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Sláva Otci i Synu i Duchu svatému! 
 

Ave Maria! 

Drazí bratři a sestry! Pomalu končí mariánský měsíc. Jsem rád, že přicházíte na 

májové nedělní pobožnosti – (kéž by se nadchli i mladší…) a blíží se Slavnost 

Ducha svatého, vzpomínka na Jeho vylití do světa. Zastavme se u slov "vzpomín-

ka" a "vylití". Všechny svátky nám připomínají něco z minulosti života svatých či 

z života samého Boha mezi námi. Podobně Židé vzpomínají na vyvedení z Egypta 

atp. Tyto události mají trvalý dopad i do dneška. Seslání Ducha svatého je správ-

nější termín, protože "vylití" je popisem jen něčeho hmotného, popisem procesu - 

tento termín užívají letniční křesťané – ale "seslání" poukazuje na Někoho, kdo je 

seslán shora k někomu, jde tedy o něco osobního. Bůh Duch svatý obrazně řečeno 

sestupuje s nebe do našeho pozemského slzavého údolí, v němž zápasíme o spásu. 

Přichází k tomu, kdo je ochoten zachovávat Jeho slovo, Jeho zákon lásky, tedy 

pouze k tomu, kdo Jej miluje – u něj si chce učinit příbytek i s Bohem Otcem a 

Bohem Synem. A jsme náhle u Slavnosti Nejsvětější Trojice! Tyhle svátky mám 

moc rád. Posouvají totiž naši víru, zvětšují naše srdce, posilují společenství…  

Popřejme si tedy: Bůh s námi!   

                                                                                                         Pater Petr 

 

Jonáš a velryba 
O prvním květnovém víkendu se na faře v Mirovicích uskutečnil dětský křesťan-

ský pobyt. Víkendu se účastnily děti z farností rožmitálské, březnické, kovářovské 

a dalších. Vedoucí byli mile potěšeni účastí dvojice prorokových jmenovců. Pá-

teční večer byl jako již tradičně zasvěcený seznamovacím aktivitám a bezpeč-

nostně organizačním pokynům. Po této nutné činnosti čekalo na malé návštěvníky 

krátké vyprávění o světových dnech mládeže v Panamě, jichž se účastnili dva 

z vedoucích akce (kteří však letěli letadlem, nepluli v rybím břiše) a večerní mod-

litba. Sobotní den začal rozcvičkou a ranní modlitbou. Po snídani pak děti uvedla 

do tématu scénka. V ní se dozvěděly část Jonášova příběhu až do spolknutí vel-
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kou rybou; v tomto ztvárnění udělanou z vrbového proutí. Scénku následovala 

exkluzivní příležitost pohovořit si s jejími hrdiny a s pomocí jejich odpovědí po-

skládat následující události Jonášova příběhu. Co bylo dál, pak děti ve svých he-

reckých výkonech předvedly po odpolední svačině. Počasí v sobotu příliš nepřálo 

venkovním hrám. Déšť několikrát zahnal všechny pod střechu. Náhradní program 

přichystal účastníkům nabídku v podobě pinpongového turnaje a deskových her. 

Večer byly přichystány tematické hry a společné čtení z Písma svatého. Kino „Jo-

hnystar“ promítlo film o setkání v Panamě. Putování Jonáše i našich vedoucích 

doplnily tematická modlitba a oblíbená noční hra, při které si děti vyzkoušely pro-

lézt „útrobami“ velké ryby alias látkovým tunelem. Mše svatá v neděli ráno zahá-

jila program druhého dne pobytu. Bohoslužbu následovalo společné fotografování 

zúčastněných a kreativní okénko, při kterém si děti vyrobily velrybu z krabice 

papírových kapesníčků. Akce se uskutečnila v době velikonoční, proto si vedoucí 

připravili netradiční polední modlitbu. Namísto modlitby u stolu navštívily děti 

kostel a pomodlily se zde Cestu světla, která jim ve čtrnácti zastaveních přiblížila 

velikonoční události až do seslání Ducha svatého. Po obědě následoval již jen 

úklid, hry a odjezd domů. Celý víkend se až na drobné mráčky a trochu deště vy-

dařil a všichni odjížděli z Mirovic plni radostných zážitků. Jménem organizačního 

týmu bych tedy ráda poděkovala otci Mariuszovi Klimczukovi za poskytnuté zá-

zemí na mirovické faře, celému týmu vedoucích, všem, kdo přispěli k hladkému 

průběhu akce činem a modlitbou. Na viděnou v létě!  
 

