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Milí farníci! 

Fatimské stoleté výročí bylo dobře registrováno i českou církví, jistě se nebudete zlo-
bit, když se tomu budu ještě věnovat…  

Srdce je symbolem podstaty člověka – a je to ryze křesťanské. Představte si, kdyby byl 
tímto symbolem třeba meč, nebo had, nebo lebka…, hrozná představa! Křesťanství bylo 
kvasem kultury v Evropě, posléze v Asii a pak i v Americe. Napsal jsem to v minulém 
čase, protože se setkáváme s odkazem křesťanství v podstatě na každém kroku, ale pro 
většinu společnosti to jsou jen „památky a přežité tradice“… Co nese dnešní kulturu? 

Tedy velmi záleží na tom, co neseme ve svém srdci, nejen, co tento symbol, vyřezáva-
ný do stromů a laviček v parku, a někdy i do kostelních lavic, znamená pro nás v dnešní 
době (vztah lásky mezi lidmi). Sestře Faustýně ukazuje Pán Ježíš své Nejsvětější Srdce, 
z nějž prýští milosti pro spásu lidstva. Fatimské děti dostávají pokyn k úctě o prvních 
sobotách v měsíci k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Úcta k těmto Srdcím, praktiku-
jící v katolické církvi zvláště v polovině 19. století, není nostalgickým přežitkem! 
V našich vesnických kaplích je to stále vidět, naposledy jsem takové obrazy a krásnou 
(byť sádrovou) sošku Panny Marie viděl v Sedlici. Pro někoho kýč, pro jiného snaha vidi-
telně přiblížit existující vztah nebeských bytostí k nám lidem, kteří tu tápeme po vyhnání 
z ráje temnotou světa. 

Ano, vztah… Ano, Boží Láska, projevená vírou v praktikujících skutcích víry a lásky… 
V sobotu 7. října se budeme modlit za naše „srdce“, aby nebyla místem temnoty, aby 

byla místem, kde se nebe setkává se zemí a země s nebem… Bůh žehnej vašim srdcím! 
 

                                                                                                                         Pater Petr 

 

Na TV Noe lze 7. 10. od 10,30 hod. sledovat mši sv. v Koclířově (Českomoravská Fatima) 
Od 10,30 hod. se bude společně v ČR i v zahraničí slavit mše sv. pod vedením primase 

českého, arcibiskupa pražského, J. Em. Kardinála Dominika Duky OP. + další biskupové. 

Ve 12,00 hod. bude celá naše zem odevzdána Panně Marii a skrze Ni zasvěcena Bohu. 

Následuje zásvětný průvod s Pannou Marii a příležitost k osobní úkloně úcty 

Ve 14.30 hod. U Kulatého stolu se sejdou kardinál Dominik Duka OP, P. Vítor Coutinho, 

Dr. Pedro Valinho a Nuno Prazerés, gen. sekretář WAF – hlavní hosté sympozia z portu-

galské Fatimy. Od 17 hod. pravidelná mše sv. 1. mariánské soboty, následuje večerní 

program a závěrečné noční bdění s Pannou Marii, které bude probíhat až do nedělního 

rána (8. 10.), kdy v 10,00 hod. bude mše sv. a následné rozloučení – návrat sochy Panny 

Marie do Cova dʼ Iria.  

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



 

                

                     

              

 

          

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

Města, ve kterých byla socha PM z Fatimy 
 

 

Světový apoštolát Fatimy v ČR – základní informace 
PAPEŽSKÁ RADA PRO LAIKY POTVRDILA SVĚTOVÝ APOŠTOLÁT FATIMY 

JAKO MEZINÁRODNÍ VEŘEJNÉ SPOLEČENSTVÍ VĚŘÍCÍCH S PRÁVNÍ SUBJEK-

TIVITOU, PŮSOBÍCÍ V UNIVERZÁLNÍ KATOLICKÉ CÍRKVI. ČBK POTVRDILA 

JEHO POSLÁNÍ A PŮSOBENÍ VE VŠECH DIECÉZÍCH JAKO FATIMSKÝ APOŠ-

TOLÁT ČR 

Národním centrem hnutí pro Českou republiku je ČM Fatima v Koclířově u Svitav; je 

ve stálém spojení s regiony tohoto mariánského hnutí, které působí na území ČR. 

