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Hle, Bůh mi pomáhá, 

Pán mě udržuje naživu. 

Budu s radostí přinášet oběti, 

chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. 

Žalm 54 
 

Drazí farníci! 

Slavnost svatého Václava, patrona Země České, nám čas od času v době voleb při-

pomíná zodpovědnost za naši vlast. Přes veškeré snahy o evropanství, o multikultu-

ralitu, o liberalitu atd., stále ještě cítíme přináležitost k této zemi. Měli jsme na vě-

ky patřit k východu, teď zase nevíme, kam položit těžiště, jestli do Číny, nebo do 

Ameriky…, pan prezident se točí jako holub. Ale křesťan ví, kde je jeho těžiště, je 

v jeho svědomí žít podle poznané pravdy (viz katechismus). A tou Pravdou je Pán 

Ježíš, sám řekl: „Já jsem cesta, pravda a život!“ Křesťanství není ideologie ani poli-

tika, je to orientace na zjevenou pravdu, která přesahuje každé lidské uspořádání. 

V tom je křesťanství jedinečné, napříč kulturami, napříč národy a mentalitami jed-

notlivců, je to universální, tedy řecky „katolický“ model lidské civilizace. Jediným 

problémem je uvěřit a pak přijmout. Víra je ale dar, a něco přijmout zase znamená 

vidět v tom hodnotu. Proto je to těžké současnému rozpolcenému člověku, který 

pro složitosti současného světa rezignuje a stahuje se do svých kuchyní, do ulity 

jáství. Inspirujme se svatým Václavem! Ať nás jeho jasný pohled k Bohu povzbudí 

k zodpovědnému občanství.  

                                                                                                      Pater Petr 

 

Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi 2018 
Praha – Ve čtvrtek  27. září začne oslava sv. Václava Svatováclavským putová-

ním Prahou s Palladiem Země české, to začne ve 14 hodin mší svatou v bazilice 

svatého Jiří na Pražském hradě a vyvrcholí Svatováclavským duchovním zastave-

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



ním v 17 hodin na Václavském náměstí. Oslavy budou pokračovat v pátek 28. září 

v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze ranními chválami od 6.30, dále 

mší svatou na hrobě sv. Václava ve Svatováclavské kapli v 7 hodin, následovat 

bude další mše svatá v 8.30, v 10 hodin a v 18 hodin. Zpívané nešpory zazní 

v 17 hodin. 

 

Stará Boleslav – Ve čtvrtek 27. září bude v 19.30 v Brandýse nad Labem pod 

zámkem přivítání relikvie sv. Václava a bude pokračovat průvod do Staré Bolesla-

vi, kde ve 20 hodin začne Svatováclavský koncert a nešpory v bazilice sv. Václava. 

Zde bude v pátek v 8.30 mše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána. Na Mariánském 

náměstí začne v 10 hodin poutní mše svatá, hlavním celebrantem je arcibiskup 

olomoucký Mons. Jan Graubner a kazatelem je kardinál Dominik Duka OP. Tuto 

mši svatou přenáší Česká televize. Ve 14 hodin bude v bazilice modlitba za národ u 

Palladia země České. Bazilika bude otevřena do 19 hodin, ve farní zahradě se při-

pravuje stan pro odpočinek poutníků. V kryptě budou vystaveny svatováclavské 

relikvie. Během celého dopoledne je možnost přijmou svátost smíření. Celý den 

bude ve městě doprovodný program, a to na Mariánském náměstí, v Letním kině 

Houštka na náměstí sv. Václava, také v Rodinném klubu Klíček a v restauraci 

V Pivovaře. Během soboty a neděle budou oslavy pokračovat v Houštce a 

v Lázeňské ulici, kde bude lunapark, pouťové atrakce, ukázky dobových řemesel, 

stánkový prodej a občerstvení. Těšit se můžete na ohňostroj, koncert Jaroslava Uh-

líře s kapelou, dále vystoupí také Kamil Střihavka, Michal Pavlíček, Klaudius Kry-

špín, Roman Dragoun, Vladimír Kulhánek, Jan Hrubý. 

