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Milé farnice, milí farníci! 
 

Zdravím Vás po delším čase skrze stránky Farního zpravodaje! Děkuji Vám všem za Vaše modlitby 
a trpělivost při snášení obtíží, které jste prožívali v souvislosti s mou nemocí! Děkuji Vám za všech-
nu pomoc, kterou jste prokázali mně i našim farnostem! Kéž Vám jí Pán odplatí… 
 Nemocný má bojovat proti nemoci – církev i Bůh sám mu to různými slovy ukládají. Věřte mi, 
prosím, že se s pomocí lékařů a sester – převážně zdejších a příbramských – snažím tento příkaz 
poslechnout. Z toho důvodu, a protože chci mezi Vámi opět naplno sloužit Pánu, rozhodl jsem se na 
radu lékařů absolvovat lázeňskou péči, a to pravděpodobně v lázních Bechyně od konce srpna na tři 
týdny. Do té doby Vás prosím o shovívavost, pokud budu muset – zvlášť z důvodů pokračující 
terapie – omezit četnost bohoslužeb a dalších aktivit ve farnostech. Děkuji za Vaše přetrvávající 
pochopení a modlitby za požehnané vyřešení této naší společné nouze…  
Přes „úsporný program“ přinejmenším těch nejbližších následujících dnů bych Vás rád povzbudil 
k modlitbě za aktuální záležitosti i k případné praktické pomoci: 
1. Od čtvrtka 10. 7., dá-li Bůh, začne stanový tábor dětí na farní zahradě pod vedením naší paní 

katechetky (bližší informace uslyšíte v ohláškách). 
2. V neděli 10. 8. se koná pouť na Třemšín, jejímž vrcholem, jak věřím, bude mše svatá v 10.30 

hod. slavená naším panem kardinálem Mons. Miloslavem Vlkem. 
Prosím o konkrétní modlitbu i v naší hlavní diecézní záležitosti: Emeritní biskup Mons. Jiří Paďour 
totiž po svém odchodu z úřadu adresoval věřícím prosbou o modlitbu za svého nástupce. Prosím, 
abychom se k této modlitbě připojili jednak každý sám doma, ale také při každé společné bohosluž-
bě. Zde jsou texty modliteb navržené Biskupstvím českobudějovickým.  
 

 I. Bože, věčný Pastýři,  
ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev; vyslyš naše prosby a dej, ať se naším novým biskupem 
stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou.  
Pošli nám, prosíme, takového pastýře, který zná své ovce a dává za ně svůj život. Ty sám, Pane, 
ukaž, koho sis vyvolil, aby nás jako náš nový biskup učil žít podle evangelia a ukazoval nám cestu 
k tobě. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

 II. Pane Ježíši Kriste, svěřujeme ti jmenování našeho nového biskupa a prosíme, veď mysl Svatého 
otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost. Dobrý Pastýři, dej nám takového pastýře, který 
se tobě líbí, který tě bude následovat, kamkoli půjdeš, a povede nás skrze tebe k Otci.  
Neboť ty jsi živ a vládneš na věky. Amen. 
 

 III. Bože, Ty víš, jak je lidské myšlení nerozhodné a nejisté; na přímluvu Panny Marie, Matky 
Tvého Syna a královny apoštolů, osvěcuj mysl Svatého otce a všech, kdo nesou odpovědnost za 
jmenování našeho nového biskupa: ať poznávají, co se Ti líbí a umí se správně rozhodnout.  
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Maria, Matko církve, oroduj za nás!  
(Inspirováno modlitbami za nového pražského arcibiskupa a královéhradeckého biskupa.) 
 

Vážení bratři a vážené sestry v Kristu, přeji nám všem, abychom nepřestali v následujícím čase 
následovat Pána s vírou, že náš Nebeský Otec dopouští i těžké věci vždy jen proto, aby je proměnil 
v dobré… 

P. Jan Kuník 

 Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



Snad může být nemoc duchovního správce aspoň podnětem k zamyšlení nad tématem nemoci jako 
takovým. Popřemýšlejme tedy, prosím, o slovech církve na toto téma: 
 

Obřady pomazání nemocných – Výběr z Úvodu  
Teologie nemoci 

 

