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Blahoslaveni tvůrci pokoje, 

neboť oni budou nazváni syny Božími. 
Mt 5,9 

 

Milí farníci! 
Chtěl bych se v tomto zamyšlení odrazit od výše citovaného biblického tématu 

našeho Mistra a Pána Ježíše Krista. Ach, ano, tvůrci POKOJE! – kolik jich je? 

Neničíme sami potřebné klima Božího i lidského pokoje, který je tak důležitý pro 

soužití a pro duchovní růst? 
Nedávno došlo v našem farním kostele k závažnému nedorozumění. Jak dobře 

víte, zvolil jsem v této době pro nedělní kázání velmi náročná témata, která vyža-

dují maximální soustředění nejen pro mě, jako kazatele, ale i pro farníky, kterým 

je slovo určeno. Co je homilie, tedy kázání, si můžeme ozřejmit někdy příště, ale 

jistě cítíte, že je to důležitá a povinná kněžská služba Božímu lidu. Jde ale také 

o přirozený projev dětí během bohoslužby. Za ty tři roky, co jsem mezi vámi, jste 

si mohli povšimnout, že mám vůči dětem vysokou toleranci a unesu hodně. Ale 

před dvěma týdny, během náročného tématu v kázání, došlo k nečekané kumulaci 

„přirozených dětských projevů“. Dovolil jsem si tenkrát jen poznamenat, zda by-

chom se mohli lépe soustředit. Z kostela jsem nikoho nevyhnal, na děti jsem se 

nezlobil, byl to pouze apel na rodiče, aby napomohli situaci zvládnout ku prospě-

chu všech ostatních v kostele. Děti máme všichni rádi, o tom snad nebude nikdo 

pochybovat, ale musíme být také ohleduplní a snažit se nerušit ostatní, zvláště 

pokud jde o kázání. Věřící mají právo na Boží slovo, jehož součástí je i kázání. 

Kdyby tenkrát bylo Ježíšovo horské kázání přehlušeno dětskými hlasy, asi by-

chom jej v Matoušově evangeliu nenašli… Nedělám si iluze, že by si někdo ne-

dělní kázání pamatoval, nebo že by snad z nich čerpal pro všední zápas, ale co 

když ano? Pak má právo na slyšení. Dědečkovo rozhořčení po mši svaté bylo také 

„jen přirozené“. Ale jde nám přece o víc, než o nedělní účast, nebo snad ne? Žeh-

nám dětem a všem tvůrcům pokoje a porozumění †! 
                                                                                                            Pater Petr 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



Blahoslavení tvůrci pokoje 
(z časopisu Bratrstvo 7/2003) 

 

Blahoslaveni tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni syny Božími. 
 

Když Ehúd byl sebral odvahu (a dýku) a zapíchl tlusťocha Eglóna, zem si oddech-

la a žila v míru po osmdesát let (jen si to přečtěte v knize Soudců 3,12 30). Když 

se britský ministerský předseda Chamberlain vrátil z Mnichova, prohlásil prý: 

Přivezl jsem mír. A do roka začala druhá světová válka. Tedy: neplatí tak docela, 

že násilí plodí násilí a že pokojné, smířlivé jednání vede ku pokoji. 

Blahoslavený policista, který několika zručnými chvaty zpacifikuje násilníka. 

Obnovuje tím pořádek a občané mohou jít pokojně spát. Užití síly (ovšem jen za 

určitých podmínek a okolností) může být docela dobrou cestou k pokoji. Aspoň 

nějakému pokoji (a Bohu díky za něj). Mírov (jak případné jméno pro věznici!) 

plný zpacifikovaných narušitelů pořádku asi nebude plností toho, co má Ježíš na 

mysli. Podobně jako lidová moudrost v podání Jarka Nohavici (Věřte mi luďkové, 

že to tak ma byť, raz za čas třa robce kožuch vyprašiť) je sice humorným a přímo-

