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„Duchovní vlažností  

transformujeme život na pohřebiště“ 

(citát z kázání papeže Františka 26. září) 

Milí bratři a sestry! 
 

Papež nám často předkládá bolestnou pravdu o nás, tedy o stavu dnešní Církve… 

Nedělá to s potěšením, ale s bolestí a z lásky ke Kristově Církvi… Podobně dok-

tor sděluje pacientovi diagnózu, aby se hledal způsob léčby, zvrat k lepšímu, 

k uzdravení. Prý se málo chválí – chválení upevňuje vztahy a navozuje pozitivní 

myšlení. Ano. Ale neumím si představit svědomí doktora, který by pacientovi 

chladnokrevně chvalořečil za těch padesát cigaret denně, za metastázy v plicích a 

za těch pár týdnů života, které mu ještě zbývají… František je prorok současnosti! 

Vnímá tichou leukemii víry, kterou jsme postiženi. Proto burcuje k misijní aktivi-

tě, ta je podstatnou vlastností křesťanů. Je před námi světový den misií 20. říj-

na, ale „Misijním bazárkem“ své svědomí nespláchneme. Misie jsou ta-

dy! Nestačí někam někomu poslat pár tisíc s modlitbičkou za misionáře v Africe. 

Jediným lékem je přiznat si náš společný podíl na ochablosti církevního života - 

na „neopelagianismus a klerikalismus, jenž je perverzí“, jak říká papež František. 

(Pelagianismus = stačí být dobrým člověkem, milost Boží nepotřebuji ke spáse… 

klerikalismus = hříšná spoluvina laiků i duchovních v tom, že apoštolát a zodpo-

vědnost v církvi nesou jen duchovní a laikům přísluší jen pasivní postoj…) Misie 

jsou tady – v Rožmitále, v Sedlici, v Zalánech, ve Hvožďanech, v Bělčicích, 

v Březnici… můžeme vyjmenovat 99% všech měst a vesnic naší země… Změna 

pohledu na církev a změna postoje k životu v ní je nezbytná! Nezralost ve víře 

je velký dluh vůči Bohu, vůči sobě samým, i vůči sobě navzájem… Prosím mod-

lete se s papežem Františkem, s našimi biskupy, se všemi, kteří milují Kristovu 

nevěstu Církev, děkuji! 

                                                                                                           Pater Petr 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



Vatikán. V úterý 1. října, v den památky sv. Terezie od Dítěte Ježíše, papež 

František předsedal nešporám, kterými zahájil mimořádný misijní měsíc. 

Příležitostí k vyhlášení mimořádného misijního měsíce se stalo 100. výročí vydá-

ní misijní encykliky Papeže Benedikta XV. „Maximum illud“ (30. listopadu 

1918). Papež František zvolil za jeho motto slova: „Pokřtění a vyslaní: Kristova 

církev na misii ve světě“. Během prezentace Mimořádného světového misijního 

měsíce ve Vatikánském tiskovém středisku kardinál Fernando Filoni zdůraznil, že 

encyklika Benedikta XV. naprosto změnila pohled na misie. Namísto koloniální-

ho vnímání zavedla pohled na misionáře jako na představitele určité země a zdů-

raznila, že jsou především Kristovými velvyslanci. Zároveň poukázala na to, že 

misie se opírá o dva pilíře: hlásání Krista a díla milosrdenství. „Papež František 

nás chce povzbudit k větší misijní angažovanosti. Připomíná, že ji nemůžeme de-

legovat na někoho jiného, protože každý z nás je z moci svého křtu spoluzodpo-

vědný,“ zdůraznil kardinál Filoni, který stojí v čele Kongregace pro evangelizaci 

národů. Papež nás učí: „Prosme Pána o milost nebýt polovičatými křesťany utě-

šujícími se fingovaným vnitřním klidem, který nepřináší plody,“ kázal papež 

František při mši v kapli Domu sv. Marty. Obrácení, které po nás žádá Pán, nelze 

odkládat na zítra. Ve své promluvě Petrův nástupce komentoval první liturgické 

čtení (Ag1,1-8). Prorok Aggeus v něm důrazně vybízí své souvěrce, kteří se po 

návratu z babylonského exilu uzavřeli do svého pohodlí a odkládají stavbu nové-

ho chrámu: »Vy máte pro sebe čas, abyste bydleli v domech s vykládaným stro-

pem. Hospodinův dům však má zůstat pustý? Zamyslete se nad svým jednáním!«. 

