
Na ostrově o rozloze 20 km čtverečných, je také farnost sv. Gerlanda. Tamější farář, don Stefano 
Nastasi, hovořil pro Vatikánský rozhlas o tom, jak tam byla přijata zpráva o papežově chystané 
návštěvě. 
„Myslel jsem si, že by k ní mohlo dojít, ale nečekal jsem to tak brzo. Nikdy by mne nenapadlo, že 
první cesta papeže mimo římskou diecézi povede právě na Lampedusu. Nejprve jsem tomu nechtěl 
věřit, ale pak jsem pocítil spíše, než pochopil, jak blízko je papežovo srdce zdejším obyvatelům.“ 
Don Nastasi zaslal totiž už v březnu papeži Františkovi záhy po jeho zvolení dopis, ve kterém jej 
seznámil se situací na tomto ostrově: 
„V dopise jsem mu přiblížil, co v posledních letech prožívá zdejší komunita. Zároveň jsem si před-
stavil pohnutí papeže ve chvíli zvolení a pomyslel na to, že by se mohly smísit se slzami, kteří za 
nemalého soužení procházejí tímto ostrovem v důsledku migrace.“ 
Otec Nastasi pak popisuje reakci místních obyvatel, když bylo oznámeno, že Svatý otec navštíví 
Lampedusu: 
„Na tváři mnohých byla patrná dokonce nevěřícnost. Někdo mi volal a říkal, že se mu klepou kole-
na. Řekl jsem mu, že to není třeba. Je jasné, že zde panují velké emoce a pohnutí. Jsme si také vě-
domi velké odpovědnosti v jistém smyslu, protože tady sdílíme soužení mnoha našich bratří a sester 
a snažíme se také pozvedat svůj hlas k celé Evropě. Lampedusa je periferií Evropy a vstupní branou 
z Afriky. Myslím tedy, že chystaná návštěva je pochopitelná jedině ze slov, která papež František 
pronesl během Svatého týdne a činí tak často, když vybízí křesťany, aby šli na periferie všeho druhu: 
zeměpisné, ale také existenciální. V těch slovech slyším vlastně naši každodenní zkušenost, protože 
my jsme periferií zeměpisnou, ale zároveň existenciální. Papež také řekl, že právě z periferií můžeme 
lépe vidět do středu a existenciální periferie nám umožňují nahlédnout lépe do lidského srdce. My 
naprosto rozumíme těmto slovům a zcela s nimi souzníme. Teprve z periferií lze lépe chápat střed i 
ten zbytek.“Říká don Nastasi, farář z italského ostrova Lampedusa v souvislosti se zdejší chystanou 
návštěvou papeže Františka.  

mig, radiovaticana.cz  
 
Svatá Hora u Příbrami: Exercicie pro všechny 
V termínu od 15. - 19. července 2013 se v exercičním domě na Svaté 
Hoře u Příbrami konají exercicie na téma: „Žít v pravdě a lásce“. Exer-
cicie povede P. Angelo Scarano. Kurs začíná večeří v první den koná-
ní, končí snídaní v poslední den. Cena 1.510 Kč. 
 

Přihlásit se můžete na: http://svata-hora.cz/user/registerExercicie 
 
 
Zámek Štěkeň u Strakonic: Exercicie s o. Anthonym pro mladé 
Šestidenní exercicie v tichu tlumočené z angličtiny do češtiny jsou plně založeny na Písmu svatém a 

učení je podáváno prostým, vtipným a srozumitelným 
způsobem pro mladé. Jednotlivé dny začínají adorací a 
končí mší svatou, během dne jsou 4 přednášky s přestáv-
kami na jídlo a odpočinek. Prostory Štěkeňského zámku 
s velkou zahradou a nádhernou okolní přírodou vyzývají 
k procházkám a nabízí prostor ke ztišení a rozjímání. 
Duchovní cvičení vede otec Antony Saji, římskokatolický 
kněz z Kongregace Vincentinů. Pochází z Indie, působí 
jako misionář ve vých. Africe. Od r. 2008 je nástupcem 
otce Billa. Po celém světě vede exercicie zaměřené na 
uzdravení a obrácení.  
 

