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Připravujeme s vámi pro vás 

1. Adventní roráty denně od 3.12. v kapli od 7.00 kromě neděle 
2. Posvícení 11. 11. sv. Martin Hubertská mše od 11.00 
3. 23.11. Duchovní obnova s P. Jáchymem Šimkem, misionářem 

v Austrálii, Thajsku, USA od 17.00 v Ml. Vožici 
4.  Přednáška pro veřejnost  30.11. Psychotronika dnes kino v Mladé 

Vožici od 17.00 
5. Adventní koncerty  
6. 27.12. Koncert pro rodiny Ondrášovci sv. Martin od 14.00 
7. Společná svátost smíření 15.12. sv. Martin od 8.00 
8. 30.12. Oslava svátku sv. Rodiny sv. Martin mše sv.11.00 pak oběd 

Podpořte prosíme svojí účastí tyto akce děkujeme!!! 
        
Den Modlitby v kostele Další program Hodina 
První středa MS 17.00 Adorace 17.30 
Druhá středa MS 17.00 Vzděláváme se ve víře 18.00 
Třetí Středa MS 17.00 Modlitby za farnosti 17.30 
Čtvrtá středa MS 17.00 Vzděláváme se ve víře 18.00 
První pátek MS 17.00 Spol. živého růžence 18.00 
Druhý pátek MS 17.00 Setkání  skupinky seniorů 18.00 
Třetí pátek MS 17.00 Setkání rodin 20.00 
Čtvrtý pátek MS 17.00 Setkání  mládeže 18.00 
 
 

Od ledna proběhne ve farnosti Mladá Vožice Alfa kurz vhodný pro 

• Hledající odpovědi na smysl lidského života 
• Prohloubení víry a duchovního života 
• Ukotvení vztahu s Bohem skrze modlitbu 

Na kurz je nutné se přihlásit 
Bližší informace na stánkách farnosti 
www.farnostmladavozice.cz. 

 
 
Vydává ŘKF Mladá Vožice, Morávkovo nám. 21, 391 43 
email: faravozice@seznam.cz    Tel. 731 402 979 
Náklad 300 kusů; Neprodejné; listopad-prosinec
 Doporučený příspěvek na 1 číslo cca 4,-Kč 

 1

+ 
 
 
 

 
 

   

 

 

 

                                       Rok víry rok naděje    
 Letos v říjnu byl vyhlášen papežem Benediktem  rok víry. Důvo-
dem je 50. výročí od zahájení II. Vatikánského koncilu, který v mnohém 
změnil život církve. Církev do doby koncilu byla mnohými vnímána jako 
úctyhodná dáma, která se řídí přesně danými neměnnými pravidly a předpi-
sy. Nový koncil svolal legendární papež Jan XXIII. V době nastupujících 
herezí modernismu, marxismu a sekularismu znamenal tento počin obrov-
ský krok vpřed. Tento krok byl současně odpovědí na potřeby doby a sym-
bolicky byl vyjádřen slovy papeže : „Je třeba otevřít okna, aby mohl do 
církve proudit čerstvý vzduch“. Výsledkem několikaletého zasedání koncil-
ních otců byla reforma církve, která nemá obdoby. Přestože oficiální jazyk 
církve latina zůstal, bylo dovoleno slavit liturgii v národních jazycích. Tato 
změna byla doslova průlomem a znamenala přiblížení života Krista a církve 
Božímu lidu až k nejvyššímu myslitelnému bodu. Současně došlo ke změně 
týkající se slavení liturgie ve smyslu otočení oltáře a kněze čelem k Božímu 
lidu. Liturgické shromáždění bylo náhle vtaženo do středu tajemství slavení 
svátostí. Kněz přestal být tím, který stojí „stranou lidu“. Je  naopak jedním 
z lidu, je mu nablízku a zároveň je uprostřed něho. Symbolickým vyjádře-
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ním této blízkosti je pozdrav pokoje. Ve slovenské liturgii se užívají tato 
slova:  “Pokoj a bratská láska nechť je mezi nami“. V těchto slovech se stírá 
rozdíl mezi představeným a podřízeným, mezi tím kdo je nahoře a dole. Sv. 
Pavel píše, že v Kristu jsme si všichni rovni a není rozdíl mezi Židem nebo 
Řekem, barbarem nebo otrokem.                                           
Rok víry je zároveň rokem naděje. Připomínáme si 1150.výročí od příchodu 
našich věrozvěstů  sv. Cyrila a Metoděje. Tato událost změnila mapu „Vel-
ké Moravy“. Slovanské kmeny, které dosud neměly jednotící jazyk, neznaly 
Písmo a tím ani křesťanské učení a kulturu, mohly být lehce pohlceny sou-
sedními říšemi a tím vymazány z dějin. Zásluhu na tom, že se to nestalo 
mají „Velcí učenci“. Jejich učení nám dává jistotu v našem rozhodování, 
jehož kritériem je rozum osvícený světlem víry. Pronášíme-li nad něčím 
soud a označujeme věc za dobrou nebo špatnou máme jistotu, že se rozho-
dujeme správně podle objektivních pravidel. Tato jistota dává zároveň na-
šemu životu  řád a smysl a naplňuje nás vnitřním pokojem.      
                                                        P. Jaroslav 

