
Dominik Duka, otec biskup Pavel Posád, Karel Herbst, arcibiskup Jan Graubner a ostatní naši bisku-
pové, z kněží Tomáš Holub, Marek Orko Vácha, Mirek Herold, Tomáš Hoffmann, Mirek Šimáček… 
V jednání je také účast ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Tomáše Sedláčka, režisé-
ra Jiřího Stracha nebo diplomata Pavla Fischera. 
Přednáškové bloky ve středu odpoledne a v pátek dopoledne (denně zhruba 35 přednášek) budou 
pro snazší orientaci rozděleny do pěti okruhů: 
1. Víra, církev, duchovní život (témata jako teologie, farní společenství, dogmata, Písmo svaté, svátosti…) 
2. Křesťan a svět (přednášky a svědectví o věřících osobnostech pracujících v zajímavých oborech…) 
3. Vztahy, sexualita, manželství (přednášky a svědectví o přátelství, vztazích, manželství, anti-

koncepci, předmanželské čistotě, Teologii těla…) 
4. Ostatní  (umění, psychologie, média….) 
5. Workshopy 
Kromě těchto přednášek pro vás také připravujeme na páteční podvečer 25 přednášek tematicky 
zaměřených na modlitbu  a duchovní život. Z kulturního programu se můžete těšit na vystoupení 
houslového virtuóza a historicky nejmladšího koncertního mistra České filharmonie Josefa Špač-
ka, muzikály Tarzan a Gedeon, divadelní představení Atak a Raněný pastýř, na kapely Elementum, 
Fake city, Michael, Bétel a na řadu dalších vystoupení a koncertů. 

 

Více informací o CSM najdete na https://zdar2012.signaly.cz/ 
Přihlášku je možné vyplnit na http://signaly.bluepro.cz/prihlaska/ 
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Zprávy a oznámení 
Požehnání do prázdnin 
Při mši svaté v neděli 1. 7. duchovní správce udělí požehnání dětem (ale též všem přítomným), jako 
prosbu za Boží ochranu a pomoc do času prázdnin… 
 

Bohoslužby v prvním týdnu prázdnin 
Prosím Vás, milí farníci, o shovívavost při změnách bohoslužebných časů o 1. týdnu prázdnin (viz 
tabulka). V pondělí 2. 7. je mše svatá navíc v 8.30 hodin, se slíbenou intencí. Ve čtvrtek 5. 7. je 
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, a protože je též státní svátek a den pracovního klidu, bude mše svatá 
ve farním kostele v 8.15. 
 

Mše v Centru sociálních služeb 
Pravidelná mše sv. v rožmitálském domově důchodců nebude tentokrát ve čtvrtek 5. 7., ale je plá-
nována už na středu 4. 7. od 14,30 hod. Další mše sv. se chystá až na čtvrtek 2. 8. 
 

Nepřítomnost duchovního ve farnosti 
Od pondělí 9. 7. do soboty ráno 14. 7. je P. Jan Kuník na duchovních cvičeních v domě Schoenstatt-
ských Sester Mariiných v Rokoli v Orlických Horách. Ve všední den bohoslužby nebudou.  
V neděli 15. 7. bude slavena jedna mše svatá pro všechny farnosti spravované P. Kuníkem, a to 
v 10 hod. ve Starém Rožmitále. Chystá se ji sloužit o. Jiří Stejkoza z Třebska.  
Od 15. 7. do 28. 7. odpoledne plánuje duchovní čerpat řádnou dovolenou, pročež v této době nebu-
dou v Rožmitále a okolí slouženy mše sv. ve všední den. V neděli 22. 7. přijede, dá-li Pán, P. Jan 
Kuník do farností, aby sloužil mše svaté v obvyklých časech (Bohutín přitom slaví svou pouť).  
Případné intence v době dovolené budou odslouženy v místě pobytu.  
V sobotu 28. 7. je v plánu odpolední mše svatá v Třebsku s oslavou životního jubilea P. Stanislava 
Muzikáře a večerní mše svaté (už s P. Kuníkem), nejprve v městském kostele a pak v kapli v Sedli-
ci. V neděli 29. 7. nezapomeňme na pouť ve Voltuši. 
Zástup po dobu nepřítomnosti duchovního v případě nouze zajišťuje P. Jan Mikeš z Březnice (9. 7. 
– 21. 7.) a pravděpodobně P. Karel Hampl (23. 7. – 28. 7. dopoledne)… 
 

