FARNÍ ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál
Číslo 12 Ročník XIV

2. července 2017

Milí farníci!
Všechny srdečně zdravím v prázdninové a hlavně (konečně!) letní době!
Jistě pochopíte, když vám hned zpočátku oznámím, že další farní zpravodaj vyjde až za
měsíc, kalendář intencí pochopitelně poskytneme. Jistě víte, že občas také pošlu článek do
„Třemšínských listů“, které jsou kulturním a společenským měsíčníkem sdružených obcí
mikroregionu Třemšín pod titulkem „Slovíčko kněze“. 28. 6. jsem dostal email
z kulturního odboru města, o který bych se s vámi farníky rád podělil, kopíruji jej v plném
znění:
Od: Třemšínské listy <tremsin.listy@rozmitalptr.cz>
Komu: 'ŘKF Starý Rožmitál' <farnost.rozmital@centrum.cz>
Datum: 27.06.2017 11:01
Předmět: slovíčko kněze
„Vážený pane faráři,
děkuji za zaslaný text, ale musím Vám oznámit, že „slovíčko kněze“ v této podobě už
v Třemšínských listech nebude. Rozhodla o tom redakční rada složená ze starostů obcí
Mikroregionu Třemšín na základě podnětů svých občanů s tím, že takové texty patří do
farního zpravodaje a nikoliv do zpravodaje obecního či městského. Navíc mají problém
s tím, že do mikroregionu zasahuje i další farnost, která se v mikroregionálním zpravodaji
neprezentuje. Samozřejmě, pokud budete mít nějakou pozvánku pro veřejnost – na benefiční koncert a další události – vždy Vám ji rád uveřejním, stejně jako například informaci
o sbírce atd. Tak se, prosím, nezlobte, děkuji za pochopení a případnou další spolupráci.
S pozdravem František Žán“
Moje odpověď z 28. 6. v plném znění:
„Dobrý den,
děkuji za informaci. Všiml jsem si, že Třemšínské listy píší o životě místních občanů, píše
starosta, místostarosta, občané, vzpomíná se na minulost, sdělují se různé názory, zve se
na akce… Svoje základní právo na sdělení v obecním mediu tedy mají všichni, nebo vlastně
ne všichni, ti věřící mají zákaz, protože se to někomu nevěřícímu nelíbí? Církev žije od
revoluce svobodně, a pokud se nebude moci svobodně vyjadřovat, pak už svobodná není.
Mezi občany je dost věřících, kteří mají právo na Slovíčko kněze, mám odezvu, že to tak
chtějí. Život místní farnosti je život občanů, slova víry a informace o životě farnosti nejsou
společnosti škodlivá, naopak ukazují na hlubší dimenzi lidského života. Psal jsem do zpravodajů Novobystřicka, Katovic a Vimperka a nikomu to nevadilo. Naopak, zprávy ze života

