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Drazí farníci,
zdravím vás v krásném mariánském měsíci, v němž si připomeneme sté výročí zjevení naší milé
Matky Panny Marie ve Fatimě, jak bylo již napsáno v minulém farním zpravodaji. V neděli odpoledne v 17 hodin budeme spolu s ní v kostele slavit vzkříšeného Syna Božího a Syna jejího.
V těchto dnech se chystá bezprostřední příprava dětí naší farnosti na první svaté přijímání a také
na první svatou zpověď. Je paradoxní, jak se tyto dvě svátosti slaví odlišně, třebaže jsou obě velikonočním darem našeho vzkříšeného Mistra a Pána Ježíše Krista. Svaté přijímání se pojímá až svatebně,
vše vyzdobeno, nastrojeno, fotografováno, dbáme na detaily (jakoby se jednalo o první a současně
poslední událost, která by se již nikdy neměla opakovat a na kterou by se mělo již jen vzpomínat) a na
druhé straně odpuštění hříchů ve skrytosti zpovědnice, nebo zpovědní místnosti, beze svědků, bez
fotografů a rozzářených obličejů rodinných příslušníků, téměř bez schopnosti to jakkoli oslavit a
žasnout nad očišťujícím Božím milosrdenstvím, jež vrací nevinnost a posvěcuje duši absolutní Láskou… Zvláštní, jak jsme povrchní… Ano, napsal jsem, že tyto obě svátosti SLAVÍME, stejně jako
ostatní svátosti. I ve zpovědnici jde o slavení Božího milosrdenství. Ale právě tahle svátost nás učí,
jak ve skrytosti a vnitřně prožívat a zakoušet Boží lásku, jak zápasit o svoji spásu, jak růst v pokoře a
v opravdovosti víry! (Jak jsme povrchní a zbabělí, když ani o velikonocích nepřistoupíme
k milujícímu a odpouštějícímu Bohu!) Slavnosti a hostiny rychle pomíjejí, nastupuje všední realita,
šeď dnů bez efektů a bez zájmu okolí… A právě v takových chvílích se projeví život z víry. Jo, to se
to modlí a zpívá, když se všichni dívají, když vím, že budu na fotce již na věky zachycen ve zbožné
póze… Radost se pak na to podívat a pochlubit se známým! Jaká bída však v den zápasu s marností,
jak vzdálen se jeví Bůh v mých pochybnostech a nezdarech obyčejných dnů!
Ale Bůh je přece s námi všude a vždycky! Naučíme to vaše děti? Chcete, aby pochopily, že nás
Bůh provází životem, že s námi jde po našich ulicích, kolem našich domů, škol, úřadů, hřišť a že
touží po přátelství s ostatními lidmi, kteří Jej ještě neznají či nechtějí znát? Naučíme je modlit se za
to? Naučíme je doprovázet Boha sebou samými ve společenství ostatních věřících? Jedinečnou příležitostí k tomu je právě slavnost Těla a Krve Páně, Božího Těla. Není to krásný kontext, který děti
snadno pochopí a obohatí jejich víru? Není náhoda, že se první svatá přijímání slaví pravě v ten den!
V Rakousku jsem viděl, jak slavil celý Gmünd, náměstí vyzdobené, uprostřed podium s oltářem, hrála
kapela a každý rok měli kolem deseti dětí k prvnímu svatému přijímání. Slavnostním průvodem pak
doprovodili eucharistického Ježíše po náměstí svého města, za něž se modlili. Protože nemáme ve
čtvrtek, v den oné slavnosti, volný den, jako mají v Rakousku, budeme slavit v neděli tak, jak jsme se
dohodli na farní radě, kterou jsem kvůli tomu svolal. Městský kostel nám krásně poslouží k tomu,
abychom v centru města slavili Boží Tělo a s eucharistickým procesím prošli alespoň kousek náměstí
a u venkovního oltáře vyprosili Boží požehnání celému městu. Boží Tělo se slaví již po staletí a máme legálně a slušně možnost tuto tradici udržovat. Proto je nezbytné, aby se slavilo na náměstí. Vím,
jaký máte vztah k farnímu kostelu a je to správné, ale vybízím vás, abyste uchopili moji výzvu
s pochopením a s touhou udělat něco pro toto město, jakkoliv to vypadá marně a zbytečně… I kamínek vhozený do vody způsobí reakci, nic se neděje bez příčiny a nic není bez následku… Je třeba,