Více informací na webu Arcibiskupství pražského. 

 

Instrumentum laboris: Co žádají mladí od církve?  (Miroslav Bína) 

Rozpoznávat, interpretovat, volit - jsou tři klíčová slova pracovního dokumentu 

Instrumentum laboris, který je podkladem pro Biskupskou synodu o mládeži a kte-

rý si nyní můžete přečíst i v českém jazyce. Jednotlivá zasedání budou probíhat od 

3. do 28. října 2018 v Římě a Českou republiku zastoupí plzeňský biskup Mons. 

Tomáš Holub. Synod svolal papež František, který pozval ke společné diskuzi a 

hledání odpovědí na otázky, tentokrát na téma „Mladí lidé, víra a rozlišování povo-

lání“. 
 

Dokument shrnuje přes sto tisíc odpovědí mladých lidí 
Po březnovém shromáždění měli mladí pět měsíců možnost podělit se o své pro-

blémy a názory a vyplnit na facebooku nebo prostřednictvím online dotazníku od-

povědi na konkrétní otázky, o kterých se bude na synodě diskutovat. Shromážděno 

bylo více než sto tisíc odpovědí z celého světa a z těchto odpovědí a shrnutím závě-

rů předsynodálního shromáždění vznikl pracovní dokument Instrumentum laboris. 

Odpovědi na jednotlivé hastagy bude za Českou republiku na synodě reflektovat 

biskup Tomáš Holub. Dokument tvoří tři části zrcadlící členění rozlišovacího pro-

http://www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout


cesu: rozpoznávat, interpretovat, volit. Charakteristika jednotlivých kapitol je 

popsána v úvodu dokumentu: 

Rozpoznávat 

První část se věnuje vidění a naslouchání. Vyžaduje, aby byla současné mládeži 

věnována pozornost s ohledem na odlišnost podmínek, ve kterých žije. Vyža-

duje pokoru, blízkost a empatii, aby bylo možné se mladým lidem přiblížit a po-

chopit, jaké jsou jejich radosti a naděje, jejich smutky a úzkosti. Je třeba starostlivě 

a pečlivě vidět to a naslouchat tomu, co prožívají církevní společenství přítomná 

uprostřed mladých lidí na celém světě. V této první části se pozornost zaměřuje na 

pochopení základních charakteristik. Nenahraditelný je přínos sociálních věd, který 

je zaznamenán v použitých pramenech. Jejich přínos čteme a znovu chápeme ve 

světle víry a zkušenosti církve. 
 

Interpretovat 

Druhá část se navrací k tomu, co jsme pochopili s pomocí interpretačních a hodno-

tících kritérií, a sice z hlediska víry. Hlavní kategorie nemohou být jiné než biblic-

ké, antropologické a teologické, vyjádřené v klíčových heslech synody: mládí, po-

volání, rozlišování povolání a duchovní doprovázení. Jako strategické se ukazu-

je vytvořit jakýsi výchozí bod z pohledu teologie, církve, pedagogiky a pasto-

race. Tím dojde k určitému zakotvení, které umožní vyhnout se impulzivnímu 

hodnocení. Samozřejmě máme ale na paměti, že „v církvi spolu žijí různé způsoby 

interpretace mnohých aspektů křesťanské nauky a křesťanského života“. Proto je 

nutné si uchovat otevřenou duchovní dynamičnost. 
 

Volit 

Jen ve světle přijatého povolání je možné pochopit, k jakým konkrétním krokům 

nás Duch Svatý volá, jakým směrem se máme vydat, abychom odpovídali na jeho 

volání. V této třetí fázi rozlišování je třeba prozkoumat pastorační nástroje a 

postupy, uchovat si nezbytnou vnitřní svobodu, abychom si zvolili to, co nám nej-

lépe umožní dosáhnout cíle, a abychom upustili od méně vhodných nástrojů. Jde 

tedy o operativní zhodnocení a kritické prověření těchto nástrojů, nikoli o posouze-

ní hodnoty nebo významu, které tyto nástroje mohly nebo mohou mít za různých 

okolností a v různé době. Tato část bude moci určit, kde je nutná reforma, 

změna církevní a pastorační praxe, abychom se vyhnuli riziku zkostnatělosti. 

