Připravný dokument zaslaný biskupům z celého světa má pomáhat při reflektování problematiky,
která se vyskytla v posledních letech v souvislosti s rodinou. Odpovědi biskupů na otázky, jež
dokument klade, mají být zaslány do Vatikánu do konce ledna, aby je mohla rada sekretariátu synodu zpracovat a vyhotovit tzv. Instrumentum laboris, neboli podklady pro jednání.

FARNÍ ZPRAVODAJ

Autor: Ondřej Mléčka, http://tisk.cirkev.cz

On-line dotazník k mimořádné synodě o rodině
Přípravný dokument k mimořádné synodě o rodině v roce 2014 obsahuje kromě teologického rozboru také dotazník, který by měl umožnit místním církvím, aby se aktivně zúčastnily na přípravě
mimořádné synody, jejímž cílem je hlásat evangelium při současných výzvách týkajících se rodiny.
Dotazník je poměrně obsáhlý a požaduje po respondentech formulované odpovědi. Není to tedy
dotazník „zaškrtávací“. Celkem 38 otázek se týká osmi oblastí:
1. Rozšíření Písma svatého a církevního magisteria o rodině
2. Manželství podle přirozeného zákona
3. Pastorace rodiny v kontextu evangelizace
4. Pastorace, která čelí některým těžkým manželským situacím
5. Svazky osob stejného pohlaví
6. Výchova dětí v situacích neregulérního manželství
7. Otevřenost manželů pro život
8. Vztah mezi rodinou a osobou
Pro potřeby pražské arcidiecéze, aby se do tohoto šetření mohl zapojit pokud možno co nejširší okruh věřících, jsme vytvořili on-line verzi dotazníku. Odpovídat je možné do 6. 12. 2013
včetně.
Jistě lze vést diskusi o tom, zda jsou otázky formulovány dostatečně srozumitelně pro co nejširší okruh
věřících, zda není jejich počet příliš velký atd. Možná ale bude lépe se na dotazník podívat z druhé
strany, jako na první skutečný pokus o globální vnitrocírkevní dialog. A to není rozhodně málo.
http://www.apha.cz/rodina-vyzvy

Pokud byste se chtěli alespoň k některým otázkám vyslovit, je možné vyplňovat dotazník online
zveřejněný na webu Pražské arcidiecéze, Centra pro rodinu. Máme souhlas správce Ing. Musila
k vyplňování, jen je třeba uvést, že nejsme z Pražské arcidiecéze.
Vyplnění tohoto dotazníku se mohou účastnit zájemci především z řad rodin našich farností –
přes náročnost a relativně velký rozsah textu – i přímou účastí při vyplňování, a to v úterý
3. 12. v 18.00 na faře ve Starém Rožmitále.
P. Jan Kuník

Pro velký rozsah důležitých aktualit zařazujeme adventní tématiku až do příštího čísla FZ. Děkujeme za pochopení a přejeme požehnaný závěr starého církevního roku a požehnaný začátek církevního roku nového!
Redakce

Děkuji všem, kdo se podíleli na náročné přípravě a náročném provedení
mše svaté s dětmi a mládeží dne 24.11. Pán Vám to oplať!
P. Jan Kuník

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
℡ 318 665 182 Uzávěrka příštího čísla je ve středu 4. 12. 2013. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz
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Nuže, Boží království má jednu příznačnou známku, která se dnes vyjadřuje velmi výstižnou formulí: „už“ a „ještě ne“. „Už“ je zde. Přišlo, je přítomno. Ježíš prohlašuje: „Nebeské království je
blízko, je mezi vámi.“ Ale v jiném smyslu nebeské království dosud nepřišlo. Má přijít, a proto se
modlíme: „Přijď království tvé.
(Raniero Cantalamessa: Panenství, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1993, 12)

