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Drazí farníci! 
 

Jsem mezi vámi teprve měsíc, učím se vaše jména a snažím se pochopit všechny souvislosti, chce 
to čas. Snad mi jej otec biskup poskytne, třebaže po zkušenosti s přeložením z Vimperka po pouhých 
jednadvaceti měsících jsem opatrnější v předpovědích…  

Momentálně zápasím s úředním šimlem kvůli vodovodní přípojce, kterou je nutno realizovat, aby 
na faře tekla čerstvější a čistší voda. Není to práce kvůli mně, ale pro všechny, kdo na faru přijdou, 
včetně kněží, co nastoupí po mně. Po odkalování se kvalita vody sice zlepšila, ale stále se ji neodva-
žuji pít, ani si netroufám použít pračku. Nová přípojka bude mít užší průměr a bude blíž silnici, kde je 
odběr silnější z okolních domů. Rezavě zabarvené farní toalety jsou jasným důkazem, že se jedná 
o dlouhodobý problém, který musí někdo řešit. Otci biskupovi jsem to již řekl a snad se dočkáme i 
nějaké pomoci.  

13. 9. jsme měli na Klokotech Kněžský den, kde nám sdělil, že finanční situace naší (a plzeňské) 
diecéze je nejhorší v republice. Jasně poukázal na to, že jediným zdrojem financí bude hospodaření se 
zbytečkem restituovaného majetku, a hlavně to budou vaše nedělní sbírky, které v plné výši zůstanou 
v držení farností. Budeme se muset naučit podporovat církev tak, jako kdysi naši předkové. Socialis-
tický režim se snažil zpřetrhat tyto vztahy a vznikl falešný dojem, že církev vlastně nic nepotřebuje, 
nějak to funguje, faráři jsou, mají auta a mají kde bydlet, někteří vypadají docela dost spokojeně, 
diplomaticky řečeno…, takže těch pár drobných za měsíc do nedělní sbírky je až dost… Také vznikla 
falešná představa o nápravě ze strany státu, jako by církev ony miliardy již dostala – ano, biskupství 
muselo podepsat, že odškodné dostalo, ale bude to teprve otázka asi třiceti let, než konečná suma 
bude vyplacena. Z původního více než bilionu se majetek církve smrsknul na několik desítek miliard, 
což je zanedbatelná částka – stačí chvilku poslouchat pana ministra financí, který v rámci resortů 
žongluje podobnými čísly pro časové období pouhého roku. Objem církevního majetku, který komu-
nisté zkonfiskovali, je snad jasným důkazem toho, jak si dříve společnost církve vážila a jak ji podpo-
rovala. Když jsem jednomu úředníkovi ve Vimperku, znechucenému kvůli podaným žalobám na 
město, ukázal dlouhý seznam majetku, který se nám již nevrátí pro komplikace vzniklé chaotickým a 
nezodpovědným užíváním města, trošku pochopil a poopravil svůj slovníček. Také jsem mu musel 
připomenout, že církev je nejstarší institucí na našem území, která stála na počátku zakládání obcí a 
byla zárukou hodnot a výchovy.  

Moc si vážím všech, kteří s láskou přinášejí dary na zaplacení střechy městského kostela. Je to 
váš kostel. Dům modlitby a dům Boží, je v něm přece svatostánek, místo Božího přebývání – 
„…a Bůh bude s nimi bydlet…“ – čteme v bibli. 

Já vím, zatím jsem nenapsal nic duchovního, viďte? Na fakultě nás učili, že nadpřirozeno předpo-
kládá přirozeno. Pokud nebudeme přirození v životě a v církvi, nebude nadpřirozeno fungovat. Víra 
není úletem z reality, není berličkou pro nesnadný život a Bůh není fata morgana. Víra se musí opírat 
o rozum a obráceně zrovna tak. Další témata si ponechme na příště. To duchovnější si můžete po-
slechnout při společných bohoslužbách, na které vás srdečně zvu. 

