
  

 FARNÍ ZPRAVODAJ  

 

    
   
    

 Číslo 1  Ročník XVI                13.  ledna 2019  

 
 

 
 

Ježíš mu odpověděl: Je napsáno: 

Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit! 

Lk 4,8 

 

Milí bratři a sestry! 

Začali jsme nový rok. „Co přinese?“, ptáme se… Hledíme na zimní oblohu, po-

sloucháme zprávy o počasí a o divných věcech tohoto poblázněného světa… A co 

kdyby se takhle zeptal každý sám sebe: „Co já přinesu? Co dělám pro život církve, 

tedy farnosti?“ Přehazovat veškerou zodpovědnost na kněze je čirý alibismus. Jed-

na „farnice“ mi jednou předhodila, že bych se měl nad sebou zamyslet. Ale z koste-

la ani z žádných farních akcí ji neznám. Věřte, že se zamýšlím denně… A právě 

proto dělám to nejpodstatnější a nejdůležitější jako kněz. Že si toho někdo (katolík) 

neváží, je zarážející. Asi mu jde jen o to nedůležité. Dnešní lidé (farníci) jsou vzdě-

laní, mají všechny možnosti, můžou svobodně žít víru, sdružovat se a rozvíjet ja-

koukoliv aktivitu. Proč to nedělají? Papež František mluví často o kultuře lhostej-

nosti: „Tím nejvšednějším opakem Boží lásky… je lhostejnost. »Jsem spokojen, 

nic mi nechybí. Mám všechno, zabezpečil jsem tento život i ten věčný, protože 

chodím každou neděli na mši. Jsem dobrý křesťan. Ale… Přemýšlejme: Bůh činí 

první krok… a my jsme nezřídka lhostejní… Modleme se, aby uzdravil lidstvo, 

počínaje námi, a ať uzdraví moje srdce z této choroby, kterou je kultura lhostej-

nosti.“ Naše společnost je celkově proticírkevní a kněží nemají žádný kredit někdy 

ani mezi samotnými věřícími… Dnešní církev krystalizuje. Zcela jasně a čím dále 

jasněji je vidět, kdo opravdu věří a kdo se jen veze na vlně. Duch svatý vidí v srd-

cích jiné duchy – předsudky, nadutost, odtažitost a neochotu, zmatky… Touží nás 

proměnit, propojit, probudit, ale individualismus a lhostejnost je zhoubným mo-

rem. Tím více si vážím mladých, kteří se odvážili přeletět půl zeměkoule, aby se 

setkali s mladými křesťany jiné kultury. Kéž se nadechnou zdravější atmosféry ví-

ry, nadchnou a vrátí se svobodnější a ještě ochotnější pro život v církvi! To jim i 

nám všem do tohoto roku ze srdce přeji!                           

                                                                                                               Pater Petr 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



WYD Panama 2019 

Světové dny mládeže jsou mezinárodním setkáním, které je organizované katolic-

kou církví, spojuje mladé lidi celého světa – katolíky, křesťany jiných vyznání a 

všechny lidi dobré vůle. Předsedá jim Svatý otec a slaví se každé tři roky. Pořada-

telem nadcházejícího celosvětového setkání mládeže v roce 2019 je Panama. 

Mladí lidé se v zemi na pomezí Jižní a Střední Ameriky sejdou v době od 

22. do 29. ledna 2019.  Význam loga: Logo navazuje na motto Světového dne 

mládeže, jímž jsou slova Panny Marie: „Jsem služebnice Páně, staň se mi podle 

tvého slova.“ (Lk 1,38). V grafickém návrhu je proto znázorněna Matka Boží 

v momentě, kdy vyslovuje souhlas s Božím plánem. Symbolická korunka pěti bodů 

nad její hlavou představuje mladé lidi z pěti kontinentů. Kromě kříže je na logu 

znázorněna také silueta Panamské šíje. Propojením linií se zde objeví i obrys Pa-

namského průplavu. Logo má tvar srdce nebo písmene „M“, což odkazuje na pa-

namské téma „Most světa, srdce vesmíru“, příp. na jméno Panny Marie, která vede 

poutníka k Ježíši. Podle autorky má logo vyjadřovat „něhu a odevzdanost Marie 

v její největší chvíli: při jejím ‚fiat‘, kdy řekla: Buď vůle tvá“. 

