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Drazí farníci! 
 

Začal školní rok, děti se sžívají se školním režimem. To jim jistě neublíží, naopak si musí 

uvědomit, že soužití s druhými lidmi vyžaduje nějaký řád, aby společně něčeho dosáhli. 

Demokracie také není systém, kde by si každý mohl dělat, co chce na úkor společnosti, 

mnozí si to pletou s anarchií, v níž zavládá zmatek a rozklad společnosti. Proto je na svě-

domí občanů, komu dávají mandát, protože to pak budou oni, kteří budou sedět 

v parlamentu a rozhodovat o zákonech. Dáte-li svůj hlas těm, kterým se stýská po minulém 

režimu, riskujete svou svobodu a vše, co se lidé snažili uzdravit po plejádě křivd a nespra-

vedlností, které komunistický režim napáchal. Ateismus je největší zlo, podívejte se na 

severní Koreu…Církev je také systém, máme učení církve (katechismus), ale zdá se, že ani 

křesťané na to moc nedbají. Jsem rád, že si těch pár mladých, kteří se scházejí, čtou 

z nového katechismu a čerpají z něj inspiraci pro svůj život. Zlaté pravidlo z Ježíšovy mod-

litby je nepřekonatelnou radou společnosti (Jan 17,13-19): Nejsme ze světa, ale jsme na 

světě a jsme posláni do tohoto světa. Ježíš nás posvětil v pravdě… Křesťan se nesmísí s 

prostředím, ale je svědectvím svému okolí. To platí i v politice. Pán Bůh dává křesťanovi 

ve veřejné správě mandát, výzbroj, program činnosti a požehnání. Mandát zavazuje k po-

slušnosti Pánu Bohu na prvním místě, proto křesťan v politice usiluje být odpovědný. Vý-

zbroj z Písma dává nejjistější radu a sílu, proto je křesťan v politice také statečný. Ježíšův 

program všezahrnující lásky a posvěcení je vyvážený a směřuje ke zdravé společnosti, 

proto se od křesťana v politice očekává životní moudrost. Tak zůstává svatý Václav ikonou 

pokorného a současně silného vladaře. Ať nám patron věrných Čechů pomůže objevit 

v sobě odvahu být dobrou společností, kvasem Božího království.  Zachovej Boží řád a on 

zachová tebe… Bože, dej nám odvahu žít řádem tvé lásky a spravedlnosti… 
                                                                                                     Pater Petr 

 

 

Prosba o velkomyslnost (sv. Ignác z Loyoly, †1556) 

Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží, – nauč nás pravé velkomyslnosti. – Nauč 

nás Tobě sloužit, jak toho právem zasluhuješ. – Ať dáváme a nepočítáme, ať boju-

jeme a nedbáme ran, – ať pracujeme a nehledáme odpočinek, – ať se obětujeme a 

nečekáme jinou odměnu - kromě vědomí, že jsme splnili Tvou vůli. 

 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



Pastýřský list biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě 
 

Milí bratři a sestry, spolubratři kněží, jáhni, osoby zasvěceného života! 

V tomto roce se soustřeďuje pozornost velké části věřících celého světa na malé údolí Cova 

d‘Iria, které je součástí obce Fatima, kde se před sto lety zjevila třem malým pasáčkům – 

sv. Hyacintě, sv. Františkovi Marto a Lucii dos Santos – Matka Boží Panna Maria. Je až 

obdivuhodné, jak jsou lidské dějiny „protkány zjeveními a nadpřirozenými znameními, 

která přímo vstupují do lidského života, provázejí putování světa a překvapují věřící i nevě-

řící. Tyto úkazy, které nemohou být v rozporu s obsahem víry, musí směřovat k ústřednímu 

bodu Kristovy zvěsti: k lásce Otce, která vede lidi k obrácení a dává jim milost, aby se mu 

zcela oddali se synovskou důvěrou.“ Výjimečnost těchto zjevení však spočívá v tom, že 

pokaždé představují určitý zlomový moment, při kterém byl potřebný mimořádný zásah. 