Pouť na Třemšín 
Svátek Proměnění Páně chceme znovu oslavit poutí na Třemšín, která se uskuteční v neděli 
12. srpna. Mše u třemšínské kaple začne v 10.30 hod. Pro ty, kdo nemohou putovat pěšky či na kole, 
bude zajištěno zpřístupnění cesty k třemšínské „boudě“. V tento den nebude mše sv. ve Starém 
Rožmitále, ve Hvožďanech ani v Bohutíně. 
 
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  
℡ 318 665 182  Uzávěrka příštího čísla je ve středu 25. 7. 2012. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová 
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.localizations.cz/rozmital 
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Hodně Božího požehnání a zvláště Boží ochrany  

nejen po dobu prázdnin Vám, milí čtenáři,  
přeje redakce Farního zpravodaje. 

 
Lidský život je putováním 

 

Až bude stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha 
Lidský život je putováním. K jakému cíli? Jak nalézt cestu? Je to, jako kdybychom na plavbě po 
často temném a rozbouřeném moři dějin vzhlíželi ke hvězdám, aby nám ukazovaly cestu. Světlo 
samotné je Ježíš Kristus, slunce, které vyšlo nad všemi temnotami dějin. Abychom k tomuto světlu 
dospěli, potřebujeme i nám blízká světla – osoby, které světlo čerpají z jeho světla a podle nichž se 
tak můžeme orientovat při svém putování. (Benedikt XVI.) 
 

Až bude stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha,  
věčný dům v nebesích. (Bible, 2. Korintským 5,1) 
Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem na mé stezce. (Bible, Žl 119,105) 
 

Vydáváme se na cestu bez mapy, víra je hvězdou, která osvěcuje naši cestu 
 

Hledat Boha je dobrodružství. Nikdo z nás ale předem neví, kudy naše cesta k Bohu povede. Vydá-
váme se na cestu bez mapy, jako se vydali mudrci, kteří se přišli poklonit nově narozenému Kris-
tu. Mnohdy máme dojem, že jsme sešli z cesty, že bloudíme a že jdeme oklikami. Jsme-li však 
rozhodnuti Boha najít, bude naše stezka v jeho očích vždycky přímá. Jediná věc nás může skutečně 
zavést na scestí, a sice že ztratíme z obzoru pevný cíl. Není-li jím totiž Bůh, počítejme s tím, že 
promarníme hodně času. Nevíme-li už, kam směřujeme, vnitřně se unavíme a zestárneme. Máme-li 
však pořád Boha před očima, naše srdce si uchová mládí a svěžest. Víra je hvězdou, jež nás vede 
k cíli. Po všechny dny a noci života, ve všech údolích i na vrcholcích hor máme vždycky vztažný 
bod. (Wilfrid Stinissen) 
 

Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách.  
Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. (Bible, ŽL 25)  
 

Prožíval jsem na cestě životem stále Boží přítomnost 
 

Po celý svůj život jsem zakoušel Ježíšovu přítomnost, zvláště ale v kritických okamžicích. Nevěřím 
v Boha některých teologů, kteří o něm mluví abstraktně a často nesrozumitelně. Já věřím v Boha, 
který je mi neustále nablízku, přítomen se svou nezměrnou láskou. Prožíval jsem na cestě životem 
stále jeho přítomnost a přispění. Cítil jsem se vždy zcela v Božích rukou. Bůh je pevnou půdou pod 
mýma nohama. Na vlastní kůži jsem zakusil, že obrací k dobrému všechno v životě těch, kteří ho 
milují. Když už nevíš jak dál, leť poslepu jako pilot v mlze a svěř se vedení toho druhého – nevidi-
telného. (Phil Bosmans) 
 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



