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Drazí farníci! 

Blíží se slavnost svatého knížete Václava a s ní naše starost o politické dění v naší zemi. 

Když nebudete pracovat na svém poli, přijde někdo jiný a bude hospodařit… Když budou 

křesťané ustupovat ze svých společenských pozic (ze strachu, z nechuti sloužit, 

z pohodlnosti, z pocitu marnosti atd.), jsou tu mnozí, kteří čekají na svou kořist – totiž 

moci vládnout, rozhodovat, manipulovat a naplnit si korýtko… Víme, kdo touží opanovat 

svět – ďábel už Evě nakukal, že nemusí poslouchat, aby byla jako Bůh! – jinými slovy – 

aby měla tutéž moc jako On… A zase se budou kroutit jak hadi na obrazovkách, ukazovat 

svoje schopnosti a malovat budoucnost na růžovo – pozor na ně, hady! Syčí slastně a 

v zubech mají připravený jed! Kníže Václav to dobře věděl a viděl na svém vlastním brat-

ru… Jeho pozornost směřovala především k Bohu, který dává moudrost, ale ta musí být 

podložena zbožností, ne touhou po chytráctví. To zase znám já z života farností, když si 

někteří farníci myslí, že jsou nejlepší a že můžou manipulovat s knězem pro svoje záslu-

hy. Nechme se inspirovat Svatým Václavem a modleme se za křesťany, aby se nevyhýbali 

veřejnému zájmu, zájmu této země. Svatý Václave, oroduj za nás! 

                                                                                                                     Pater Petr 
 
 

      Nový papežský dokument o rodině – více teologie, méně pochybností 

      Papež František úterním apoštolským listem Summa familiae cura, motivovaném 

„nejvyšší starostlivostí o rodinu“, rozhodl o zrušení Papežského institutu Jana Pavla II. 

pro studium manželství a rodiny, který svatý polský papež založil v roce 1982. Odkaz 

Wojtylovy nauky o rodině se však stává vkladem nově založeného Papežského teologic-

kého institutu Jana Pavla II. pro nauku o manželství a rodině, který má na jiném právním 

základě vypracovat nové teologické linie v souladu s tím, co papež František napsal 

v exhortaci Amoris laetitia. Na první pohled se jedná o téměř identické jméno a obdobné 

zaměření, zejména zvážíme-li, že zůstalo zachováno totéž akademické vedení – velký 

kancléř, arcibiskup Vincenzo Paglia, předseda, mons. Pierangelo Sequeri, a rada institutu. 

     Nové motu proprio nicméně není pouhý formální akt. Papež v jeho úvodu upozorňuje 

na poslední dvě synody o rodině, díky kterým si církev znovu uvědomila, že „rodina má 

ústřední postavení v pastorační konverzi“ a podílí se na „misijní proměně církve“, dvou 

nezadatelných cílech Františkova pontifikátu. Právě z tohoto důvodu, píše římský biskup, 

„se také z akademické formace o rodině a manželství nikdy nesmí vytratit pastorační 

perspektiva a pozornost vůči ranám lidstva“. Univerzitní studia, čteme dále v novém do-
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kumentu, tudíž mají přihlížet nejenom k „zvláštnímu církevnímu profilu rodiny“ (Lumen 

gentium,11), „pravdě zjevení a moudrosti tradice víry“, nýbrž také k „antropologickým 

změnám, které dnes ovlivňují všechny aspekty života a vyžadují analytický a diferenco-

vaný přístup“. „Prosperita rodiny je rozhodující pro budoucnost světa a církve. Bude proto 

prospěšné zaměřit se na konkrétní skutečnost“, vyzývá Svatý otec. 

  Církev si v tomto „hlubším poznávání tajemství manželství a rodiny“ nevystačí s minu-

lými vzorci a formami pastorační a misijní praxe, nýbrž má „vědomě a se zaujetím inter-

pretovat moudrost víry v kontextu, ve kterém jedinci mnohem méně než v minulosti čer-

pají podporu ze sociálních struktur, citového a rodinného života“. Papež tedy ve vztahu 

k rodinám opětovně vybízí k vědomému zaujetí, osobnímu vkladu a přihlédnutí k souvis-

lostem, aniž by se církev uchylovala k jedinému všeobecně aplikovatelnému řešení, jak 

také nedávno připomenul nově jmenovaným biskupům. To však neznamená, že by chtěl 

měnit nauku – naopak, chce pochopit, jak jí zachovat věrnost v měnícím se světě: „Se 

zřejmým úmyslem, že zůstaneme věrni Kristovu učení, tedy máme s milujícím intelektem 

a moudrým realismem pohlížet na skutečnost dnešní rodiny v celé její složitosti, s jejími 

světlými i stinnými stránkami“, vysvětluje v novém dokumentu. 

