
Exercicie pro pedagogy a studenty – Svatá Hora u Příbrami 
V termínu 12. - 16. srpna 2013 se v exercičním domě na Svaté Hoře u Příbrami konají Exercicie pro 
pedagogy a studenty. Téma: „Boží pedagogika“. Exercitátor: P. Petr Beneš, CSsR. Přihlášky na: 
http://svata-hora.cz/user/registerExercicie 
 
Pouť k Panně Marii Klokotské 
Program: 
Čtvrtek 15. srpna 2013 
17,00 mše svatá - celebruje P. Václav Hes 
19,00 varhanní koncert 
Sobota 17. srpna 2013 
 8,00 první mše svatá – celebruje P. Marek Dunda (koordinátor časopisu „Milujte se!“)  
 9,00 a 11.50 beseda o „nové evangelizaci“ 
10,00 hlavní mše svatá – celebruje Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický 
14,00 přednáška „Efez, město Panny Marie, sv. Jana a sv. Pavla“ – P. Pavel Zahradníček, Th.D., OMI 
15,00 Klokotské hodinky a svátostné požehnání s krátkou adorací 
17,00 mše svatá – celebruje P. Karl Zaiser, OMI 
Neděle 18. srpna 2013 
10,00 mše svatá – celebruje P. Pavel Zahradníček, Th.D., OMI 
15,00 zpívané Klokotské hodinky se svátostným požehnáním 
 
Exercicie s o. Anthonym pro mladé – Zámek Štěkeň u Strakonic 

Šestidenní exercicie v tichu tlumočené z angličtiny do češti-
ny 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 přestávkami 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 ANTHONY 
SAJI VC, 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 exerci-

cie zaměřené na uzdravení a obrácení. Přihlášky a informace: tel. 604 842 410 a www.frbill.info.   
e-mail: exercicie2013@seznam.cz 
 
Duchovní obnova s kardinálem Miloslavem Vlkem – Vranov u Brna 
Na poušti se objevuje hodnota toho, co je pro život podstatné. V současném světě tak existuje bezpo-
čet znamení vyjadřujících žízeň po Bohu, po nejzazším smyslu života. A na poušti jsou zapotřebí  
především lidé víry, kteří svým vlastním životem ukazují cestu k zaslíbené zemi a tak udržují naději 
v bdělém stavu.                                                           
Svatý otec Benedikt XVI. k vyhlášení Roku víry 
Duchovní centrum sv. Františka z Pauly zve na duchovní obnovu ROK VÍRY, která se koná v ter-
mínu 2. - 7. září 2013. Duchovní obnova je otevřena všem zájemcům, zasvěceným osobám i laikům. 
Je zaměřena na prohloubení společného prožívání Boží přítomnosti, společnou modlitbu a aktuální 
otázky Roku víry. Exercitátor: kardinál Miloslav Vlk. Více informací s kontaktními údaji viz: 
http://dc-vranov.cz/images/plakatky/2013/130902_rok_viry/rok_viry.pdf 

Vše na: www.bcb.cz 
 
Omluva 
Redakce FZ se omlouvá všem čtenářům za týdenní posun ve vydání tohoto čísla a děkuje jim za 
trpělivost a pochopení. 
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři FZ! 

Kéž zbytek prázdnin a dovolených prožijeme i v duchu následujícího citátu: 
„Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci – naději, spánek a smích.“  

Immanuel Kant  
Bůh Vám žehnej! 

Redakce 
 

Myslel jsem, že výchova dětí k víře bude snadnější… 
 

Jsem věřící člověk a s mojí ženou máme několik dětí, z nichž některé jsou již na prahu dospělosti. 
Vždy jsem si myslel, že výchova dětí k víře je 
snadnější, ale několik posledních let mě vede 
k poznání, že tomu tak není. Často se s tímto 
problémem cítím osamělý a je mi z toho smut-
no. Nejstarší děti se úplně odcizují a přebírají 
názory a chování svých nevěřících vrstevníků. 
To všechno pak vidí i jejich mladší sourozenci. 
Neumíme předávat dar víry a vše, co je s tím 
spojeno. Proti nám stojí přesila, tlak médií a 
různých vnějších vlivů.  Samozřejmě jsem si 
vědom, že jsem jistě udělal mnoho chyb ve 
svém životě i ve výchově. Snažím se za ně mod-
lit, ale někdy už nemám sílu a cítím se sklesle.                                                    Foto: Michal Němeček 
 