Veleb Boha v každé době a žádej od něho, aby řídil tvé cesty a všechny tvé stezky. (Bible, Tob 4,19) 
 

Základy křesťansko-židovského náboženství  
byly položeny na cestách, v cizině, v nejistém putování 
 

Naše náboženství nás učí nezajištěnosti, spoléhání na Boha a vnímání všeho jako projevu milosti. Je 
to náboženství, jehož základy byly položeny na cestách, v cizině, v nejistém putování – v příběhu 
Abraháma, který opustil své město a šel pryč do neznáma, i v příběhu Mojžíše a jeho putování v 
Sinajské poušti. V těchto dvou archetypálních událostech se formovalo židovství. V Novém zákoně 
se spasitel světa narodí nikoli v zařízené porodnici, nýbrž na cestách, improvizovaně, v jeskyni a 
později bude mluvit o tom, že sice ptáci mají hnízda a lišky doupata, ale Syn člověka nemá, kde by 
hlavu složil (Lk 9,58). A Ježíš nás dokonce před tou zajištěností varuje. (Marek Orko Vácha) 
 

„Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil". (Lk 9,58) 
 

Pán se rozhodl, že kvůli nám, sám předem půjde naší cestou 
Pán se totiž rozhodl, že kvůli nám, kteří jsme jeho tělem, sám předem půjde naší cestou v tom svém 
těle, ve kterém zemřel, vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa; aby tak jeho údy s důvěrou očekávaly, 
že i ony se dostanou tam, kam je předešla hlava… (Sv. Augustin) 
 

Hledej blaho v Hospodinu, svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. (Bible, Žl 37,4-5) 
Ježíš praví: "Já jsem cesta." (Bible, Jan 14,6) 

 Zpracováno dle http://www.vira.cz 
 
 
27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková                              20.6.2012 00:00 
 

... Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží – tuto 
zkoušku procházím s jediným přáním: abych 
splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské 
jméno. Neplačte – neteskněte moc – je mi to 
takhle lepší než pozvolna umírat. Dlouhou nesvo-
bodu už by mé srdce nevydrželo… 27. 6. se při-
pomíná Den památky obětí komunistického režimu.  
...  Víte, že jsem vám často po návratu z německé-
ho vězení říkala, že jsem si vědoma, že můj život, 

který jsem opravdu Božím zázrakem zachránila, byl mi jenom propůjčený. Cožpak jsem se 
tehdy musela vrátit? Má hlava byla již ztracena, 27 kamarádů padlo pod sekyrou, a já byla najednou 
zase mezi vámi…Nelitujte mne. Žila jsem plný, opravdový život, který nestál, nezahníval, ale prud-
ce tekl a víříl. Někdy mne otloukal a já poznala jeho tvrdost i těžkosti, jindy zas hladil a smál se 
sluncem. Byl to prostě skutečný život, a já jsem zaň Bohu neskonale vděčná. 
Milada Horáková: Nesvobodu by mé srdce nevydrželo – slova před popravou. 
 

27. 6. si naše společnost připomíná Den památky obětí komunistického režimu. 
27. června 1950 byla popravena Milada Horáková a tři další odsouzení z prvního velkého politické-
ho procesu, zinscenovaného komunistickou mocí v tehdejším Československu. V následných proce-
sech bylo odsouzeno ještě přes šest set dalších lidí. Tento den je proto právem připomínán i jako 
Den památky obětí komunistického režimu. Komunistická perzekuce se začala rozjíždět již mnohem 
dříve a měla na kontě už předtím první zavražděné, například generála Heliodora Píku (popraven 
v červnu 1949). Stejně tak byla již realizována řada diskriminujících opatření proti církvím, interno-
váni někteří biskupové a přijaty zákony, které ji podřizovaly pod státní kontrolu. 
V případě procesu s Miladou Horákovou se však jednalo o první proces, do jehož inscenování byli 
aktivně zapojeni sovětští poradci. I z tohoto důvodu měl proces podobný charakter jako velké veřej-
né procesy za Stalinovy vlády ve 30. letech. 
Cílem procesu byla diskreditace příznivců demokratických politických stran československého 
poúnorového exilu a západoevropských demokratických států. Soud, tedy přesně řečeno frašku, 
jejímž prostřednictvím se režim snažil dodat legimitu plánované justiční vraždě, doprovázela i 
nechutná kampaň ze strany propagandistického aparátu KSČ. Její součástí byly i rezoluce, požadují-
cí udělení nejvyššího trestu, s nimiž tehdy masově souhlasily tisíce pracujících a musely je podepi-
sovat i školní děti. 

