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»Spatřili dítě s jeho matkou, 

padli na zem a klaněli se mu« 
(Mt 2,11) 

 

Milí farníci, 

Zdravím vás v novém roce! Jednou mi stará vesnická babička v kostele položila 

otázku – „Co je to adorace?“ V té chvíli se mi vybavily zástupy vzdělaných věří-

cích, které se neptají a na adoraci mají jasný názor – „Ztráta času, nic se neděje, 

nesnesitelné ticho, nevím, co mám dělat…“ Řekl jsem jí stručně, že je to klanění 

se přítomnému Bohu v Eucharistii. A ona mi s dětskou upřímností poděkovala za 

vysvětlení. Byla to poctivá otázka s opravdovou touhou pochopit to cizí slovo, 

bez strachu, že pro neznalost ztratí kredit v očích svého faráře. V té chvíli jsem 

ale pocítil i zahanbení za kněze, kteří to z nějakého důvodu nedokázali svým věří-

cím vysvětlit – totiž tajemství Boží přítomnosti v Eucharistii. Problém je asi 

v tom, že se to vysvětlit nedá, jde totiž o duchovní zkušenost. Jsem proto moc 

vděčný svatému otci Františkovi, že poukazuje na podstatné prvky katolické víry 

a učí nás ne jako nedostižný teolog, ale prostě jako „farář světa“. Na Radiu Pro-

glas můžete každý večer ve 20:45 hodin poslouchat ve zkratce jeho promluvy, 

povzbuzení a zprávy ze života církve. Připojuji se k papežovu přání: „Na začátku 

roku znovu objevme klanění (adoraci) jako požadavek víry = klást do středu Pána, 

abychom se nesoustředili na sebe, …dát věcem správný řád a ponechat Bohu prv-
ní místo.“ Kéž by bylo více zvídavých a pokorně otevřených duší!  

                                                                                                                   Pater Petr 
 
 

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc  

leden 2020 
 

Modleme se za mír ve světě, v rodinách a v lidských srdcích.  

Plamen dialogu a sebeovládání ať zahání každý stín nevraživosti. 
 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



Pokud se člověk neklaní Bohu, klaní se svému já 

Homilie papeže na slavnost Zjevení Páně 6. ledna, bazilika. sv. Petra 
 

1. část / 2. část bude příště 
 

V evangeliu (Mt 2,1-12) jsme slyšeli, jak mudrci vyjevují svůj úmysl: »Uviděli 

jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit«. Klanění je cí-

lem jejich cesty, cílem jejich pouti. A skutečně, když přišli do Betléma, »spatřili 

dítě s jeho matkou, padli na zem a klaněli se mu« (v. 11). Ztratíme-li smysl 

pro klanění, ztratíme směr křesťanského života, který vede k Pánu, nikoli k nám. 

To je riziko, před nímž nás varuje evangelium, jež nám vedle mudrců ukazuje 

také osoby, které se nedovedou klanět. Především je to král Herodes, který použí-

vá sloveso poklonit se zavádějícím způsobem. Žádá totiž mudrce, aby jej infor-

movali o místě, kde se Dítě nachází, »abych se mu – jak říká – také přišel poklo-

nit« (v. 8). Herodes se však klaněl pouze sobě a proto se lží chtěl zbavit Dítěte. 

Čemu nás to učí? Že pokud se člověk neklaní Bohu, klaní se svému já. I křesťan-

ský život, pokud se neklaní Pánu, může být zdvořilým způsobem, jak se utvr-

zovat ve svojí znamenitosti. Takoví křesťané nedovedou adorovat, neumějí 

se modlit klaněním. Existuje vážné nebezpečí sloužit si Bohem a nesloužit Bohu. 

