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„Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný,  

kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ J 3,16 

 

Milí bratři a sestry, 

  blíží se doba postní a s ní také možnost postit se a modlit za svatou Církev, která 

čelí a bude čelit obviňování všeho druhu. Společnost potřebuje nějakého otlou-

kánka, do kterého si každý může kopnout… Kdysi jsem slyšel krásný příměr – 

ukažte hospodyňkám rozprostřené čistě bílé prostěradlo, na němž bude uprostřed 

malá černá skvrna, a zeptejte se jich, co vidí. Odpoví vám: „Černou skvrnu!“ 

Přesně tak je tomu ve vztahu světa k Církvi. Nikdo v oficiálních zprávách veřejné 

televize nechválí křesťany, jen ukazuje na skvrny. Jaký může být výsledný dojem 

na obyčejného českého člověka, který je sice ještě možná pokřtěn, ale nemá 

k Církvi žádný vztah a jiné informace nezná? Jistěže nikdo není dokonalý, ale 

vírou v Boží milosrdenství vítězíme nad tímto posmutnělým světem postiženým 

hříchem. Právě v Církvi Kristově je jediná nabídka spásy, perspektiva věčné ra-

dosti, šance dotknout se naděje a hodnot, které člověka naplní. Doba postní nám 

tak nabízí vážné téma očisty a prohloubení víry. Věřím v jednu svatou všeobec-

nou apoštolskou Církev… Miluji Církev, archu Noemovu, Nevěstu Kristovu… 

                                                                                                          Pater Petr 

 

Ochrana nezletilých v církvi: Nejsme v bodě nula 

Stručné shrnutí zákl. kroků v boji proti zneužívání v církevním prostředí 
 

V těchto dnech probíhá ve Vatikánu setkání předsedů biskupských konferencí a 

představených řeholních řádů zaměřené na otázku ochrany nezletilých v církvi. 

Setkání si klade za cíl rozšířit povědomí a znalosti o těchto deliktech, vyslechnout 

oběti, vypracovat některé nové normy a procedury, zejména v otázce hierarchie 

zodpovědnosti. Setkání však zdaleka nepředstavuje první krok tímto směrem. 

Platné církevní normy jsou jasně formulované a přísnější než ve většině státních 

legislativ. Podívejme se však blíže na církevní opatření přijatá v této oblasti v po-

sledních desetiletích. 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  

https://bible-online.cz/


Jan Pavel II. – Laicizace pro pedofily v řadách duchovenstva – Už v r. 1987 
vydala Kanadská biskupská konference první směrnice ohledně sex. násilí na ne-
zletilých v církevním kontextu. O dva roky později byl založen také zvláštní vý-
bor, který v r. 1992 publikoval dokument „Od utrpení k naději“ obsahující 50 do-
poručení ohl. kněžské formace. V témže roce publikuje Biskupská konference 
USA na svém plenárním zasedání „5 principů“, kterými se řídit v příp. podezření 
ze zneužívání nezletilých. „Pokud žalující předloží dostatečné důkazy“, stanovuje 
jeden z nich urychlené oddálení „předpokládaného viníka“ od úkolů spojených 
s jeho službou. Předpisy mluví také o vypracování odborné expertízy a lékařského 
posudku. Navzdory tomu rozšíření tohoto fenoménu v dalších letech a neadekvát-
nost jejich řešení, doložená v historickém šetření novinářů z Boston Globe, vedly 
v r. 2002 k předvolání amerických kardinálů do Říma Janem Pavlem II. Papež při 
této příležitosti prohlásil, že „v kněžství a řeholním životě není místo pro ty, kdo 
ubližují mladým“ a formuloval pravidlo nekompromisní laicizace duchovních, 
kteří se dopustili pedofilních činů. Již v r. 1994 ustanovila zvl. výbor pro případy 
sex. zneužívání místní církev v Irsku (Irish Catholic Bishops´ Advisory Commit-
tee on Child Sexual Abuse by Priests and Religous). Jedna z prvních instrukcí, jak 
si počínat v případech pedofilních deliktů v církvi, vyšla v r. 1996 v Austrálii. 
Dokument nazvaný „Towards Healing“ byl schválen všemi tamními diecézemi. 
 