Jménem organizátorů (Jarka a Petr Blažkovi a Honza Novotný) Jarka Blažková 

 
 

Biskup Malý: „Vytrvejme, nedejme se obelhávat a manipulovat.“ 
 

Až padesát tisíc lidí demonstrovalo v úterý 21. 5. na Václavském náměstí za 

demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Protesty už čtvrtý týden po sobě 

pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii. Účastníci kromě odchodu Bene-

šové žádají také přijetí takových opatření, aby byla zajištěna nezávislost justice. 

Premiér Andrej Babiš a Benešová ale odmítají, že by byla v ohrožení. Předseda 

organizujícího spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář vyzval před-

sedu vlády k televiznímu duelu. Při nesplnění podmínek mají protesty pokračovat 

i příští dva úterky. Na demonstraci promluvil například hokejista Dominik Hašek, 

zpěvák Tomáš Klus a biskup Václav Malý: „Je třeba, abychom vytrvali v tomto 

úsilí pokorným a noblesním způsobem, protože ten je přesvědčivý a autentický. 

Spravedlnost znamená, že dovedeme rozlišit také pravdu od lži,“ řekl biskup a 

dodal: „Nikoho nechci přesvědčovat, ale myslím, že je důležité, abychom tomuto 

shromáždění dali také vertikálu. Dovolte mi velmi krátkou modlitbu.“ „Dobrý 

Bože, proměňuj naše srdce i mysl, abychom byli citlivější vůči pravdě a vůči 

spravedlnosti. A daruj, abychom se stále více stávali autentickými a pokor-

nými demokraty. Amen.“ „A vytrvejme“, dodal biskup Václav Ma-

lý: „Nedejme se obelhávat, nedejme se manipulovat.“ 



Komentář Mariána Sekeráka: Politika strachu 
(pro radio Proglas, Filip Breindl) 