Ježíš Kristus je král
Co si vybavíte, když slyšíte slovo král? Pohádkového krále, karetního, filmového, krále komiků,
krále diskoték a možná ještě spoustu jiných. Být králem znamená mít světskou moc, území, armádu,
žezlo… Taky svobodu, protože král není závislý na libovůli někoho jiného.
Nějaká taková byla i představa Piláta, před kterým Pán Ježíš prohlásil, že je skutečným králem. Pro
Piláta bylo ovšem nepochopitelné, jak toto někdo může tvrdit a nemít žádnou z těchto zdánlivě
nezbytných královských rekvizit. Jenže právě tyto rekvizity jsou znaky králů a vládců, jejichž panování je limitováno několika roky či desetiletími, zatímco to Kristovo trvá věčně. Je to království,
za kterým stojí Bůh. Království pravdy a života, svatosti a milosti, spravedlnosti, lásky a míru.
Ježíš je Král králů, Pán pánů, všemohoucí, vševládný, ale zcela jinak, než bychom čekali, jinak než
triumfem. Stal se králem svou poslušností vůči tomu, co chtěl jeho Otec, a pokorou, se kterou přijal
záměr vykoupení. I my jsme vyzýváni, abychom ho následovali, abychom se kvůli němu nebáli
ponížení, abychom se nebáli zřeknout sami sebe, svých plánů, představ, svých věcí.
Ježíš říká: „Moje království není z tohoto světa. Není vydobyto nějakým vítězným povstáním, ale je
darováno. Darováno právě skrze poslušnost.“
Často jsme svazováni tím, co chceme sami, bez Krista. Jsme svazováni ve svém smýšlení a jednání,
svým životem, v němž toužíme po svobodě, která ale záleží jen na nás samotných. „To je můj problém.! Je to moje věc!“ říkáme. Co na to Kristus? „Vzdej se všeho. I sebe, i své svobody. A až to
uděláš, potom teprve budeš svobodě blízko. Bude ti darovaná.“ Zní to zvláštně, viďte? Ale on hojností a dary nadmíru zahrnuje právě ty, kteří za ním přicházejí, když všechno opustili.
Ježíš Kristus je skutečný král. Král Vesmíru a světa, ale i tvého života. Je jím natolik, nakolik ho za
krále uznáš. Chce být vědomým Králem tvého probuzení a vstávání, Králem ranní modlitby i snídaně, pobytu ve škole i přestávek, Králem tvého studia i přípravy na povolání, Králem Tvého smýšlení, mlčení, mluvení i uvažování o tom, jakým způsobem chceš v životě pomáhat druhým, Králem
všech tvých vztahů, tvých dopisů, tvých her, tvých zájmů, tvého usínání…
Při posledním soudu se ukáže, že svět se proměňoval k lepšímu pouze činy lásky a ničím jiným. Na
konci života zjistíme, že cenu má jen to, co jsme vykonali z lásky ve službě Krista Krále. Tento
svátek by nám měl být posilou k přijímání práce pro Boží království.
Je jím skutečně i pro tebe? Modlím se za to, aby byl a aby ses mohl spolu s ním stát požehnáním
pro druhé.
Text brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho. http://www.biskupstvi.cz

