
Spolupráce funguje 
Už nyní existuje řada příkladů velmi dobré spolupráce mezi církví a nejrůznějšími kulturními insti-
tucemi věnujícími se zpřístupňování kulturního dědictví veřejnosti. Zmínit lze situaci v Olomouci, 
Kroměříži či například Plzni, kde Západočeské muzeum již déle než rok realizuje ve spolupráci 
s plzeňským biskupstvím projekt zaměřený na prezentaci církevního umění plzeňské diecéze. První 
dvě uvedená místa potom spojuje příkladný a následováníhodný projekt Arcidiecézního muzea, 
které je součástí Muzea umění Olomouc. 
O úsilí církve seznámit veřejnost s uměleckými díly minulosti svědčí i její snaha zakládat vlastní 
církevní muzea. V současné době tak například funguje diecézní muzeum v Brně na Petrově. 

Jiří Prinz 
 

Vychází oficiální český překlad encykliky Lumen fidei  
Dnes, ve čtvrtek 17. října 2013, vychází oficiální český překlad nové papežské encykliky Lumen 
fidei (Světlo víry). V závěru Roku víry ji vydává Karmelitánské nakladatelství. 
Jak již dříve prohlásil papež František, tato encyklika je text napsaný „čtyřručně“. Z větší části ji 
připravil emeritní papež Benedikt XVI., který ji po své abdikaci předal k dokončení svému nástup-
ci. Ten Benediktův koncept přijal, text doplnil a upravil. „Vznik encykliky je obdivuhodným proje-
vem spolupráce a především vzájemné úcty a pokory obou papežů, kteří jsou v mnohém ohledu tak 
rozdílní,“ říká k tomu šéfredaktorka Karmelitánského nakladatelství Kateřina Lachmanová.  
Encyklika o víře je završením řady encyklik Benedikta XVI. věnovaných božským ctnostem, tedy 
lásce (Deus caritas est, „Bůh je láska“) a naději (Spe salvi, „V naději jsme spaseni“). Zároveň čtená-
ře uvádí do magisteria papeže Františka, jak dosvědčil během oficiální prezentace encykliky ve 
Vatikánu arcibiskup Rino Fisichella: „Je třeba bez váhání říci, že ačkoliv Lumen fidei přebírá ně-
které intuice a body obsahu, jež byly vlastní magisteriu Benedikta XVI., jedná se plně o text papeže 
Františka. Nacházíme zde jeho styl… Bezprostřednost použitých výrazů, bohatství obrazů, o nichž 
se zmiňuje, a osobitost některých citací dávných i moderních autorů činí z tohoto textu opravdový 
úvod k Františkovu magisteriu.“ 
Víra je podle tohoto textu především vztah, proto je nezbytné vnímat její hluboký existenciální 
rozměr, neodlučně spjatý s láskou, ale i s radostí. „Víra nás otevírá lásce, která pochází od Boha a 
přetváří tak náš pohled na věci, neboť láska nese s sebou světlo. Láska je autentická tehdy, když nás 
pojí s pravdou a sama pravda nás k sobě přitahuje silou lásky. Tento objev lásky, která je prame-
nem poznání, je jedním z nejkrásnějších důrazů této encykliky,“ popsal některá témata prefekt kon-
gregace pro nauku víry Gerhard Müller. 
Víra není podle encykliky pouze osobní záležitostí. Má blahodárný vliv i na mezilidské vztahy, 
rodinou počínajíc, politikou pokračujíc a mezinárodními vztahy konče.  
„Encyklika Lumen fidei je nabídkou k upevnění křesťanské víry. Osvětluje její základy a povzbuzuje 
k radikálnímu životu podle evangelia,“ uzavírá odpovědný redaktor Pavel Mareš. 
Knihu vydává Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, má 64 stran a stojí 69 Kč. K dostání je 
v celé síti knihkupectví KNA (www.kna.cz/prodejny/) a e-shopu na www.ikarmel.cz.  

Ondřej Mléčka 
 

Zprávy a oznámení 
Schůzka farní rady 
Členové farní rady jsou zváni na její schůzku, která se uskuteční v úterý 22. října od 19,00 hodin na faře. 
 

Změna v začátku bohoslužeb 
Po návratu k normálnímu středoevropskému času budou bohoslužby v úterý a ve středu začínat již 
v 17,00 hodin, středeční modlitební setkání a biblické hodiny v 18,00 hodin a bohoslužby ve Voltu-
ši v 17,00. Začátek ostatních bohoslužeb zůstává beze změn. 
 