 

 



Modlitba za Světový den mládeže 2019 v Panamě 

Milosrdný Otče, ty nás voláš k tomu, abychom svůj život prožívali jako cestu spá-

sy. Pomoz nám hledět s vděčností na minulost, osvojovat si s odvahou přítomnost a 

zakládat s nadějí budoucnost. Pane Ježíši, příteli a bratře, děkujeme ti, že na nás 

hledíš s láskou. Dej, ať nasloucháme tvému hlasu, který silou a světlem Ducha 

Svatého zní v každém srdci. Dej nám milost být církví vycházející ze sebe, která 

s živou vírou a mladou tváří hlásá radost evangelia a přispívá k vytváření spraved-

livější a bratrštější společnosti, o které všichni sníme. Prosíme za Svatého otce a za 

biskupy, za mládež a všechny ty, kdo se zúčastní Světového dne mládeže v Pana-

mě, i za ty, kteří se připravují na jejich přijetí. Panno Maria, odvěká patronko Pa-

namy, dej, ať se dovedeme modlit a žít velkoryse jako ty: „Jsem služebnice Páně, 

ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38). Amen. 
 

 (Imprimatur: kardinál Dominik Duka OP) 

 

Dopis P. Jiřího Kordy z „Hnutí Pro život ČR“ 

k úmyslům Modliteb za nejmenší.  

 

Leden 2019:  Za mladé lidi, aby si zamilovali Krista a zůstali mu věrní 

Únor 2019:  Za nevyléčitelně nemocné a umírající 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chvála Kristu, bratři a sestry! 

Loni jsem se v lednovém dopise zamýšlel nad významem „osmičkových“ roků pro 

naši zemi. I tento rok je jubilejní. Kromě různých negativních výročí je to letos 

třicet let od svatořečení Anežky Přemyslovny a konec časů „na věčné časy“. Sice 

občas zaznívají teorie o připravenosti listopadových událostí, dohodách mocných a 

podobně, ale i kdyby tomu tak bylo, trápit nás to nemusí. Proč? Protože by to nic 

neměnilo na faktu, že je to sám Bůh, kdo řídí běh světa. A klidně k tomu používá i 

ty, kteří ho neznají nebo dokonce proti němu bojují. Kolik je takových příkladů 

v Písmu svatém i v dějinách! Dodnes ve mně resonují vzpomínky na revoluční dny. 

Nezanedbatelnou roli při nich hrála i odvaha a nadšení mladých, oproti šedesátému 

osmému nerozehnaná tanky a nezašlapaná normalizací. Dnes mají mladí lidé ve 

srovnání se situací před třiceti lety nevídané možnosti. Jak jich využívají? Jak kdo, 

pomyslné nůžky jsou velmi rozevřeny. Totéž platí o hodnotovém světě a vztahu 

k víře. Z toho ale vyplývá, že nemusíme propadat skepsi, když někdy vidíme mravní 

úpadek nebo „náboženský analfabetismus“. Jsou totiž mezi námi i mladí, kteří nad 

smyslem života přemýšlí, touží jít do hloubky nebo dokonce mají vztah k Bohu. 

V lednu prosíme právě za mladé lidi. Zvláště za jejich osobní vztah ke Kristu. Ať si 

ho skutečně zamilují! A ať tato láska není jen jakýmsi mladistvým záchvěvem ide-

álů, které pak trní dalších let udusí. Pamatujme také na mladé z různých koutů naší 

planety, kteří se sejdou na Světových dnech mládeže ve středoamerické Panamě. 

Láska ke Kristu a k církvi mají být nosnými sloupy našeho křesťanského života. 