Přes pečlivou přípravu však někteří obžalování, včetně Milady Horákové, odmítli hrát svou roli a 
před soudem se pokoušeli své postoje hájit. Rozsudky však byly již připraveny před samotným 
zahájením procesu a nezměnila je ani vlna solidarity řady osobností Západu (o milost pro M. Horá-
kovou žádal i Albert Einstein). Milada Horáková byla praktikující evangeličkou a její křesťanská 
víra byla důležitou motivací pro angažovanost jak v odporu proti nacistické, tak i komunistické 
totalitě a pomáhala ji i v nejtěžších chvílích života před popravou. 
Zmíněné události představují pro společnost stálou výzvu, není to jen záležitost, která patří do učeb-
nic. Měli bychom se i nyní zamýšlet nad důvody, které k nastolení diktatury jedné strany vedly, nad 
každodenností tehdejšího života i o mocenských praktikách, které se uplatňovaly při ovládání spo-
lečnosti a jejích občanů. 

Jaroslav Šebek, Historický ústav AV ČR 
 

 
Zprávy z české církve 

 

Katolická charismatická konference 
Motto: „Máme proč se veselit a radovat“ (Lk 15,32) 
Účinkující: P. Daniel Ange, P. Vojtěch Kodet, P. Angelo Scarano, Karel Řežábek, Katka Lachma-
nová, P. Aleš Opatrný, P. Vít Zatloukal, P. Pavel Konzbul, Veronika Barátová, P. Michael Slavík…  
 

PROGRAM:  
Paralelní dětský program pro děti od 4 let. Účast možná také na části programu. 
Pořadatel konference: Katolická charismatická obnova (Občanské sdružení Effatha Praha, IČO: 70839409) 
Středa 11. 7.  
od 12.00 hod. registrace v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště BVV 
19.00 mše sv. v katedrále na Petrově (Mons. Vojtěch Cikrle) 
Čtvrtek 12. 7.  
9.45 přednáška Marnotratný Otec (Lk 15,11-32) – P. Vojtěch Kodet 
15.00 přednáška „Jeden člověk měl dva syny“ (Lk 15,11) – P. Angelo Scarano 
16.45 mše sv. (P. Pavel Konzbul) 
19.00 koncert chval s Karlem Řežábkem a se skupinou Filia 
Pátek 13. 7.  
9.45 přednáška „Vstanu a půjdu k svému otci“ (Lk 15,18) – Katka Lachmanová 
15.00 přednáška „Otec ho spatřil…“ (Lk 15,20) – P. Daniel Ange 
16.45 mše sv. (P. Vít Zatloukal) 
19.30 paralelní večerní programy na různých místech v Brně: 
1) biblické tance – komunita Blahoslavenství - areál BVV 
2) přednáška Osobní vzpomínky na Jana Pavla II. – P. Daniel Ange - areál BVV 
3) přednáška Radosti a strasti stavu manželského – P. Aleš Opatrný - areál BVV 
4) koncert písní k modlitbě – Jiří Černý – kostel sv. Augustina 
5) divadlo Zraněný pastýř – P. Petr Beneš a spol. – Salesiánské středisko Brno-Žabovřesky 
6) adorace s přímluvnou modlitbou za přítomné s komunitou Emmanuel – kostel sv. Tomáše 
7) Zadáno pro citrusy (pro mladé, kteří slouží na konferenci) – P. Vojtěch Kodet – areál BVV 
Sobota 14. 7.  
9.45 přednáška „Byl mrtev, a zase žije“ (Lk 15,22) - P. Daniel Ange 
15.00 přednáška „Všechno, co mám, je tvé“ (Lk 15,31) – Veronika Barátová 
16.45 mše sv. (biskup František Radkovský) 
19.30 - 21.00 modlitba chval a přímluvy za účastníky konference 
Neděle 15. 7.  
9.45 pásmo svědectví „Máme proč se veselit a radovat“ (Lk 15,32) 
11.00 mše sv. (P. Michael Slavík) a závěr konference 
Pozn.: Změna programu vyhrazena! Aktuální rozpis najdete na internetu na http://konference.cho.cz 
 