abyste překonali svůj strach, obavy, uzavřenost, svoje zakonzervované představy, zahleděnost do
vlastních představ, abyste se otevřeli novému pohledu, vyšli vstříc s důvěrou svému knězi, který ví,
co říká. Pan kardinál Vlk by se mnou jistě souhlasil a věřím, že by vás vybídl stejným způsobem
slavit Boží Tělo ve svobodných podmínkách, ne tak, jako v době, kdy bylo vše náboženské hlídáno a
potlačováno. Myslete v širším kontextu, ne jen na sebe. A ještě jedna důležitá věc – je vážně nedůstojné vytvářet ve farnosti opoziční nálady a vyslovovat neposlušnost, hříšně narušující jednotu
církve. Schizma je těžký hřích proti Duchu svatému, Sjednotiteli. Nejednota ničemu nepomůže, jen
posílí nepřátele církve. A už vůbec tím nedáte dobrý příklad svým dětem, které přece vedete ke Kristu, ne k sobě. Nebo je to jinak?
Papež František v tomto týdnu řekl mimo jiné: „Bůh nás vybízí k jednotě, jednotě rodiny, farnosti, církve. Přemáháme uzavřenost a usilujeme o sblížení Boha a dalších lidí kolem nás. Pastýřská hůl
má na druhém konci bodec, tušíme proč, pastýři někdy musí pobízet stádečko k chůzi tím správným
směrem, ne kam samy chtějí, to by pak pastýř poslouchal ovce…“
Svatá Maria, která jsi provázela svého syna až pod kříž, vypros nám pokoru jej následovat
v našich pastýřích, vždyť je si vyhlédl, posvětil a poslal, aby nás vedli k Němu, vzkříšenému Králi,
aby tak zvítězila Vaše svatá Srdce nad tímto světem. Matko Boží, oroduj za nás slabé a za děti naší
farnosti, aby našly sílu víry a nikdy ji neztratily, děkujeme!
Pater Petr

Národní pochod pro život a rodinu přijely do Prahy podpořit tisíce lidí
V sobotu 22. dubna přijely na Národní pochod pro život a rodinu tisíce lidí z celé republiky. „Rodina
založená na manželství muže a ženy je nejlepším místem pro přijetí a výchovu dětí a tím i nejúčinnější prevencí tisíců potratů,“ shrnula hlavní poselství Zdeňka Rybová, místopředsedkyně pořádajícího
Hnutí Pro život ČR.
Program Národního pochodu pro život a rodinu zahájila mše svatá v pražské katedrále a pokračoval i
přes nepřízeň počasí v parku na Klárově. Samotný pochod pro život a rodinu prošel centrum Prahy již
po sedmnácté. Ve zcela zaplněné katedrále byli přítomni v hojném počtu kněží a také biskupové.
Pochod získal již v lednu oficiální jednohlasnou podporu České biskupské konference. Další záštity
udělil např. prezident ČR, radní pro kulturu Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Jan Wolf nebo místopředseda vlády Pavel Bělobrádek (oba z KDU-ČSL) a další. Kardinál Dominik Duka ve své homilii zdůraznil důležitost rodiny, podstatu rolí otců a matek a pojmenoval naději, kterou má národ v dětech, vychovávaných právě v takto fungujících rodinách.
V závěrečném poděkování jménem organizátora pochodu vystoupila místopředsedkyně Hnutí Pro
život ČR Zdeňka Rybová a upozornila, že „naše dnešní shromáždění, které zde před Bohem začínáme, není v první řadě demonstrací proti potratům, je pochodem pro život. Je vyjádřením souhlasu se
stvořeným řádem, je pochodem, v němž spolu s námi jdou celá staletí křesťanské civilizace. To, co je
dnes normální, vždy normální nebylo a jistě vždy nebude. Sebevražedné kultury, které pohrdají počatým životem a znevažují rodinu, nemohou mít dlouhé trvání.“
Hnutí Pro život ČR před pochodem natočilo řadu videospotů s odborníky a osobnostmi, kteří akci
osobně podpořili.
Kardinál Dominik Duka zveřejnil na svém facebookovém profilu komentář: „Dnes jsem se zúčastnil
mše svaté a pochodu pro život a rodinu. Ať už nás bylo úředně uvedených pět nebo šest tisíc, nebo
více, dokázali jsme už zaplnit Václavák. Nejdůležitější však je, že jsme pochodovali pro něco, ne jen
proti něčemu, jak je u nás obvyklé. Chceme být nejen v opozici, ne jen kritizovat, ale zaujímat pozici
a umět povzbudit k dobrému.“
Národní pochod pro život a rodinu doprovází apel premiérovi ČR upozorňující vládu, že jedinou
státem nabízenou „sociální službou“ párům čekajícím nečekaně dítě, je usmrcení nenarozeného dítěte.
Hnutí Pro život ČR vyzývá k přehodnocení přístupu státu, aby rodiny čekající nečekaně zejména třetí
dítě nebyly pod tak silným ekonomickým tlakem volit řešení, kterého později litují. Podle oficiálních
statistik je početí třetího dítěte jednou z nejčastějších situací, kdy přicházejí nenarozené děti o život.
V roce 2016 bylo usmrceno před narozením 20 300 dětí.