„Prorok Aggeus se snaží pohnout srdcem líného a rezignovaného lidu, dodal pa-

pež: Chrám zbořený nepřítelem byl v troskách a srdce lidu zahořklo. Nechtělo se 

jim vstát a dát se do díla, nehledali pomoc u Hospodina… Takové je drama tohoto 

lidu. I dnes, kdy na nás doléhá duchovní vlažnost a lhostejnost k životu a říkáme: 

»Ano, Pane, dobře… ale pomalu, nechme to tak… Zítra to udělám« a totéž se pak 

říká zítra i pozítří. Takový život odkládá rozhodnutí srdce k obrácení a změně 

života… Tato vlažnost se často skrývá za nejistotu. Mnozí tak promarňují svůj 

život, hlídají si jen svůj vlastní pokoj a klid. Je to však pokoj hřbitov-

ní. Upadneme-li do této vlažnosti, do postoje duchovní vlažnosti, pak transformu-

jeme svůj život na pohřebiště. Schází život. Je to pouze uzavřenost před problémy 

jako u těch, kteří žili mezi troskami chrámu a říkali si: neriskujme, nechme to tak. 

Jsme už zvyklí tak žít. Stejně tak je tomu i u nás. Jsou to i maličkosti, které váz-

nou, ale Pán chce, abychom se změnili. Žádá po nás obrácení, které odkládáme na 

zítřek. Prosme Pána o milost nepodlehnout tomuto duchu polovičatých, nebo jak 

říkají stařenky navoněných křesťanů bez chuti. Dobrých křesťanů, kteří hodně 

pracují, ale [jak říká prorok Aggeus] »sili mnoho, sklidili málo«. Slibné životy, 

které nakonec nepřinesou nic. Kéž nám Pán pomůže procitnout z tohoto ducha 

vlažnosti a bojovat proti sladké anestezii duchovního života“, končil papež Franti-

šek ranní kázání v kapli Domu sv. Marty. 



CELOSVĚTOVÁ SÍŤ MODLITBY S PAPEŽEM 

Apoštolát modlitby tvoří celosvětovou síť modliteb, která spojuje všechny křes-

ťany s papežem Františkem a jeho záměry. Připojte se k rodině služebníků 

v Apoštolátu modlitby, kteří velkodušně nabídnou svůj život, práce a modlitby 

Kristu Veleknězi. 

ŘÍJEN 2019 – Misijní jaro církve 

Úmysl evangelizační: „Aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému 

rozkvětu misií.“ Duch je první a poslední nezbytností církve. Ukazuje na 

Zmrtvýchvstalého Pána mezi námi. Ten je středem, jádrem, základem a hlavním 

důvodem misijního poslání církve. Chce všechny skrze něj přivést k Otci. Duch 

přichází tam, kde je milován, kam je zván a kde je očekáván. Duch Boží působí 

nejdříve dovnitř – utváří harmonii v srdci. Umožňuje, aby člověk viděl dále. Uvi-

dět Zmrtvýchvstalého znamená jen málo, není-li přijat v srdci. Je málo vědět, že 

Vzkříšený žije, když k němu nepřilneme. Duch Boží pracuje kolem nás pro spásu 

člověka. Kdo žije podle Ducha, vnáší pokoj do nesvornosti a smír do konfliktu. 

Duchovní lidé odpovídají dobrem na zlo, mírností na aroganci, dobrotou na zlobu, 

mlčením na povyk, modlitbou na klevety a úsměvem na poraženectví. Tato drob-

ná misie je velmi potřebná, účinná a před Bohem vzácná. 

Úmysl národní: Ať svatost kněží, tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených 

svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života. Kněžství je účast na Kris-

tově službě. Solí světa se kněží stávají tehdy, když jsou plni Božího života. V čem 

spočívá tato služba? Káží až po vydatné modlitbě konané s Biblí v rukou. Vztahu-

jí na sebe slova při slavení eucharistie: „Zdarma jste dostali, zdarma také dávejte“ 

(Mt 10,8). Nikdy neochabují ve slitování. Chtějí se líbit více Bohu než sobě a 

druhým. 

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, 

který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti na-

bízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, 

ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou 

Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou 

nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů: viz 

Všeobecný nebo evangelizační úmysl a Národní úmysl. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás! 



