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„Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval.  

Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti,  

který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce.  

A nejen mně; stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod.“  
(2Tim 4) 

 
Milí bratři a sestry! 

Opět se přiblížil čas modliteb za zemřelé. My, dosud „žijící“ v tomto světě, mů-
žeme podléhat dojmu, že umírají jen ti okolo nás a náhle my – tak kritičtí vůči vší 
realitě – iracionálně doufáme, že se nám smrt nějak podivně vyhne… Upřímně – 
nevyhne! Promiňte… Naše sebeobelhávání a skryté přání být tu navěky neobstojí. 
Svatý Pavel vstoupil do vzkříšeného Krista a radostně čeká „onen den“, na pře-
chod z proměn času do Boží věčné reality. Šťastný to člověk, viďte? My též mů-
žeme, podmínkou je přijmout fakta víry! K tomu nám pomáhá Bible, Boží slovo, 
jež nás vyučuje, vede, povzbuzuje, oživuje, posvěcuje a sjednocuje. Čerpejme 
z něj, poslouchejme v něm samého živého Boha, který svým Duchem promlouvá 
skrze svatopisce, skrze lidská slova, často i mezi řádky, v rozpětí času a v rozdíl-
nosti kultur – neobyčejné dílo! Kéž by zasáhlo co nejvíce lidských srdcí! Vychut-
nejme si další Pavlova slova o naději (jistotě!) na věčný život… 

                                                                                                  Pater Petr 
 

(Řím 8,18-25) „Bratři! Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat 
s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží sy-
nové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, 
nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vy-
svobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí. Víme přece, že 
celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud. A není samo. I my, ačkoliv už 
máme první dary Ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, 
vykoupení našeho těla. Naše spása je (zatím pouze) předmětem naděje. Je-li však 
předmět naděje vidět, už to není naděje. Co už někdo vidí, jak by v to mohl doufat? 
Ale doufáme-li v něco, co ještě nevidíme, čekáme na to s vytrvalostí.“                                

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



Bible není vrcholným dílem literatury, nýbrž ohnivou knihou 

Bible není vrcholným dílem literatury, ale „ohněm, knihou, v níž promlouvá 

Bůh“. Tato slova píše papež František v předmluvě k rakouskému vydání Bible 

pro mladé. Text komentovaný mladými lidmi je součástí projektu YouCat, ve kte-

rém byl publikován např. katechismus pro mladé. 

„Moji milí mladí přátelé, kdybyste viděli mou Bibli, možná by vás neoslovila,“ 

začíná František předmluvu. „Řekli byste: ‚Co? Toto je papežova Bible? Tak sta-

rá a tak opotřebovaná kniha!‘ Mohli byste mi také darovat novou, klidně za tisíc 

eur, ale nechtěl bych ji. Miluji svou starou Bibli, tu, která mě provázela polovinu 

mého života. Zná mou radost, byla smáčená mými slzami: je to můj neocenitelný 

poklad. Žiji z ní a za nic na světě bych ji nedal pryč.“ 

František mladé lidi především žádá, aby tato kniha, poté, co ji přečtou, neskonči-

la „ve třetí řadě“ knihovny, kde by se „plnila prachem“, aby ji pak nakonec „vaše 

děti jednou prodaly v bazaru. Ne, tak tomu nesmí být,“ vyzývá papež. 

„Chci vám říci jednu věc. Dnes, ještě více než na počátku křesťanství, jsou křes-

ťané pronásledovaní. Z jakého důvodu? Jsou pronásledovaní, protože nosí kříž a 

vydávají svědectví Kristu; jsou odsuzovaní, neboť vlastní Bibli. Evidentně je Bib-

le extrémně nebezpečnou knihou, tak riskantní, že v některých zemích se s tím, 

kdo ji vlastní, zachází jako s člověkem, který ukrývá ve skříni příruční bomby!“ 

píše František. 