1. Nemoci a bolestí člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo 
vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou 
hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí. Nejenže totiž z Kristových slov vědí, co nemoc 
znamená a jaký má význam pro jejich spásu a pro spásu světa, ale vědí také, že je miluje tentýž 
Kristus, který během svého života často nemocné navštěvoval a uzdravoval. 
2. Ačkoli nemoc úzce souvisí se stavem člověka, žijícího v hříchu, většinou nemůže být považována 
za trest, jímž jsou jednotlivci stíháni za své hříchy (srov. Jan 9,3). Sám Kristus, i když byl bez hří-
chu, naplnil, co je psáno u proroka Izajáše: snášel ve svém utrpení mnohé útrapy a měl účast na 
všech lidských bolestech (srov. Iz 53,4-5). A doposud je trýzněn a tísněn ve svých údech, které se 
mu staly podobnými; to tehdy, když my prožíváme těžké okamžiky. Ty však se zdají být jen chvil-
kovými a lehkými ve srovnání s velikostí věčné slávy, kterou nám zjednávají (srovnej: 2 Kor 4,7 - 18). 
3. Podle plánu Boží prozřetelnosti má člověk odhodlaně bojovat s každou nemocí a také se pečlivě 
starat o dobré zdraví, aby mohl v lidské společnosti a v církvi plnit své poslání. Vždy však má být 
ochoten doplňovat, co zbývá v Kristově utrpení pro spásu světa a očekávat osvobození celého tvor-
stva ke slávě Božích dětí (srov. Kol 1,24; Řím 8,19-21). Kromě toho mají nemocní v církvi poslání 
nabádat svým svědectvím ostatní, aby nezapomínali na věci podstatné a vyšší, a zároveň ukazovat, 
že smrtelný lidský život má být vykoupen účastí na smrti a zmrtvýchvstání Krista. 
4. Nejen nemocný má bojovat proti nemoci. Také lékaři a všichni, kteří se jakýmkoli způsobem 
věnují péči o nemocné, ať uváží, že mají udělat, vyzkoušet a pokusit se o všechno, co by mohlo 
nemocným přinést duševní a tělesnou úlevu. Když takto jednají, plní Kristova slova, jimiž přikázal 
navštěvovat nemocné; jako by říkal, že ti, kdo navštěvují nemocné, mají mít na mysli celého člově-
ka a poskytovat hmotnou pomoc i duchovní posilu. 
32. Jestliže v Kristově těle, kterým je církev, trpí jeden úd, trpí spolu s ním i všechny ostatní údy 
(1 Kor 12,26). Proto ať jsou ve zvláštní úctě skutky milosrdenství vůči nemocným i všechny tak-
zvané charitativní skutky a vzájemná pomoc k ulehčení lidských nesnází všeho druhu. Všechno úsilí 
vědy směřující k prodloužení biologického věku a každá upřímná péče o nemocné, ať je vykonává 
kdokoliv, mohou být považovány za přípravu na evangelium a vždy se nějak podílejí na ulehčení, 
které přináší Kristus. 
33. Proto je velmi vhodné, aby na této službě vzájemné lásky v Kristově těle měli účast všichni 
pokřtění. A to jak v boji proti nemoci a projevech lásky k nemocným, tak v účasti na slavení svátos-
tí, které jsou nemocným udělovány. Tyto svátosti, tak jako i všechny ostatní svátosti, vyjadřují totiž 
svou povahou společenství; a toto společenství se má, pokud možno, viditelně projevit při jejich 
slavení. 
34. Zvláštní poslání při poskytování této služby mají domácí nemocného a ti, kdo se o něj starají. Na 
nich především záleží, aby posilovali nemocného slovy víry a společnou modlitbou, aby ho odpo-
roučeli trpícímu a oslavenému Pánu. Mají nemocného též povzbuzovat, aby se svobodně přidružil 
ke Kristově utrpení a k jeho smrti a přispíval tímto způsobem k dobru Božího lidu. 
 

http://www.liturgie.cz/pomazani-nemocnych 
 

Nemilí průvodci životem: Strach a nejistota 
 
Ježíš řekl svým apoštolům:  
„Nebojte se lidí... 
A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou.  
Copak se neprodávají dva vrabci za halíř?  
A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce.  
U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě.  
Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci..." 
(Mt 10,26-33) 
Dnešní úspěch horoskopů, kartářek, 
kouzelných léků, léčitelů, ale i všemocných politiků 