čarým návodem, jak mít doma „pokoj“ ale nebude pravděpodobně splňovat ná-

ročnější představu o vztahu muže a ženy jako vztahu plném důvěry, naslouchání a 

vzájemné podpory. Proto Ježíš mluví o tvorbě pokoje. Ví, že pokoj nenastává ani 

jedinou (byť dobře mířenou a správně adresovanou) ranou, ani útěkem z boje a 

rezignací (dejte mi pokoj! já od vás taky nic nechci!), ale tvůrčí činností, odvahou 

a vynalézavým úsilím. Myslím, že mír v Izraeli nebyl tenkrát jen dílem Ehúdova 

atentátu a vyhnání okupačních vojsk, ale dílem všech, kdo byli ochotni dbát na 

Hospodinův zákon, respektovat se navzájem, své konflikty řešit přes řádné soudy 

(a podvolovat se jim)a v zahraniční politice držet jednotnou linii. Naproti tomu 

Chamberlainovo vyjednávání mír nepřineslo, neboť nechránilo slabé a jen dalo 

prostor agresivnímu násilníkovi. Ježíš nechválí ústupnost, ale iniciativu… 
 

Biblický odkaz: Matouš 5,9. Matouš 5,23–24. Autor článku: Pokorný Pavel 

 

 

Blahoslavení 

aneb Prázdninový křesťanský pobyt pro děti v Mirovicích 
 

Blahoslavený znamená šťastný. Ve dnech 5. – 11. srpna se šťastnými stalo 17 dětí 

převážně z rožmitálské a březnické farnosti a jejich vedoucí, kteří se účastnili dět-

ského pobytu s tématem Ježíšova horského kázání. V pondělí 5. srpna večer se 

farou rozezněly dětské hlasy. Večer se malí účastníci seznámili mezi sebou navzá-

jem, proběhlo i školení o bezpečnosti a další náležitosti. Večerní modlitba se již 

nesla v duchu tématu. Úterní program začal mší svatou slouženou mirovickým 

duchovním správcem otcem Mariuszem Klimczukem. Již při mši svaté se děti 

poprvé seznámily s tématem dne, které znělo Blahoslavení chudí v duchu, neboť 



jejich je království nebeské. Téma rozvinula krátká scénka a vybrané hry. Nechy-

běly ani hry na zahradě, zejména oblíbený indiánský fotbal, který uchvátil všech-

ny věkové kategorie. Večer pak zakončilo „kino Johnystar“ s pohádkou Boháč a 

chudák a závěrečná modlitba.  

Radostnou zprávu o tom, že plačící budou potěšeni, se děti dozvěděly ve středu. 

Při dopolední mši svaté je do tématu uvedl březnický duchovní správce, pater Jo-

zef Gumenický. Mši svatou následovaly svačina a venkovní hry. Opomenuty ne-

byly ani hry k tématu, za zmínku stojí například „rozesmívací“ jóga smíchu, na 

kterou se dostalo ve večerních hodinách. Děti velmi potěšila odpolední tvořivá 

aktivita. Výroba svíček ze včelího vosku sklidila značný úspěch. 

Čtvrteční blahoslavenství oslavovalo tiché a pokorné, přesto osazenstvo fa-

ry nedrželo bobříka mlčení. Téma se objevilo v kázání otce Gumenického při bo-

hoslužbě i při odpolední stopovací hře, při které děti potkaly tichého poutníka, od 

něhož musely získat potřebné informace. V lesíku si pak užily běhacích i jiných 

her. Večerní modlitbu obohatilo slůvko otce Joža, které se opět dotklo tématu. 

Pátek v sobě spojoval obě blahoslavenství o spravedlnosti. Krátká scénka 

o moudrém soudu spravedlivého krále Šalamouna uvedla malé účastníky do té-

matu. To pak rozvinula hra, při níž měli osvobodit nespravedlivě obviněné křes-

ťany. I v pátek byla zařazena tvořivá aktivita, tentokrát v podobě vyrábění ze za-

žehlovacích korálků. Tematickou linii pak zakončil večerní film Legenda o sovích 

strážcích. 

