
  

 FARNÍ ZPRAVODAJ  

 

    
   
    

 Číslo 12  Ročník XVI             23 . června  2019  
              

 

 
 

Eucharistie nás učí, 

že Boží blízkost a lásku jednou zažijeme tváří v tvář 
 
…To je křesťanská naděje, zdroj naší vytrvalosti a houževnatosti. Jestliže chodí-

me na mši a věříme, že kdo jí Kristovo tělo a pije jeho krev, má život věčný, pak 

se na správnou příčku hodnot a prožívání dostávají naše osobní i rodinné radosti a 

starosti, ale i politické či ekologické problémy soudobého světa. Ale eucharistie 

rozhodně nepatří jen do kostela: celý náš život má být eucharistií. Učíme se ji sla-

vit každý okamžik svého života, všude tam, kam nás Pán postavil. A slavení, kte-

ré se děje uprostřed všednodennosti, je stejně důležité jako to v kostele: je jeho 

ovocem, jeho prodloužením. Člověku by nic neprospělo být denně na mši svaté 

nebo i na dvou mších, kdyby se proto nepodobal více Kristu, kdyby nerostl v lás-

ce. Byl by jen polykačem hostií! Jak to říkal Jan Zlatoústý: „Tys pil krev Páně, a 

nerozpoznáváš svého bratra…“ Kolik křesťanů bylo za totality ve vězení! Léta 

nebyli na mši svaté, ale jejich život byl možná více eucharistií než život nás ven-

ku, kteří jsme v kostele byli denně. Slavit eucharistii znamená žít „skrze Něho, 

s Ním a v Něm“ pro druhé. Účast na ži-

votě Vzkříšeného a do své Církve Vtěle-

ného Ježíše, to je mystika této největší 

svátosti. Předpokladem je upřímná snaha 

žít křesťansky, mít spořádaný život, žít 

v jednotě a v učení církve. Slavnost Bo-

žího Těla je tou nejkrásnější veřejnou 

demonstrací pokojné víry, tichým svě-

dectvím pro nevěřící, váhající a hledají-

cí… Kéž Pán sám nás co nejvíc přitahuje 

k sobě při adoracích. Tak se naučíme 

v tichu mnohému a Duch svatý nás uve-

de do celé Pravdy Nejsvětější Trojice. 

Amen!  

Pater Petr 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



Korunovace 2019 – Hlavní pouť české církevní provincie 
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře a Ar-

cibiskupství pražské vás zvou na 287. výročí korunovace milostné sošky P. Marie 

Svatohorské ve dnech 29. a 30. června 2019, které bude slaveno současně jako 

Hlavní pouť české církevní provincie k 120. výročí narození kardinála Františka 

Tomáška. V den slavnosti bude celebrovat mši svatou v 9 hodin u Korunovačního 

oltáře kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, společně 

s českými a moravskými biskupy. Slavnostní liturgie bude zakončena marián-

ským průvodem a uctíváním u Korunovačního oltáře. V den slavnosti je možnost 

získání plnomocných odpustků za obvyklých podmínek.  

Podrobný program a informace na: www.svata-hora.cz. 
 

Dar českých věřících papeži Františkovi: Koruna svaté Anežky České 
Drazí spolubratři kněží, bratři a sestry v Kristu, v březnu jsem se na vás obrátil 

s pozváním na národní pouť do Říma k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České 

s výzvou, aby tato pouť nebyla jen vzpomínkovou cestou, ale aby byla spojena 

také s pokáním, smírem a duchovní obnovou našeho národa. S tímto předsevzetím 

jsme se rozhodli, že předáme papeži Františkovi společný dar ze všech farností a 

diecézí pod názvem „Koruna svaté Anežky České“. Bude připraven tak, aby se 

k němu mohli osobně připojit věřící i ti, kteří svou cestu k Církvi hledají. Na umě-

lecké dílo akademického sochaře Daniela Trubače bude moci každý vtisknout 

otisk svého palce, znamení sounáležitosti se Svatým otcem a celou Církví. Záro-

veň bude moci přispět do kostelní sbírky, jejíž výtěžek předáme v Římě Svatému 

otci pro chudé a potřebné. Každý, kdo se takto k daru připojí, obdrží malou pa-

mětní medaili sv. Anežky. Platí to i pro ty, kdo se nebudou moci osobně zúčastnit 

pouti do Říma ve dnech 11. až 13. listopadu ani následné slavnostní bohoslužby 

v pražské katedrále v sobotu 16. listopadu 2019. Přípravu pouti i daru má na sta-

rosti poutní výbor ustanovený ČBK s podporou dobrovolníků z farností, vikářů a 

děkanů jednotlivých diecézí a pověřenců podle pokynů vedení Charity ČR. Hlav-

ní informace o národní pouti jsou zveřejňovány a aktualizovány na stránkách Krá-

lovéhradecké diecéze www.bihk.cz v samostatném odkazu. Podrobnosti k daru pro 

papeže Františka jsou k nalezení na stránkách www.anezka2019.cz. Znovu vás 

laskavě prosím a vybízím, abyste se k této pouti a k přípravě daru pro Svatého 

otce přidali svou osobní účastí, modlitbou či podporou tohoto projektu. Děkuji. 
Jan Vokál, biskup královéhradecký, předseda přípravného poutního výboru 

