
  

FARNÍ ZPRAVODAJ 
 
    
   
   Číslo 9   Ročník XI          17.  srpna 2014 
 
 

 

 
 

 
Úvodní slovo 

 
Vážené čtenářky a vážení čtenáři našeho zpravodaje! 
Mnozí z nás přišli v neděli na Třemšín, aby se setkali s Proměněným Pánem… Jeho přítomnost nám 
zprostředkoval Otec kardinál v Eucharistii, mohli jsme jí zažít v Jeho slově i v našem lidském spo-
lečenství. 
Dovolte mi, abych znovu, i na tomto místě, poděkoval Pánu za požehnání, které provázelo celé 
setkání. Děkuji znovu všem těm, kteří toto setkání připravili! 
Rád bych, abychom se k naší letošní třemšínské pouti ještě na stránkách Farního zpravodaje vrátili a 
podělili se o dary, které jsme na pouti od Pána přijali. 
V tomto čísle zpravodaje můžeme pouvažovat o tom, co říkal Otec kardinál o kráse Třemšína a 
o přírodě, jako Božím chrámu… 
Doufám, že nám jak slovo pana kardinála, tak i následující články, pomohou zamyslet se nad svým 
přístupem ke krásnému Božímu stvoření. A třeba se i konkrétně připojíme ke snahám ochránit 
přírodu v našem okolí… 
Požehnání Vám /nejen k tomu/ vyprošuje 

P. Jan Kuník 
 
 

V lesích můžeš nalézt víc než v knihách, stromy a kameny tě naučí věci,  
o nichž ti nepoví žádný učitel… 

Bernard z Clairvaux 
Poselství lesa 
Foto: IMA 
 
 

Člověk, který se snaží 
nalézt vnitřní ticho a use-
brání, získává jiný vztah ke 
všem věcem. Mlčení, mod-
litba, meditace a soulad 
s vlastním nitrem nám nově 
otvírají oči. Učíme se obdi-
vovat Boží stvoření, žas-
nout nad ním a hlouběji 
vnímat události a věci 
v jejich původní podobě. 

 Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



Meditovat stvoření znamená žít postoj naslouchání a přijímání, jenž dovoluje věcem být tím, čím 
jsou. Pozorujeme je, aniž bychom se je pokoušeli ovládnout anebo přivlastnit. Kdo se neustále snaží 
chovat jako pán všeho, co mu přijde do cesty, nedokáže žít hlubokým životem. Dopřejme událostem 
a věcem možnost, aby nám zjevovaly své vlastní poselství. 
Vyjdeme-li si tak na procházku do lesa, nemusíme myslet na to, co z toho budeme mít. Připusťme 
jen, aby nám les vyšel v ústrety takový, jaký skutečně je, dovolme, aby na nás působil. 

 

Zpracováno podle knihy W. Stinissena I dnes je den Boží – rozjímaní na celý rok, 
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství, http://www.pastorace.cz 

 
 

Stvoření je žebřík, po kterém stoupáme až nahoru k Stvořiteli. 
Svatý Bonaventura 