Nové kanonické normy – „delicta graviora“ – Poté, co americké skandály uká-
zaly procedurální nejasnosti v řadách episkopátu, zareagovala církev také na 
úrovni nových kanonických norem. Již v r. 2001 vydal Jan Pavel II. Motu proprio 
Sacramentorum sanctitatis tutela, které zařazuje zneužití nezletilého duchovní 
osobou mezi tzv. „delicta graviora“, tedy těžké delikty vyhr. Kongregaci pro nau-
ku víry. V r. 2010, za pontifikátu Benedikta XVI., pak vydala tato kongregace 
nové normy, které urychlují kanonické procedury, zdvojnásobují promlčecí lhůtu 
z deseti na dvacet let a zavádějí do církevní legislativy zločin „pedopornografie“. 
 

Benedikt XVI., Irsko a setkání s oběťmi – Od roku 2008 se Benedikt XVI. za-
čal na svých apoštolských cestách pravidelně setkávat s oběťmi zneužívání (USA, 
Austrálie, Velká Británie, Malta, Německo). V jeho stopách pokračuje také papež 
František při četných soukromých setkáních v Domě svaté Marty. V r. 2009 zve-
řejnila vládní komise v Irsku zprávu o zneužívání v rámci vzdělávacího systému 
spravovaného církví. Benedikt XVI. reagoval předvoláním irských biskupů do 
Říma a v březnu 2010 napsal pastorační dopis adresovaný irským katolíkům. Žá-
dá v něm spravedlivá a účinná opatření jako odpověď na tuto zradu důvěry a naři-
zuje apoštolskou vizitaci, jejíž závěry byly zveřejněny v r. 2012. 
 

Předpisy jednotlivých biskupských konferencí – Další etapu systematické prá-
ce na prevenci představuje okružní list Kongregace pro nauku víry v r. 2011, kte-
rý ukládá všem biskupským konferencím vypracování směrnic pro postup při vy-
šetřování případů zneužití a pomoci obětem. Dokument rovněž potvrzuje, že od-
povědnost za řešení kauz zneužívání nezletilých ze str. duchovenstva náleží na 
1. místě diec. biskupovi. O rok později, proběhlo na Papežské gregoriánské uni-

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=16118


verzitě sympózium, s cílem napomoci jednotlivým biskupským konferencím 
k vypracování příslušných norem. Mezinárodního setkání se tehdy zúčastnili zá-
stupci 110 episkopátů a představení 35 řeholních institucí. Během sympózia byl 
ohlášen vznik zvl. Centra pro ochranu nezletilých v rámci této papežské univerzi-
ty, v jehož čele dodnes stojí německý jezuita P. Hans Zollner. Od r. 2015 existuje 
společná směrnice ČBK a konferencí vyšších řeholních představených v ČR pro 
postup v případech trestných činů pohlavního zneužití osoby mladší 18 let du-
chovním či laikem v rámci činnosti církve. Pokud se prokáže pachatelova vina, je 
potrestán nejen podle trestního práva, ale i podle práva církevního. 
 

Nová papežská komise a nové sankce – Po zvolení papeže Františka na Petrův 
stolec byla dosavadní linie dále podpořena ustanovením Papežské komise pro péči 
o nezletilé (2013). Mezi výsledky její činnosti patří vypracování modelových 
předpisů pro místní církve, organizace kurzů pro nově jmenované biskupy nebo 
zavedení Dne modliteb za oběti zneužívání. V r. 2016 vydal papež František Motu 
proprio „Come una madre amorevole“ (Jako milující matka), jímž zařazuje mezi 
možné důvody k odvolání biskupa z úřadu také zanedbání povinnosti v otázce 
sexuálních deliktů kléru. Reskriptem v r. 2014 papež ustanovil v rámci Kongrega-
ce pro nauku víry zvláštní sbor pro zrychlené projednávání „delicta graviora“, do 
nichž spadají rovněž sex. delikty. 
 