Přihlášky a informace: tel. 604 842 410 a www.frbill.info, e-mail: exercicie2013@seznam.cz, 
http://www.bcb.cz 
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Ach, ty zkoušky… 

 

Byla stará a sama, zraněná a v bolestech. Když na Japonsko v pátek 11. března 2011 udeřilo silné 
zemětřesení, spadla na Hiroko Jamašitaovou těžká knihovna, přimáčkla ji k zemi a rozdrtila kotník. 
Když k ní konečně po mučivě dlouhých hodinách dorazili záchranáři, udělala to, co by udělal každý 
„normální“ člověk: omluvila se jim, že je obtěžuje a zeptala se, jestli kolem nejsou jiní lidé, kterým 
by se měli věnovat dřív, než jí, řekl listu Los Angeles Times její zeť.  
Toto je jeden z příběhů, které nám ukazují cestu.  
Bůh někdy dopouští zkoušky, kterými se o nás uchází. Zve nás, abychom v sobě hledali sílu k tomu 
vydat ze sebe to nejlepší a nechali ze sebe proudit Boží lásku, sílu, laskavost, ohleduplnost. A navíc 
to vzali jako samozřejmou část našeho života.  
Nejsme přitom sami a v temnotě. Pán nám svítí na cestu svým slovem: Nepotkala vás zkouška nad 
lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, 
nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. (1 Kor 10, 13) 
Vyprosme si od Pána důvěru v Něj a v toto Jeho slovo. Vyprosme si sílu oné staré paní z našeho 
příběhu. Nebojme se a mějme naději: Pán nás i našimi zkouškami provede. 
Boží požehnání Vám vyprošuje 

P. Jan Kuník 
 

Velehrad 2013: 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje 
 

V letošním roce si připomínáme 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a 
Metoděje na Velkou Moravu. Toto významné jubileum se slaví 
prostřednictvím mnoha aktivit a akcí po celé republice. Vrcholem 
byla tradiční velehradská pouť 5. července 2013 a související 
program (Dny lidí dobré vůle, plenární zasedání ČBK).  
 
 

Dny lidí dobré vůle 2013 
Program na Velehradě i okolí byl připraven již od čtvrtka 4. čer-
vence 2013, kdy začaly čtrnácté Dny lidí dobré vůle (4. a 5. čer-
vence). Pestrý program pro všechny zájemce vyvrcholil večerním 
slavnostním koncertem Večer lidí dobré vůle, který se na nádvoří 
před zdejší bazilikou konal od 19.30 hod. Vystoupil na něm Jiří 
Pavlica s Hradišťanem, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a 
další. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner a apoštolský nuncius 
v ČR Giuseppe Leanza zde v tento den přivítali i záhřebského 
arcibiskupa kardinála Josipa Bozaniće, který na oslavách zastupo-
val papeže Františka. 
 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



Národní cyrilometodějská pouť 
Cyrilometodějské oslavy vrcholily Národní poutí v pátek 5. července 2013. Od 8.00 hodin tradičně 
sloužili mši svatou novokněží vysvěcení v letošním jubilejním roce. Předprogram na nádvoří před 
bazilikou začal v 8.15 hodin. Jeho součástí byla mj. modlitba růžence a pěvecké vystoupení. 
V 10.30 hodin začala slavnostní mše svatá. Hlavním celebrantem a kazatelem byl letos papežský 
legát kardinál Josip Bozanić, arcibiskup záhřebský. Společně s ním koncelebrovali biskupové Čech, 
Moravy a Slezska, apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza, zahraniční hosté (např. bisku-
pové z Polska, Slovenska, Německa, Ukrajiny, Ruska či Slovinska) i přítomní kněží.  
I mezi účastníky bohoslužby jsme nalezli zástupce různých slovanských národů (např. poutníky 
z Lužice). Rovněž zde nechyběli zástupci Ekumenické rady církví. 
Odpoledne, od 15.00 hodin slavil biskup – apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko ve velehrad-
ské bazilice východní Liturgii sv. Jana Zlatoústého. 
 