Členství: Světový apoštolát Fatimy je tvořen jednotlivými členy, kteří žijí v různých mís-

tech světa a následují zásady hnutí. Minimum vyžadované pro členství ve Světovém apoš-

tolátu Fatimy je slib: 

Přijímat každodenní oběti v duchu kajícnosti a smíru, které jsou potřebné k naplnění 

Božího zákona. Denně se rozjímavě modlit pět desátků svatého růžence. Nosit hnědý 

škapulíř Panny Marie Karmelské nebo medailku Panny Marie Karmelské na znamení 

připomenutí osobního zasvěcení Panně Marii. První sobotu pěti po sobě jdoucích měsíců, 

s úmyslem konat pokání na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie, přistoupit ke svá-

tosti smíření a přijmout svaté přijímání, pomodlit se pět desátků svatého růžence a prodlé-

vat 15 minut při jeho rozjímání. 

Členem Světového apoštolátu Fatimy se stává ten, kdo osobně vysloví zásvětný slib, je 

obeznámen s povinnostmi člena hnutí, je si vědom privilegií plynoucích z tohoto členství 

pro jeho duchovní život a vyplní přiloženou přihlášku, kterou předá v regionu svému 

vedoucímu nebo přímo v národním centru v Koclířově. Členové v šíření poselství Fatimy 

mají být v jednotě se Svatým otcem a biskupy. V případě jednání jménem Světového 

apoštolátu Fatimy musí zachovávat smysl poselství z Fatimy a autorizované způsoby 

apoštolátu. 

Členové hnutí Světového apoštolátu Fatimy začínají nový den modlitbou ranního ode-

vzdání a obnovou zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie:  

Můj Bože, v jednotě s Neposkvrněným Srdcem Panny Marie (zde polib svůj hnědý 

škapulíř na znamení svého zasvěcení s přijetím mimořádných odpustků), obětuji Ti draho-



cennou Krev Ježíšovu přítomnou ve všech svatostáncích světa a spojuji s Ní oběti každé 

mé myšlenky, slova a skutků dnešního dne. Ó můj Ježíši, toužím dnes získat všechny 

milosti, které jen mohu a obětuji je spolu se mnou Neposkvrněné Panně Marii – aby je 

mohla nejlépe využít pro potřeby Tvého Nejsvětějšího Srdce. Drahocenná Krvi Ježíšova, 

zachraň nás! Neposkvrněné Srdce Panny Marie, oroduj za nás! Nejsvětější Srdce Ježí-

šovo, smiluj se nad námi! 

Zásvětná modlitba: Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému 

Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu! Uchraň mě ode 

všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si 

zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která 

mne vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za 

obrácení hříšníků a na smír hříchů proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení 

s Tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji 

miluji. AMEN. A nakonec tvé Neposkvrněné Srdce zvítězí! 

 

 

Logo světového apoštolátu Fatimy 

Toto logo se používá po celém světě a je vyjádřením touhy, abychom všichni sjednocení 

s naší nebeskou Matkou tvořili jednu modlící se rodinu, tedy svět sjednocený modlitbou. 

Je to symbol pokoje prostřednictvím mod-

litby, jak to přislíbila Fatimská Panna Ma-

ria. Dvě holubice vytvářející modlící se ruce 

a současně držící růženec. Jsou obklopené 

škalupířem, který je znakem zasvěcení Ne-

poskvrněnému Srdci a který Panna Maria 

držela v rukou při slunečním zázraku 

13. října 1917 ve Fatimě. Tento veliký zá-

zrak se stal proto, aby každý mohl uvěřit. 