     Tyto cíle si vyžádaly založe-

ní nového akademického praco-

viště, které by „rozšířilo pole 

zájmů dosavadního Institutu pro 

manželství a rodinu Jana Pavla 

II., jak vzhledem k novým roz-

měrům jeho pastorační úlohy a 

církevního poslání, tak vzhle-

dem k rozvoji společenských 

věd a antropologické kultury v 

tak zásadní oblasti, jakou je 

kultura života“. Papež mu úter-

ním apoštolským listem svěřuje 

také studium souvisejících té-

mat, jako je „zásadní spojenec-

tví muže a ženy v péči o plození a stvoření“. O tom, jak se papežův záměr konkrétně pro-

jeví na novém Teologickém institutu, pro naše mikrofony hovoří arcibiskup Vincenzo 

Paglia: 

     “Ke zdůraznění tohoto – řekněme – antropologického hlediska byla ustavena nová 

katedra, nazvaná Gaudium et Spes. Jejím úkolem bude zkoumat a navrhovat dialog se 

společenskými vědami, aby dnes rodina mohla opětovně objevit své poslání, a to nikoli 

pouze na abstraktní rovině. Kupříkladu tedy posílí studium dějin rodiny či rodinného 

práva, což jsou obory, kterým jsme se dosud tak široce nevěnovali. Otevírá se tu ona veli-

ká oblast zodpovědnosti, kterou Bůh svěřil muži a ženě a která přesahuje založení rodiny. 

Mám na mysli otázky rodu, péče o stvoření, mezigeneračních vztahů, dimenze otcovství a 

mateřství, ve kterých si bude muset nová akademická instituce v terénu vydobýt vrchol-

nou vědeckou úroveň. To obnáší nepostradatelné rozšíření knihovních fondů a přehodno-

cení různých rodinných institutů na všech pěti kontinentech, aby poslední dvě synody 

nezůstaly jen psaným textem, který by nevedl k zodpovědnému teologickému, vědeckému 

a pastoračnímu prohloubení“ – uvedl velký kancléř nově založeného Papežského teolo-

gického institutu Jana Pavla II. pro nauku o manželství a rodině. 



     „Radost na pochodu“ 

     Ve dnech 23. – 29. 7. se 

v prostoru bývalého vojenského 

újezdu Brdy uskutečnilo du-

chovní cvičení za pochodu 

s názvem Radost na pochodu 

inspirované encyklikou papeže 

Františka „Amoris laetitia“ 

(Radost z lásky). Akce se zú-

častnilo osm mladých lidí 

z Rožmitálska, Březnicka a 

z vysokoškolského společenství 

v Českých Budějovicích Čty-

řech Dvorech. Role duchovního 

doprovodu se zhostil salesián 

Pavel Kuchař. 

     Účastníci putování se sešli 

v neděli večer na faře v Mirovicích, odkud druhý den pokračovali vlakem do Rožmitálu, 

kde začali pěší pouť. Hned zpočátku museli poutníci obléci pláštěnky, neboť dosti pršelo. 

Pořádný a dlouhotrvající liják je doprovázel i na konci denní pouti, kdy byli nuceni pro 

uvaření večeře využít přístřeší autobusové zastávky na Teslínech. Bylo tam teplo a sucho, 

proto ji přejmenovali na „Interhotel autobusová zastávka Teslíny“. 

     Deštivé počasí poutníky provázelo po celé putování, třebaže úporný liják z prvního dne 

se opakoval pouze třetího dne navečer a v noci. Přesto bylo nutné pláštěnky „aktivovat“ 

alespoň dvakrát denně. Slunce se na poutníky usmívalo až v závěru pochodu. 

     Den na putování začínal probuzením ve stanu, modlitbou ranních chval a snídaní. Po-

kračoval dopoledním pochodem, během něhož poutníci slavili na příhodném místě mši 

svatou a obědem s prvním denním povídáním. Druhé povídání o velepísni na lásku 

a encyklice Amoris laetitia bylo na pořadu dne hned po teplé večeři.  

     Celkem absolvovali brdští poutníci cestu dlouhou více než šedesát kilometrů. Trasa 

byla naplánována tak, aby bylo možno projít některá zajímavá místa, například.: Padrťské 

rybníky, zámeček Tři trubky, bunkr u dopadové plochy Jordán a zříceninu hradu Valdek. 

     U hradu započal sestup z brdských kopců do Jinců, odkud se poutníci přesunuli vlakem 

zpět do zázemí Mirovické fary. Druhý den se pak všichni obohaceni o nové duchovní i 

turistické zážitky rozjeli do svých domovů. 
 

                                         Jménem organizátorů Jarka a Petr Blažkovi a Honza Novotný 
 

     Víkend s Marií 

     Začátkem srpna ožila fara v Mirovicích zvukem dětských hlasů. Třetího srpna 

v odpoledních hodinách se zde sešlo celkem šest malých účastníků. Již ten den na děti čekal 

blok her, nejprve na seznámení, a krátké úvodní povídání o Panně Marii. Večer zpříjemnila 

pohádka. 