Plenární zasedání ČBK 
V sobotu 6. července 2013 se potom sešli čeští a moravští biskupové na 94. plenárním zasedání 
České biskupské konference. Hosty zasedání byli apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza 
a papežský legát kardinál Josip Bozanić, který přítomné úvodem pozdravil. Kardinál Dominik Duka 
informoval projevem o české církvi ve dnešní společnosti. Biskupové se mj. zabývali i pokračujícím 
procesem majetkového narovnání státu s církvemi a plánováním strategie budoucího dobrého hos-
podaření církve.  
K dalším tématům setkání patřily i otázky spjaté s církevním školstvím, s pastoračními úkoly pro 
rok 2014, s podzimní Národní poutí do Izraele či problematikou duchovní služby ve věznicích. 
Rovněž se projednávalo české vydání první encykliky papeže Františka s názvem Lumen Fidei, 
která byla ve Vatikánu zveřejněna 5. 7. 2013.  
Ještě před zahájením jednání biskupové věnovali velehradské bazilice deskový obraz Zdirada Če-
cha, a to jako připomínku letošní jubilejní pouti. Jsou na něm vyobrazeni svatí Cyril s Metodějem, 
znaky jednotlivých diecézí a biskupů v ČR. 
Přípravy na cyrilometodějské jubileum byly zahájeny již v květnu 2012 (Řím). V České republice 
začaly oslavy v den státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů na Velehradě a pokračovaly 
pravoslavným Setkáním kultur v Mikulčicích od 24. do 26. května 2013. Rovněž nesmíme opome-
nout velké množství výstav, přednášek a dalších akcí. 

Autor: František Jemelka. Redakčně upraveno. 
 

Dopis papeže Františka k letošnímu jubilejnímu cyrilometodějskému výročí. 
 

Ctihodnému kardinálu Dominiku Dukovi OP, arcibiskupu pražskému, primasi českému 
a předsedovi České biskupské konference 
 

Duchovně a s upřímnou láskou se připojuji ke katolickému společenství i ke všem občanům České 
republiky u příležitosti státního svátku Cyrila a Metoděje. Oni před 1 150 lety přišli na Moravu 
a zaseli víru ve vaší vlasti. Vzpomínka na tu blahodárnou událost, která nesmazatelně poznamenala 
dějiny, umění a veškerou kulturu vaší země, oslovuje zejména věřící, ale nabízí příležitost celému 
národu, aby prohloubil ono vzácné mravní dědictví, které má svůj původ v neúnavném působení 
svatých bratří ze Soluně. V tom ohledu je významná skutečnost, že odhodlání střežit a rozvíjet 
zděděné bohatství duchovní a kulturní je ve vaší zemi také právně náležitě zakotveno. 
 

Křesťanství uskutečnilo epochální proměnu vaší společnosti. 
Vaši předkové přijali evangelium Ježíše Krista jako novou formu osobního, rodinného 
i společenského života ještě před příchodem sv. Cyrila a Metoděje: když moravští páni přijali křest 
v roce 831 v Pasově a čtrnáct českých lechů bylo pokřtěno roku 845 v Řezně. K cyrilometodějským 
kořenům českého státu, které zprostředkoval křest knížete Bořivoje a jeho manželky Ludmily, vaší 
první světice, se přihlásil jak český král Vladislav, u příležitosti své korunovace, tak i kancléř čes-
kého království, olomoucký biskup Bruno ze Schaumburku, když žádal o udělení císařské hodnosti 
pro Přemysla Otakara II., synovce svaté Anežky Přemyslovny. 
Velký dar víry má rovněž význam společenský a toho jsou si dobře vědomi občané Moravy, Čech 
a Slezska. Dějiny těchto zemí učí, že křesťanství bylo vždy zdrojem naděje a síly k obnově, zejména 
v nejtemnějších a v nejtěžších dobách. Toho jsou výmluvným svědectvím především vaše velkolepá 
mariánská poutní místa, jež jsou dosud důležitými duchovními centry a středisky, kde lze znovu 
objevit křesťanské kořeny vašeho lidu. 