a vůbec všech těch, kdo těží ze strachu lidí z budoucnosti, 
svědčí o tom, že lidé jsou neustále plni nejrůznějších obav 
a hledají všemožné životní „jistoty“. 
Strach a nejistota jsou tak nemilými průvodci člověka 
i v dnešním  technicky rozvinutém světě 
a zle deformují mnohé životní cesty lidí. 
Anglický spisovatel G. K. Chesterton jednou napsal:  
„Je velký omyl domnívat se, že když lidé přestanou věřit v Boha,  
nebudou věřit v nic. Naopak. Budou věřit v cokoliv.“ 
Do této situace ale vstupuje i dnes Ježíšovo trojí „nebojte se“! 
Ježíš nám neslibuje šťastný život bez jakýchkoliv potíží. 
Dává nám ale jistotu: 
že každý z nás máme u Boha nesmírnou cenu, 
že nemusíme pochybovat o jeho zájmu a péči o nás, 
že nemusíme pochybovat o tom, že je s námi, 
že nemusíme pochybovat o tom, že u něj máme svůj pravý domov. 

www.vira.cz, redakčně upraveno 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Zprávy a oznámení 
 

 
 
Jáhenské svěcení 
 
České Budějovice, katedrála 
sv. Mikuláše 
Jáhenské svěcení z rukou 
českobudějovického světícího 
biskupa Mons. Pavla Posáda 
přijme Ing. Pavel Němec. 
Svěcení se bude konat v sobo-
tu 19. 7. 2014 v 9.30 hodin 
v českobudějovické katedrále 
sv. Mikuláše. 

www.bcb.cz 
 

 
 
 
 
Papež František zve do Vatikánu seniory  

 
Vatikán.  Poslední zářijová neděle 28. 9. bude 
na Svatopetrském náměstí věnována nejstarší 
generaci. Setkání, nazvané „Požehnání dlouhé-
ho života“ a organizované Papežskou radou pro 
rodinu, začne v půl osmé ráno. Vyvrcholí dopo-
lední mší svatou, kterou bude slavit papež 
František. Svatý otec vícekrát upozornil na 
cennou roli starých lidí v církvi a společnosti. 
Mezi mnohými příklady vzpomeňme na jeho 
ranní homilii z Domu svaté Marty, ve které 
citoval z Nerudovy sociální balady „Dědova 
mísa“. (Fotka je pouze ilustrační). 

(jag), http://www.radiovaticana.cz 
 

 



19. 11. 2013 papež kázal o starých lidech, kteří jsou pokladem společnosti.  
Vatikán.   
 