Kolikrát jen jsme zájmy evangelia zaměnili za ty svoje, kolikrát jen jsme svoji 

pohodlnost zastírali svojí zbožností, kolikrát jen jsme Boží moc, spočívající ve 

službě druhým, směšovali se světskou mocí, která slouží sama sobě! Kromě 

Heroda jsou v evangeliu další osoby, které se nedovedou klanět: velekněží a uči-

telé lidu. Ukazují Herodovi s maximální přesností místo, kde se má narodit Mesi-

áš, tedy v Betlémě v Judsku (v. 5). Znají proroctví a přesně je citují. Velcí teolo-

gové vědí, kam jít, ale nejdou tam. I z toho si můžeme vzít poučení. V křesťan-

ském životě nestačí vědět. Není možné poznat Boha, aniž bychom vyšli ze se-

be, setkali se a klaněli. Teologie a pastorační výkonnost jsou málo nebo nejsou 

vůbec platné, pokud se nepokleká a nejedná, jako to činili mudrcové, kteří nebyli 

jen rozvážnými organizátory cesty, nýbrž putovali a klaněli se. Klanění vyjevuje, 

že víra není pouhý souhrn krásných nauk, nýbrž vztah lásky k živé Osobě. 

Ve vztahu k Ježíši poznáváme Jeho tvář. Klaněním objevíme, že křesťanský 

život je milostný příběh, kde nestačí jen správné ideje, nýbrž je zapotřebí 

klást na první místo Boha, jako to činí zamilovaný s osobou, kterou miluje. Ta-

ková má být církev, totiž zamilovaná ctitelka svého Ženicha Ježíše. Na začátku 

roku znovu objevme klanění (adoraci) jako požadavek víry. Pokud budeme 

poklekat před Ježíšem, přemůžeme pokušení jít si každý svou vlastní cestou. Kla-

nění je totiž exodem z toho největšího otroctví, kterým je otročení sobě. Klanět se 

znamená klást do středu Pána, abychom se nesoustředili na sebe. Znamená 

to dát věcem správný řád a ponechat Bohu první místo. Klanět se znamená 

upřednostňovat Boží plány před svým časem, svými právy a svým prostorem. 

Znamená to osvojit si učení Písma: »Pánu, svému Bohu se budeš klanět« 
(Mt 4,10). 
 



Ohlédnutí za adventem a časem vánočním 
V polovině adventní doby jsem vyšla do rožmitálského muzea, abych se podívala, 
jaký program tam připravili na tento předvánoční čas. Byla jsem velmi mile pře-
kvapena. Po domluvě jsem se zúčastnila jedné z mnoha prezentací adventního 
programu pro školy. Hned ve vestibulu mě potěšilo, že adventní věnec měl tři fia-
lové a jednu růžovou svíčku. Když dorazily děti, ten den to byly první třídy, po-
věděla jim paní průvodkyně, že svíce jsou fialové proto, že to je barva adventu a 
vysvětlila názvy jednotlivých nedělí. Pak uvedla děti do tématu otázkami – co je 
to advent, na koho čekáme, proč je věnec kruh. Děti se chytily za ruce, aby zaku-
sily sílu soudržnosti. Potom jsme vykročili na cestu muzeem. Na prvním zastave-
ní nás čekal muž, který stál jako socha. V ruce měl kříž ve tvaru X, provaz a ry-
bářskou síť. Byl to Ondřej, který má svátek v předvečer adventu. Náhle nás 
pozdravil a začal o sobě vyprávět: Narodil jsem se v Palestině a často jsem rybařil 
u Genezaretského jezera se svým bratrem Šimonem. Tam jsem se potkal s Ježí-
šem a stal jsem se jeho učedníkem. Později jsem šířil křesťanství – náboženství 
uctívající víru v jednoho Boha. Za císaře Nera jsem byl vězněn a mučen, ale své 
víry jsem se nevzdal. Nakonec mě ukřižovali jako Ježíše, ale můj kříž byl ve tvaru 
X, proto se mu říká ondřejský kříž. Jsem patronem a ochráncem zamilovaných a 
hlavně nevěst. Po té paní průvodkyně dětem řekla, jaké lidové zvyky se na svátek 
sv. Ondřeje dělaly a děti si je mohly v nějaké zjednodušené formě vyzkoušet. Na-
konec dětem vždy řekla říkanku nebo pranostiku, která se ke svatému vázala. Po 
Ondřejovi následovala sv. Barbora se svým svátkem 4.12. Přišli jsme do místnos-
ti, kde stála a hned o sobě začala vyprávět: Narodila jsem se do bohaté šlechtické 
rodiny. V té době byli lidé, kteří věřili v Pána Boha v nebezpečí. I můj otec patřil 
mezi nepřátele věřících. Já jsem se tajně o Boha zajímala a přemýšlela o něm. 
Když se to otec dozvěděl, zavřel mě do kamenné věže, protože zuřil, že se nechci 
víry vzdát. Podařilo se, aby za mnou do věže tajně přišel kněz a pokřtil mě. Říká 
se, že mě sám můj otec usmrtil vlastním mečem. Když mě vedli před smrtí do 
žaláře, zachytila se o mé šaty větvička a ta prý po mé smrti rozkvetla. Zemřít za 
pravdu je úděl většiny svatých. Moje znaky jsou věž, kalich nebo meč. Jsem pa-
tronkou horníků, dělostřelců, kameníků, tesařů, pokrývačů a stavebníků. Pak si 
děti opět zahrály hry a vyslechly pranostiky k Barboře. Další zastavení bylo se 
svatým Mikulášem. Od toho jsme se dozvěděli, že se narodil do křesťanské rodi-
ny ve městě Patera v dnešním Turecku. Byl vychováván v křesťanské víře. Po 
smrti rodičů rozdal všechen majetek chudým a vydal se do Palestiny. Jeho strýc 
byl biskupem a vysvětil Mikuláše na kněze. Ve městě Myra zemřel starý biskup a 
Mikuláš se zde stal novým biskupem. O tomto světci se vypráví mnoho legend. 
Nejznámější je ta o kupci, který žil v Myře a velmi se zadlužil. Hrozilo, že bude 
muset prodat své dcery do otroctví, aby mohl splatit dluhy. Mikuláš se to dozvě-
děl a vhodil do domu kupce tři měšce s penězi. Kupec mohl srovnat dluhy a ještě 
zbylo dívkám na věno. Mikuláš je patronem dětí, rybářů, mlynářů, námořníků. Je 
ochráncem před povodněmi. Děti se dozvěděly zvyky i pověry, které tento svátek 
připomínají a paní průvodkyně vysvětlila také mikulášské pranostiky. Děti ozdo-