Rozmohl se nám v Evropě takový nešvar. Do parlamentů a poslední dobou už i 
přímo do vlád vstupují politické subjekty, které nemají skoro žádnou pozitivní 
agendu. Spíše tu negativní. Pořád proti něčemu nebo někomu bojují a svůj pro-
gram založily na strachu ze všeho možného. Nejnověji se tak děje 
v Estonsku. Tamní prezidentka jmenovala novou vládu. Ta vzešla z březnových 
parlamentních voleb. Tvořit ji budou pod vedením premiéra Jüriho Ratase tři poli-
tické strany: jeho Estonská středová strana, strana Pro Patria a Konzervativní 
lidová strana Estonska. I právě díky ní bude nová vláda výrazně pravicová, kon-
zervativní a také populistická. Poslední zmíněná je totiž značně protiimigrantská, 
kritická vůči Evropské unii, hlásá co nejvíce přímé demokracie a vystupuje proti 
sexuálním menšinám. Pokud vám to připomíná nějaké hnutí z českého prostředí, 
příliš se nepletete. Podobné tendence můžeme pozorovat v Maďarsku, kde hodno-
ty svobody, tolerance, respektu k menšinám a odlišným názorům, tedy hodnoty 
liberální demokracie, rychlostí světla opouští vládní Fidesz. Známý také silným 
vlivem movitých oligarchů na premiéra Orbána. Nejinak je tomu v Polsku, kde 
vládne silně konzervativní Právo a spravedlnost. Nebo také v Německu, kde po-
malu sílí Alternativa pro Německo, v Dánsku, kde před pěti lety vyhrála v euro-
volbách podobně laděná Dánská lidová strana, nebo také v Itálii, kde se úspěšně 
prosadilo Hnutí pěti hvězd. Pravicový subjekt, který rovněž volá po posílení přímé 
demokracie, útočí na establišment, ač je sám jeho součástí, a vyznává striktní pří-
stup k ilegální imigraci, která – a to je potřeba uznat – zasahuje Itálii ze zmíně-
ných zemí opravdu nejvíce. Ve Finsku byla součástí vlády strana Finové, u nás 
známá pod starším názvem Praví Finové, která také zakládá svou ideologii pře-
devším na etnické příslušnosti k finskému národu. K jejím charakteristikám rov-
něž patří pěstování nacionalismu, konservatismus, populismus a kritický postoj 
vůči EU a NATO. Podobně jako dnes již téměř zapomenuté hnutí Úsvit přímé 
demokracie Tomia Okamury, i stranu Finové potkalo tříštění sil a rozpad. Stalo se 
tak před dvěma lety během vládního angažmá. V letošních dubnových parlament-
ních volbách obsadila tato strana druhé místo. Získala pouze o jeden poslanecký 
mandát méně než první Sociálně-demokratická strana Finska. V současnosti pro-
bíhá formování nového kabinetu a zatím se zdá, že Finové budou obejiti a vytvoří 
se vládní koalice bez jejich účasti. Žánr rozhlasového komentáře není vhodný pro 
rozvíjení akademických rozborů na téma populismu. Tento termín se už stejně 
stal v médiích natolik rozmělněným, že už téměř ztratil svůj obsah. Zájemce 
o brilantní analýzu tohoto fenoménu proto lze odkázat na knihu německého poli-
tologa Jana Wernera-Müllera „Co je to populismus?“, která loni vyšla i v českém 
překladu. Ale přece jenom jedna krátká úvaha: Tento trend rozhodně není pouze 
doménou Evropy. Globálně se objevují strany a lídři, kteří tvrdí, že pouze oni za-
stupují lid. Ten „pravý“, národně ukotvený lid, lid vlastenců, který patří vždy 
k většině v dané zemi. A tento lid je podporuje. Podporuje je proto, že má strach. 
Ve víru pokročilé globalizace a postmoderny se bojí, že přijde o své těžce vydo-
byté jistoty, o svůj životní standard a pohodlí. Že mu jej někdo vezme: imigranti, 

https://www.proglas.cz/o-nas-a-s-nami/kdo-je-kdo/zpravodajstvi/breindl-filip/


menšiny, liberálové – prostě někdo. Na začátku května si každoročně připomíná-
me konec II. světové války. Ta začala původně také strachem. Strachem 
z různých menšin, především ze Židů. Záhy se k tomu přidala nenávist. A dobře 
víme, jak to pokračovalo dál. To je výzva pro naši dobu. Nenechme se ovládnout 
strachem. Naděje je pozitivní hodnota. A naštěstí se najdou i v politice lidé, kteří 
se snaží vzbuzovat právě naději místo toho, aby šířili strach.  
 

PhDr. Marián Sekerák, Ph.D., politolog, Ambis – VŠ,  

Institut pro křesťansko-demokratickou politiku 
 

 

Papež se připojil k ekumenické modlitbě k Duchu svatému 

Vatikán. „Přijď, Duchu svatý!, volají křesťané o Letnicích“, těmito slovy začíná 

modlitba papeže Františka, jíž se připojil k ekumenickému modlitebnímu hnu-

tí Thy Kingdom Come (Přijď království tvé). Anglikánský primas Justin Welby 

rozšířil na sociálních sítích krátké videoposelství, které zachycuje jeho nedávnou 

návštěvu v Domě svaté Marty, při níž římského biskupa požádal o podporu mod-

litební kampaně. „Přijď, Duchu svatý“, modlí se papež, „jsi Otcovým a Ježíšovým 

příslibem. Kéž by Duch svatý rozšířil a zvětšil naše srdce. Všichni se totiž potý-