farnosti byly oživujícím elementem do novin, kde se píše jen o sportu, pokálených chodnících od psů, popelnicích, sletech čarodějnic, čertovských rejích atp. Prosím o kontakt na
odpovědnou osobu, s níž můžu o této věci jednat. Pokud nebude dobrá vůle, budu se muset
obrátit na právníka. Děkuji.
ThMgr. P. Petr Misař, administrátor farnosti Starý Rožmitál, Hvožďany a Bělčice“
V samotných Třemšínských listech je tato výzva:
„Napište nám, co se vám v Třemšínských listech líbí či nelíbí…“ Proto vás věřící občany
tohoto regionu prosím o reakci na toto rozhodnutí redakční rady Třemšínských listů přímo
na adresu redakce, nebo napište sami článek do Třemšínských listů a svůj názor. Emailová
adresa je: tremsin.listy@rozmitalptr.cz
Protože od redakce očekávám opětovný zákaz publikovat, uvažuji o petici za právo publikovat článek Slovíčko kněze v Třemšínských listech. S tím ale počkáme a uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, zdali redakce svůj postoj nepřehodnotí.
Nejde tu jen tak o nějakou šarvátku mezi farářem a redakcí regionálního časopisu, ani
si vás farníky nechci brát jako živý štít, jde tu o princip svobodné společnosti, v níž mají
svobodu buď všichni, nebo nikdo. Umlčování patří do kategorie totalitních systémů. Myslím si, že poslední článek o „Božím těle“, který již redakce zakázala otisknout, je důvodem
jejich rozhodnutí. Můžete si jej tedy přečíst v tomto vydání Farního zpravodaje. Zmínka
o roku 1948 asi někoho popudila, víme koho. K popukání je, že článek v posledních
Třemšínských listech od jedné občanky, pojednávající o staronové tradici 1. Máje, vyjít
mohl. Píše se v něm o „udržování tradic“… Kdo může pochopit, pochop…
Musím apelovat na občany, aby se řádně zapojili do podzimních voleb a zvolili takové
veřejné činitele, kteří se budou zasazovat za lidská práva, za kvalitní kulturní a duchovní
život. Diskriminace je hřích proti společnosti samotné. Braňte se tomu, obhajte svobodu,
nedávejte prostor na úřadech lidem, kteří zneužívají svého postavení, mandátu, v podstatě
zneužívají samotné demokracie a hrají si na posttotalitní pány, kteří (ne)nápadně navracejí
staré (ne)pořádky.
Farnost je nejstarší instituce ve městě a žije dodnes, protože nese hodnoty nadčasové.
Budova fary má č. 1. Kostely jsou a budou nejen památkami a dominantami obce, jak se
honosí každá obecní webová stránka, jsou místem setkávání věřících občanů, bohoslužeb
pro všechny věřící, místem modlitby při křtech, svatbách i pohřbech, místem upevňování
hodnot, bez nichž by Evropa nebyla Evropou. Konečně to všichni dříve nebo později poznáme jasněji… Kněz není veřejný blázínek, ale veřejný činitel. Nejslavnější Čech a otec
vlasti Karel IV. by se velmi divil, kdyby církev neměla možnost veřejně vzdělávat a nést
společnost kulturně a hlavně duchovně! Víra není archaismus, protože každý jednou bude
hledat odpověď na otázku – jak to je? Bez víry není života.
Článek, který nesměl vyjít v Třemšínských listech /červen, červenec 2017/:
Slovíčko kněze
Po nádherné velikonoční době a po jubilejním květnovém měsíci (Fatima 1917) prožíváme
svátky vtahující nás do hloubky tajemství Božího života - Slavnost Těla a Krve Páně (Božího Těla), které má praktické vyústění do reality, totiž poznat, že transcendentní Bůh jde
s námi životem a doprovází nás do všednosti, v bolestech, nemocech, pochybnostech, ale
že je i příčinou našich útěch, radostí a vděčnosti za vše krásné… Tak vše směřuje
k Eucharistii – tajemně přítomnému Kristu v kousku proměněného chleba. Ne náhodou se

Pán Ježíš narodil v Domě chleba (Betlehem) z ženy neporušené hříchem (kvas) jako obětina (beránek) a jako král z království mimo svět (nebe). Jak krásný je každý kostel, jenž
v sobě nese poklad víry! „Kdo jí tento chléb, bude žít na věky…“
Letošní slavnost Božího Těla se uskutečnila jinak, než jak bylo dlouho v Rožmitále zvykem. Jako nový duchovní jsem si dovolil změnu v tom, že jsme slavili v kostele svatého
Jana Nepomuckého na náměstí, což se naposledy stalo asi v roce 1948. Je nasnadě, že tato
slavnost patří na náměstí. Ani ne tak proto, abychom se ukázali my, ale abychom ukázali
Pána Ježíše, přebývajícího mezi námi v Eucharistii, abychom s ním alespoň krátce a symbolicky prošli střed města, místa vám důvěrně známá, spojená s nejrůznějšími veřejnými
svátky - hudbou, jarmarky, adventem, vánocemi atd. Je dobré, aby si toho i děti, které
poprvé přistoupily ke svátostem, všimly a poznaly Boží přítomnost ve veřejném životě
skrze nás, církev… Poodrhnuté záclonky v oknech některých domů na náměstí mi daly za
pravdu, tato změna nebyla nadarmo… Bůh požehnal tomuto městu! Věta: „Jděte ve jménu
Páně!“ na konci mše mi neoznamuje, že jsem si právě odbyl svoji křesťanskou povinnost a
na další týden mám pokoj. Říká, že Toho, Koho jsem přijal, jsem teď povolaný nést do
světa, do rodiny, do školy nebo do zaměstnání. A tak největším svátkem a bohatstvím
křesťana je život s Bohem Otcem skrze Krista Ježíše v Duchu svatém. Moc nám všem
přeji tuto neobyčejnou radost, aby nás to slavení nikdy neomrzelo. Choďme po rožmitálském náměstí a vůbec po všech cestách ve jménu Páně! Vzkříšený Ježíš jde s námi.
Chceme popřát dětem naší farnosti dar víry pro celý život, ať je vzkříšený Ježíš vede a
provede divočinou světa až do svého pokoje! Ať se naučí Jej přijímat celým srdcem! Pane,
žehnej jim, celému městu a celému našemu společenství víry, amen! Přeji požehnané
prázdniny a poklidnou dovolenou.
pater Petr