 

Mystikou společného „my“ překonáme osvícenskou logiku 

Meditace papeže k akademické obci Lateránské univerzity, Řím 
(Dan 3, 25.34-43). Naslouchání Písmu na základě reality dneška otevírá a sděluje 

další významy, které obsahuje. Tento text obsahuje modlitbu tří izraelských mla-

díků: Ananiáše, Azariáše a Misaele, vhozených do rozpálené pece babylonským 

králem Nabuchodonozorem, protože se odmítli klanět zlaté soše. Jejich smělá 

http://www.anezka2019.cz/


rozhodnost být věrní Bohu a střežit svoji svobodu je vystavuje mučednictví, jak se 

to děje také dnes vašim křesťanským vrstevníkům v některých částech světa. Bůh 

však zasahuje a znemožňuje plamenům, aby mladíkům ublížily. Před nevěřícný-

ma očima Nabuchodonozora se Ananiáš, Azariáš a Misael procházejí uprostřed 

ohně, jako by v peci »byl svěží vánek a rosa« (Dan 3,50); doprovází je anděl, je-

hož »vzhled je podobný Božímu synu« (Dan 3,92), a chválí Boha. Podle mnoha 

odborníků spadá vznik knihy Daniel do doby pronásledování seleukovským krá-

lem Antiochem Epifanem, těsně před jeho smrtí v roce 164 př. Kr. Poněvadž udá-

losti kolem Daniela a jeho třech mladých druhů spadají do 6. století př. Kr., tedy 

do doby babylonského exilu, chápeme logiku této biblické knihy. Izrael ve snaze 

odvážně čelit přítomnému pronásledování si připomíná slavné postavy z minulosti 

(Daniela, tři mladíky, Zuzanu – kap. 13), které zachovaly věrnost Bohu a Tóře. 

Paměť nám vždycky dává sílu. Upamatování na minulost nám přináší nejenom 

poselství, ale také sílu přináležitosti k lidu. Tak svým svědectvím odolali zhoub-

nému násilí světských mocností, zůstali netknuti a dočkali se dokonce od svých 

nepřátel vyznání víry v Boha (srov. Dan 3,95-96), uskutečnili kněžské poslání 

Izraele mezi národy a všeobecné požehnání všem národům. Být pohlceni ohněm a 

zůstat netknuti - to je možné s pomocí Pána Ježíše, Božího Syna, a vánkem Ducha 

svatého. Představuji si to takto: třebaže žijeme v kulturním kontextu uniformního 

myšlení, které svým smrtícím objetím všechny pohlcuje a uspává a spaluje kaž-

dou formu kreativity a odlišného myšlení, vy jdete netknuti díky ukotvení v Ježíši 

a Jeho evangeliu, aktualizovaném mocí Ducha svatého. Tímto způsobem si ucho-

váváte pohled směřující vzhůru a také jiný pohled na realitu, což je křesťanská 

diference, která přináší novost. Cílem akademické formace na této Papežské uni-

verzitě není izolovat vás od tohoto kontextu, nýbrž zabydlet se v něm za uchování 

kritického vědomí a rozlišovací schopnosti, čímž se připravujete na budoucí čin-

nost, kterou vyjádříte svůj přínos ke kulturnímu a sociálnímu životu světa. Přilnutí 

k evangeliu a přijetí bohatého odkazu církevní tradice, a to na všech úrovních, 

nemá za cíl blokovat myšlení či do úmoru opakovat neměnné formule, nýbrž pře-

devším zprostředkovat vám svobodný, autentický zorný úhel, věrný realitě, který 

bych, vzhledem k této naší době, označil za poctivý. Chceme si připomenout ko-

řeny, které jsou jiné než strom. Jsou pod zemí, ale jsou to kořeny. A dnešní úry-

vek připomíná kořeny lidu, paměť lidu za pronásledování v době Antiocha Epifa-

na. Paměť je mízou, která plyne z kořenů a umožňuje stromu růst a kvést. Pře-

mýšlejme o podnětech, které nás všechny trvale nutí, abychom žili v pohodlném a 

hamižném individualismu, který se stará pouze o vlastní blahobyt, o svůj volný 

čas a seberealizaci. Zastavím se u jednoho bodu, který mne trápí, totiž „demogra-

fické zimy“. „Proč nemáte dítě nebo dvě?“ – „Teď ne, rádi bychom cestovali, ješ-

tě počkáme.“ A žijí bezdětně. Ze sobectví, a aby měli víc, třeba i kulturně, ale bez 