Latinská slova Orbis unus orans umístněné 

v symbolu doslova znamenají: Modlitba 

sjednocuje svět. Pokud splníme požadavek 

Panny Marie na modlitbu a pokání, zakusí-

me naplnění jejího příslibu: Čas pokoje pro 

lidstvo. Při několika příležitostech přiletěly 

bílé holubice z oblohy k podstavci sochy Panny Marie Fatimské a zůstaly tam celé hodi-

ny, dokonce i když nesli sochu v procesí. Symbolika holubic ve Světovém apoštolátu 

Fatimy tedy zdůrazňuje vstup Boha do lidských dějin. 
Spiritualita: Vychází ze stanov schválených Svatým Stolcem: „Připravte cestu Páně, 

vyrovnejte Mu stezky“ (Mk 1,3). Poselství z Fatimy je novým zásahem Boha do historie 

lidstva. Má univerzální charakter, který odráží evangelium v jeho čerstvosti a jednodu-

chosti prvních křesťanských katechezí, a to právě voláním k modlitbě a pokání, které nás 

vedou k obrácení, k „metanoi“, změně života. „Obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy“ 

(Sk 3,19). „Neurážejte již více Pána, který je už dost urážen“ (Zjevení Panny Marie, 

13. října 1917). Je zde dokonalá shoda mezi Slovem Božím a fatimským poselstvím! 

Poselství z Fatimy prohlášením Božího primátu opakuje lidem pravou cestu evangelia: 

„Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“ (Mk1,15). 

 



  HLAVNÍ POSLÁNÍ FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU 

Cíl: záchrana duší před peklem 

Prostředky: modlitba, pokání, obrácení (vč. lítosti a polepšení), úcta k Neposkvrněné-

mu Srdci Mariinu a Eucharistické odčiňování 

Jak na to? Modlitba: denní modlitba růžence 

Při svém posledním zjevení v r. 1917, dne 13. 10., říká Panna Maria: „Jsem Naše milá 

Paní Růžencová“. Tím P. M. oznamuje, jaký význam přikládá růženci při úctě ke svému 

Neposkvrněnému Srdci. 

Pokání: za všechny hříchy, jimiž je Bůh urážen, a lidé mají prosit za obrácení hříšníků. 

Pokáním se vykoná smír s Bohem za hříchy lidí. A pokání se uskutečňuje skrze oběti a 

modlitby. Tak např. jako oběť můžeme vykonávat – půst, zkoušet některé zdrženlivosti, 

konat poutě, pomáhat nemocným, postiženým, pomoc potřebným a chudým, vykonávat 

činnosti pro náboženské a sociální účely, posílat přiměřené finanční příspěvky nebo věci 

pro náboženské nebo sociální záležitosti, vyřizovat ochotně namáhavé nebo neoblíbené 

denní povinnosti a práce. 

Anděl při druhém zjevení děti-vizionáře vybízí: „Dělejte ze všeho, co můžete, oběť ja-

ko pokání za hříšníky, kteří svými hříchy urážejí Boha, a jako prosbu za obrácení hříšní-

ků. Především přijímejte utrpení, které vám Bůh sešle, a neste je pokorně a odevzdaně“. 

Úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie: – smírné svaté přijímání musí být konáno 

pět prvních sobot v měsíci, které následují po sobě, jít ke zpovědi (stačí, když se k ní jde 

během 8 dnů před/po první sobotě). Pro přijetí přijímání musí však být dotyčný ve stavu 

milosti (bez těžkého hříchu). Modlitba růžence a 15 minut rozjímat o některém růženco-

vém tajemství. Jednání musí být vedeno úmyslem věnovat smírné modlitby Neposkvrně-

nému Srdci Mariinu. 

________________________________________________________________________ 
 

Zprávy a oznámení 
 

1. říjnová sobota 7. 10.  

mše sv. v 9 hod. v měst. kostele, modlitba k zasvěcení národa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 
 

Sbírka na misie – misijní bazárek 

V neděli 22. 10. budou nedělní sbírky určeny na podporu misijní činnosti církve, děkujeme. S tím 

souvisí tzv. Misijní bazárek na faře. Ještě před začátkem nedělní mše sv. včas, tj. do 8,25 hodin 

přineste s sebou 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 libovol-

nou cenou a může si jej odnést. Výtěžek bude přidán k nedělní sbírce na podporu misií.  
 

Koncert ke 252. výročí narození J. J. Ryby 

V neděli 22. 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. 
 