bily jablíčka rozinkami a hřebíčkem a pomocí špejlí postavily pyramidu tzv. za-
hrádku. Poslední svatá, která na nás čekala, byla Lucie a dala se do vyprávění: Již 
od dětství jsem chtěla žít jen pro Pána Boha. Řekla jsem si, že se nikdy nevdám. 
Rodiče mi ale ženicha vybrali. Jednou mi vážně onemocněla maminka a já jí na-
vrhla, že se spolu můžeme modlit k Bohu za uzdravení. Matka se skutečně uzdra-
vila a splnila mé přání o zrušení mého zaslíbení onomu mladíkovi. On však na 
sňatku trval. Legenda praví, že nejvíc se mu líbily mé oči a tak jsem se jich zbavi-
la a poslala mu je. Druhý den se mi zrak vrátil. Svatým se stává ten, kdo je ocho-
ten pro víru i zemřít. Já také zemřela pro to, že jsem si uhájila svůj čistý vztah 
k Bohu. Následovaly zvyky a pověry k tomuto svátku. Děti si pak zahrály panto-
mimou na různá řemesla a pak s nimi průvodkyně zopakovala, co je advent a jaké 
svaté jsme ten den poznali… Těsně před Vánoci přišly děti do muzea ještě na vá-
noční program. Zaklepaly na „stodolu“ muzea, před kterou stála cedule „UBY-
TOVÁNÍ“ a přišla jim otevřít hostinská. Sdělila jim, že ve stodole už není ani 
jediné místečko, že musí jít jinam. Poslední místo prý tady poskytla muži a ženě a 
to jen proto, že jí bylo líto té těhotné ženy. Děti byly tedy poslány do muzea a tam 
je čekal program lidových her a zvyků spojený s vánocemi. Rozkrajovaly jablíč-
ko, hledaly vánoční symboly jako je jmelí, zvoneček, světlo svíce, také pouštěly 
lodičky ze skořápek oříšků aj. Prohlížely si vystavený betlém a rozebíraly, kdo a 
proč tam je. Hrály tichou poštu a četly krátkou vánoční pohádku. A do toho všeho 
se objevil pastýř hledající své ovečky. Děti však o ovečkách nic nevěděly a tak šel 
pastýř dál hledat své ovce, aby mohli společně jít za jasnou hvězdou zářící nad 
stodolou. Spolu s průvodkyní přešly děti do vánočně vyzdobené světničky, kde 
hospodyně pekla cukroví a ta se hned dětí vyptávala, zda nevědí, co se stalo…že 
ta jasná hvězda tolik svítí. Nechala dětem hlídat vánočku v troubě a běžela zjistit, 
co se stalo. Děti si pak společně zkusily prostřít štědrovečerní stůl. Na cestě ze 
světnice potkaly tři krále. Jeden z nich jim vyprávěl příběh narození Spasitele, 
Krále králů a tedy i důvod své cesty. Prozradil jim, co tři králové nesou darem a 
ukázal i obrázky rostlin, ze kterých kadidlo a myrha pocházejí. Odcházejíce od 
králů, šel dětem vstříc anděl se slovy: „Sláva budiž Bohu velikému, pokoj lidu 
všemu pokornému! Neb se narodil Spasitel, všeho světa vykupitel!“ Poukázal 
k nebi, že se tam rozzářila jasná hvězda a vyzval je, aby si i ony šly vytvořit svoji 
hvězdičku, která je dovede do Betléma. Za poslouchání koled děti složily papíro-
vou hvězdičku s rolničkou a vedeny andělem odcházely do „stodoly“, kde byly 
při příchodu odmítnuty hostinskou. Dveře byly dokořán a na konci prostoru svíti-
la jasná hvězda. A pod ní stály jesle… Všichni poznali svatou rodinu a Maria jim 
vyprávěla jejich strastiplnou cestu, jak nemohli najít nocleh, až tady, ve chlévě, se 
jim narodil Ježíšek, Boží syn. Protože je to Spasitel světa, přišli se mu poklonit 
mnozí, od pastýřů, až po krále. Všichni přinesli milé dary. Děti přišly také s krás-
ným darem, zazpívaly Ježíškovi koledu. Pak se ještě, kdo chtěl, mohl Ježíškovi 
poklonit a pošeptat mu své přání. S vánoční radostí se všichni rozloučili. Potěšilo 
mě, že zaměstnanci muzea a knihovny si dali tu práci a připravili tak pěkné ad-
ventní a vánoční zastavení a za to jim chci moc poděkovat! 