Nový fenomén: děti sexuálně zneužívají děti – USA. Pohlavního zneužívání 
dětí se dnes nedopouštějí pouze dospělí, ale poslední dobou dokonce i děti samot-
né. S tímto alarmujícím zjištěním přišla pediatrická nemocnice Children´s Mer-
cy ve městě Kansas City. Za loňský rok poskytli tamější pediatři pomoc tisícovce 
dětí, z nichž polovina byla obětí pohlavního zneužití, kterého se dopustily jiné 
děti, uvedla koordinátorka tamější pomoci obětem sex. zneužití (SANE), Heidi 
Olson, pro místní televizi tohoto asi půl milionového města amerického státu 
Missouri. Pachatelé jsou ve věku 8 až 15 let a oběti 4 až 8 let. Za tímto šokujícím 
trendem – tvrdí pediatři ze zmíněné nemocnice - stojí pornografie, která je velmi 
snadno dostupná moderními technologiemi, s nimiž stále více dětí přichází do 
styku. Problém pohl. zneužívání dětí dětmi se zdaleka netýká jen zmíněného státu 
Missouri, ale celých Spojených států, a samozřejmě také Evropy. Policie ve Velké 
Británii oznámila, že během posl. několika let přijala hlášení o 40 tisících případů 
dětí sexuálně zneužitých jinými dětmi, přičemž 2626 případů se událo přímo ve 
škole. Italská pediatrická společnost vydala v červnu vůbec poprvé dokument, který 
se věnuje právě problematice samotného používání digitálních přístrojů malými 
dětmi (tablet, smartphone, iPhone). Jako podmínku zdravého rozvoje doporučují 
italští pediatři, aby k nim děti do 2 let neměly přístup vůbec, od 2 do 5 let maximál-
ně 1 hodinu denně a pro děti od 5 do 8 let nanejvýš 2 hodiny denně. 
 

Svatý otec František: „Kritika církve bez lásky je ďáblovým dílem“ 
„Sv. Pio z Pietrelciny se vyznačoval pevnou vírou v Boha a věrností církvi, kte-
rou miloval navzdory všem problémům a protivenstvím: Miloval církev takovou, 
jaká byla, nerozkládal ji řečmi, jak je to dnes módní. Tak ne! Miluj! Kdo miluje 

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=23908
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=23908
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=21080
https://www.sip.it/2018/06/18/smartphone-tablet-gia-nel-primo-anno-vita-no-al-telefonino-pacificatore-arrivano-le-raccomandazioni-della-societa-italiana-pediatria/


církev, umí odpouštět, protože ví, že sám je hříšník a potřebuje Boží odpuštění. 
Umí dávat věci do pořádku, jak si to přeje Pán, ovšem neustále s odpuštěním, je-
likož nelze celý život strávit obviňováním církve. Komu přísluší žaloba? Koho 
Bible nazývá velkým žalobníkem? Ďábel! Lidé, kteří celý život jen žalují, jsou 
ďáblovými přáteli, bratranci, příbuznými – nemohu říci dětmi, protože ty ďábel 
nemá. To není dobré, protože nedostatky je sice dobré ohlásit a napravit, ovšem 
za neustálé lásky k církvi. Bez ní patříme satanovi. Svatý Pio si zachoval tento 
postoj – miloval církev s veškerou její složitostí a zápory, ale také s hříchy jejích 
dětí. Nezapomínejte na to.“ Svatý otec vyzval k životnímu svědectví, které hlásá 
Kristovu vlídnost a milosrdenství. Právě to dnešní lidé očekávají od Pánových 
učedníků -„Svědectví… Pomyslete na sv. Františka, na to, co řekl svým učední-
kům. Jděte a vydávejte svědectví, slova nejsou třeba. Občas je nutné promluvit, ale 
začínejte svědectvím, žijte jako křesťané, dosvědčujte, že láska je krásnější než ne-
návist, přátelství krásnější než nepřátelství, vzájemné bratrství krásnější než válka.“ 
 