Lid, který „nerespektuje prarodiče“, je bez paměti a tedy bez budoucnosti – řekl dnes ráno v homilii 
při mši v kapli Domu sv. Marty papež František, který přitom mimochodem převyprávěl báseň 
Dědova mísa, byť jejího autora nezmínil. Petrův nástupce komentoval biblický příběh starce Eleaza-
ra, který zvolil mučednictví, protože byl dů-
sledný ve své víře v Boha a mladým lidem dal 
svědectví ušlechtilosti. 
Zvolit smrt, místo aby se jí vyhnul za pomoci 
ochotných přátel, a to jen proto, aby nezradil 
Boha, a také proto, aby mladým lidem neuka-
zoval, že přetvářka může být užitečná byť by 
šlo o zapření vlastní víry. To všechno obsahuje 
příběh ušlechtilého Eleazara, biblické postavy 
z knihy Makabejské, dnešního prvního litur-
gického čtení (2 Mak 6,18-31), které popisuje, 
jak jej pochopové chtěli donutit ke zřeknutí se 
víry, ale on dal přednost mučednictví a oběti 
života namísto záchrany získané přetvářkou. 
„Tento muž – poznamenal papež František – 
tváří v tvář volbě mezi odpadem od víry a věrností neváhá a odmítá se přetvařovat, předstírat zbož-
nost, fingovat religiositu. Ba dokonce, namísto toho, aby hleděl na sebe, myslí na mládež, které 
může zanechat na památku svůj statečný čin: 
„Důslednost tohoto muže, důslednost jeho víry, ale také odpovědnost zanechat šlechetný odkaz, 
pravý odkaz. Žijeme v době, kdy se nepočítá se starými lidmi. Je ošklivě to říci, ale jsou skartováni. 
Protože obtěžují. Staří jsou nositeli dějin, nositeli ponaučení, nositeli víry, kterou nám odkazují. 
Jsou to ti, kdo podobně jako dobré staré víno mají ve svém nitru sílu a předávají nám ušlechtilý 
odkaz.“ 
Papež František pak připomněl příběh (Dědova mísa), který slyšel vyprávět v dětství a jehož autora - 
Jana Nerudu - patrně rozpozná každý Čech. „Protagonistou je rodina – tatínek, maminka, mnoho 
dětí – a dědeček, který během jídla u stolu rozbije talíř a zašpiní se,“ podává papež známý příběh. 
„Tatínek se rozmrzí, vysvětlí dětem, proč dědeček tak jedná, a pořídí mu zvláštní dřevěnou mísu. Po 
určité době se jednou tatínek vrací domů z práce a najde svého syna, jak si hraje se dřevem, a ptá se 
jej: „Copak to děláš? A proč?“ A dítě mu odpoví: „Tobě tatínku, abys měl svou mísu, až budeš 
starý, jako děda.“ 
„Tento příběh mi celý život mnoho dává. Prarodiče jsou pokladem. List Židům v kapitole třinácté 
praví: »Pamatujte na své předky, kteří vám hlásali Boží slovo. Uvažte, jak oni skončili život, a na-
podobujte jejich víru« (13,7). Paměť našich předků nás přivádí k napodobování víry. Stáří je však 
častokrát trochu kruté. Kvůli nemocem, které přináší a podobně, ale moudrost našich předků je 
odkaz, který musíme přijímat. Lid, který se nestará o své předky, lid, který je nerespektuje, nemá 
budoucnost, protože nemá paměť, ztratil paměť.“ 
„Prospěje nám – pokračoval papež – přemýšlet o tolika starcích a stařenkách, kteří jsou v domovech 
důchodců a jsou opuštěni. Je to smutné. Oni jsou však pokladem naší společnosti. 
„Modleme se za svoje dědečky a babičky, kteří nezřídka hrdinsky předávali víru v době pronásledo-
vání. Před narozením tatínka a maminky měli možná podivné ideje, kterým je učila politika té doby, 
ale předali víru. Čtvrté přikázání je jediné, které slibuje odměnu. Je to přikázání slitovnosti, být 
slitovnými vůči předkům. Prosme dnes o milost staré světce – Simeona, Annu, Polykarpa, Eleazara 
a další staré světce. Prosme o milost, abychom opatrovali, poslouchali a ctili své předky, naše 
prarodiče.“ Končil Svatý otec dnešní ranní homilii. 

(mig), http://www.radiovaticana.cz  
 

Redakce FZ přeje všem čtenářům o prázdninách a dovolených hojnost Božího požehnání. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
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Komentář k tabulce 
Vážení farníci, tento týden je ještě ze zdravotních i liturgických důvodů upraven rozvrh bohoslužeb, ale zároveň už jsem Vám rád k dispozici pro indivi-
duální svátosti smíření, duchovní rozhovory a návštěvy… Následující týden pak obnovuji pravidelný řád bohoslužeb – mělo by končit období mé tera-
pie… Biblické hodiny a modlitební skupina budou, dá-li Pán, obnoveny od října. Prosím Vás ale o to, abyste sledovali případné změny v pravidelných 
ohláškách. Děkuji Vám za pochopení a podporu nejen v modlitbě… 

P. Jan Kuník 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 7. do 20. července 2014 
Starý Rožmitál 

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

Pondělí 7. 7.  mše svatá není   

Úterý 8. 7.  mše svatá není   

Středa 9. 7.  18,00 Za farníky    

Čtvrtek 10. 7.   8,30 volná intence – možnost ji domluvit 
přede mší svatou v sakristii kostela  18,00 mše svatá  

Voltuš 

Pátek 11. 7.  18,00 volná intence – možnost ji domluvit 
přede mší svatou v sakristii kostela   

Sobota 12. 7.  18,00 volná intence – možnost ji domluvit 
přede mší svatou v sakristii kostela   

Neděle 13. 7. 8,15 Za Gabriela Synka ze Sedlice  
a za celý rod Synků  10,00 mše svatá  

Pondělí 14. 7.  mše svatá není   

Úterý 15. 7.  18,00 Za farníky   

Středa 16. 7.  18,00 volná intence   

Čtvrtek 17. 7.  8,30  volná intence  14,30 mše sv.  
Centrum soc. služeb 

Pátek 18. 7.  18,00 volná intence   

Sobota 19. 7.  18,00 volná intence   

Neděle 20. 7. 8,15 Za Josefa Částku, jeho otce  
a za d. v o.  10,00 mše svatá  