Zprávy
Sbírka Charita pro Filipíny již s téměř pěti miliony
Od úderu ničivého tajfunu na Filipínách uplynuly již téměř dva týdny, pomoc z celého světa však stále
nepřestává proudit. Pomoc v nejhůře zasažených oblastech od prvních okamžiků poskytuje Charita
Filipíny. Tuto Charitu podporuje mezinárodní humanitární tým, tím pádem tedy i Charita ČR.
Manila: V rámci světové pomoci se česká Charita podílí na distribuci okamžité pomoci ve formě dodávky stanových plachet či potravinových a hygienických balíčků. Za zmínku jistě stojí i to,
že na sbírkové konto Charity ČR již dárci přispěli částkou téměř pět milionů Kč.
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dnes schválilo finanční příspěvek na pomoc obětem tajfunu na
Filipínách ve výši 200 000 Kč. Peníze budou převedeny na konto Charity Česká republika.
„Za finanční dary na pomoc Filipínám jsme velmi vděčni. Současně jsou pro nás ale závazkem.
Prostředky využijeme na pomoc obětem tajfunu podle aktuálních potřeb, zjištěných na základě
šetření v terénu, které provádí sesterská organice Charita Filipíny a ve spolupráci s naším pracovníkem,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR.
Finanční prostředky na Filipínách pomohou lidem a komunitám v oblastech, které 8. listopadu
zasáhl tajfun Haiyan.
Finanční sbírka pro Filipíny
Charita ČR otevřela také sbírku Charita pro Filipíny, kam lze posílat finanční dary – číslo bankovního účtu je 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 133.
Na sbírkový účet pro Filipíny již přispěli dárci částkou 4 657 930 Kč (stav k 21. 11. 2013, 8.00).
Další prostředky na pomoc Filipínám přišly prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITASVET na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita ČR obdrží 28,50 Kč. Službu zajišťuje Fórum dárců. Na tento účel přišlo k dnešnímu dni již 6 780 DMS, což představuje částku ve
výši 193 232 Kč. Více informací naleznete na www.charita.cz, stránce o sbírce Charita pro Filipíny
a fotografie z dnešního dne (21. 11.) na charitní facebookovém profilu.
(Zdroj: Jan Oulík, Charita ČR) Autor: František Jemelka, http://tisk.cirkev.cz

Naše farnosti se připojí k této sbírce Charita pro Filipíny při bohoslužbách
v sobotu 23. 11. v 18 hod. v Rožmitále a v neděli 24. 11. v 8.15 hod. ve Starém
Rožmitále a v 10.00 hod. ve Hvožďanech. Děkujeme za Vaše dary!
P. Jan Kuník
Pontifikální bohoslužba k zakončení Roku víry
V den Slavnosti Ježíše Krista Krále, v neděli 24. listopadu 2013 od 9,00 hodin
bude českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour, OFMCap. v katedrále
sv. Mikuláše slavit pontifikální bohoslužbu k zakončení Roku víry, který vyhlásil Svatý otec Benedikt XVI.
www.bcb.cz

Pastýřský list biskupa Jiřího na závěr Roku víry
Drazí bratři a sestry,
dnes vrcholí Rok víry, který oznámil svým listem „Brána víry“ Benedikt XVI. 11. října 2011 a
který jsme spolu s ním zahájili rok nato 11. října 2012. Tehdy jsem Vám napsal i já krátký pastýřský list, který dnes mohu znovu podepsat a doporučit.
Rok víry znamenal pro nás zároveň velké jubileum 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje.
Nečekanou událostí bylo ukončení služby papeže Benedikta XVI. a volba nového papeže Františka.
V tomto roce se zároveň uskutečňuje začátek nového uspořádání života naší české církve v současné
společnosti. Máme přijmout do vlastních rukou a vlastní zodpovědnosti i naše hospodaření.

Byli jsme u voleb, které jsou velkou výzvou pro nás všechny, abychom viděli, že potřebujeme
všichni jako sůl znovu a znovu žít z víry a těšit se z Božího zákona a Nové smlouvy, kterou obnovujeme při každé mši svaté s možným velkým, praktickým užitkem a průnikem i dosahem
do našeho všedního života.
Chci Vám dnes, jakoby na rozloučenou s Rokem víry, i na start do další naší cesty následování Pána
Ježíše, shrnout těchto pár myšlenek:
1. Hleďte si nedělní mše svaté!
2. Modlete se denně!
3. Denně zpytujte večer svědomí a zajděte pokud možno každý měsíc ke svaté zpovědi.
4. Žijte s Církví a v Církvi – spoluvytvářejte jí nejen v neděli, ale celou křesťanskou existencí a
křesťanským chováním.
Buďte poctiví, pravdiví, důvěryhodní (co chcete, aby dělali jiní, dělejte předně vy sami). Hledejte hlouběji
a vroucněji, kdo je to vlastně Bůh a učte se svou víru sdílet v lásce, taktu, v pokoře, činem i slovem.
Mějte se rádi! Usilujte o to! Uchovejte si požehnané rodinné vztahy!
Milovat znamená mít rád a z toho plyne radost. Pravá radost, pravé radování. Být rád na světě. Nic
nového, viďte!? Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i navěky. Je to vždy nové a krásné. Pán Bůh vám
žehnej. A nyní Vás prosím o tři minuty ticha, aby to mohlo doznít v našich srdcích.
Mons. Jiří Paďour, OFMCap., biskup