Například zjevení Panny Marie v Guadalupe v Mexiku nastolilo otázku svobody a důstoj-

nosti jihoamerických indiánů. V Lurdech se zjevuje Panna Maria jako Neposkvrněné poče-

tí, nikoli jako Madona, tedy jako matka s dítětem, a tak liberální společnost 19. století je 

tím přiváděna k plnohodnotnému pohledu na ženu a její úlohu ve společnosti. 

Fatimské zjevení obsahuje nejenom výzvu a poselství portugalským věřícím, kteří prožívají 

perzekuci církve obdobnou našim padesátým letům minulého století, ale je zároveň úkazem 

nejvíce prorockým, jak píše kardinál Ratzinger v dokumentu o fatimském zjevení: 

„První a druhá část tajemství se týká především úděsného vidění pekla, úcty k Neposkvrně-

nému srdci Panny Marie, druhé světové války a pak předpovědi nesmírných škod, které 

sovětské Rusko způsobí lidstvu svým odpadem od křesťanské víry a přilnutím ke komunis-

tickému totalitarismu.“ Třetí část tajemství je symbolické zjevení, které přibližuje druhou 

světovou válku a diktatury nacismu a komunismu a končí viděním atentátu na Kristova 

náměstka. Naplnění tohoto proroctví v dějinách spatřujeme v atentátu na papeže sv. Jan 

Pavla II. 13. května 1981. Byl to právě svatý Jan Pavel II., který se v reakci na atentát a na 

dramatické a kruté události 20. století rozhodl naplnit výzvu Panny Marie a znovu zasvětit 

lidstvo jejímu Neposkvrněnému srdci. K úkonu odevzdání a zasvěcení došlo 25. března 

1984 na Svatopetrském náměstí v Římě a sám papež pro tuto příležitost připravil modlitbu. 

Jsme přesvědčeni, že i naplněním této Mariiny výzvy obsažené ve fatimském zjevení při-

spěl papež k pádu totalitních režimů v zemích východní Evropy. Na přelomu tisíciletí byla 

z rozhodnutí sv. Jana Pavla zveřejněna také třetí část fatimského tajemství spolu s nutným 

výkladem. Tak jako knihy Božího zjevení (Bible) vyžadují exegetický výklad, tak je tomu i 

v případě textů fatimského poselství, jež se obrací na malé pastýře v portugalské vesnici, 

aby předali toto poselství církvi, která je má ochraňovat a zvěstovat. Panna Maria vyzvala 

k pokání za neúctu, rouhání a lhostejnost, kterými je Bůh ve světě urážen. Znovu tak zdů-

razňuje slova, jimiž Kristus začal své veřejné působení: „Obraťte se a věřte evangeliu!“ 

(Mk 1,15). Obrácení není totiž jen počátkem naší víry, ale neustálou potřebou a žitou for-

mou víry. Jen když se budeme neustále odvracet od hříchu, jehož přitažlivost na tomto 

světě trvá a vyžaduje stálé úsilí se mu vzpírat – a to skutky lásky a milosrdenství – máme 

šanci proměnit svět. Fatimské poselství nás vyzývá, abychom měli odvahu měnit svět 

k lepšímu podle Kristova příkladu. Je to také naše výzva, výzva vašich pastýřů – biskupů 

vám všem: dětem a mládeži na začátku školního roku, rodinám, farnostem. Mějme odvahu 

měnit svět k lepšímu! 

Naše pouť do Fatimy, které se mnozí zúčastníte a při které nám ve výroční den zjevení 

13. září bude předána socha Panny Marie Fatimské, jakož i putování této milostné sochy po 

našich katedrálách ať jsou velkým poděkováním za dar svobody, zároveň však i novým 



rozhodnutím uskutečňovat tuto výzvu: Mějme odvahu měnit svět k lepšímu! Těmito řádky 

našeho poselství vás zveme k účasti na národní poutí do Fatimy, nebo alespoň k modliteb-

nímu spojení s ní. Vy, kteří se nebudete pouti účastnit, připojte se k nám například zmíně-

nou modlitbou sv. Jana Pavla II. z roku 1984, kterou mají duchovní správci k dispozici. 