Vědci potvrzují učení Církve o umělé antikoncepci
Skupina katolických vědců 20. září podpořila učení katolické církve o „daru sexuality“ a dlouholetý
zákaz umělé antikoncepce, jak je uvedeno v „Humanae vitae“, encyklice blahoslaveného Pavla VI.
z roku 1968. V prohlášení vydaném ve Washingtonu odmítli výzvu jiné skupiny, aby Církev změnila
své učení, jež byla ve stejný den předložena v Organizaci spojených národů.
„My, níže podepsaní vědci, potvrzujeme, že učení katolické církve o daru sexuality, o manželství a
o antikoncepci je pravdivé a obhajitelné z mnoha důvodů, mimo jiné rozumovými pravdami a zjevením o důstojnosti lidské osoby,“ uvedli.
Vědci píší, že „stálé a trvalé učení Církve o lidské sexualitě“, jak je podáno v „Humanae vitae“, potvrzují všichni papežové od doby vydání encykliky, nedávno je potvrdil papež František ve své apoštolské exhortaci „Amoris laetitia“, zveřejněné v dubnu 2016.
Mezi signatáři jsou: Richard Fehring, emeritní profesor a ředitel, Institut Marquette University pro
přirozené plánování rodiny; profesorka Angela Franksová, ředitelka teologických oborů na Teologickém institutu pro novou evangelizaci, St. John’s Seminary v Massachusetts; John Haas, předseda,
Národní katolické centrum pro bioetiku, Filadelfie; a George Weigel, výzkumný pracovník, Centrum
pro etiku a veřejnou politiku, Washington. „Vědecká podpora církevního učení o daru sexuality,
o manželství a o antikoncepci v posledních desetiletích vzrůstá,“ uvedli. „Navíc po celém světě vznikají ústavy a programy podporující toto učení. Dokonce i některé sekulární feministky a sekulární
programy začaly uznávat škodlivost antikoncepce.“ Ono druhé prohlášení, předložené v OSN, pochází od ekumenické skupiny katolických a dalších morálních teologů, etiků a ekonomů z celého světa,
nad nimiž drží záštitu Wijngaardsův institut pro katolický výzkum sídlící v Anglii.
„Naším cílem je podnítit katolickou hierarchii k tomu, aby změnila svůj postoj k takzvané ’umělé‘
antikoncepci,“ uvedla Wijngaardsova skupina, která tvrdí, že „Humanae vitae“ je založena na chybných úvahách.
„K rozhodnutí užívat moderní antikoncepci lze dospět z řady morálně chvályhodných pohnutek, a
proto může být zodpovědné a etické,“ napsali ve svém prohlášení „O etice užívání antikoncepce“.
Mezi signatáře Wijngaardsovy deklarace patří P. Charles Curran, o kterém Vatikán v roce 1980 prohlásil, že již nemá oprávnění vyučovat jako katolický teolog kvůli jeho nesouhlasným postojům
k církevnímu učení o sexuální morálce. Dalším signatářem je P. Peter Phan, který vyučuje na Georgetownské univerzitě. Jeho knihy o náboženském relativismu či o tom, že mnohá vyznání nabízejí
platnou duchovní cestu, začal Vatikán podrobně zkoumat. Domovská stránka internetové prezentace
institutu popisuje poslání této organizace jako „prosazování rovnosti pohlaví a společného rozhodování v Církvi“.
„Nemůžeme se tvářit, že je stále rok 1968, nebo ignorovat škody způsobené sexuální revolucí,“ řekl
John Grabowski, docent morální teologie a etiky na Katolické univerzitě ve Washingtonu. Grabowski, který byl odborným poradcem na biskupské synodě o rodině v roce 2015, okomentoval
v tiskové zprávě z 20. září prohlášení vědců zveřejněné ve Washingtonu.
„Wijngaardsovo prohlášení bohužel není schopno uznat ospravedlnění, kterého se učení blahoslaveného Pavla VI. za posledních 48 let dostalo od vědy, sociologie a dalším rozpracováním v učení
svatého Jana Pavla II. a podporou papeže Františka,“ uvedl.
20. září na tiskové konferenci na Katolické univerzitě jeden profesor teologie zdůraznil, že prohlášení
předložené v OSN nebere v úvahu duchovní přínos církevního učení o umělé antikoncepci, jež umožňuje „metody plánování rodiny na základě rozpoznání plodných dnů“.
„Je tu velký přínos pro přirozené plánování rodiny,“ řekla Janet Smithová, která vede katedru etiky
P. Michaela J. McGivneyho na semináři Nejsvětějšího srdce v Detroitu a působí jako poradkyně
Papežské rady o rodině. Řekla, že přirozené plánování rodiny zlepšuje manželství a vede lidi blíže
k Bohu, jejich manželskému partnerovi a dětem. Je také ekologické, protože je zdarma a nijak nepoškozuje životní prostředí. Smithová, která promluvila na tiskové konferenci přes Skype, řekla, že
když si před několika týdny poprvé přečetla Wijngaardsovo prohlášení, měla v úmyslu napsat na něj
jednoduchou odpověď, ale reakce se rozrůstaly a staly se „pro nás příležitostí ukázat světu, že existuje
mnoho, mnoho katolíků, kteří podporují ,Humanae vitae‘“. Spekulovala o tom, že pokud by se porov-