Jsou-li silné a pevné, je o co se opřít. Proč se ale věnujeme mládeži zde, v Modlit-



bách za nejmenší? Odcituji, co jsem napsal při příležitosti předchozího Světového 

dne mládeže: „Když se modlíme za ochranu a úctu k počatému životu, k rodině, 

k handicapovaným, seniorům, nemůžeme vynechat právě mladé. Vždyť oni stojí 

v první linii, kdy ve škole, při startu kariéry, při výběru životního partnera, zaklá-

dání rodiny nebo rozhodování o zasvěceném životě jsou vystaveni tolika těžkostem 

a zmatkům dnešní doby.“ 

Únorový úmysl na první pohled kontrastuje s tím lednovým. Možná proto, že nevy-

léčitelně nemocné a umírající dáváme automaticky do spojitosti se seniory. A jistě 

tomu tak mnohdy je. Copak ale těžce neonemocní nebo neumírá i mnoho mladších, 

a to včetně dětí? Neznáme dne ani hodiny, co ale víme, že nakonec to, oč tu běží, je 

spása nesmrtelné duše. Věříme tomu? Velmi často se setkávám s tím, že i praktiku-

jící katolíci tváří tvář své nemoci nebo nemoci bližních se zaměří jen na úpěnlivou 

snahu o uzdravení. Přát, vyprošovat a usilovat o uzdravení samo o sobě je chvály-

hodné. Vždyť sám Pán Ježíš uzdravoval, i z mrtvých křísil. Ale dřív nebo později 

přeci jen práh věčnosti překročíme. Stejně jako ho překročil sám Pán Ježíš. O kolik 

milostí připravujeme sebe i druhé, když toto opomíjíme! Je čas žít i umírat. Je čas 

bojovat za uzdravení a je čas umět odevzdat i toho nejmilovanějšího člověka do 

Otcovy náruče. Jestli my, co se považujeme za věřící, to neumíme, co pak ti, kteří 

o Bohu mají jen matné povědomí? Je skvělé, jak se v naší zemi rozvíjí paliativní 

péče a hospicové hnutí. Naopak stále ještě existují velké rezervy v některých zaříze-

ních následné péče a v podpoře péče v domácím prostředí. Důležitá je změna menta-

lity – život má smysl, i když nejsem „výkonný“ podle svých představ nebo představ 

dobrých. Troufám si říct, že naopak člověk nevyléčitelně nemocný či umírající může 

prožívat velmi smysluplné a plodné období. Čas na smíření s Bohem, s druhými i 

sám se sebou, síla modlitby a oběti za druhé, které nechávám na tomto břehu… Brat-

ři a sestry, kéž i tento rok nad námi Pán rozjasní svou tvář a je nám milostiv! 

                                                                                             

 Jiří Korda, kněz Kristův 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Zprávy a oznámení 
Poděkování  
Jménem farnosti ze srdce děkujeme členům Charity, a zvláště dětem, za realizaci 
Tříkrálové sbírky. Také děkujeme všem, kdo se podíleli na vánoční výzdobě kostelů. 

 

Možnost zadávání úmyslů mší svatých 
Zájemci o odsloužení mší sv. na určitý úmysl v roce 2019 si mohou v sakristii či na 
faře s knězem osobně domluvit a zapsat konkrétní termíny.  

 

Noc kostelů  
Ve čtvrtek 17. 1. v 19 hod. bude na faře setkání ohledně Noci kostelů. Přineste své 

návrhy programu akce. 

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

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 14. 1.  ---    

Úterý 15. 1.  ---   18,00 farní společ. Panský d. 

Středa 16. 1.  
18,00 volná intence  

Po mši sv. adorace 
 

 
14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 17. 1.    
17,00  

mše sv. 

19,00 setkání k Noci kostelů. 

Přineste návrhy.   fara 

Pátek 18. 1.  

17,00 svátost smíření 

18,00 za Miladu Folaufovou, rodiče, 

Jana a Františku Baliharovy 

    

Sobota 19. 1.       

Neděle 20. 1. 
8,30 Za Josefa Částku, syna a 

duše v očistci 
 

10,10  

b. sl. 

11,15 

mše sv. 
 

Pondělí 21. 1.  ---    

Úterý 22. 1.  ---    

Středa 23. 1.  

18,00 Za Mil. Máru, dceru Miloslavu, 

rodinu Šaršovu a Marii Mayerovou 

Po mši sv. adorace 

 

 

14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 24. 1.    
18,00 farní 

společ. OÚ 

17,00 

mše sv. 
 

Pátek 25. 1.   
17,00 svátost smíření 

18,00 mše sv. s dětmi 
   

Sobota 26. 1.      
16,00 mše sv. Bubovice 

20,00 Spol. mladých   fara 

Neděle 27. 1. 8,30 volná intence  
10,10 

mše sv. 

11,15  

b. sl. 
 

  