                                                                                                               Váš pater Petr  

římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



 Svatá matka Tereza 
 

V neděli 4. září byla na 
Svatopetrském náměstí slave-
na již dlouho očekávaná mše 
svatá, při níž papež František 
svatořečil blahoslavenou 
Terezii z Kalkaty (Matku 
Terezu). 

„Matka Tereza pro nás 
byla skutečnou matkou, ale 
také učitelkou. Žila svůj 
duchovní život s takovou 
radostí a nadšením,“ rozpoví-
dala se sestra Mary Prema 
Pierick, M. C., třetí generální 
představená řádu Misionářek 
Lásky po zakladatelce Matce Tereze. Potkala ji ve svých 17 letech a nesmírně na ni zapůsobila. 
„Matka Tereza tu pro nás byla vždy, přitahovala nás blíž k Ježíši a Panně Marii,“ zmínila sestra Mary, 
když hovořila o obrovské péči a starostlivosti Matky Terezy vůči svým spolusestrám. Podtrhla také 
sílu její víry, na níž stál každý okamžik jejího života: „Vždy začínala den modlitbou, i ve svém po-
kročilém věku se snažila být první v kapli.“ 
Otec Brian Kolodiejchuk, M. C., generální představený Misionářů Lásky dnes Matku Terezu označil 
za „dokonalou světici pro tento Svatý rok milosrdenství“. 

„Matka Tereza si byla velmi vědoma své potřeby milosrdenství před Bohem. Byla doma ve své 
vlastní chudobě. Rok milosrdenství je pro nás všechny především připomínkou toho, že před Bohem 
stojí každý z nás s potřebou milosrdenství; v ní jsme všichni chudí a stojíme tak jako žebráci 
v potřebě jeho lásky, jeho odpuštění – jeho milosrdenství. To je odkaz Matky Terezy: Kalkata je 
všude,“ řekl otec Brian a dodal, že tuto toužebnou chudobu nitra lze označit za „Kalkatu našeho 
srdce“. Svým životem ale Matka Tereza také dokázala, že „každá naše temnota může být překonána,“ 
podotkl na závěr. 
 
Nebyla celebritou. Matka Tereza přiváděla ostatní do Boží blízkosti 

 



Místo s celebritou jsem se setkala se samotným Bohem: 
Do naší komunity v Tijuaně přišla jedna mladá žena, jež před mnoha lety odložila svoji víru. 

Doufala, že se tam poprvé setká s Matkou Terezou. Očekávala, že se tam setká s nositelkou Nobelovy 
ceny, místo toho však ke svému překvapení náhle zakusila přítomnost Boží. Svůj zážitek popsala 
takto: Uviděla jsem to, když jsem se s ní setkala – uviděla jsem Jeho. To mě navždy proměnilo. Viděla 
jsem na ní to, čím bych mohla být i já – místem, kde ve stvoření svobodně přebývá Bůh, může se svo-
bodně pohybovat a projevovat. Ona to místo pro Boha v sobě vytvořila a dala je poznat i jiným. Uká-
zala nám, čím bychom mohli být. Když hovořila, lidé umlkli. Přicházeli naplněni obavami a zvědavos-
tí, trpící a unavení, a její přítomnost prosycená modlitbou je uklidnila. Viděli v ní Boha a ona viděla 
Boha v nich. 

Co proměňovalo její život, proměňuje i ten náš: modlitba 
Kolik lidí po celém světě Matka Tereza – během svého života i po smrti – přivedla až na práh dů-

věrného spojení s Bohem a nového života: „Když jsem se s ní setkala, uviděla jsem Jeho. To mě 
navždy proměnilo.“ Matka Tereza byla přesvědčena, že modlitba je jednoduchá a snadno dostupná, že 
dává život a že nás proměňuje tak, jak to nikdy nedokáže žádná snaha o sebezdokonalení. 
Měla zkušenost, že jediným požadavkem úspěšné modlitby je udělat si čas, udělat si více času na 
skutečnou modlitbu. Jako se člověk učí plavat nebo jezdit na kole procvičováním této dovednosti, 
tedy spíše praxí než učením, tak je to také s modlitbou: Chcete-li se lépe modlit, musíte se modlit více. 

