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„Pokud nevstoupíme do sebe, pokud se nezbavíme alespoň trochu 

vnějškovosti a halasu, nemůžeme se potkat s živým Bohem.“                   

Sv. Augustin                                                                                                                          
 

Milí farníci, bratři a sestry! 

Za měsíc budeme slavit Velikonoce. Máme tedy před sebou ještě postní týdny, 

v nichž se nám nabízí prostor k rozjímání na téma Kristova kříže – jeho nesení 

Ježíšem za hradby Jeruzaléma, kde byl obětován jako Beránek Boží… Do tohoto 

čísla našeho zpravodaje jsem vybral texty, které nás vedou dovnitř sebe, abychom 

se zamysleli nad tím, jakým způsobem je možné se setkat s živým Bohem, jak 

píše svatý Augustin. Stále se bolestně setkávám s názorem i praktikujících katolí-

ků, že ticho v kostele je nepochopitelné a nesnesitelné. Téma adorace a významu 

ztišení již bylo za mého působení zde publikováno, a doufám, že i mými před-

chůdci. Je tedy několik možností – buď někdo něco zanedbal, tedy nečte a ne-

vzdělává se, nebo ignoruje rady a nauku církve, nebo je natolik zaplněn prací a 

starostmi, že neumí „vypnout“ a vystavit se Bohu. Vtip je v tom, že při adoraci a 

ztišení má člověk naopak „zapnout“ svůj duchovní potenciál, tzn. propojit naši 

pozemskost s realitou Božího přebývání, k čemuž nás právě Eucharistie nádherně 

motivuje. Nejde o vytržení či nepřirozené přetržení reality našeho lidského života, 

ale o jeho propojení s životem Božím. Ježíš sám je tím propojením, proto je ado-

race vedle slavení mše svaté a svatého přijímání třetím způsobem, jak se s Bohem 

setkat. Před adoracemi někdy prosím ty přítomné babičky, aby ostatním farníkům 

vyprosili dar niterné živé víry, odvahu ke ztišení před aktivní Boží láskou v Eu-

charistii, k „svaté pasivitě“ – jak říká papež František: „Mistr nám řekl: »Beze 

mne nemůžete činit nic«! Tím se mění všechno. Už nejsem před zrcadlem, ve kte-

rém vidím sebe, nejsem středem aktivity, nebo nezřídka i středem modlitby… 

Nikoli. On je středem. Já jsem periferií. On je středem. On činí vše, což od nás 

vyžaduje svatou pasivitu – nikoli tu nesvatou, kterou je lenost – nýbrž onu svatou 

pasivitu vzhledem k Bohu, zejména k Ježíši, který jedná…“  
 

                                             Pokojné postní dny přeje a žehná † pater Petr 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



 

Papežův kazatel otec Canta-

lamessa: Postní rozjímání na 

téma „Vejdi do sebe“  
 

Postní kázání otce Raniera Canta-

lamessy navazují na jeho adventní 

promluvy inspirované slovy 

42. žalmu »Má duše žízní po To-

bě, Bože«. Slovo, které se stalo 

tělem, zjevuje živého Boha. Vtě-

lení ukazuje Ježíše jako Boha, 

který se zjevuje v lidství. Postní 

rozjímání se zaměří na nejvyšší 

zjevení Boží lásky, k němuž do-

chází v Kříži. 

Postní kázání otce Raniera Cantalamessy si letos vypůjčila nadpis ze spisů 

sv. Augustina a vybízejí „Vejdi do sebe“. (In te ipsum redi, O pravém náboženství 

39,72). Tato pobídka nás nabádá, abychom našli čas a prostor pro Boha, abychom 

naslouchali jemu a vysvlékli se ze sebe sama. Vrcholem tohoto setkání je poznání 

Boha ve svrchovanosti jeho zjevení, v Kristu ukřižovaném, v lásce, která se dává 

až po naprostou oběť, vysvětluje otec Raniero Cantalamessa. 

„Jde tedy o to vydat se po Božích stopách, avšak nejen proto, abychom objevili 

Boží existenci, ale abychom si Boha vůbec povšimli, žili vědomě v jeho přítom-

nosti. Má to být jakési probuzení, načechrání svědomí, abychom si nejen uvědo-

movali, že Bůh existuje, ale věděli, že žije, že nás obklopuje. V tomto kontextu 

název postních kázání „Vejdi do sebe“, poukazuje na místo či na podmínku k to-

mu, abychom mohli vejít do styku s tímto živým Bohem. Živého Boha jistě po-

tkáváme v Eucharistii, v Božím slově, avšak setkáváme se s ním ve svém srdci. 