                                                                                          Helena Hochmutová 



__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Zprávy a oznámení 
Týden modliteb za jednotu 

od 18. 1. do svátku Obrácení sv. Pavla 
 

Farní zpravodaj 

Děkuji Jarce Blažkové za pravidelné příspěvky z akcí s mládeží a z prázdnin, též 

paní Helence Hochmutové za krásný článek. Chtěl bych povzbudit další farníky 

ke sdílení se v našem zpravodaji. Jezdíte po světě, máte jistě ušlechtilé zájmy a 

tak je na místě se s tím podělit a obohatit ostatní… Jen je třeba zasílat text včas a 

v elektronické podobě, což redakci (hlavně mně a Ivance) velmi usnadní práci. 

Romány jen na pokračování , zdravá gramatika vítána, díky!  
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Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 13. do 26. ledna 2020 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 13. 1.  ---    

Úterý 14. 1.  ---   
18,00 farní společ. 

Panský dům 

Středa 15. 1.  
18,00 volná intence 

Po mši sv. adorace 
  

14,30 mše sv.  

Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 16. 1.    
17,00 

mše sv. 
 

Pátek 17. 1.  
17,00 svátost smíření 

18,00 volná intence 
   

Sobota 18. 1. Týden modliteb za jednotu      

Neděle 19. 1. 
8,30 Za Miladu Folaufovou 

Farní kavárna 
  

10,10 

b. sl. 
11,15    

mše sv. 
 

Pondělí 20. 1.  ---    

Úterý 21. 1.  ---    

Středa 22. 1.  
18,00 volná intence 

Po mši sv. adorace 
  

14,30 mše sv.  

Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 23. 1.   
18,00    

far. spol. 
17,00 

mše sv. 
 

Pátek 24. 1.  
17,00 svátost smíření 

18,00 volná intence   
   

Sobota 25. 1.  ---     

Neděle 26. 1. 
8,30 Za † z rodu Trčků a poděkování 

za dobra minulého roku 
 

10,10 

mše sv. 
11,15 

b. sl. 
 