Hrabání listí 
Úklid hojné úrody listí v okolí farního kostela ve Starém Rožmitále lze jen stěží plánovat, neboť 
část listí je stále ještě na stromech a také nevíme, jak se vyvine počasí příštích dnů. Termín hro-
madného úklidu listí bude oznámen při ohláškách. Jednotlivci či menší skupinky se však mohou 
domluvit mezi sebou a využít příhodného počasí mimo tento termín. Prosím proto o Vaši hojnou 
účast, aby se vše podařilo uklidit co nejrychleji. Listí je třeba dostat k silnici, aby je mohly technic-
ké služby odvézt. Pán Bůh zaplať všem, kdo přijdou pomoci. 
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FARNÍ ZPRAVODAJ  

 

 Číslo 16  Ročník X   20. ří jna 2013 
 

 
 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři Farního zpravodaje!  
Vyprošuji nám všem, a to nejen v následujícím volebním čase, dar odpovědnosti spojený 

s opravdovou svobodou, ke které nás osvobodil Kristus. 
P. Jan Kuník 

 
Citáty na úvod 

 „Svoboda znamená zodpovědnost. To je důvod, proč se jí většina z nás obává.“ 
George Bernard Shaw 

 

 „Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“ 
Elbert Hubbard 

 

 „Láska a svoboda znamenají konec strachu a otrokářství.“ 
Richard David Bach 

 
Modlitba za národ 

 
Po devět dnů od 16. do 24. října 2013 se budou věřící pražské 
arcidiecéze modlit za osud svého národa. První den modliteb, 
které zaštítil kardinál Dominik Duka OP, bude zahájen ve Svato-
václavské kapli svatovítské katedrály 16. října mší svatou od 
15.45 hodin. 
V dalších dnech bude modlitba ve Svatováclavské kapli katedrály 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha začínat vždy od 16.15 hodin a poté 

bude pokračovat u hrobu sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Kdo se nebude moci 
zúčastnit modliteb ve svatovítské katedrále a svatojiřské bazilice, může se připojit se svojí modlit-
bou na kterémkoliv jiném místě. 

Dominika Bohušová OP 
 
Text modlitby za národ 
Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast. 
Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním. 
Prosíme Tě, dej nám i dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí. 
Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás,  
abychom žili ve vzájemném porozumění a každý na svém místě  
po vzoru sv. knížete Václava zodpovědně konali svůj úkol.  
Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen 

http://www.apha.cz 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



Pastýřský list biskupa Jiřího před nastávajícími volbami do parlamentu 
Drazí bratři a sestry ve víře, 
budou volby do parlamentu a proto jako váš pastýř vám chci připomenout, že katolíci mají morální 
povinnost usilovat o společné dobro i využitím svého volebního práva. Tím vyjadřujeme spoluzod-
povědnost za uspořádání společnosti. Ano, i vedení státu. Na každém z nás záleží, komu dáme svůj 
hlas. Koho pověříme, aby jednal naším jménem v parlamentu. 
Myslím, že pro nás věřící má logiku, volit stranu, která má křesťanství ve svém programu. 
Musíme se učit zasazovat se jako křesťané zakotvení ve víře v Krista, pokojně, upřímně a pevně 
o společné dobro všech. Vzrůstající výslovná averze vůči Církvi u některých politických stran je tak 
agresivní, že nemůžeme zbaběle mlčet. 
Jaký je váš postoj? Co si o tom myslíte? O co vám jde? O co nám jde? 
Dělejme to podle svatého Petra, který ve svém prvním listu píše: „Buďte vždy hotovi k obraně proti 
každému, kdo žádá od vás účty z vaší naděje. Braňte se však s tichostí, bázní a s čistým svědomím, 
aby ti, kdo tupí váš dobrý život v Kristu, byli zahanbeni v tom, v čem vám nactiutrhají.“ 
 

Ze srdce vám žehnám. Váš biskup Jiří. 
 
Slavnost Všech svatých (1. 11.) a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2. 11.) 
 

Nabízíme bližší vysvětlení obou svátků: 
Křesťanské Krédo – vyznání víry v Boha – vrcholí vyznáním víry ve vzkříšení mrtvých a ve věčný 
život. Křesťané věří, že tak jako Kristus vstal z mrtvých a žije bez časoprostorového omezení navě-
ky, tak také spravedliví po své smrti budou žít navěky. Víra ve vzkříšení z mrtvých je podstatným 
prvkem křesťanské víry už od jejích počátků. 
 