Mahátma Gándhí, který nebyl křesťanem, pokračuje římský biskup, jednou řekl: 

„Vám, křesťanům, je svěřen poklad, který má v sobě množství dynamitu schopné 

roztříštit na tisíc kousků celou civilizaci, obrátit svět naruby a vnést mír na planetu 

zničenou válkami. Avšak zacházíte s ní, jakoby to bylo jen literární dílo, nic víc.“ 

Pokud by však Bible byla jen literárním dílem a sbírkou pěkných příběhů, bylo by 

podle papeže „nutné říct mnoha křesťanům, kteří se nechávají uvěznit a mučit 

kvůli Bibli: ‚Byli jste opravdu hloupí a málo prozíraví, vždyť je to pouze literární 

dílo!‘ Nikoliv. S Božím Slovem přišlo na svět světlo a již nikdy nebude zhasnu-

to,“ píše František. 

Mladí lidé mají v rukou „něco božského: knihu jak oheň, knihu, v níž Bůh pro-

mlouvá. Proto si pamatujte: Bible není vyrobená proto, aby se položila na polici, 

nýbrž aby byla držena v ruce, aby byla často čtena, každý den, o samotě nebo i ve 

společenství. “ 



Papež také vyzývá ke společné četbě Bible: „Spolu sportujete, nakupujete; proč 

tedy nečíst společně, ve dvou, třech či čtyřech, Bibli? Možná venku, ponořeni do 

přírody, v lese, na břehu moře, večer při světle svíčky. Budete mít mocnou a 

vzrušující zkušenost. Nebo snad máte strach, že budete vypadat před druhými 

směšně? Čtete pozorně, nezůstávejte na povrchu, jak se to dělá s komiksy! Slovo 

Boží se nedá jednoduše přeletět zrakem!“ František také vyzývá mladé, aby se 

ptali, co říká Bible jejich srdci: „Jen tak bude moci Boží Slovo ukázat celou svou 

sílu; jen tak se náš život bude moci proměnit a stát se plnějším a krásnějším. Chci 

se vám svěřit, jak čtu svou starou Bibli,“ pokračuje římský biskup. „Často ji vez-

mu, přečtu kousek, pak ji odložím a nechávám Ježíše, aby se na mě díval. Nejsem 

to já, kdo se dívá na něho, on se dívá na mě: Bůh je skutečně tam, je přítomný. 

Tak se jím nechávám pozorovat a cítím – a není to sentimentální – vnímám v 

hloubce, co mi Pán říká. Někdy nemluví. A tedy necítím nic, jen prázdno, prázd-

no, prázdno… Avšak trpělivě tam zůstávám a takto ho očekávám, četbou a mod-

litbou. Někdy dokonce při modlitbě usnu, ale to nevadí: Jsem jako syn v blízkosti 

svého otce, a to je to, na čem záleží. Chcete mi udělat radost? Čtěte Bibli,“ končí 

svou předmluvu. 

(Zdroje: Zpravodaj farnosti Praha Lhotka, web České sekce Radio Vaticana, www.cirkev.cz) 

 

Cesta ven z oplakávání sebe samého (zamyšlení ke Dni Bible) 
 

Někdy nás přepadávají sebelítostivé a naději ničící myšlenky, jak je život nároč-

ný. Nabízím zde inspiraci a Slovo do situace, když si člověk ve svém znechucení 

připouští příliš sebelítostivé a naději ničící myšlenky, jak je jeho život náročný:  
 

„Doufej v Hospodina a čiň dobro, pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu“ Ž 37,3 

Stesky na těžký život dnes slýcháme velmi často. Psycholog mezi prvními mni-

chy Evagrius (345–399) však v tomto případě neutěšuje, nýbrž vybízí nás, aby-

chom se spolehli na Pána a konali to, co je správné. Tato biblická věta nás může 

chránit před přílišnou sebelítostí, může nás vyvádět z oplakávání sebe samého a 

vést k důvěryplnému jednání. Boží slovo působí změnu v našem nitru. Není to 

žádná laciná technika ani psychologický trik. Jde o to vzít vážně biblické slovo – 