Rovněž tak zveme k účasti na pokračování této pouti díků, jímž bude putování sochy Panny 

Marie Fatimské po diecézích a poutních místech naší vlasti. Organizaci svěřujeme Česko-

moravské Fatimě a vás prosíme o podporu jak při duchovní přípravě, tak při vlastním orga-

nizování jednotlivých poutí. Slavení jubilea Fatimy v České republice bude zakončeno 

o svátku Panny Marie Růžencové v Českomoravské Fatimě v Koclířově odevzdáním se 

Neposkvrněnému srdci Panny Marie. 

Matko lidu a národů, Ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, Ty, 

která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které 

otřásají současným světem, přijmi naše volání, jímž se silou Ducha Svatého obracíme 

přímo k Tvému srdci. 
Ze srdce vám všem žehnáme. Vaši čeští a moravští biskupové 

 

 

Vyvrcholením Jubilea Fatimy 7. 10. 2017 bude zasvěcení ČR Panně Marii  

1. mariánská sobota na svátek Panny Marie Růžencové -7. října 2017 - Koclířov 
 

PROSÍME, KDO ZAJIŠŤUJETE ZE SVÝCH FARNOSTÍ AUTOBUSY NA7. ŘÍJNA 

2017, NAHLASTE SE NA EMAIL RECEPCE@CM-FATIMA.CZ – POŠLEME VÁM 

POTŘEBNÉ POKYNY K PARKOVÁNÍ A K CELÉMU PROGRAMU. 

Přijeďte do Koclířova – tentokrát již dopoledne nejpozději na 10.00 hod. 

Budeme společně z celé ČR i ze zahraničí slavit mši sv. pod vedením primase českého, 

arcibiskupa pražského, J. Em. kardinála Dominika Duky OP. Koncelebrují další biskupové, 

kněží a jáhnové. 

 12.00 hod.: bude celá naše zem odevzdána Panně Marii a skrze Ni zasvěcena Bohu 

„SVĚŘUJEME SE A ZASVĚCUJEME TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI“ 

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

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

Dr. Pedro Valinho a Nuno Prazerés, generální sekretář WAF – hlavní hosté sympozia 

z portugalské Fatimy. 

 16.00 hod.: Koncert pěveckého sdružení Musica Animata (Třebíč) „in paradisum“ 

k poctě Jubilea Fatimy ve farním kostele sv. Filomény a sv. Jakuba st. pod vedením 

dirigenta Ing. Karla Tomka 

 17.00 hod.: Pravidelná mše sv. 1. mariánské soboty 

 Následuje večerní program a závěrečné noční bdění s Pannou Marii, které bude probí-

hat 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. 

 
 

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc září 2017 

– „za všechny strádající v důsledku povodní v Jižní Asii a ve Spojených Státech“: 

Chci znovu vyjádřit blízkost obyvatelům Jižní Asie, kteří nadále strádají v důsledku povod-

ní, a také projevit svoji hlubokou účast na utrpení obyvatel Texasu a Louisiany postižených 

hurikánem a obrovskými záplavami, které připravily mnoho lidí o život, tisíce lidí donutily 



k útěku a způsobily nezměrné škody. Prosím Nejsvětější Marii, Těšitelku zarmoucených, 

aby vyprosila u Pána milost útěchy těmto našim těžce zkoušeným bratřím. 

V lidské paměti se uchovávají ničivé povodně jako upozornění i pro další generace. Když 

nastane katastrofický scénář, je zapotřebí co nejrychleji pomoci těm, kteří strádají. Vzepjetí 

pomoci a účasti pomáhá lidem v postižené oblasti nabrat nové síly a postavit se především 

beznaději, zoufalství, únavě a nechuti, znovu se postavit na nohy. Každá drobná pomoc ve 

svém celku je důležitá. 

Dlouhodobé důsledky jsou zvláště ničivé pro lidské zdraví i pro celé životní prostředí. 

I běžné problémy se však během neštěstí mohou velmi rychle proměnit ve stavy ohrožující 

život. Zvláště lidé, kteří museli opustit své domovy, nebo ti, kdo nemají auta, budou mít 

velký problém najít alternativní místa, kde se jim dostane péče. 