Slavnost Všech svatých vychází z historické události zasvěcení římského Pantheonu (původně 
pohanského chrámu všech olympských bohů) Panně Marii a všem svatým mučedníkům 13. května 
609. Avšak na křesťanském Východě se slavil společný svátek všech mučedníků již od 4. století. 
Od 8. století se v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků začal slavit svátek Všech svatých (nejen mu-
čedníků) 1. listopadu. Toto datum se ustálilo snad proto, že u Keltů začínal v tento den nový rok. 
Slavení svátku Všech svatých se brzy rozšířilo a v Římě se slaví pravidelně od 9. století. Jde 
o společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili do „nebe“, to znamená do stavu svrchovaného 
a konečného štěstí ve společenství s Bohem a se všemi, kteří jsou spojeni s Kristem, který svou 
smrtí a zmrtvýchvstáním nebe „otevřel“. Toto tajemství společenství se samotným Bohem překoná-
vá jakékoliv chápání a jakoukoliv představivost. Bible o tom mluví obrazně: život, světlo, pokoj, 
svatební hostina, víno, království, otcův dům, nebeský Jeruzalém, ráj: „Co oko nevidělo, co ucho 
neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ (1Kor 2,9) 
 

Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou 
na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do této sku-
tečnosti a jsou ve fázi „očišťování“. Církev – s odvoláním na některé 
biblické texty – nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za 
zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je sou-
částí každé mše. Po stanovení slavnosti Všech svatých na 1. listopad se 
začíná Vzpomínka na všechny zemřelé slavit v následující den. Její veřej-
né slavení se objevuje po roce 998 ve francouzském benediktinském 
klášteře v Cluny. Od 11. do 13. století se památka rozšířila do dalších 
zemí a od 14. století zdomácněla v Římě. Od roku 1915, kdy v první 
světové válce zahynulo veliké množství lidí, mohou kněží celebrovat toho 
dne tři mše. 
V tyto dny lidé častěji než jindy navštěvují hřbitovy a hroby svých zemřelých, zdobí je květy, věnci 
a svícemi, které jsou symbolem života, a modlí se za mrtvé. V minulosti se v některých vsích na 
českém a moravském venkově peklo zvláštní pečivo zvané „dušičky“, jímž se obdarovávali potřební. 

 

http://www.katolik.cz, redakčně upraveno 

Zprávy 
 

Prohlášení ČBK, ERC a FŽO: Majetek využijeme ke službě všem 
Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí vydávají společ-
né prohlášení Majetek využijeme ke službě celé společnosti. Vyjadřují v něm odhodlání sloužit i 
nadále všem bez rozdílu a připravenost využít majetek navrácený v rámci majetkového narovnání 
ke službě celé společnosti. Text uveřejňujeme v plném znění. 
Česká biskupská konference, církve sdružené v Ekumenické radě církví a Federace židovských obcí 
považují za potřebné vyslovit se k probíhajícímu majetkovému narovnání a k některým hlasům, 
které se jej snaží zpochybnit. 
Jsme si vědomi odpovědnosti, která přichází s novým modelem podle zákona č. 428/2012 Sb., 
z něhož mimo jiné vyplývá postupné ukončení financování naší činnosti ze státního rozpočtu. De-
klarujeme, že prostředky, které jsou předmětem majetkového narovnání, budeme využívat ke službě 
všech vrstev společnosti, k podpoře vzdělání, kultury a v neposlední řadě k pomoci potřebným. 
Kromě hlásání náboženských a etických principů je naším posláním podávat pomocnou ruku těm, 
kdo to potřebují. Svědectvím toho, že toto své poslání bereme vážně, je např. Charita a Diakonie, 
které představují dvě největší neziskové organizace v sociální i zdravotnické oblasti v ČR a ročně 
pomohou desítkám tisíc občanů v obtížné situaci. Naše domovy sociální péče se starají všestranně 
o seniory.  Pomoc prostřednictvím hospicové služby klade důraz na důstojný odchod člověka. Ško-
ly, zřízené našimi církvemi a náboženskými společnostmi, se řadí k těm nejkvalitnějším v zemi. 
Organizace zaměřené na volný čas mládeže vychovávají k zodpovědnému přístupu k životu. Naše 
chrámy, kostely, kláštery či synagogy a další církevní a náboženské památky jsou nejen součástí 
české národní identity a kultury, ale jako cíl putování mnohých návštěvníků z celého světa předsta-
vují pro státní rozpočet zásadní přínos. Jejich rekonstrukce a údržba nás však na druhou stranu stojí 
nemalé finanční prostředky. Farnosti, sbory a další náboženské organizace jsou pak centry rozmani-
tých aktivit, které přispívají k rozvoji občanské společnosti. 
Česká biskupská konference, církve sdružené v Ekumenické radě církví a Federace židovských obcí 
prohlašují, že jsou odhodlány plnit svá poslání ku prospěchu celé společnosti. Stejně jako mnoho-
krát v minulosti, jsou připraveny nabízet účinnou pomoc i v krizových situacích. Naše víra i naše 
duchovní tradice nás zavazují k tomu, abychom takto jednali vždy a aby z našich úspěchů měli 
prospěch všichni. 