nal věk signatářů těchto dvou různých dokumentů, pak by ti, kteří podepsali dokument předložený
v OSN, byly nejméně o 15 let starší, protože mnoho mladších katolíků podporuje církevní učení
o antikoncepci, zejména ti, které ovlivnil svatý Jan Pavel II. svou „teologií těla“ – učením o lidské
sexualitě.
V prohlášení vědců se o Wijngaardsově deklaraci uvádí, že „od počátku vede dialog špatným směrem, když argumentuje proti ,Humanae vitae‘ tím, že se zakládá především na ,biologických zákonech‘. ,Humanae vitae‘ se však zaměřuje na vztah člověka k Bohu a druhým lidem.“
„Bůh je láska. … A protože Bůh je láska – spojení božských osob –, stvořil muže a ženy ke svému
obrazu: vybavené rozumem a svobodnou vůlí, se schopností milovat a žít v láskyplném vztahu,“
uvedli v prohlášení. „Bůh zve všechny lidi, aby měli podíl na jeho lásce. … Každý člověk je stvořen
tak, aby dával sám sebe Bohu a druhým lidem,“ pokračují. „Darovat sebe sama znamená žít způsobem, který podporuje dobro všech, a zejména těch, s nimiž žijeme v blízkém vztahu.“
Manželství „bylo vytvořeno Bohem, aby muž a žena mohli plně prožívat svou lidskou identitu jako
milenci a dárci života. … Lidské sexuální vztahy naplňují Boží záměr pouze tehdy, když respektují
smysl pohlavního aktu, kterým je plození, a zahrnují úplné vzájemné darování manželů jeden druhému.“ Vědci dále citují ,Humanae vitae‘: „Existuje nerozlučné spojení dvojího významu manželského
styku, který je Bohem chtěný a který člověk z vlastního popudu nemůže rozbít: je to význam spojivý
a plodivý. … a oba jsou nedílnou součástí manželského aktu. … Učení, že antikoncepce je vždy proti
Božímu plánu pro sexualitu, manželství a štěstí, se nezakládá na lidském právu,“ uvedla skupina
vědců. V prohlášení dále píší, že k tomu, aby manželé a manželky mohli žít podle „Božího plánu pro
manželskou lásku“, potřebují „morální prostředky plánování rodiny“, které jsou jim k dispozici
v „mnoha formách přirozeného plánování rodiny“. Přirozené metody založené na znalosti plodných
dnů „jsou plně v souladu s církevním učením o manželské čistotě“.
„Několik dobře vyargumentovaných verzí obrany „přirozeného práva“ podporuje církevní učení
o tom, že antikoncepce není v souladu s Božím plánem pro sexualitu a manželství,“ uvádí vědci a
poznamenávají, že teologie těla vypracovaná svatým Janem Pavlem II. „poskytuje silnou obranu“
učení, které je předloženo v „Humanae vitae“.
„Humanae vitae“ se také „vyslovuje proti zkreslenému pohledu na lidskou sexualitu a intimní vztahy,
který mnoho lidí v moderním světě podporuje“, dodávají.
10. 10. 2016, CNS
____________________________________________________________________________________________