Závěrem se dokument věnuje tématu svatosti tak, aby synodní shromáždění moh-

lo rozpoznat „nejkrásnější tvář církve“ a dokázalo ji nabídnout všem mladým lidem 

současnosti. Pro více informací můžete sledovat pod názvem #Synod2018  mezi-

národní  facebookovou stránku strkutwitterový a instagramový  účet. Webové 

stránky v pěti světových jazycích naleznete zde: www.synod2018.va. Na  faceboo-

ku můžete sledovat také českou diskuzní skupinu a více informací k tématu Synod 

o mladých lidech najdete na našem webu v sekci témata. 

https://www.facebook.com/synod2018/
https://twitter.com/synod2018?lang=cs
http://www.synod2018.va/content/synod2018/en.html
https://www.facebook.com/groups/diskuze.synoda2018/
https://www.facebook.com/groups/diskuze.synoda2018/
https://www.cirkev.cz/synoda-o-mladych-lidech


Josef egyptský aneb cesta ze studně na faraonův dvůr  
Ve dnech 7. – 12. srpna se na faře v Mirovicích uskutečnil pobyt pro děti nazvaný 
Josef egyptský aneb Cesta ze studně na faraonův dvůr. Akce se účastnilo 14 dětí 
nejen z rožmitálské, březnické a kovářovské farnosti. Úterní večer byl ve znamení 
her, seznámení se novými kamarády, i pravidly pobytu a bezpečnostního školení. 
První celý den pobytu zahájila rozcvička, následovaná interaktivní modlitbou 
v kapli. Do tématu dne, které bylo Josef a jeho bratři, děti uvedla krátká scénka 
zahraná vedoucími. Scénku o bratřích a snech následovaly tematické hry 
(např.: hra Souhvězdí, při níž děti hledaly kartičky s obrázky souhvězdí) a aktivity 
v lese. Odpoledne si děti vyrobily leporelo z kartonů. To pak sloužilo pro nalepo-
vání obrázků, které děti dostávaly za vzorně uklizené pokoje. (Nutno podotknout, 
že na konci tábora byly všechny obrázky rozdány.) Po opadnutí horka si děti užily i 
venkovních her. Velký úspěch sklidil zejména vodní volejbal a hry s balónky napl-
něnými vodou. Večerní scénka odkryla, jak se Josef dostal do Egypta. Dramatické 
ztvárnění příběhu vhodně doplnila modlitba. Čtvrteční den byl opět zarámován 
rozcvičkou a modlitbami. Příběh Josefův přinesl scény z domu Potífarova. Odpo-
ledne pak v podání dětí ožily sny Josefových spoluvězňů. Tématem her bylo otroc-
tví a život kolem Nilu; děti plnily kelímek vodou a vyzkoušely si i štafetu nosičů 
vody s děravými kelímky. Večer promítlo kino “Johnystar” animovanou pohádku. 
V pátek se z vedoucích stali vykladači snů egyptského vládce. Úvodní scénka za 
pomoci jednoduchých obrázků vykreslila faraonovy sny i jejich význam. Děti pak 
vyráběly sýpky z papíru. V odpoledních hodinách se děti vypravily na procházku v 
pláštěnkách, jelikož zrovna trošku pršelo, potom tvořily obrázky ze zažehlovacích 
korálků. Tvořivá činnost děti natolik zaujala, že v ní pokračovaly i po mši svaté 
v pět hodin. I přes předchozí déšť se podařilo zapálit oheň, a tak si večer všichni 
mohli opéci buřty, zazpívat s kytarou a zahrát hry. V noci pak děti očekávala oblí-
bená noční hra. Hra sledovala příběh Josefova bratra Benjamína. Dětem se moc 
líbila. Sobotním tématem byly cesty Josefových bratří do Egypta. Úvodní povídání 
s ukázkami z filmu dětem ukázalo, že hlad nebyl pouze v egyptské zemi. Při násle-
dující tvořivé aktivitě ze sebe děti mohly udělat starověkého Egypťana pomocí če-
lenky a bradky z ruličky od toaletního papíru. Jákob, otec Josefův, musel velmi 
důvěřovat Hospodinu, když pouštěl svého nejmladšího syna Benjamína do Egypta. 
Vedoucí proto přichystali dětem aktivitu, při níž měly důvěřovat vedoucím, že je 
bezpečně dovedou do cíle a nenechají upadnout. Cestování Josefových bratrů při-
blížila i stopovací hra po okolí Mirovic. Děti při ní měly za úkol nalézt ukryté 
otázky z Josefova života a odpovědět na ně. Nedělní den zahájila mše svatá, při níž 
se téměř všichni kluci z tábora ujali ministrantské služby. Po mši svaté následoval 
úklid fary, tvořivá aktivita v podobě výroby nákrčníku, společné foto, hry, oběd. 
Na závěr pak na děti čekalo naplnění nadpisu dne - Setkání Josefa s otcem – a od-
jezd domů. Na závěr bych jménem organizátorů ráda poděkovala otci Mariuszovi 
Klimczukovi za poskytnuté zázemí na faře, všem vedoucím za pomoc a účast, ro-
dičům za důvěru a v neposlední řadě všem, kdo nás podpořili modlitbou i skutkem.  
 

