otevření závory a povolení k vjez-

du autem. Mše sv. se uskuteční v 11,00 hod. a po ní bude možnost posedět, popo-

vídat si a doplnit dobra duchovní i lahůdkami pro tělo z vlastních i farních zásob, 

jak už se stalo dobrým zvykem.  
 

Slavnosti v květnu a v červnu 
Slavnost Nanebevstoupení Páně – čtvrtek 10. 5. v 18,00 hod. v městském kostele 

Poutní mše sv. ke sv. Janu Nep. – neděle 13. 5. v 8,30 hod. v městském kostele 

Slavnost Seslání Ducha Svatého – neděle 20. 5. v 8,30 hod. ve farním kostele 

Slavnost Nejsvětější Trojice – neděle 27. 5. v 8,30 hod. ve farním kostele 

Slavnost Těla a Krve Páně – neděle 3. 6. v 10,00 v městském kostele 
_________________________________________________________________________________________ 
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Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 23. dubna do 6. května 2018 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 23. 4.  mše svatá není    

Úterý 24. 4.  mše svatá není    

Středa 25. 4.    
 14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

18,00 farní společ. Panský d. 

Čtvrtek 26. 4.  
18,00 Za Annu Hlaváčkovou 

Po mši sv. adorace 
 

18,00  

P. Kozubík  

Pátek 27. 4. 
 

17,00 svátost smíření 

18,00 Za účastníky Festivalu JJR 
  

Festival Jakuba Jana Ryby 

19,00 Zahajovací koncert  

Podbrdské muzeum 

Sobota 28. 4.    
 

19,00 Spol. mladých   fara 

Neděle 29. 4. 
5. neděle velikonoční 

8,30 Za † z rodu Poláků a Králů 
 

10,10  

bohosl. 

slova 
 

Újezdec 11,15 poutní mše sv.  

Pondělí 30. 4.  mše svatá není    

Úterý 1. 5.  mše svatá není    

Středa 2. 5. 
 

   18,00 mše sv. Voltuš 

Čtvrtek 3. 5.  
18,00 Za † zákazníky firmy Auto 

Holan Po mši sv. adorace 
 

18,00  

P. Kozubík 
 

Pátek 4. 5.  
17,00 svátost smíření 

18,00 Za Jakuba Jana Rybu 
  

Festival Jakuba Jana Ryby 

19,30 Komorní koncert  

kostel ve Starém Rožmitále 

Sobota 5. 5.  9,00 mše sv., 1. sobota v měsíci    Hornosín 17,00 poutní mše sv. 

Neděle 6. 5. 
6. neděle velikonoční  

8,30 Za M. Trčkovou a † rod Stanických 

17,00 Májová pobožnost 

 

 

10,10 

mše sv.  
 



 