Překlad Bible do staroslověnského jazyka byl darem pro náboženský život i pro kulturní rozvoj 
vašich zemí. Svatí Cyril a Metoděj spolu s přímým přístupem k Písmu svatému v místním jazyce 
přinesli slovanskou abecedu, a přispěli tak ve vaší zemi i v okolních zemích k položení základů 
literární a právní kultury, jak o tom svědčí mimo jiné kodex svatého Metoděje. Křesťanství, hlásané 
kázáním a bohoslužbou, uskutečnilo epochální proměnu vaší společnosti. 
 

Kéž se toto výročí stane pohnutkou k intenzivnějším vztahům s věřícími ostatních křesťan-
ských vyznání. 
Rozsáhlé evangelizační dílo, které svatí Cyril a Metoděj uskutečňovali na vašem území 
s apoštolskou horlivostí, je ve svých základních rysech dosud platným vzorem inkulturace. Evange-
lium ve skutečnosti neoslabuje nic z toho, co se v různých místních kulturách nachází hodnotného, 
ale pomáhá lidem, aby rozpoznávali a uskutečňovali dobro, pravdu a krásu. 
Proto vás v tomto Roce víry a při této příležitosti oslav svatých Cyrila a Metoděje zvu, abyste znovu 
objevili vnitřní vazbu existující mezi evangeliem, posláním církve a vaší kulturní identitou a abyste 
opět zhodnotili vaše křesťanské kořeny, na nichž lze budovat společnost posilující vzájemnou tole-
ranci a solidaritu. Bratři sv. Cyril a Metoděj byli schopni budovat mezi národy vztahy poznání 
a přátelství, a stali se tak spojovacími články mezi různými kulturami a církevními tradicemi, proto-
že byli neustále ve spojení s Bohem. 
Vřele si přeji, aby duchovní a kulturní dědictví svatých Cyrila a Metoděje probudilo ve všech obča-
nech České republiky touhu po vzájemném setkání a otevřenosti: takové postoje, pokud jsou proží-
vány v křesťanské lásce, nabývají podoby nezištnosti, odpuštění a smíření. Kéž se toto důležité 
výročí stane pohnutkou ke stále intenzivnějším vztahům křesťanského bratrství mezi věřícími řím-
skokatolické a řeckokatolické církve, mezi nimi a věřícími ostatních křesťanských vyznání. Ať Pán 
žehná vaší drahé zemi i všem dobrým úmyslům a snahám o skutečný pokrok. 
 

Dáno ve Vatikánu 24. června roku 2013 

 
V pátek vyšla encyklika o víře Lumen fidei 
 

Vatikán.  Tiskové středisko Svatého stolce dnes oznámilo, že v pátek 5. července vychází encyklika 
papeže Františka, nazvaná Lumen fidei, Světlo víry. Představil ji prefekt Kongregace pro biskupy 
Marc Ouellet, prefekt Kongregace pro nauku víry, arcibiskup Gerhard Ludwig Müller, a předseda 
Papežské rady pro novou evangelizaci, arcibiskup Rino Fisichella. O blízké publikaci hovořil sám 
papež František 13. června na setkání s generálním sekretariátem biskupského synodu, kde prohlá-
sil, že „má vyjít encyklika psaná čtyřručně, jak někteří říkají. Odevzdal mi ji papež Benedikt. Je to 
působivý text. Napíšu v něm, že jsem toto velké dílo obdržel od něho. Udělal ho on a já jsem jej 
dokončil.“ Prezentace první encykliky papeže Františka se konala v pátek dopoledne ve vatikán-
ském tiskovém středisku. 

(mig, radiovaticana.cz) Redakčně upraveno. 