Za organizátory Jarka a Petr Blažkovi, Honza Novotný                        



 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Zprávy a oznámení 
 

Bohoslužba ke cti sv. Václava 

pátek 28. 9. – farní kostel v 8,30 hod. 

 

Žehnání opravené kaple – Javory 

sobota 29. 9. – Javory u Hvožďan ve 14,00 hod. 

 

Modlitba růžence 

V měsíci říjnu půl hodiny před každou mší svatou 

 

Posvícení v rožmitálských kostelích 

Výročí posvěcení farního kostela oslavíme při nedělních bohoslužbách 28. října. 

113. výročí posvěcení městského kostela (8. 10. 1905) si připomeneme už v pátek 

5. října. 
__________________________________________________________________________________________ 
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Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 23. září do 7. října 2018 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 24. 9.  mše svatá není    

Úterý 25. 9.  mše svatá není    

Středa 26. 9.    
 14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

18,00 farní společ. Panský d. 

Čtvrtek 27. 9.  
18,00 volná intence 

Po mši sv. adorace 
 

18,00  

P. Kozubík  

Pátek 28. 9. 
Slavnost sv. Václava 

8,30 Za duch. obrodu našeho národa 
    

Sobota 29. 9. 10,00 mše svatá s poutníky    
14,00 žehnání kaple Javory u Hvožďan 

19,00 Spol. mladých   fara 

Neděle 30. 9. 8,30 volná intence  

10,10  

bohosl. 

slova 

11,15 

   mše sv. 
 

Pondělí 1. 10.  mše svatá není    

Úterý 2. 10.  mše svatá není    

Středa 3. 10.     18,00 mše sv. Voltuš 

Čtvrtek 4. 10.  
18,00 volná intence 

Po mši sv. adorace 
 

18,00  

 P. Kozubík 
 

Pátek 5. 10.   
Slavnost posvěcení kostela /8. 10./ 

17,00 svátost smíření (1. pátek) 

18,00 volná intence 

   

Sobota 6. 10.  9,00 volná intence (1. sobota)    19,00 Spol. mladých   fara 

Neděle 7. 10. 
8,30 Za Jaroslava Hajníka 

a jeho rodiče 
 

10,10 

mše sv. 

11,15  

bohosl. 

slova   
 