 

 

 

 

 

 
 

Modlitba vydaná k Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019 

Nebeský Otče, když Tvůj jednorozený Syn Ježíš Kristus vstal z mrtvých, po-

věřil své následovníky „jděte a učte všechny národy.“ I nám připomínáš, 

že skrze svůj křest máme účast na poslání církve. Posiluj nás dary Ducha 

svatého, abychom byli odvážnými a horlivými svědky evangelia tak, aby 

poslání svěřené církvi, mohlo najít nové a účinné nástroje, které světu při-

nášejí život a světlo. Pomoz nám umožnit všem národům zažít spasitelnou 

lásku a milosrdenství Ježíše Krista, který žije a kraluje v jednotě Ducha 

svatého po všechny věky věků. Amen. 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Zprávy a oznámení 
 

 

Sbírka na misie – misijní bazárek 
V neděli 20. 10. (Světový den misií) budou nedělní sbírky určeny na podporu mi-
sijní činnosti církve, děkujeme. S tím souvisí tzv. Misijní bazárek na faře. Ještě 
před začátkem nedělní mše sv. včas, tj. nejpozději do 8,25 hodin přineste na faru 
cokoliv, co má svoji hodnotu (ne věci na vyhození!) a čeho se rádi zřeknete 
v rámci misijní sbírky. Po mši svaté se otevře fara, a kdo by chtěl nějaký předmět, 
sám jej ohodnotí libovolnou cenou a může si jej odnést. Výtěžek bude přidán 
k nedělní sbírce na podporu misií. Zbylé předměty si prosím odneste zpět domů. 
 

Koncert ke 254. výročí narození J. J. Ryby  
V neděli 20. října od 16,00 hod. se ve farním kostele uskuteční koncert žáků a 
učitelů Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby. Po jeho skončení se bude 
konat vzpomínka u Rybova hrobu. Všichni jste srdečně zváni. 
 

Mše sv. o svátcích zemřelých 
O slavnosti Všech svatých v pátek 1. 11. bude v 18,00 hod. slavena mše sv. ve 
farním kostele ve Starém Rožmitále a po ní bude následovat pobožnost za ze-
mřelé u kříže na starorožmitálském hřbitově. V sobotu 2. 11. vzpomeneme na 
všechny věrné zemřelé při bohoslužbě v městském kostele od 9,00 hod. Po skon-
čení mše sv. bude následovat pobožnost na městském hřbitově cca v 10,00 hod. 
Ve Hvožďanech bude ve čtvrtek 31. 10. mše sv. z vigilie Slavnosti všech svatých 
v 18,00 h. a po mši sv. bude příležitost ke svátosti smíření. Pobožnost na hřbitově 
za zemřelé bude po nedělní mši svaté 3. 11. 
 

 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
 721 901 533 Uzávěrka příštího čísla 23. 10. 2019.            Redakce: P. Petr Misař, Ivana Hoyerová 
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz 
  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Píseň pro národní pouť ke svaté Anežce 
V rámci letošní národní pouti do Říma budou poutníci zpívat píseň ke svaté 

Anežce. Účastníci pouti mají nyní možnost se ji naučit předem. Píseň Jak svíce 

v šeru zkomponoval Jan Zástěra, který každoročně připravuje hudební doprovod 

při národní pouti ve Staré Boleslavi a bude hudebně doprovázet i při národní pouti 

v listopadu v Římě. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 14. do 27. října 2019 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 14. 10.  ---    

Úterý 15. 10.  ---    

Středa 16. 10.  18,00 růženec    

Čtvrtek 17. 10.      

Pátek 18. 10.  
17,00 svátost smíření 

18,00 volná intence 
   

Sobota 19. 10.   
10,30zád. 
mše sv. 

  

Neděle 20. 10. 

8,30 Za Viktora Spáčila a George 
Rajiče 

Sbírka na misie, misijní bazárek 

  
10,10 

mše sv. 
11,15    

b. sl. 

16,00 Koncert ZUŠJJR 
k výročí narození J. J. Ryby 

farní kostel ve St. Rožmitále 

Pondělí 21. 10.  ---    

Úterý 22. 10.  ---  
 18,00 farní společenství  

Panský dům 

Středa 23. 10.  
18,00 volná intence 
Po mši sv. adorace 

 
 14,30 mše sv.  

Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 24. 10.    
17,00 

mše sv. 
 

Pátek 25. 10.  
17,00 svátost smíření 

18,00 volná intence 
   

Sobota 26. 10.       

Neděle 27. 10. 

Slavnost posvěcení kostela  
8,30 Za M. Trčkovou a její rodiče 

Po mši sv. farní kavárna 

 
10,10 
b. sl. 

11,15 

mše sv. 
 