Boží slovo, protože Bůh sám v něm ručí za správnost zaslíbení. I v autogenním 

tréninku jsou dnes doporučovány také věty zaměřené na důvěru, a pokud si je 

člověk osvojí, mohou jeho důvěru skutečně prohlubovat. Evagrius však doporuču-

je k opakování něco, co přesahuje lidský rozměr, tedy Boží slovo. Biblický citát 

sám o sobě naše problémy pochopitelně nevyřeší, ale jako křesťané věříme, že 

Boží slovo působí změnu v našem nitru, v naší duši. Opakujeme-li si neustále bib-

lické slovo, začne se podle něj postupně řídit i naše jednání. 
 

(Se svolením zpracováno podle knihy: Anselm Grün, Duchovní lékárnička, kterou vydalo 

Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.) 
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Zprávy a oznámení 
 

 

Sčítání věřících 
St. Rožmitál: 112 osob / Hvožďany : 32 osob / Bělčice: 30 osob 
 
Sbírka na misie + misijní bazárek 
St. Rožmitál: celkem 11.430 Kč, Hvožďany: 1.880 Kč, Bělčice: 2.640 Kč 

 

Mše sv. o svátcích Všech svatých a Věrných zemřelých 
Slavnost Všech svatých: 

čtvrtek 31. 10. – vigílie 

17,00 – Bělčice, mše sv. 

18,00 – Hvožďany, mše sv., po mši sv. svátost smíření 

pátek 1. 11.  

18,00 hod. St. Rožmitál – farní kostel, mše sv. + pobožnost na farním hřbitově 

sobota 2. 11. – Památka všech věrných zemřelých:                                     

9,00 hod. – Rožmitál p. Tř., mše sv. v městském kostele + pob. na měst. hřbitově 

11,15 hod – Bělčice, mše sv. + pobožnost na hřbitově 

neděle 3. 11. – 10,10 hod. Hvožďany, mše sv. + pobožnost na hřbitově 
 
Další akce 
10. 11. – nedělní sbírka na Charitu 
17. 11. Den Bible – nedělní kostelní sbírka na podporu „Biblického díla“ 
17. 11. v 17 hod. – koncert písní K. Kryla v městském kostele, modlitba za národ, 

světelný průvod na most k soše patrona českého národa 
sv. Václava, viz plakát oslavy 17. listopadu. 

 
 
 

 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
 721 901 533 Uzávěrka příštího čísla 6. 11. 2019.            Redakce: P. Petr Misař, 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 28. října do 10. listopadu 2019 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 28. 10.  ---    

Úterý 29. 10.  ---    

Středa 30. 10.  
18,00 růženec 
 

 
 

 

Čtvrtek 31. 10.   
18,00 

mše sv. + svát. smíř. 
17,00 

mše sv. 
 

Pátek 1. 11. 
Slavnost Všech svatých 
17,00 zpověď, 18,00 volná intence 
+ pobožnost na farním hřbitově 

 
 

   

Sobota 2. 11.  
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
9,00 za duše v očistci  
+ pobožnost na městském hřbitově 

 

11,15 
mše sv. 
+pob.na 
hřbitově  

 

Neděle 3. 11. 
8,30 Za Josefa a Marii Suškovy, 
syny, snachu a duše v očistci 

  
10,10 

mše sv. + pob. hřbitov 
11,15    
b. sl. 

 

Pondělí 4. 11.  ---    

Úterý 5. 11.  ---  
 18,00 farní společ. 

Panský dům 

Středa 6. 11.  
18,00 volná intence 
Po mši sv. adorace 

 
 14,30 mše sv.  

Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 7. 11.    
17,00 

mše sv. 
 

Pátek 8. 11.  
17,00 svátost smíření 
18,00 volná intence 

   

Sobota 9. 11.       

Neděle 10. 11. 
8,30 Za přátele a dobrodince 
Po mši sv. farní kavárna 

 
10,10 
b. sl. 

11,15 
mše sv.  



  