Mše sv. o svátcích zemřelých 

Podobně jako v předchozích letech bude i letos o slavnosti Všech svatých ve středu 1. 11. sloužena 

mše ve farním kostele ve Starém Rožmitále, a to od 18,00 hod. Po mši bude ještě následovat pobož-

nost za zemřelé u kříže na starorožmitálském hřbitově. Ve čtvrtek 2. 11. vzpomeneme na všechny 

věrné zemřelé při bohoslužbě v městském kostele od 18,00 hod. Po skončení mše sv. bude následo-

vat pobožnost na městském hřbitově cca v 19,00 hod. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  
 721 901 533 Uzávěrka příštího čísla 18. 10. 2017.            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 9. do 22. října 2017 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 9. 10.  mše svatá není    

Úterý 10. 10.  mše svatá není    

Středa 11. 10.     18,00 farní společ. Panský d..  

Čtvrtek 12. 10.  
18,00 volná intence 

Po mši sv. adorace 
 

18,00 mše sv. 

P. Kozubík 
14,30 mše sv. Centr.soc.sl. 

Pátek 13. 10.   
17,00 svátost smíření 

18,00 volná intence 
 

 
 

Sobota 14. 10.       

Neděle 15. 10. 

Slavnost posvěcení kostela  

8,30 Za Boží požehnání pro 

všechny děti a za duše v očistci 

 
10,10  

bohosl. slova 

11,15  

mše sv. 
 

Pondělí 16. 10.  mše svatá není    

Úterý 17. 10.  mše svatá není    

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

Čtvrtek 19. 10.  
18,00 volná intence 

Po mši sv. adorace 
 

18,00 mše sv. 

P. Kozubík 
 

Pátek 20. 10.  
17,00 svátost smíření 

18,00 volná intence 
   

Sobota 21. 10.      19,00 Spol. mladých fara 

Neděle 22. 10. 
Sbírka na misie + misijní bazárek  

8,30 Za † Viktora Spáčila 
 

 

10,10 

mše sv. 

11,15  

bohosl. slova 

16,00 koncert ZUŠJJR 

k 252. výročí narození 

J. J. Ryby farní kostel 



Zápis z jednání farní rady 16. 9. 2017 
 
Přítomni:   H. Hoyer, I. Hoyerová, M. Hochmut, H. Hochmutová, J. Hořejší, 

Fr. Liška, J. Drechsler, J. Matějka 
 

Rekapitulace: 
 

Od poslední schůzky farní rady – nedořešen číselník do farního kostela 

 

Předsevzetí: 

 

- porazit strom u márnice (povolení ke kácení je na 2 roky) 

- restaurovat kříž u sakristie farního kostela (M. Hochmut) 

- naštípat dřevo z poražených stromů (p. Pavlačka) 

- napustit červostopem památkově chráněnou truhlu na chodbě (dle příhodného 

počasí), nepoužívat již na sklad dřeva.  

 

Projednaná témata:  
 

1. Rekonstrukce koupelny v bytě faráře 

Oprava koupelny byla zaplacena biskupstvím, farníky to nestálo nic, oprava byla 

nutná – rezavé kohouty byly jedním ze zdrojů rezavé vody a koliformních bakte-

rií, kvůli nimž byla také voda nepitná. Byl vyměněn bojler, odpady a trubky ve 

zdi, instalován sprchový box, skříňka, částečně kachličky. 

 

2. Oprava městského kostela  

Všechny zásadní opravy jsou konzultovány se stavebním technikem vikariátu, 

nic se neděje svévolně a oprava měst. kostela pokračovala od začátku se stejnou 

firmou již v době P. J. Kuníka, finance byly rozepsány ve FZ + ohlášeny před 

sbírkou v kostele, + benefiční koncerty, dluh 360.000 Kč z r. 2015-2016 byl 

splacen, farnost je finančně v plusu. V opravě druhé věže a průčelí budeme po-

kračovat.  

 

3. Organizace poutě na Třemšíně 

Chyběly některé informace o tom, co všechno obnáší organizace poutě na 

Třemšíně. Bylo vyjednáno povolení vjezdu do rezervace, ozvučení ke mši svaté 

atd. Nastalo jen nedorozumění ve smyslu, čí starostí je „Třemšínská pouť“ = sta-

rost rožmitálských či hvožďanských farníků? Je tu ve hře součinnost hvožďan-

ské a rožmitálské radnice + hasiči = lavičky + pohoštění atd. Organizace pouti, 

která je regionálně důležitá, spočívala na knězi, což by se mělo změnit. 

V některých věcech si vystačíme sami – např. ozvučení…  

 

Zapsal: P. Misař 

 