A tedy, jak říká Augustin, pokud nevstoupíme do sebe, pokud se nezbavíme ale-

spoň trochu vnějškovosti a halasu, nemůžeme se potkat s živým Bohem. Augusti-

nova slova „Vejdi do sebe“ tedy nesou silné poselství sama v sobě a promlouvají 

ke všem. Vyznačil jsem je za titul, ale jde o téma v širším kontextu, v kontextu 

objevování. Mně osobně se líbí slovo „povšimout si“, povšimnout si Boha.“ 

Postní doba připomíná Ježíše na poušti, jeho modlitbu a půst, připomíná otec 

Cantalamessa a navrhuje některé konkrétní možnosti, jak se mu přiblížit: 

„Najít si nějaký prostor ticha, naslouchání Božímu slovu, zúčastnit se bohosluž-

by, najít si chvíli – je-li to možné o samotě – například cestou z práce domů 

vstoupit do kaple nebo kostela, když tam nikdo není, setrvat tam na chvíli, proto-

že je zapotřebí přerušit nepřetržité vjemy vstupující zvenčí skrze brány našich pěti 



smyslů. Jinak nedokážeme vstoupit do kontaktu se svým srdcem. Jsme totiž příliš 

vykloněni do vnějšího světa, v neustálé a nepřetržité odstředivé síle.“ 

Papežský kazatel vybízí k rozmlouvání s Bohem skrze svědomí, ve chvíli samoty 

s Bohem. Bůh promlouvá k srdci, pokud ho chceme slyšet a dáme mu prostor, 

Duch svatý nás inspiruje. Potřebujeme vstoupit do sebe, abychom se vzdálili čin-

nostem a problémům, které nás zaměstnávají, abychom si „dali pauzu“, jak se 

hovorově říká, a mohli vstoupit do kontaktu s jinou dimenzí. Setkání s pravým 

Bohem nás rovněž chrání před různými druhy modloslužby, dodává otec Canta-

lamessa: 

„Živý Bůh je dokonalým protikladem modloslužby, protože bůžci jsou mrtví, za-

tímco biblický Bůh je Bohem živým. Modloslužba neskončila s dávným pohan-

stvím, které nacházelo bůžkům jména. Existují také dnes a jmenují se sex, moc, 

násilí… Mne ale zajímá především jedna univerzální modla, kterou všichni nese-

me uvnitř jako jakéhosi zlatého býčka, který je naneštěstí naší součástí od naroze-

ní, a tím je naše „já“, náš egoismus. V tomto kázání, věnovaném boji proti modlo-

službě, půjde o modloslužbu skrytou v nás samých, totiž v nahrazování Boha 

svým „já“. 

Tak jako ve Vtělení odhalujeme, že se Bůh stává člověkem, v Kříži zahlédneme, 

jaký člověk se stal Bohem, jaký typ člověka se stal Bohem. Sám Bůh v Kříži za-

měňuje moudrost za bláznovství a sílu za slabost, totiž za lásku. Kříž má proto 

ústřední místo, je stěžněm vsazeným do loďky církve, protože právě v něm se 

ukazuje Bůh jako takový, jako láska, která se dává až po naprostou oběť, říká pa-

pežský kazatel o. Raniero Cantalamessa k tématu letošních postních meditací pro 

papeže a římskou kurii. (Radio Vaticana) 

 

Myšlenky o přátelství 
 

 Jistého přítele poznáš v nejisté věci. 

 Přátelství násobí radost a dělí žalost. 

 Věrný přítel je nejlepší lék pro naši duši. 

 Bez přátel není štěstí a bez neštěstí nepoznáme přátele. 

 Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima. 

 Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel. 

 Přátelství s dobrým člověkem je jako přístav v bouři. Zato přátelství 

se zlým člověkem je jako bouře v přístavu. 

 Nezlob se, že růžový keř má trny, ale raduj se, že trnitý keř má květy. 

 Přítel je jako dobrý pes: bdělý, věrný a pohotový. 

 Přítel je ten, který o nás ví všechno a má nás pořád stejně rád. 