Válečkování 
Na Žatecku jsme nedávno pronásledovali jednoho drobného brouka, který žije jen zde a nikde jinde 
na světě. Na několika příhodných lokalitách, kde bychom si byli mysleli, že by mohl být, jsme jej 
nenašli. Na samotný závěr dne jsme jej přece jen objevili. Na vrcholek kopce jsem se dostal jako 
první a právě zapadalo slunce. Váleček je jen tři milimetry dlouhý, skoro na hranici viditelnosti 
lidského oka. Než přišli ostatní, pozoroval 
jsem jej chvíli přes makroobjektiv fotoapará-
tu. Zapadající slunce dopadalo právě na jeho 
zeleně blyštivý krunýř, váleček patří mezi 
brouky, kterým se říká po právu krasci, a 
světlo bylo takové, jako je právě jen při 
západu slunce, pastelové a jasné. Váleček 
běhal po stéblu trávy nahoru a dolů, jen se 
mu šest nožiček kmitalo, bylo to svým způ-
sobem legrační a svým způsobem velmi 
důstojné. Třímilimetrový brouček, jehož 
krása vynikne pro lidi až při mnohonásob-
ném zvětšení. Důstojný a nečekaně krásný 
ve svých miniaturních kovově zelených 
krovkách. Vzpomněl jsem na Augustinovo 
„dělej, co děláš“ a jeho běhání po jednom 
stéblu trávy sem a tam, shánění potravy a 
shánění rozmnožovacího partnera, mi přišlo 
jako modlitba. Tento konkrétní krasec je 
nějak speciálně milován Bohem, a dobře to ví, dělá, co má dělat a dělá to takto již posledních deset 
tisíc let, od ústupu poslední doby ledové, kdy pravděpodobně jeho druh vznikl. Měl jsem intenzivní 
dojem, že Bůh o tomto drobném stvořeníčku věděl ještě před založením světa, že je milován stejně 
jako já a že nějak oba běháme po tom svém stéblu trávy, vědomi si svého důležitého úkolu i své 
důstojnosti, oba svým způsobem krásní a oba svým způsobem legrační. 
 

Marek Orko Vácha, http://blog.orko.cz 

 
Zemi musíme vnímat spíše jako půjčku od našich dětí, než jako dar od našich předků. 

G. H. Brundtlandová, bývalá premiérka Norska 
  
František: Potřebujeme lidskou ekologii 
O propojenosti ochrany přírody a ochrany důstojnosti člověka mluvil papež František při příležitos-
ti Světového dne životního prostředí (5. červen). Co znamená "lidská ekologie"? A proč podle něj 
žijeme v "kultuře odpadu"? 



Dobrý den, drazí bratři a sestry, 
Dnes bych se chtěl pozastavit u otázky životního prostředí, jak jsem to při různých příležitostech již 
vícekrát učinil. Nabízí mi to rovněž dnešní Světový den životního prostředí. 
Obdělávat a chránit stvoření 
Mluvíme-li o životním prostředí, o stvoření, vybavují se mi první stránky Bible z knihy Geneze, kde 
se praví, že Bůh dal muži a ženě zemi, aby ji obdělávali a chránili (srov. 2,15). A kladu si otázky: 
Co znamená obdělávat a chránit zemi?  
Opravdu obděláváme a chráníme stvoření? Anebo jej drancujeme a opomíjíme? Sloveso „obdě-
lávat“ poukazuje na péči zemědělce o zemi, aby mohla přinášet plody, které budou sdíleny. Kolik 
jen pozornosti, zaujetí a 
oddanosti to vyžaduje! 
Obdělávání a ochrana 
stvoření je ukazatelem, 
který Bůh ukládá nejenom 
na začátku dějin, ale 
každému z nás; je to sou-
část jeho plánu, podle 
něhož se má svět zodpo-
vědně rozvíjet, stávat se 
zahradou, místem obyva-
telným pro všechny. Bene-
dikt XVI. vícekrát připo-
mněl, že tento úkol, který 
nám svěřil Bůh Stvořitel, 
vyžaduje přijetí rytmu a 
logiky stvoření. 
My se však často nechává-
me vést domýšlivostí nad-
vlády, majetnictví, manipu-
lace a vykořisťování; ne-
chráníme stvoření, nerespektujeme jej, nepovažujeme jej za nezištný dar, o který se máme starat. 
Ztrácíme postoj úžasu, rozjímavosti, naslouchání stvoření a nedovedeme již chápat to, co Benedikt 
XVI. nazývá „rytmem dějin lásky Boha a člověka“. Proč je tomu tak? Protože smýšlíme a žijeme 
horizontálně, vzdálili jsme se od Boha, nečteme Jeho znamení. 
 