Zprávy a oznámení
Májová pobožnost
bude každou květnovou neděli v 17,00 ve farním kostele, kromě 21. 5., kdy bude ve městě.
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 27. května, a to pěšky či na kole. Pro ty, kdo mají potíže s pohybem, dojednáme otevření závory a povolení k vjezdu autem. Mše sv. se uskuteční v 11,00 hod. a po ní
bude možnost posedět, popovídat si a doplnit dobra duchovní i lahůdkami pro tělo z vlastních i farních zásob, jak už se stalo dobrým zvykem.
Slavnosti v měsíci květnu
Letošní svatojanská pouť v městském kostele připadá na neděli 21. května. Poutní mše sv. zde bude
sloužena od 8,30 hodin. Slavnost Nanebevstoupení Páně oslavíme ve čtvrtek 25. května mší sv. od
18,00 hod. ve farním kostele.
________________________________________________________________________________________________________________________
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Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 8. do 21. května 2017
Starý Rožmitál

Den

farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí

8. 5.

mše svatá není

Úterý

9. 5.

mše svatá není

Středa

10. 5.

Čtvrtek

11. 5.

18,00 Za Karla Matějku, syny
Ladislava, snachu Janu a celý rod
Po mši sv. adorace

Pátek

12. 5.

17,00 svátost smíření
18,00 Volná intence

Sobota

13. 5.

Neděle

5. neděle velikonoční /Tř. kvítka/
8,30 Za Jaroslava Staňka, rodiče,
14. 5. sourozence a duše v očistci
17,00 Májová pobožnost

Pondělí

15. 5.

mše svatá není

Úterý

16. 5.

mše svatá není

Středa

17. 5.

Čtvrtek

18. 5.

18,00 Za kardinála Miloslava Vlka (85)
Po mši sv. adorace

Pátek

19. 5.

17,00 svátost smíření
18,00 Za Miladu Folaufovou

Sobota

20. 5.

Neděle

21. 5.

Hvožďany

Bělčice

Ostatní

14,30 mše sv. Centr.soc.sl.
18,00 farní společ. Panský d.
18,00 mše sv.
P. M. Kozubík

18,00
mše sv.

Dětská vik. pouť Záhoří
19,00 Spol. mladých fara

10,10
mše sv.

18,00 mše sv. Voltuš
18,00 mše sv.
P. M. Kozubík

18,00
mše sv.
Pouť k sv. Janu Nepomuckému
8,30 poutní mše sv. za požehnání manž.
Trčkovým a jejich rodinám (+ k.M.Vlk)
17,00 Májová pobožnost – město!

10,10
mše sv.

10,00 Přípr. na 1. sv. přij. fara
19,00 Spol. mladých fara