káme s tím, že naše srdce tíhne k smršťování, neustálému zmenšování. Uzavírá 

se. Nemůžeme sami vyřešit problémy, je toho schopen jenom Duch svatý. Přijď, 

Duchu svatý. A k Ježíši volejme, aby přišlo Jeho království. Otcovo království, 

které máme hlásat. Chtěli bychom vám, bratři a sestry, spolu s mým bratrem Jus-

tinem Welbym říci, že vás doprovázíme v této modlitbě. Přijď tvé království“, 

uzavírá papež František. Modlitební hnutí Thy Kingdom Come vyzývá křesťany 

na celém světě k modlitbě za to, aby lidé poznali Ježíše Krista, a to 

v desetidenním intervalu mezi svátkem Nanebevstoupení Páně a slavností Seslání 

Ducha svatého. Vzniklo před třemi lety (2016) z podnětu anglikánských biskupů 

Canterbury a Yorku. Webové stránky modlitební iniciativy připomínají, že po 

Pánově nanebevstoupení se učedníci vrátili do Jeruzaléma, spolu se ženami jed-

nomyslně setrvávali v modlitbách a očekávali příchod Ducha, v jehož dar bezvý-

hradně důvěřovali. Invokaci „Přijď, Duchu svatý“ poté po staletí opakovala ná-

sledující pokolení křesťanů a ekumenické modlitební hnutí se vrací k této tradici. 

Papežovo videoposelství zazní o Letnicích na londýnském náměstí Trafalgar Squ-

are, kde se očekává účast nejméně pěti tisíc věřících na společné modlitbě 

s kardinálem Vincentem Nicholsem, westminsterským arcibiskupem, a canterbur-

ským anglikánským arcibiskupem Justinem Welbym. 

_________________________________________________________________ 
 

Zprávy a oznámení 

Novéna  k Duchu svatému  

od pátku 31. 5. do slavnosti Seslání Ducha Svatého 9. 6. 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 27. května do 9. června 2019 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 27. 5.  ---    

Úterý 28. 5.  ---    

Středa 29. 5.  18,00 volná intence      Po mši sv. adorace   14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 30. 5.   
18,00 

 f. spol. 
17,00 

mše sv.  

Pátek 31. 5.  

17,00 svátost smíření, mše s dětmi 

18,00 Za Marii a Adolfa Trčkovy, rody 
Průchů, Trčků a duše v očistci 

   

Sobota 1. 6.  
1. sobota  

9,00 volná intence 
  

18,00 Pročevily 

20,00 Spol. mladých, fara SR 

Neděle 2. 6. 
Slavnost Nanebevstoupení Páně 

8,30 Za rody Tesků, Foučků a duše v oč. 
  

10,10 
mše sv. 

11,15 

b. sl. 
 

Pondělí 3. 6.  ---    

Úterý 4. 6.  ---   18,00 farní společ. Panský dům 

Středa 5. 6.  18,00 Za Marii Švecovou  Po mši sv. adorace   14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 6. 6.    
17,00 

mše sv. 
 

Pátek 7. 6.  

Hodina Božího milosrdenství /1. pátek/ 
17,00 tichá adorace, svátost smíření, 

18,00 volná intence 

   

Sobota 8. 6. 11,00 svatba se mší sv.     20,00 Spol. mladých, fara SR 

Neděle 9. 6. 

Slavnost Seslání Ducha Svatého 

8,30 Za rody Částků, Sušků, celý rod 
a duše v očistci 

 
10,10  
b. sl. 

11,15 
mše sv. 

 



 

 

 
 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
 

JAKUB JAN RYBA 
  NEŠPORNÍ ZPĚVY  

SVĚTOVÁ PREMIÉRA 
 

ČTVRTEK 20. 6. 2019 od 20,30 hod. 
 

chrám sv. Mikuláše na Malostranském náměstí v Praze 
 

Markéta Böhmová – soprán, Lucie Hilscherová – alt, Jakub Koś – tenor,  
Václav Jeřábek – bas, Smíšený sbor Pražské konzervatoře, Marek Valášek – 

sbormistr, Barokní orchestr pražské Konzervatoře, Jakub Kydlíček – dirigent 
 

Z Rožmitála bude vypraven autobus. 
Odjezd: 17,30 hod. z autobusového nádraží 

Jízdné: 100 Kč 
Na koncert je vstupné dobrovolné. 

Závazné přihlášky přijímáme do 14. 6. 2019,  
abychom mohli rezervovat místa:  

 
 

tel. 721 865 852 (I. Hoyerová – ZUŠJJR) 
 

 