Večer ozvláštnilo narozeninové překvapení, které si skupinka děvčat připravila 

pro svoji sestřenici. Film pak byl jejím příjemným pokračováním. Ještě příjem-

nější byla později noční hra. Jednotlivá zastavení trasy se věnovala probíraným 

blahoslavenstvím. 

Sobotní program poněkud narušilo počasí. Hustý liják odsunul začátek venkovní 

hry o skutcích milosrdenství (tématem první poloviny dne bylo Blahoslavení mi-

losrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.) téměř o hodinu. I přesto se hra podařila. 

Odpoledne pak bylo věnováno blahoslaveným čistého srdce. V rámci tematických 

aktivit si děti mohly vyrobit záložku s vyšitým srdcem. Později odpoledne se naš-

těstí vyčasilo, a tak se všichni mohli přesunout na zahradu, kde proběhla i večerní 

modlitba u táborového ohně.  

V neděli ráno přiblížila krátká scénka ze života svatého Jana Bosca blahoslaven-

ství o tvůrcích pokoje. Po scénce a krátké hře se osazenstvo fary přesunulo do 

kostela na mši svatou s farníky. Tu sloužil otec Mariusz Klimczuk. Po mši svaté 

následovaly již jen hry, oběd, úklid a odjezd. 

Na závěr článku bych ráda poděkovala všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu 

akce. Nejprve otcům Mariuszovi Klimczukovi (za službu a poskytnuté zázemí) a 

otci Jozefovi Gumenickému (za službu), naší kuchařce Lídě, všem vedoucím, ro-

dičům a všem, kdo se o zdar akce přičinili modlitbou či skutkem. Děkuji Vám. 

 

                                                               Za organizátory Jarka Blažková 



__________________________________________________________________________________________ 
 

 

Zprávy a oznámení 
 

Bohoslužby ke cti sv. Václava  

pátek 27. 9.  Rožmitál – městský kostel v 18,00 hod. (vigilie, litanie k č. svatým) 

sobota 28. 9. Sedlice – 17,00 hod. (bohoslužba slova, žehnání praporu) 

 

Farní kavárna 

Každou neděli v sudém týdnu, tedy 1x za14 dní, bude na faře po mši svaté mož-

nost společného neformálního setkání u kafe nebo čaje. Tato setkání farníků 

doporučují všichni znalci pastorační péče – rozvíjí vztahy farníků, vytváří pro-

stor pro setkání s hledajícími. Věřím, že se najdou ochotní, kteří poslouží ostat-

ním s pohoštěním a s následným úklidem. V jiných živých farnostech to funguje 

každou neděli, tak se o to pokusme i u nás.  
__________________________________________________________________________________________ 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
 721 901 533 Uzávěrka příštího čísla 25. 9. 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 16. do 29. září 2019 

Starý Rožmitál 

Hvožďany Bělčice Ostatní farní kostel Povýšení 
sv. Kříže 

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého 

Pondělí 16. 9.  ---    

Úterý 17. 9.  ---    

Středa 18. 9.  
18,00 Za Věru a Zdenu Dvořákovy a celý rod 
Po mši sv. adorace 

 
 

14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 19. 9.   
18,00   

far. spol. 
17,00 

mše sv. 
 

Pátek 20. 9.  
17,00 svátost smíření 
18,00 volná intence 

   

Sobota 21. 9.     20,00 Spol. mladých  fara SR 

Neděle 22. 9. 
8,30 Za Josefa Foučka  

a celý rod 
  

10,10 

mše sv. 
11,15   

b. sl. 
 

Pondělí 23. 9.  ---    

Úterý 24. 9.  ---   18,00 farní společ. Panský dům 

Středa 25. 9.  
18,00 volná intence 
Po mši sv. adorace 

 
 

14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 26. 9.    
17,00 

mše sv. 
 

Pátek 27. 9.  
17,00 zpověď, 18,00 mše sv. – vigilie 

Slavnosti sv. Václava, volná intence 
   

Sobota 28. 9. 
 

 
    17,00 bohosl. slova   Sedlice 

Neděle 29. 9. 
8,30 volná intence,  

Po mši sv. farní kavárna 
 

10,10 
b. sl. 

11,15 

mše sv. 
 