Zprávy a oznámení
Pouť ve Voltuši
V neděli 30. 7. se bude slavit poutní mše sv. ve voltušské kapličce sv. Anny v 11,15 hodin.
Pouť na Třemšín
Římskokatolická farnost Starý Rožmitál vás zve na tradiční poutní bohoslužbu u kapličky
na Třemšíně v neděli 6. srpna v 10,30 hodin. Po bohoslužbě bude možnost posezení a občerstvení.
Poděkování paní katechetce
V neděli 25. 6. po mši svaté ve farním kostele poděkovaly děti paní Katechetce Helence
Hochmutové za 20 let její obětavé služby našim nejmenším, objevily se i slzičky a dojetí.
Za celou farnost: VELKÉ DÍKY!
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Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 3. do 16. července 2017
Starý Rožmitál

Den

farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí

3. 7.

mše svatá není

Úterý

4. 7.

mše svatá není

Středa

5. 7.

Čtvrtek

6. 7.

18,00 volná intence
Po mši sv. adorace

Pátek

7. 7.

17,00 svátost smíření
18,00 Za † členy rodin Homulků
a Zemků

Sobota

8. 7.

Neděle

8,30 Za Josefa a Marii Hudečkovy,
9. 7. rod. Sýkorovu, Citerbartovu
a Salivarovu

Hvožďany

Bělčice

Ostatní

14,30 mše sv. Centr.soc.sl.
f. společenství není

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
8,30 volná intence
18,00 mše sv.
P. Kozubík

19,00 Spol. mladých fara
10,10
bohosl. slova

Pondělí 10. 7.

mše svatá není

Úterý

11. 7.

mše svatá není

Středa

12. 7.

11,15
poutní mše sv.
Záhrobí

18,00 mše sv. Voltuš

Čtvrtek 13. 7.

18,00 volná intence
Po mši sv. adorace

Pátek

14. 7.

17,00 sv. smíření
18,00 volná intence

Sobota

15. 7.

Neděle

16. 7.

18,00 mše sv.
P. Kozubík

19,00 Spol. mladých fara
8,30 Za Josefa Částku, jeho otce a
duše v očistci

10,10
mše sv.

11,15
bohosl. slova

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 17. do 30. července 2017
Starý Rožmitál

Den

farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí 17. 7.

mše svatá není

Úterý

18. 7.

mše svatá není

Středa

19. 7.

Čtvrtek 20. 7.
Pátek

21. 7.

Sobota

22. 7.

Neděle

23. 7. 8,30 Za Miloslava Muchnu a rodiče

Hvožďany

Bělčice

Ostatní

boh. v Centr. soc. sl. není
farní společenství není
18,00 bohoslužba slova

18,00 mše sv.
P. Kozubík

18,00 bohoslužba slova
19,00 Spol. mladých fara
10,10
bohosl. slova

Pondělí 24. 7.

mše svatá není

Úterý

25. 7.

mše svatá není

Středa

26. 7.

11,15
mše sv.

Mše sv. ve Voltuši není

Čtvrtek 27. 7.

18,00 bohoslužba slova

Pátek

28. 7.

18,00 bohoslužba slova

Sobota

29. 7.

Neděle

8,30 Za Marii Trčkovou, děti,
30. 7. vnoučata, za rodiče Trčkovy a
Stanických

18,00 mše sv.
P. Kozubík

19,00 Spol. mladých fara
10,10
mše sv.

11,15
bohosl. slova

11,15 poutní mše sv. ke
sv. Anně Voltuš