Ochutnávka z celostátního setkání mládeže (Žďár nad Sázavou 14. – 19. 8. 2012) 
Zajímá vás, jaké budou na 5. celostátním setkání mládeže tematické okruhy přednášek a které osob-
nosti zavítají do Žďáru? Co vás čeká v hudbě a kulturním programu? 
Už teď můžeme prozradit, že mezi nás zavítá Max Kašparů, Katka Lachmanová,  manželé Petr a 
Hana Imlaufovi, kameraman a fotograf Jan Heller, „Střihoruký Edward“ a trvalý jáhen Jan Špilar, 
senátor Stanislav Juránek nebo slovenský herec a tanečník Paľo Danko… Nebude chybět ani kardinál 



NOC KOSTELŮ – STARÝ ROŽMITÁL 1. 6. 2012 

Foto: Miloš Zach 



 

V sobotu 18. srpna 2012 proběhne ve Žďáru nad Sázavou již devátý ročník pravidelného setkání rodin. Na tuto 
Pouť rodin se můžete nezávazně přihlásit na http://signaly.bluepro.cz/prihlaska-rodiny/. Více v příštím FZ. 

 

 

 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 2. do 15. července 2012 
Starý Rožmitál 

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

2. 7.  8.30  Za Františka Roje, Manželku Marii, syny 
Františka, Ladislava a celý rod     

3. 7.  18,00  Za očekávané dítě a jeho matku     

4. 7.  18,00  Za Josefa a Kateřinu Handschuchovi a jejich 
rod, za Zdeňka a Jarmilu Šmídovi    

14,30 mše sv. 
v Centru soc. 
služeb!! 

5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
8,15 Za Josefa Jančara      

6. 7.  18,00   Volná intence     

7. 7.  18,00 Za Emilii Štěpánkovou, dvě dcery a zetě Pavla   16,00  

8. 7. 8,15 Volná intence  10.00 
Pouť!!  

mše sv. 
není   

9. 7.  mše sv. není     

10. 7.  mše sv. není     

11. 7.  mše sv. není     

12. 7.  mše sv. není     

13. 7.  mše sv. není     

14. 7.  mše sv. není   mše sv. 
není  

15. 7. 10.00!!! Volná intence  mše sv. 
není 

mše sv. 
není   

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 16. do 29. července 2012 
Starý Rožmitál 

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

16. 7.  mše sv. není     

17 7.  mše sv. není      

18. 7.  mše sv. není     

19. 7.  mše sv. není     

20 7.  mše sv. není      

21. 7.  mše sv. není   mše sv.  
není  

22. 7. 8,15 Za  9,45 11,30 
Pouť!!   

16,00 Bohutín 
koncert souboru 

Musica Podberdensis 

23. 7.  mše sv. není     

24. 7.  mše sv. není (intence v místě pobytu 
kněze)     

25. 7.  mše sv. není     

26. 7.  mše sv. není     

27. 7.  mše sv. není     

28. 7.  18,00 Volná intence    
16,00 P. Muzikář, 
vč. oslavy jeho 

jubilea 

19,30 mše svatá 
Sedlice, kaple 

29. 7. 
8,15 Za Josefa Hudečka, rodinu 
Sýkorovu a Salivarovu  

10.00 
pouť 

Voltuš!!  
11,30    