Rodině i jejím těžkostem se bude věnovat příští biskupská synoda
V úterý 5. listopadu 2013 proběhla ve Vatikánu prezentace přípravného dokumentu k nadcházející
biskupské synodě, jejímž tématem bude rodina.
Vatikán: Tématem rodiny se bude zabývat nadcházející shromáždění biskupské synody, které
svolal papež František. V úterý 5. listopadu 2013 proběhla ve Vatikánu prezentace přípravného
dokumentu synody, jenž byl rozeslán biskupským konferencím po celém světě.
Podle generálního sekretáře synody Lorenza Baldisseriho proběhne synoda ve dvou částech. První,
mimořádné zasedání, které se uskuteční v říjnu 2014, si klade za cíl shromáždit informace a svědectví o současné situaci rodin ve světě, aby jim mohlo být věrohodně hlásáno evangelium. Druhé,
řádné zasedání, je naplánované na rok 2015 a má stanovit pracovní směrnice pro pastoraci rodin.
Mons. Baldisseri na prezentaci vysvětlil, proč je první zasedání mimořádné: „Je zřejmé, že společenská a duchovní krize současného světa má vliv na rodinný život a vytváří naléhavou pastorační
potřebu, která ospravedlňuje svolání mimořádného generálního shromáždění.“
Na prezentaci vystoupil také maďarský kardinál Péter Erdö, generální zpravodaj synody. Podle
něho přípravný dokument přibližuje rodinu jako Bohem chtěnou realitu: „Rodina je představená
jako skutečnost, jež pramení z Boží vůle a tvoří společenskou realitu. Není to tedy pouhý vynález
lidské společnosti, a už vůbec ne nějaké lidské mocnosti. Jedná se o přirozenou skutečnost, která
byla povýšena Kristem v kontextu Boží milosti. Dokument, stejně jako církev, úzce spojuje problematiku rodiny s otázkou manželství.“
Součástí přípravného materiálu je také seznam otázek, na které mají jednotlivé biskupské konference odpovědět. Dotazy, mezi něž patří např. zkušenosti s přípravou na manželství na daném území,
modlitba v rodině a vliv současné kultury, mezigenerační problematika apod., se dělí na osm okruhů: Znalost a přijímání biblického a církevního učení ohledně rodiny, vnímání manželství podle
přirozeného řádu, pastorace rodin v kontextu nové evangelizace, pastorace tváří v tvář některým
obtížným manželským situacím (rozvedení a znovu sezdaní, spolužití na zkoušku, fakticky existující soužití apod.), problematika svazků osob stejného pohlaví, výchova dětí, jež vyrůstají v neregulérních manželstvích, otevřenost manželů k životu a vztah mezi rodinou a člověkem. „Celý dotazník
je třeba zasadit do vyššího kontextu: Kromě existujících problémů otevírá perspektivu k uznání
skutečnosti, že rodina je skutečným darem lidstvu,“ uvedl kardinál Erdö.
Podle arcibiskupa Bruna Forteho, který na setkání též vystoupil, je cílem dotazníku především
naslouchat problémům dnešního člověka: „Nejedná se o diskuzi ohledně věroučných otázek, které
byly mimochodem rozvinuty v nedávném učení církve. Vyplývá z toho spíše pozvání pro celou církev, aby naslouchala problémům a očekáváním, jež dnes prožívají mnohé rodiny; aby jim projevila
blízkost a nabídla věrohodným způsobem Boží milosrdenství a krásu toho, když člověk odpoví na
Boží povolání.“