dětí. Takový strom nenese ovoce. „Demografická zima“, kterou dnes všichni tr-

píme, je vlastním účinkem tohoto uniformního, sobeckého myšlení, které se obra-

cí jen k sobě a hledá pouze „svoji“ realizaci. Vy, studenti, dobře přemýšlejte 



o tom, čím je toto uniformní myšlení necivilizované… Vypadá velice kulturně, 

ale je primitivní, protože ti brání psát dějiny, nechat něco za sebou. Je velice ne-

bezpečné, odděluje nás od sebe navzájem a tedy i od reality, vede k nemoci a 

blouznění, spoustě neuróz. Nezřídka se rychle mění ve vychvalování vlastního 

„já“, ať osobního či kolektivního, pohrdání druhými, odpisem druhých, chudých, 

nepřipouštěním si evidentních příznaků zkázy stvoření. To je ostudné. Nechme se 

vzít za ruku od Pána, od andělů, které nám posílá, a následujme Ducha, který je 

jako vítr a jehož hlas dnes rozpoznáváme, abychom se vyhnuli vyhoření v mozku, 

v srdci, v těle, ve vztazích, ve všem, co dává životu pohyb a naplňuje ho nadějí. 

Z rozjímání o tajemství Trojjediného Boha a Vtěleného Syna plyne pro křesťan-

ské myšlení a pro činnost církve primát vztahu, primát setkání s posvátným ta-

jemstvím druhého a primát všeobecného společenství s celým lidstvem jako po-

volání všech. Veritatis gaudium praví, že prioritou a trvalým kritériem obnovy 

církevních studií je „kontemplace a duchovní, intelektuální a existenciální uvede-

ní do jádra kerygmatu, to znamená stále nové a podmanivé radostné zvěsti Ježíšo-

va evangelia“. „Z tohoto živoucího a radostného soustředění na tvář Boha zjeve-

ného v Ježíši Kristu“ totiž vyplývá, že „jako církev prožíváme „»mystiku společ-

ného my«, která se stává kvasem všeobecného bratrství“. Dále z něj vychází „im-

perativ naslouchat v srdci a dát rozeznít v mysli křiku chudých a země“ a „objevit 

v celém stvoření trojjedinou stopu, v níž zakoušíme pletivo vztahů a vytváříme 

spiritualitu globální solidarity, jež pramení z trojičního tajemství“ (n. 4). Je to 

mystika »nás«. Jednou mne jeden mladý kněz chytil do léčky, když se mne zeptal, 

co protikladem k „já“? Odpověděl jsem ihned: Ty. „Ne, otče, i papežové chybují. 

Protikladem k „já“ je „my“. „My“ nás zachrání před individualismem „mým“ či 

„tvým“. Evangelium, jak správně chápete, nám dává ty nejradikálnější a nejmoc-

nější protilátky k obraně a uzdravení z nemoci individualismu. 
___________________________________________________________ 

 

Zprávy a oznámení 
 

 

Mše sv. s dětmi ve farním kostele 
28. 6. pátek, 18,00 hod. – poděkování za školní rok a za prázdniny, poté táborák 

na zahradě 
 

Poutní mše svaté 
30. 6. v 11,15 hod. – Bělčice 
7. 7. v 10,10 hod. – Hvožďany 
 

Farní společenství 
se bude setkávat v Panském domě opět až v září, jinak každou sobotu na faře od 
19 hod., možnost hry volejbalu na zahradě, neformální setkání… 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
 721 901 533 Uzávěrka příštího čísla 3. 7. 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 24. června do 8. července 2019 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 24. 6.  
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
18,00 Za Ivana Hoyera a celý rod 

 
 

 

Úterý 25. 6.  ---    

Středa 26. 6.  18,00 volná intence  Po mši sv. adorace   14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 27. 6.   
18,00 

 f. spol. 
17,00  

mše sv. 
 

Pátek 28. 6. 
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
18,00 Za B. pomoc a ochranu pro děti 

    
Po mši sv. táborák na farní 
zahradě. 

Sobota 29. 6. 
Slavnost sv. Petra a Pavla 

9,00 Za zdraví čl. rodin Poláků a Králů 
   20,00 Spol. mladých, fara SR 

Neděle 30. 6. 
8,30 Za Františku a Josefa 

Drechslerovy, rodiče a sourozence 
  

10,10 
mše sv. 

11,15 

poutní mše 
 

Pondělí 1. 7.  ---    

Úterý 2. 7.  ---    

Středa 3. 7.  18,00 volná intence Po mši sv. adorace   14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 4. 7.    
17,00 

mše sv. 
 

Pátek 5. 7. 

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
9,00 Za Josefa a Marii Hudečkovy, 

rodiny Sýkorovu, Citerbartovu a 
Salivarovu 

     

Sobota 6. 7.  9,00 volná intence    20,00 Spol. mladých, fara SR 

Neděle 7. 7. 8,30 Za Marii Zíbovou a celý rod  
10,10 

poutní mše 
11,15 

mše sv. 
 



 