(foto: Catholic Church (England and Wales), flickr.com, creative commons) 

 
Lidská ekologie 
Avšak „obdělávání a ochrana“ nezahrnuje pouze vztah mezi námi a životním prostředním, mezi 
člověkem a stvořením; týká se také lidských vztahů. Papežové mluvili o lidské ekologii, úzce 
související s ekologií životního prostředí. Prožíváme krizi, což vidíme na životním prostředí, ale 
především na člověku. Člověk je v ohrožení. Je jisté, že lidská osoba se dnes nachází v ohrožení, a 
proto je zapotřebí lidské ekologie! A toto ohrožení je vážné, protože příčina problému není ledajaká, 
nýbrž hluboká. Není to jenom otázka ekonomická, nýbrž etická a antropologická. 
Církev to několikrát zdůraznila a mnozí říkají: ano, správně, to je pravda… avšak systém pokračuje 
stejně jako dříve, protože vládne dynamika ekonomie a finančnictví, postrádající etiku. Dnes nepo-
roučí člověk, nýbrž peníze. Poroučejí peníze. A Bůh, náš Otec, svěřil poslání chránit zemi nikoli 
penězům, nýbrž nám, mužům a ženám. My máme tento úkol! Muži a ženy jsou však obětováni 
modlám zisku a spotřeby. To je „kultura odpadu“. 



Porouchá-li se počítač, je to tragédie. Ale chudoba, potřeby a dramata mnohých lidí se stávají nor-
málními. Když během zimní noci např. tady nedaleko na ulici Ottaviano zemře nějaký člověk, je to 
nic neříkající zpráva. To že v různých částech světa jsou děti, které nemají co jíst, je nic neříkající 
zpráva, zdá se to normální. Tak to nemůže být! (...) Takto jsou zahazováni lidé jako by to byli od-
padky. 
 

„Kultura odpadu nás činí necitlivými vůči plýtvání potravinami.“ 
(foto: wvs,flickr.com, creative commons) 

 
Kultura odpadu  
Tato „kultura odpadu“ se začíná stávat běžnou mentalitou, kterou jsou nakaženi všichni. Lidský 
život, člověk už není vnímán jako primární hodnota, kterou je třeba ctít a chránit, zvláště je-li chudý 
a nemohoucí, pokud ještě není užitečný – jako nenarozený - anebo už není užitečný – jako starý 
člověk. 
Tato kultura odpadu nás činí necitlivými také vůči plýtvání potravinami  a jejich zahazování, které 
je o to více politováníhodné, když v každé části světa, bohužel, mnozí lidé a rodiny trpí hladem a 
podvýživou. (...) Zapamatujme si dobře, že potraviny, které zahazujeme, jako bychom kradli ze 
stolu těch, kdo jsou chudí a hladovějí! Všechny vybízím, aby se zamysleli nad problémem mrhání a 
plýtvání potravinami, aby byly nalezeny cesty a způsoby, které budou tuto problematiku seriózně 
řešit a stanou se nástroji solidarity a sdílení s těmi nejpotřebnějšími. 

Před několika dny při 
slavnosti Božího Těla 
jsme četli o zázraku 
rozmnožení chlebů. 
Ježíš nasytil zástup pěti 
chleby a dvěma rybami. 
Důležitý je závěr zmíně-
ného úryvku: „Všichni se 
najedli dosyta a ještě se 
sesbíralo plných dvanáct 
košů zbylých kousků“ 
(Lk 9,17). Ježíš chce po 
učednících, aby se nic 
nezahazovalo: žádné 
odpadky! 
A potom je zde ještě fakt 

oněch dvanácti košů. Proč dvanáct? Co to znamená? Dvanáct je kmenů Izraele, což představuje 
symbolicky celý lid. Je nám tím řečeno, že pokud jsou potraviny spravedlivě, solidárně rozdělovány, 
nikdy není nikdo připraven o to nezbytné, a každé společenství může vycházet vstříc potřebám 
nejchudších. Lidská ekologie a ekologie životního prostředí jdou ruku v ruce. 
Chtěl bych tedy, abychom se všichni vážně zasadili o respektování a ochranu stvoření, byli pozorní 
ke každému člověku, odporovali kultuře plýtvání a odpadu a prosazovali kulturu solidarity a setkání. 