Také jste naštvaní z politiků? Máme pro vás tip. Adoptujte si jednoho!
Mnozí lidé si nevědí rady, co si počít s naštvaností z politiky
Mnoho lidí je dnes oprávněně rozpačitých a rozhořčených z politické situace u nás. A mnozí nevědí, co s tím. Kromě nadávání na politiku existují nejrůznější možnosti, jak se do řešení věcí veřejných zapojit. Jednou z těchto možností, která je dostupná úplně každému (křesťanovi), je možnost
se za politickou situaci u nás vytrvale a společně modlit.
„Adoptuj si politika“
Na výročí listopadové revoluce se 17. 11. 2013 spouští zcela nová iniciativa „Adoptuj si politika.cz“, která lidi spojuje v jakési modlitební stráži nad našimi politiky.
Každý, kdo se do iniciativy zapojí, obdrží jednoho politika, za něhož se bude pravidelně přimlouvat. Adoptovat politika k modlitbě si může buď jednotlivec, anebo rodina, společenství, komunita,
farnost, sbor… Cílem projektu je motivovat lidi ke společné a vytrvalé modlitbě za konkrétní politiky, kteří v poslanecké sněmovně, senátu, vládě a ve funkci prezidenta ČR rozhodují o zákonech a
o celkovém směřování naší země. Nejde o propagaci nějakých politických stran ani o prosazení
jakéhokoli politického názoru.
„Adoptuj si politika.cz“ vychází z dobře fungujícího slovenského projektu “Adoptuj si politika.sk”,
který byl spuštěn 1. ledna 2013, v den 20. výročí vzniku Slovenské republiky. U nás projekt začíná
symbolicky 17. listopadu – na výročí sametové revoluce. Do projektu se lze zapojit prostřednictvím
IMA, http://www.vira.cz
webové stránky „Adoptujsipolitika.cz“.

Naučná cesta spojí Svatou Horou s vězeňským táborem Vojna
Naučná cesta mapující osudy politických vězňů komunistického režimu bude od 23. listopadu 2013
spojovat Svatou Horu u Příbrami s památníkem Vojna. Otevření stezky proběhne v tuto sobotu na
Svaté Hoře u Příbrami od 11.00 hodin a u Památníku Vojna od 14.00 hodin.
Naučná stezka Po stopách politických vězňů vznikne v okolí Památníku Vojna, nedaleko obce
Lešetice u Příbrami. Zároveň spojí město Příbram, poutní místo Svatá Hora a Památník Vojna,
jedno z vězeňských zařízení komunistického režimu.
„V okolí tohoto památníku vznikne několik informačních panelů představujících konkrétní místa a příběhy politických vězňů. Tyto panely usnadní orientaci turistům a příchozím návštěvníkům,“ říká koordinátor projektu Josef Hovorka, podle něhož bude trasa značena a vybavena 7 informačními panely ve
třech jazycích. „K orientaci napomohou také směrovky cyklostezky, stejně tak jako aplikace Paměť
národa, která je zdarma ke stažení. Panely obsahují rovněž QR-kódy pro chytré telefony s dalším zajímavým obsahem, obohaceným o autentické nahrávky a fotografie,“ dodává Josef Hovorka.
Stezku lze absolvovat pěšky nebo na kole, bez problémů ji zvládnou i rodiny s dětmi. Záštitu nad
projektem převzal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. „Protože cílem projektu je přispět
k rozvoji demokratického myšlení mládeže, společnosti a v neposlední řadě také napomoci českoněmeckému porozumění, rád přebírám záštitu nad touto stezkou,” uvedl kardinál Duka.
Autor: Jiří Prinz, http://tisk.cirkev.cz