Následujme ji do Božího náručí 
Tajemství Matky Terezy je pouze tajemstvím schopnosti proniknout k hlubinám božství, kterou 

nám dal Bůh, schopností spočinout tváří v tvář Bohu tím, že se vnoříme do hlubin své duše. Právě 
tam se nám dostane téhož světla, jehož se dostalo jí,  
a budeme ji následovat do Božího náručí, neboť pokaždé, když se ponoříme do modlitby, „jsou jeho 
paže připravené k objetí. Jeho srdce je otevřeno dokořán, aby nás mohlo přijmout“. 
 

   /Se svolením zpracováno podle knihy: Joseph Langford, Skrytý oheň  
(Setkání, které změnilo život Matky Terezy), kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno/ 

________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
 

Zprávy a oznámení 
Sbírka na střechu městského kostela 

Bude sečtena a oznámena na začátku října, všem radostným dárcům děkujeme. Sbírku podpoříme 

v městském kostele sv. Jana Nepomuckého těmito benefičními koncerty: 

 v pátek 23. září v 19,00 hod. zazpívají a zahrají Bedrs – křesťanská skupina z Bělčic 

 v sobotu 22. října v 19,00 hod. nám zahrají a zazpívají naše Třemšínská kvítka 
 

Posvícení ve městě 

111. výročí posvěcení kostela, které připadá na sobotu 8. října, oslavíme v městském kostele sv. Jana 

Nepomuckého v pátek 7. října. 
 

Společenství rožmitálské farnosti  

Setkáme se po dlouhé době v Panském domě na náměstí ve středu 12. října v 18,00 hodin. Jste srdečně zváni. 
 

 

MIMOŘÁDNÁ KOSTELNÍ SBÍRKA 
 

Kostelní sbírka na zaplacení již opravené střechy na městském kostele sv. Jana 

Nepomuckého probíhá formou nedělních kostelních sbírek do konce měsíce září. Dary 

můžete přinášet v hotovosti i mimo nedělní sbírku do rukou p. faráře Petra Misaře, nebo 

bezhotovostně na účet č.: 153122156/0300. Do poznámky uveďte: STŘECHA. Za-

městnanci si mohou dar v minimální výši 1000 Kč za rok odečíst ze základu daně, 

u podnikatelů platí totéž v případě dvojnásobku. Kdo bude vyžadovat potvrzení o přijetí 

daru, bude mu vystaveno.  
 

 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Skryty-ohen_101540.html
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Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 19. září do 2. října 2016 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 19. 9.  mše svatá není    

Úterý 20. 9.  mše svatá není    

Středa 21. 9.    
 18,00 mše sv. 

Voltuš 

Čtvrtek 22. 9.  
18,00 volná intence 
Po mši sv. adorace. 

 
18,00 mše sv. 

P. M. Z. Kozubík 
 

Pátek 23. 9.  
18,00 volná intence 
19,00 Benefiční koncert souboru 
BEDRS z Bělčic 

 
 

 

Sobota 24. 9.   
11,00 svatba 
M. Bareše a 
P. Zemanové 

17,00 
mše sv. 

14,30 poutní mše sv. 
Zalány 

Neděle 25. 9. 
8,30 Za Josefa Foučka a rody 
Tesku a Šourků  

 
10,10  

mše sv. 
 

 

Pondělí 26. 9.  mše svatá není    

Úterý 27. 9.  mše svatá není    

Středa 28. 9. 
Slavnost sv. Václava 
8,30 volná intence 

  
 18,00 poutní mše sv. 

Sedlice 

Čtvrtek 29. 9.  
18,00 volná intence 
Po mši sv. adorace. 

 
18,00 mše sv. 

P. M. Z. Kozubík 
 

Pátek 30. 9.  18,00 volná intence    

Sobota 1. 10.    
17,00 

mše sv. 
 

Neděle 2. 10. 8,30 Za Janu Blažkovou   
10,10  

mše sv. 
 

 