Milý tazateli 
Máte velkou rodinu, jste věřící a přál jste si, aby i vaše děti měly tento dar. Možná se na začátku 
zkuste zamyslet, co to pro Vás znamená „být věřící“. Je to soustava pravidel, které se snažíte 
dodržovat nebo je to vztah, blízkost s někým, koho se snažíte poznávat? Jaký je Bůh, ve kterého 
věříte? Je přísný, náročný, kontrolující nebo je především nekonečně milující, milosrdný, chápavý a 
laskavý? Tenhle náš obraz Boha pak totiž nabízíte svým dětem. Při vedení k víře, ani tak moc nezá-
leží na tom, co říkáme, ale důležité je především to, jak se tento náš vztah projevuje v našem životě. 
Nevím, jaký je váš vzájemný vztah se ženou, ale především právě jako manželé tvoříte obraz 
Boha. V Bibli je psáno – „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem 
Božím, jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1,27). A tento obraz pak ukazujeme všem, kteří jsou kolem 
nás, které potkáváme. 
Co pro své děti – především ty dospívající – teď můžete udělat? Dát jim svobodu a důvěru. 
A milovat je i přes všechny jejich nevěrnosti. Říci svůj pohled, postoj, ale nechat je, aby se učili 
volit a rozhodovat, nést důsledky svých rozhodnutí. V tomto věku platí víc než kdy jindy, že „je 
daleko důležitější mluvit s Bohem o dětech než s dětmi o Bohu“. Povzbuzuji Vás proto k vytrva-
losti v modlitbě a to i společně s manželkou. 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



Zde se otevírají další možnosti, jak můžete svým dětem pomoci. Totiž, že budete s manželkou 
pečovat o svůj vzájemný vztah. Zkuste ještě více hledat cesty, jak růst v lásce, jak se na sebe 
navzájem dívat Božíma laskavýma očima a jak mít na mysli dobro toho druhého. Skutečně, toto je 
jedna z cest – zajímat o to, co právě vaše manželka potřebuje, nikdy si neříct něco ve smyslu: „ale já 
už tě přece mám přečtenou“, hledat a objevovat skryté poklady, které jste ještě nenašli. Když budete 
vynalézaví v lásce, půjdete společně za Bohem. 
Vaše děti možná teď jen hledají vlastní cestu, vlastní dospělost, vlastní odpovědnost, vlastní postoj 
k Bohu. A k tomu často patří, že odmítají to, co vyznávají rodiče. Potřebují najít a přijmout sami 
sebe a to vůbec není jednoduché. Ví, co nechtějí, ale ještě neví, co chtějí. Možná se zkuste podívat 
na internetové stránky s nabídkou křesťanských akcí pro mladé. V období dospívání mají kama-
rádi daleko větší vliv než rodiče. Mladí potřebují zakusit, že nejsou osamoceni ve svém hledání a že 
nejsou jako věřící nějací mimozemšťané. Píšete, že proti nám věřícím stojí přesila, ale to tak není. 
Vždyť „když Bůh je s námi, kdo je proti nám?“ 

Marie Kutilová 
Internetový dotaz pro web vira.cz zodpověděla soukromá psychoterapeutická poradna v Sušici. 

V dotazu a odpovědi byly provedeny redakční úpravy, které dotaz a odpověď anonymizují. Případná podobnost 
je proto čistě náhodná (a ev. způsobená i tím, že popisovaný případ se vyskytuje obecně častěji.) 

 
Díky za vodu 

 

 

Foto: Lucie Zuzana Černá 
Vodík a kyslík v optimálním poměru 
Na internetu se objevila děsná zpráva. Dehydrovaní pacienti pili vodu z vázy. Ne na Sahaře, ale ve 
státních britských nemocnicích. Dobrý Bože, obávám se, že jsem ti za vodu ještě nikdy pořádně 
nepoděkovala. Chci to udělat teď. Děkuji ti, žes dříve, než mne stvořil vodík a kyslík, v optimálním 
poměru je spolu spojil v molekule H2O a připravil pro mne tento životodárný nápoj. Vlastně – teď 
mi to dochází – ono nejde jen o nápoj. Vždyť i moje vlastní tělo je skoro samá voda. A já tenhle tvůj 
dar dosud přijímala jako samozřejmost a nevážila si ho, jak si zaslouží. Jsem samozřejmě ráda, že 
mi v kuchyni teče nezávadná kohoutkovice, a nemusím tedy kupovat vodu v tom nechutném plastu. 
Jsem ráda, že mi teplá voda teče do vany a studená do záchodu. 
Máme dost vody i na splachování záchodu 
O tom se mé babičce ani nesnilo. V celém statku nebyl jediný kohoutek, nepočítám-li toho kokrhají-
cího. Zato v něm žilo devět dětí, rodiče, prarodiče a k tomu plný chlév dobytka. Pít chtěli všichni. 
Za domem stála suchá kadibudka a v dostatečné vzdálenosti od ní byla hluboká studna s ruční pum-
pou. Je pravda, že nemuseli platit vodné ani stočné, ale tu dřinu a nepohodlí jim opravdu nezávidím. 
Svou výhodu to ovšem mělo. Naši předkové tvým darem určitě neplýtvali tak, jako jím plýtváme 
my. Zcela jistě si více než my uvědomovali svou závislost na tobě a byli ti vděčnější. 
Bože, já mám tolik pitné vody, že ji používám i ke splachování záchodu. Vím, že to není hospodár-
né, ale jinou možnost nemám. Nevadí mi ani tak ten doplatek za vodu, jako spíš představa, že někdo 
někde žízní a já mu nejsem schopna pomoci. Tak tě prosím, napoj ho ty sám. A děkuji ti za ty dobré 
lidi, kteří lidem stavějí studny, ať už v Africe, nebo na Haiti. 
 