 

(Myšlenky z knihy Mozaika sebevýchovy, vydalo nakl. Arca JiMfa, v r. 1995)  



MISIJNÍ KOLÁČ 2019 
 

Milí farníci a příznivci Misijního koláče. Zvu Vás na, již úctyhodný, 20. ročník, 

kdy jsme se přidali k této misijní aktivitě. Příští, čtvrtou postní neděli, tedy 31. 3. 

bude po mši sv. na faře posezení u kávy neb čaje a hlavně s něčím dobrým 

k snídani, co nám připraví maminky dětí, které chodí nebo chodily na nábožen-

ství. Bude příjemné se takto po roce zase sejít, popovídat a zároveň přispět do 

misijních kasiček, kterých, jak doufám, se opět ujmou děti. Vloni jsme vybrali na 

této akci 7100 Kč, a tak přijďte, ať to letos zkusíme překonat! 
 

Za spoluorganizátory MK a farní cukrářky zve Helena Hochmutová 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Zprávy a oznámení 

 

 
Slavnost Zvěstování Páně (pondělí 25. 3.)  

mše sv. obětovaná za Miloslava kardinála Vlka bude v pondělí 25. 3. v 9,00 hod. 

v městském kostele 
 

Vikariátní konference (úterý 26. 3.)  

začne mší sv. ve farním kostele v 9,30 hod., na níž jste všichni zváni, pracovní 

setkání kněží bude na faře s pohoštěním 
 

Křížová cesta a mše s dětmi (pátek 29. 3.) 

v městském kostele: od 17,30 hod. křížová cesta, od 18,00 hod. postní mše svatá 
 

Misijní koláč (neděle 31. 3.) 

dobrovolné dary po mši sv. pro Misijní dílo, mši sv. doprovodí Třemšínská kvítka 
 

Postní duchovní obnova – Hodina Božího milosrdenství (pátek 5. 4.) 

od 17,00 svátost smíření, tichá adorace, 18,00 mše sv. s udílením svátosti nemoc-

ných, litanie k Nejsv. Srdci Páně, svátostné požehnání 
 

Koncert ke 204. výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby 

Srdečně zveme na koncert žáků a učitelů Základní umělecké školy J. J. Ryby, kte-

rý se uskuteční v neděli 7. dubna od 16,00 hodin ve farním kostele Povýšení 

sv. Kříže ve Starém Rožmitále.  
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Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 25. března do 7. dubna 2019 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 25. 3.  
Slavnost Zvěstování Páně 
9,00 Za kardinála Miloslava Vlka 

 
 

 

Úterý 26. 3. 
Vikariátní konference 
9,30 Za vikariát, kněze a farnosti 

  
 

18,00 farní společ. Panský dům 

Středa 27. 3.  18,00 Za uzdravení nemocného Po mši sv. adorace   14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 28. 3.    
17,00 

mše sv.  

Pátek 29. 3.  
od 17,00 svátost smíření, 17,30 kř. cesta s dětmi,  
18,00 Za Marii a Adolfa Trčkovy, rody Průchů 
a Trčků  mše sv. s dětmi 

   

Sobota 30. 3. Letní čas!!!    20,00 Spol. mladých, fara SR 

Neděle 31. 3. 
4. neděle postní, 8,00 kříž. cesta 
8,30 Za víru dětí 

 
10,10 
b. sl. 

11,15 
mše sv. 

Zpívají a hrají Třemšínská kvítka 
Misijní koláč 

Pondělí 1. 4.  ---    

Úterý 2. 4.  ---    

Středa 3. 4.  18,00 Za † Radka Petržílka Po mši sv. adorace   14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 4. 4.    
18,00 

kříž. cesta 
17,00 

mše sv. 
 

Pátek 5. 4.   
Hodina Božího milosrdenství /1. pátek/ 
17,00 tichá adorace, svátost smíření, 
18,00 Za rody Částků, Sušků a duše v očistci 

   

Sobota 6. 4.  
1. sobota  
9,00 volná intence 

   
18,00 mše sv. Bubovice 
20,00 spol. mladých, fara SR 

Neděle 7. 4. 

5. neděle postní, 8,00 kříž. cesta 
8,30 Za Josefa a Františku 
Drechslerovy a jejich rodiče 

 
10,10  

mše sv. 
11,15 
b. sl. 

16,00 koncert ZUŠJJR k výročí 
úmrtí J. J. Ryby farní kostel 

 