O majetkovém narovnání na jednom místě
Proces naplňování zákona o majetkovém narovnání je již v plném proudu. Tiskové středisko ČBK proto
připravilo jednoduchý web, kde k zákonu a jeho naplňování naleznete vše podstatné. Navazujeme tak na
plakáty s mottem: Sloužíme lidem bez rozdílu vyznání, které se již objevily, nebo ještě objeví ve vašich
farnostech. Se zajímavou iniciativou v této oblasti přišlo na svém webu mj. i Biskupství brněnské.
Praha: Web www.sluzbaverejnosti.cz se bude snažit souhrnně na jednom místě zveřejňovat vše
podstatné k naplňování zákona 428/2012 Sb. z pohledu Církve Římskokatolické.
Naleznete zde základní informace, odpovědi na nejčastější otázky, aktuality, zajímavé odkazy aj.
Obsah bude postupně doplňován a upřesňován.
Touto formou webu chceme nejen zpřístupnit informace, které pomohou porozumět problematice,
ale také představit katolickou církev jako instituci, která je otevřena všem. Zřizuje či provozuje instituce, které jsou určeny pro lidi bez rozdílu vyznání. Má „co nabídnout“ i nevěřícím či hledajícím. Hraje důležitou úlohu ve společnosti, která majetkovým narovnáním jednoduše nevymizí.
Slouží veřejnosti. Informace k naplňování zákona o majetkovém narovnání budou i nadále k dispozici také na www.cirkev.cz.
Posílení informovanosti ve výše uvedené oblasti lze očekávat také v jednotlivých diecézích ČR.
Např. na webových stránkách brněnského biskupství již byla nedávno spuštěna nová rubrika
s názvem Jak dále? (po majetkovém narovnání), kde budou postupně zveřejňovány konkrétní
informace o výhledech a finančních plánech brněnské diecéze, o dlouhodobém horizontu i nejbližších rozhodnutích, která v této oblasti budou učiněna.
Autor: František Jemelka, http://tisk.cirkev.cz

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 25. listopadu do 8. prosince 2013
Den

Starý Rožmitál
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Hvožďany

Ostatní

Pondělí

25. 11.

mše svatá není

Úterý

26. 11.

17,00 Rq za Věru Kocourkovou

9,30 Kněžský den Č. Budějovice

Středa

27. 11.

17,00 Za Marii Vonáškovou a její rodiče

18,00 Biblická hodina
Společenské centrum

Čtvrtek

28. 11.

8,30 Za Pavla Kumheru, za Jana Jindrleho
a za Jiřího Skoupila

17,00 mše svatá
Voltuš

Pátek

29. 11.

18,00 Za Marii a Adolfa Trčkovy, za
rodinu Trčkovu, Průchovu a za d. v o.

18,00 Setkání mladých
Mirovice- fara

18,00 (resp. po rozsvícení městského
ván. stromu)
Za farníky + žehnání adv. věnců

dopol. Duchovní obnova mladých
Mirovice- fara
17,15 Promluva před rozsvícením
měst. ván. stromu nádvoří P. muzea
17,30 Žehnání ván. stromu Náměstí

11,00 křest Vojtěcha a Jana
Orlových (?)
Sobota

30. 11.

Neděle

1. 12.

Pondělí

2. 12.

Úterý

3. 12.

18,00 vyplňování dotazníku pro
17,00 Za Jaroslava Sýkoru, Jaroslava
Bisk. synodu o rodině (viz dále FZ) Flemra a d. v o.

Středa

4. 12.

7,00!! – Roráty Za Marii a Karla
Kloudovy a za Marii a Jos. Tolmovy

Modlitební setkání není.
(Pouť duch. správce)

Čtvrtek

5. 12.

Mše sv. za rodiče Kulovaných a dceru
Marii bude odsl. v místě pobyu

Mše svatá v Centru soc. sl. není.
(Pouť duch. správce)

Pátek

6. 12.

Slavnost sv. Mikuláše, hlavního patrona
českobudějovické diecéze
18,00 Za Tomáše Křivana

Sobota

7. 12.

18,00 Za farníky

Neděle

8. 12.

1. neděle adventní
8,15 Za Josefa Drazdíka, jeho
rodiče, rodiče Větrovských a oba
† rody + žehnání adv. věnců

10,00 mše sv.
16,00 žehnání
adv. věnců
před obec.úř.
mše svatá není

2. neděle adventní
8,15 Na dobrý úmysl (Jarosilovi)

9,30 Vikariátní konference Čimelice

10,00 mše
svatá

14,00 požehnání kostela sv. Barbory
a poutní mše sv. Pročevily