     Druhý den byla pro děti připravena tvořivá aktivita v podobě výroby svíček ze včelího 

vosku. Všem dětem se podařily krásné a voňavé svíce. Odpoledne děti opět čekal herní 

blok na zahradě a katecheze s otcem Mariuszem Klimczukem, který dětem pověděl 

o zjevení Panny Marie ve Fatimě, jehož sté výročí připadlo na letošní rok. Večer děti 

očekával táborák a „přepadová bojovka“, kterou všichni úspěšně absolvovali. 



     Třetí den byl opět ve znamení her a zábavy. Stopovací hra s otázkami zaměřenými 

na Pannu Marii měla úspěch i díky balíkům čerstvé slámy, na které se dalo krásně vylézt. 

  Povídání o zjeveních Panny Marie se tentokrát zaměřilo na svatého Jana Bosca, je-

hož obraz dohlížel na účastníky víkendu na chodbě fary, a na jeho sen v devíti letech, 

ve kterém se mu zjevila také Panna Maria. Scénku s Pannou Marií a divokými zvířaty děti 

následně hezky a vtipně předvedly. Na vyprávění o Donu Boscovi navázala opičí dráha na 

farní zahradě, při níž děti ukázaly svoji obratnost. 

     Společenský večer, který následoval po oblíbených venkovních hrách, přinesl zábavu, 

jako byla například židličkovaná, přeměna jednoho z kamarádů v mumii pomocí toaletní-

ho papíru, dětských tanců a také vyhlášení výsledků opičí dráhy. Vítězem se stal rožmitál-

ský Matouš, kterého velmi těsně následovali slečna Ája a Tomáš, další z rožmitálských 

účastníků. 

     V neděli šestého srpna se osazen-

stvo mirovické fary vypravilo na 

poutní mši svatou na Třemšín. Tady 

se většina účastníků tábora oblékla 

do ministrantského a aktivně se zú-

častnila mše svaté. Na poutním místě 

se účastníci naobědvali na čerstvém 

vzduchu. Po návratu do Mirovic 

následovalo nezbytné sbalení se, 

svačina a hry, dokud si pro děti ne-

přijeli rodiče. 

     Závěrem článku bychom jménem 

organizátorů tábora poděkovali celé-

mu týmu vedoucích, externistům Petru Muchnovi a Vítku Neklovi za pomoc s večerní 

hrou a přivezení ministrantských obleků na Třemšín. Obrovský dík patří otci Mariuszi 

Klimczukovi za poskytnutí zázemí na mirovické faře a za pěkné povídání. Věříme, že se 

všem dětem tábor moc líbil a budou na něj s radostí vzpomínat. 

      
Za organizátory Jarka a Petr Blažkovi a Honza Novotný 

________________________________________________________________________ 
 

Zprávy a oznámení 
Bohoslužby ke cti sv. Václava 
čtvrtek 28. 9. – farní kostel v 8,30 hod., Sedlice v 17,00 hod. 

sobota 30. 9. – Zalány v 15,00 hod. 
 

Modlitba růžence 

V měsíci říjnu půl hodiny před každou mší svatou 
 

Zasvěcení národa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 

sobota 7. 10. – mše sv. ke cti Panny Marie v 9,00 hod. v měst. kostele – výročí FATIMY 
 

Posvícení v rožmitálských kostelích 

Výročí posvěcení farního kostela (tzv. havelské) oslavíme při nedělní mši sv. 15. října. 

112. výročí posvěcení městského kostela (8. 10. 1905) si připomeneme už v pátek 6. října. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 25. září do 8. října 2017 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 25. 9.  mše svatá není    

Úterý 26. 9.  mše svatá není    

Středa 27. 9.    
 14,30 mše sv. Centr.soc.sl.     

18,00 farní společ. Panský d..  

Čtvrtek 28. 9. 

Slavnost sv. Václava 

8,30 Za duchovní obrodu našeho 

národa 

  
18,00 mše sv. 

P. Kozubík 

17,00 poutní mše svatá 

Sedlice 

Pátek 29. 9.   
17,00 svátost smíření 

18,00 volná intence /mše sv. s dětmi/ 
 

 
 

Sobota 30. 9.      
15,00 poutní mše svatá 

Zalány 

Neděle 1. 10. 
8,30 Za Josefa Foučka, rody 

Foučků a Tesků 
 

10,10  

bohosl. slova 

11,15  

mše sv. 
 

Pondělí 2. 10.  mše svatá není    

Úterý 3. 10.  mše svatá není    

Středa 4. 10.     18,00 mše sv. Voltuš 

Čtvrtek 5. 10.  
18,00 volná intence 

Po mši sv. adorace 
 

18,00 mše sv. 

P. Kozubík 
 

Pátek 6. 10.  

Slavnost posvěcení kostela /112 let/ 
17,00 svátost smíření 

18,00 volná intence 
   

Sobota 7. 10.  9,00 mše sv. – zasvěcení Panně Marii    19,00 Spol. mladých fara 

Neděle 8. 10. 
8,30 Za Jaroslava Hajníka a 

rodiče 
 

 

10,10  

mše sv. 

11,15  

bohosl. slova 
 