 

Zdroj: radiovaticana.cz; autor: Renata Svobodová, Mezititulky a krácení redakcí signály.cz. 
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Zprávy 
Program Národní pouti rodin do Žďáru nad Sázavou 
Pátek 29.8. 

18.00 mše svatá v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře  
doprovází sbor Svatopluk 
následuje Nikodémova noc (adorace, svátost smíření, duchovní rozhovory) 

19.00 koncert na nádvoří zámku – hudební skupina Profesionálové 

Sobota 30.8. 

9.30 ranní duchovní slovo P. Vojtěcha Kodeta, OCarm. 

10.30 pontifikální mše svatá 
hlavní celebrant pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP 

12.00 program na pódiu, zámeckých nádvořích a zahradě: 
Hudební kolotoč – Petr Bende a Pavel Helán – Divadlo Koráb –  Princezna na hrášku 
houslový koncert – Duo Lyriko – Magdalena a Štěpán Graffovi 
biblická zahrada – výtvarné dílničky – lukostřelba – program pro mládež – skákací 
hrad 
přednášky – komentovaná prohlídka baziliky – adorace s komunitou Emmanuel 
interaktivní výstava pro rodiny 

15.30 zakončení poutě, závěrečná modlitba, požehnání 

16.00 procesí do poutního kostela na Zelené hoře 

Vstup do všech muzeí v areálu zámku včetně Zelené hory zdarma. K obědu je možné zakoupit si 
produkty z místních rodinných farem. Před zahájením programu a po jeho ukončení bude mezi 
nádražím a areálem zámku jezdit kyvadlová doprava. Pro maminky s kojenci je k dispozici míst-
nost pro kojení a přebalování. Akci můžete podpořit příspěvkem na účet: 4010046676/6800 varia-
bilní symbol: 780 

 

Rozmístění jednotlivých aktivit v areálu Kláštera 



Vážení farníci.  
Dne 27. 8. mám nastoupit do lázní Bechyně na léčení zdravotních problémů s páteří. Tímto dnem mě zastupuje P. Dominik Holický, JC. D., momen-
tálně výpomocný duchovní v Českých Budějovicích. Bude bydlet na faře a zastupovat mě v plném rozsahu služby. Prosím, abyste ho přijali, pomohli 
mu a modlili se za nás oba. Těším se, že se vrátím do služby zhruba kolem 23. 9. 

Váš P. Jan Kuník, administrátor 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 18. do 31. srpna 2014 
Starý Rožmitál 

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

Pondělí 18. 8.  mše svatá není   

Úterý 19. 8.  18,00 volná intence   

Středa 20. 8.  18,00 volná intence   

Čtvrtek 21. 8.   mše svatá není  14,30 mše sv.  
Centrum soc. služeb 

Pátek 22. 8.  18,00 Jako prosba o požehnání všem dětem 
a jejich partnerům a za vnoučátka   

Sobota 23. 8.  18,00 Za Marii a Františka Kovaříkovy  
a jejich děti   

Neděle 24. 8. 8,15 Za rodinu Kodatovu a Sýkorovu  
a za d. v o.  10,00 mše 

svatá  

Pondělí 25. 8.  mše svatá není   

Úterý 26. 8.  18,00 volná intence   

Středa 27. 8.  18,00 volná intence   

Čtvrtek 28. 8.  mše svatá není  18,00 mše sv. 
Voltuš 

Pátek 29. 8.  18,00 volná intence   

Sobota 30. 8.  18,00 volná intence   

Neděle 31. 8. 8,15 Za † Josefa Drazdíka, jeho rodiče  
a rodiče Větrovských  10,00 mše 

svatá  