Zpracováno podle knihy: Marie Svatošová, Bůh mezi hrnci, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.  
Redakčně upraveno. 

Příběh brazilského mladíka, který oslovil papeže  
Rio de Janeiro. V sobotu 27. července se Svatý otec František v rámci své první apoštolské cesty 
setkal se zástupci brazilské politiky, kultury a ekonomiky. V městském divadle v Riu jej však pře-
kvapivě neuvítal některý ze zasloužilých zástupců národní elity, nýbrž osmadvacetiletý mladík, 
vysokoškolský pedagog a pastorační asistent. Walmyr Junior vylíčil svůj osud sirotka a obyvatele 
jedné z favel, jemuž se podařilo vymanit z drogové závislosti a díky stipendiu vystudovat na jezuit-
ské Katolické univerzitě v Riu, kde dosud působí. 
Ve své čtvrti jsem vždy veřejně odsuzoval obchodníky s drogami, kteří mladé lidi využívali jako 
levnou pracovní sílu. Když jsem sám poprvé zkusil drogy, na vlastní kůži jsem zažil bolest mládeže, 
odsunuté na okraj kvůli drogové závislosti. Dokázal jsem tuto slabost překonat, když jsem dostal 
pozvání od své farnosti, abych tu pracoval jako dobrovolník. Tehdy jsem se rozhodl, že začnu svůj 
život psát na čistý list. 
Těchto listů Walmyr Junior od nynějška pravděpodobně popíše ještě více. Jeden z nejčtenějších 
brazilských deníků Jornal do Brasil mu totiž nabídl zveřejnění pravidelné rubriky. Juniorovy fejeto-
ny by měly vycházet dvakrát týdně – v pondělí a v pátek.  
Mým cílem je dát hlas mladým lidem. Psát pro tak známé noviny není oceněním mé osobní práce, 
nýbrž společného úsilí různých lidí, kteří pracují pro mládež a ke kterým patřím. Ve svých sloupcích 
bych rád vykreslil tvář mládeže, její různorodost a dynamiku, chudobu i bohatství. Myslím, že právě 
tato různost bude hlavním inspiračním zdrojem mých článků. 
Mladý historik a novopečený publicista připouští tíhu nové zodpovědnosti. Daleko větší zodpověd-
nost však pociťoval před setkáním se Svatým otcem, dodává: 
Nemyslím si, že by můj hlas mohl vést ke společenským změnám a že by novinové články proměnily 
sociální realitu. Mohou nicméně sehrát katalyzační úlohu ve změnách současného sociálního pano-
ramatu. Mládež dostává možnost, aby promluvila, a tím zároveň možnost společenských proměn, 
které jsou vždy kolektivní, a nikoliv individuální. 
Uvedl pro portugalskou redakci Vatikánského rozhlasu vyučující Katolické univerzity v Riu.  
 

Radio Vaticana.cz 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Zprávy a oznámení 
 