 

Zprávy a oznámení 
 

Přání a velké poděkování k životnímu výročí 
- patří našemu milému regenschorimu, učiteli, zpěvákovi, houslistovi a varhaní-

kovi, panu Hubertu Hoyerovi! Jménem naší rožmitálské farnosti děkujeme za per-

fektní a poctivou službu, která má přesah do šíření a oživení díla Jakuba Jana 

Ryby. Bůh Vám žehnej do dalších let v radostné službě †! 
 

 

Noc kostelů (24. 5.) 
Ve čtvrtek 28. 2. v 19 hod. bude na faře další setkání k Noci kostelů. 

 

Postní doba 
Dobu postní zahájíme 6. března – Popeleční středou – dnem přísného postu. Po-

božnost křížové cesty bude vždy v pátek a v neděli půl hodiny přede mší sv. 

 

Kurs zpěvu žalmů 
Chcete se zapojit do liturgie? Vnímáte, že byste mohli zpívat žalm, ale chybí vám 

kuráž? Přijďte na kurs s P. Christianem Martinem Pšeničkou O.Praem., MgA. 

Veronikou Hádkovou a Bc. Ondřejem Tichým – Penzion Panský dům, Rožmitál 

pod Třemšínem, 22. – 24. 3. 2019. Program viz web PD. 

 

Vikariátní konference ve Starém Rožmitále 
- se na faře uskuteční v úterý 26.3. Prosíme o pomoc s obsluhou a úklidem! Pro-

síme, přihlaste se včas panu faráři. Děkujeme. 

 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  

 721 901 533 Uzávěrka příštího čísla 6. 3. 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 25. února do 10. března 2019 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 25. 2.  ---    

Úterý 26. 2.  ---   18,00 farní společ. Panský dům 

Středa 27. 2.  
18,00 Za rodiče Kulovaných, dceru Marii, 
Karla Vránu, syna Karla a duše v očistci 
Po mši sv. adorace 

 
 

14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 28. 2.    
17,00 

mše sv. 
19,00 setkání k Noci kostelů fara 

Pátek 1. 3.  

1. pátek, Hodina Božího milosrdenství 
17,00 adorace, svátost smíření 
18,00 Za Miladu Folaufovou a rodiče, 
Jana a Františku Baliharovy 

  
19,00 6. Mezifarní večer  
KD Hlubyně 

Sobota 2. 3.  
1. sobota 
9,00 Za rody Hoyerů a Krejcarů 

  
8,30 F. turnaj ve st. tenise tělocvična 
20,00 Spol. mladých, fara SR 

Neděle 3. 3. 
8,30 Za Josefa Částku, jeho otce a 
celou rodinu  

10,10 
b. sl. 

11,15 
mše sv. 

 

Pondělí 4. 3.  ---    

Úterý 5. 3.  ---    

Středa 6. 3.  
Popeleční středa 
18,00 volná intence 

 
 

14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 7. 3.    18,00 far. 
spol. OÚ 

17,00 
mše sv. 

 

Pátek 8. 3.   
17,00 svátost smíření, 17,30 křížová cesta 
18,00 Za Jarmilu a Františka Liškovy a 
jejich rodiče 

   

Sobota 9. 3.      
16,00 mše sv. Bubovice 
20,00 Spol. mladých, fara SR 

Neděle 10. 3. 
1. neděle postní, 8,00 křížová cesta 
8,30 Za Josefa Drazdíka, bratra 
Miroslava a celý rod 

 
10,10 

mše sv. 
11,15 
b. sl. 

 



 