http://tisk.cirkev.cz 
 

Navrácená umělecká díla zůstanou veřejnosti přístupná 
Nejen polnosti, lesy či budovy, ale i některé obrazy a jiná umělecká díla mohou být navráceny 
původním majitelům v rámci majetkového narovnání státu s církvemi a náboženskými společnost-
mi. V této souvislosti se objevují obavy, zda navrácená umělecká díla budou i nadále k vidění ve 
veřejně přístupných expozicích. Jsou takové obavy opodstatněné? Opravdu hrozí stěhování z galerií 
takříkajíc za nepřístupné zdi klášterů? Téma pro následující článek.  
Téměř paniku vyvolala u části veřejnosti zpráva, podle níž řád augustiniánů požádal v rámci majet-
kového narovnání státu s církvemi o navrácení dvou Rubensových obrazů ze sbírek Národní galerie. 
Znamená to snad, že díla barokního mistra opustí Národní galerii a budou se stěhovat do kláštera 
augustiniánů na pražské Malé straně? Podle augustiniánů nikoliv. „Po získání obrazů chceme uza-
vřít smlouvu s Národní Galerií a nechat obrazy k výstavě zdarma na dobu neurčitou,“  ujišťují na 
svých webových stránkách zástupci řádu. 
Podobně je tomu i v jiných případech. Již dnes jsou totiž ve státem, kraji či obcemi zřizovaných 
organizacích (muzea, galerie,atd.) vystavována díla patřící církvi, a to na základě dlouhodobých 
zápůjček. Podle zastupujícího generálního ředitele Národní galerie v Praze Víta Vlnase by tomu tak 
mělo být i po dokončení majetkového narovnání státu s církvemi. "Současné vedení Národní gale-
rie v Praze v zájmu státu a v součinnosti s církvemi a náboženskými organizacemi směřuje k doho-
dě, která stanoví, že předmětné věci umělecké povahy - pokud se po posouzení stanou majetkem 
církví a náboženských společností - nadále zůstanou formou zápůjčky ve stálých expozicích Národní 
galerie v Praze," řekl na dnešní (10. října 2013) tiskové konferenci k tomuto tématu Vít Vlnas.  
Zástupci církve jeho slova potvrzují. "Hlavním úkolem církve je hlásání evangelia. Pro tento účel 
nechávala také kdysi u nejlepších mistrů umělecká díla zhotovovat. Proto je v jejím vlastním zájmu, 
aby díla nesoucí biblické poselství byla přístupna co nejširšímu publiku a nezůstala skryta zrakům veřejnos-
ti," vysvětluje vztah církve k navraceným uměleckým dílům generální sekretář ČBK Mons. Tomáš Holub.



 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 21. října do 3. listopadu 2013 
Starý Rožmitál 

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

Pondělí 21. 10.  mše svatá není   

Úterý 22. 10.  18,00 Za farníky  19,00 Schůzka farní rady 
fara 

Středa 23. 10.  18,00 Za farníky  19,00 Modlitební setkání 
Společenské centrum 

Čtvrtek 24. 10.  8,30 Volná intence    14,30 mše svatá  
Centrum soc. služeb 

Pátek 25. 10. 18,00 !!! Za přítomné na Setkání 
mladých     

Volby do PS Parlamentu ČR 
19,00 Setkání mladých 
z Rožmitála, Březnice a okolí 
s P. Romanem Dvořákem 
z DCM fara Starý Rožmitál 

Sobota 26. 10. 13,00 křest Karolíny Koukolové 18,00  Volná intence    Volby do PS Parlamentu ČR 

Neděle 27. 10. 8,15 Na poděkování Bohu za 
45 let společného života  10,00  

mše svatá  

Pondělí 28. 10.  mše svatá není   

Úterý 29. 10.  17,00 Za farníky   

Středa 30. 10.  17,00 Za Vlastu Hoyerovou  18,00 Biblická hodina 
Společenské centrum 

Čtvrtek  31. 10.  8,30 Za farníky     17,00 mše svatá  Voltuš 

Pátek 1. 11. 
Slavnost Všech svatých 
18,00 Za všechny věrné zemřelé 
+ bohoslužba na farním hřbitově 

   

Sobota 2. 11.  

Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé 
18,00 Za všechny věrné zemřelé + 
bohoslužba na městském hřbitově 

Vzpomínka na 
všechny věrné zemřelé 
16,00 Za v.v.zemřelé  + 
bohoslužba na hřbitově 

 

Neděle 3. 11. 8,15  Volná intence    10,00 mše svatá  