Národní pouť do Svaté země 2013 
Základní informace: 
Koordinací poutě do Svaté země 2013 pro českobudějovickou diecézi 
byl poutním výborem delegován vicekancléř českobudějovického bis-
kupství pan Václav Kubeš. 
Proč Národní pouť: Rok víry vyhlášený Svatým otcem Benediktem 
XVI., který právě probíhá, bude zakončen slavností Ježíše Krista Krále 
24. 11. 2013. 
Vrcholem tohoto Cyrilometodějského roku a současně Roku víry v naší 
zemi budou velehradské slavnosti na počátku července 2013. 
K prožívání Roku víry také Svatý otec doporučil návštěvu Svaté země a 
míst bezprostředně spojených s kořeny křesťanství – země Ježíše a 
Panny Marie. 
Přihlašování: Přihlašování se provádí prostřednictvím cestovních kance-
láří (zkráceně CK). Jednotlivé cestovní kanceláře připraví pro Národní pouť své klasické poutní 
programy ve Svaté Zemi, převážně týdenní nebo desetidenní dle nabídky v rozmezích od 3. 11. 
2013 do 14. 11. 2013. Cestovní kanceláře vždy zahrnou do svých nabídek hlavní společné boho-
služby 8., 9. a 10. listopadu. 
Každému zájemci o účast na Národní pouti bude na základě jeho volby nabídnuta řádná cestovní 
smlouva akreditovanou cestovní kanceláří, která bude obsahovat podrobný program celé pouti, 
včetně konečné ceny. Poutník bude celou pouť absolvovat tak, jako vždy, tedy se svým průvodcem, 
knězem, který bude poutní skupinu (ve Svaté zemi pak svůj bus) doprovázet. 
V programu cestovních kanceláří budou tedy vždy zahrnuty hlavní společné bohoslužby a dal-
ší všechna hlavní dostupná místa ve Svaté zemi. Dále běžné služby ubytování v hotelích povětšinou 
s polopenzí s veškerými službami, které umožňují účast na těchto poutích i dříve narozeným. 

Zdroj a informace: www.narodnipoutdosvatezeme.cz  



 
 

 
 
 

 
 
 

 
Poutní mše svatá v kostele Povýšení svatého Kříže v neděli 15. září v 8,15 hodin. 
 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 12. do 25. srpna 2013 
Starý Rožmitál 

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

Pondělí 12. 8.  mše svatá není   

Úterý 13. 8.  18,00 Za farnost   

Středa 14. 8.  18,00 Za Věru a Zdenu Dvořákových a ten 
celý rod   

Čtvrtek 15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
18,00 Za farnost   mše svatá v Centru soc. 

služeb není 

Pátek 16. 8. 9,00 Za seniory 
Mše svatá pro seniory z Centra soc. služeb 18,00 Za farnost  10,30 návštěva duchovního  

v Centru soc. služeb  

Sobota 17. 8.  18,00 Za Marii a Josefa Marešovy, rodiče, 
Albínu Beranovou a Josefa Ráže  14,00 poutní mše svatá 

Vacíkov; žehnání kříže 

Neděle 18. 8. 8,15 Za Josefa a Marii Hudečkovy, rodinu 
Sýkorovu a Salivarovu  10,00  

mše svatá  

Pondělí 19. 8.  !!! 18,00 Za farnost    

Úterý 20. 8.  !!! mše svatá není   

Středa 21. 8.  18,00 Za všechny přátele a dobrodince   

Čtvrtek 22. 8.  8,30 Za farnost  18,00 mše svatá  
Voltuš 

Pátek 23. 8.  18,00 bez intence    

Sobota 24. 8.  18,00 Za rodinu Hrdinovu, Petrovicovu, 
Hadačovu a Soldátovu 13,30 křest  

Neděle 25. 8. 8,15 Za Marii a Františka Kovaříkovy a 
jejich děti  10,00  

mše svatá  

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 26. srpna do 8. září 2013 
Starý Rožmitál 

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

Pondělí 26. 8.  !! ! 18,00 Za farnost   

Úterý 27. 8.  !! ! mše svatá není   

Středa 28. 8.  18,00 Za farnost   

Čtvrtek 29. 8.  8,30 Za Josefa Drazdíka, jeho rodiče, rodiče 
Větrovských a oba † rody  14,30 mše svatá  

Centrum soc. služeb  

Pátek 30. 8.  18,00 volná intence   

Sobota 31. 8.  18,00 Za Josefa Částku, jeho otce a celý rod   

Neděle 1. 9. 8,15 Za děti, jejich učitele a vychovatele.  
Modlitba k duchu svatému.  10,00 mše 

svatá  

Pondělí 2. 9.  mše svatá není   

Úterý 3. 9.  18,00 Za farnost   

Středa 4. 9.  18,00 Za rodinu Zemkovu, Homulkovu  
a Horníkovu   

Čtvrtek 5. 9.  8,30 Za farnost  18,00 mše svatá  
Voltuš 

Pátek 6. 9.  18,00 volná intence   

Sobota 7. 9. 11,00 křest 
18,00 setkání ministrantů 18,00 volná intence  

14,00 Hasičská slavnost 
Žehnání hasičských potřeb. 
Žehnání kaple. Vranovice 

Neděle 8. 9. 8,15 Za rod Částků, Sušků a za zbloudilé 
duše  10,00 mše 

svatá  