Modlitba a pomoc jdou vždy ruku v ruce: skutky tělesného i duchovního milosrdenství. 

Pomáhat hmotnými dary v takové situaci je snadno pochopitelné. Sv. Tomáš Akvinský 

vysvětluje důležitost duchovního milosrdenství těmito slovy: „Máme-li přinášet tělu, které 

je pomíjivé, všechny tyto materiální služby odměnou za velikou blaženost, o kolik větší 

blaho nám bude přinášet, poskytneme-li také duchovní pomoc duším, jež jsou v nebezpečí a 

jež pak budou moci žít navěky… Neboť v církvi jsou lidé chudí, hladoví, žízniví, cizinci, a 

to nejen ve svých tělech: někteří jsou chudí i ve svých duších, nedostává se jim chleba 

spravedlnosti, nápoje poznání Boha a šatu Krista… A ten, kdo nemá kde vzít prostředky, 

aby mohl dávat milodary tělesné, ať dává duchovní milodar díky slovu, jehož se mu dostalo 

od Boha.“ Nezapomínejme ani na potřebné a lidi v jakékoli nouzi. 

 

Národní svatováclavská pouť 

Poutní mši svatou na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi bude 28. 9. 2017 od 10 hodin 

sloužit ostravsko-opavský diecézní biskup Mons. František Václav Lobkowicz OPraem., 

kazatelem bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.  

_________________________________________________________________________ 
 

Zprávy a oznámení 

Výuka náboženství v Rožmitále  

začne v pátek 15. 9. ve 12,40 hod. v učebně občanské nauky – přízemí vlevo 
 

Schůzka farní rady - sobota 16. 9. v 18,00 hod. na faře 
 

Poutní mše sv. ve Starém Rožmitále a poděkování za úrodu 

neděle 17. 9. – farní kostel v 8,30 hod. 
 

Rocková mše – sobota 23. 9. Pročevily ve 14,30 hod. – Třemšínská kvítka 
 

Benefiční koncert – sobota 23. 9. Hvožďany v 18,00 hod. – Edita Adlerová 
 

Večer chval – sobota 23. 9. Bělčice 17,00 hod. k výročí 10 let Bedrs, účast několika kněží 
 

Bohoslužby ke cti sv. Václava 

čtvrtek 28. 9. – farní kostel v 8,30 hod., Sedlice v 17,00 hod. 

sobota 30. 9. – Zalány v 15,00 hod. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  
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Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz



 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 11. do 24. září 2017 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 11. 9.  mše svatá není    

Úterý 12. 9.  mše svatá není    

Středa 13. 9.  18,00 volná intence   14,30 mše sv. Centr.soc.sl.  

Čtvrtek 14. 9.  
18,00 Za živé i † členy rodin Trčků, 

Andělů a Kopřivů      Po mši sv. adorace. 
 

18,00 mše sv. 

P. Kozubík 
 

Pátek 15. 9.   
17,00 svátost smíření 

18,00 Za † Aloise Vejvodu a d. v o. 
 

 
 

Sobota 16. 9.      18,00 farní rada 

Neděle 17. 9. 

Slavnost Povýšení sv. Kříže 

8,30 Poutní mše sv. za Karla 

Poláka a všechny † toho rodu 

Poděkování za úrodu 

 

10,10  

bohosl. 

slova 

11,15  

mše sv. 
 

Pondělí 18. 9.  mše svatá není    

Úterý 19. 9.  mše svatá není    

Středa 20. 9.     18,00 mše sv. Voltuš 

Čtvrtek 21. 9.  
18,00 volná intence 

Po mši sv. adorace 
 

18,00 mše sv. 

P. Kozubík 
 

Pátek 22. 9.  
17,00 svátost smíření 

18,00 volná intence 
   

Sobota 23. 9.   

18,00 

benefiční 

koncert 

17,00 

večer chval  

19,00 Spol. mladých fara 

14,30  Pročevily - rocková 

mše /Třemšínská kvítka/ 

Neděle 24. 9. 
8,30 Za Stanislava a Marii 

Drechslerovy, rodiče a souroz. 
 

 

10,10  

mše sv. 

11,15  

mše sv. 
 