 
Na ostrově Lampedusa dnes přibylo 300 migrantů, 8. července jej navštíví papež 
 

Lampedusa – nejjižněji položený ostrov Italské republiky se připravuje na návštěvu papeže, který se 
sem vydá v pondělí 8. července. Bude to vůbec první cesta papeže Františka mimo území římské 
diecéze. Zmíněný ostrov je v Itálii známým pojmem nejenom jako oblíbené rekreační letovisko, 
jehož provoz je vzhledem ke své výhodné zeměpisné poloze prakticky celoroční, ale také proto, že 

se stává dějištěm obrovských životních tragédií spojených 
s fenoménem migrace. Vzdálenost 113 kilometrů od břehů 
Tunisu činí z tohoto ostrova útočiště mnoha uprchlíků, kteří 
sem přicházejí zvláště ze subsaharských států Afriky a 
stávají se oběťmi ilegálních přepravců, kteří je nikoli za-
darmo vysílají na moře v plavidlech, která zcela postrádají 
bezpečnostní standardy. V důsledku toho stovky lidí ročně 
končí svůj útěk před hladomorem či politickým terorem ve 
vlnách středozemního moře někdy jen pár kilometrů od 
Lampeduských pláží. Právě dnes mělo štěstí více než 300 

utečenců, mezi nimiž byly i těhotné ženy a děti. Podařilo se jim přistát a ocitli se tak v péči místních 
obyvatel, kterých na Lampeduse žije přibližně 6 tisíc. 

 



 

 
 

 

  
POUŤ NA TŘEMŠÍN připadá letos na neděli 11. srpna 2013. Poutní mše svatá u kapličky začíná v 10.30 hodin letos za účasti 
P. Davida Horáčka, CSsR, s  novokněžským požehnáním. Po mši sv. možnost posezení a občerstvení. 
 

Prosím, abyste sledovali pravidelné ohlášky a omluvili případné změny. Děkuji! P. Jan Kuník 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 8. do 21. července 2013 
Starý Rožmitál 

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

Pondělí 8. 7.  mše svatá není   

Úterý 9. 7.  mše svatá není   

Středa 10. 7.  mše svatá není   

Čtvrtek 11. 7.  8,30 volná intence   
mše svatá  
ve Voltuši není 

Pátek 12. 7.  18,00 volná intence   

Sobota 13. 7.  18,00 Za farnost   

Neděle 14. 7. 8,15 volná intence  
10,00  

mše svatá 
14,00 mše svatá a 
žehnání kaple ve Voltuši. 

Pondělí 15. 7.  mše svatá není   

Úterý 16. 7.  18,00 volná intence   

Středa 17. 7.  18,00 volná intence   

Čtvrtek 18. 7.  
8,30 Za Františka Iru, Marii Irovou, Vilmu 
Klemovou a jejich rodiče 

 
14,30 mše svatá  
Centrum soc. služeb 

Pátek 19. 7.  18,00 volná intence   

Sobota 20. 7.  18,00 Za Josefa Částku, jeho otce a d. v o.   

Neděle 21. 7. 8,15 volná intence  
10,00  

mše svatá 
 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 22. července do 4. srpna 2013 
Starý Rožmitál 

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

Pondělí 22. 7.  mše svatá není   

Úterý 23. 7.  18,00 volná intence   

Středa 24. 7.  18,00 Za Marii Trčkovou, živé členy rodu a na dobrý 
úmysl   

Čtvrtek 25. 7.  8,30 volná intence  18,00 mše svatá  
Voltuš 

Pátek 26. 7.  18,00 volná intence   

Sobota 27. 7.  18,00 volná intence   

Neděle 28. 7. 8,15 Za Miloslava Muchnu a 
jeho rodiče – výroční mše svatá 

 10,00  
mše svatá (?) 

10,00 poutní mše svatá 
Voltuš 

Pondělí 29. 7.  mše svatá není   

Úterý 30. 7.  18,00 Za děti a vnoučata a za d. v o.   

Středa 31. 7.  18,00 volná intence   

Čtvrtek 1. 8.  8,30 volná intence  14,30 mše svatá  
Centrum soc. služeb 

Pátek 2. 8.  18,00 volná intence   

Sobota 3. 8.  18,00 Na poděkování P. Marii za ochranu celého rodu   

Neděle 4. 8. 8,15 volná intence  10,00  
mše svatá 

 