Na následující stránce přinášíme obsah promluvy papežského legáta  Ange-
la Amata SDB během blahořečení františkánských mučedníků. 
 
I když jsou Církev a Řád menších bratří františkánů zarmouceny tragickým 
koncem těchto svých synů, dnes se radují z oslavení nových mučedníků, 
kteří doslova prožili to, co říká Ježíš: „Blahoslavení jste, když vás budou 
lidé nenávidět, když vás vyloučí (ze svého středu), potupí a vaše jméno 
vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den a jásejte, 
máte totiž v nebi velkou odměnu“ (Lk 6,22-23). 
Tato slova okamžitě nastiňují konkrétní pozadí každé evangelizace, která 
vyvolává násilnou reakci temnot bouřících se proti světlu pravdy a sprave-
dlnosti. Proto apoštol Petr ve svém listě povzbuzuje věřící takto: „I kdybys-
te museli trpět pro spravedlnost, blaze vám! Nebojte se jich, když vám vy-
hrožují, a nedejte se zneklidnit. Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako 
k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po 
důvodech vaší naděje“ (1Pt 3,14-15). 
V dějinách církve mučednictví zůstává konstantou a blahoslavenství v pro-
následování je drahocenným znamením následování Krista (sequela Chris-
ti). Když totiž mučedníci jako Štěpán, apoštolové a všichni svědkové víry, 
během dvou tisíc let křesťanství zabití v nenávisti k víře (in odium fidei), 
svého mistra a Pána následovali, zpečetili svou věrnost evangeliu krví. 
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pánu v Táboře na místě dílna pro děti : výroba vlastní pralinky a ostatních 
dobrot                                     
4/ Výlet na závěr školního roku v sobotu 22.6.13 do ZOO v Táboře-
Větrovy                        
5/ Prázdninový pobyt dětí v Buchlovicích na Moravě / 5 km od Velehradu/.
 Téma : „ I my doputujeme na Velehrad, jako svatý Cyril a Metoděj 
„ Termín : 23 -30.srpna 2013                                          
Mše svaté a pobožnosti během školního roku 2012/13      
1/ 21.10. Mše svatá s pásmem dětí na téma misie / Ml. Vožice /                  
2/ 25.10. Kající bohoslužba v adventu - během podzimního pobytu             
3/ 26.12. Setkání dětí u jesliček v 15.00 hod. kostel Ml. Vožice                     
4/ 12.03. Kající bohoslužba v postu – během jarního pobytu dětí                  
5/ 29.03. Velkopáteční křížová cesta pro dětí na Kalvárii v Miličín              
6/ 12.05. Mše svatá s pásmem dětí P. Marii a maminkám                    
7/ 21.06. Mše svatá s pásmem dětí na závěr školního roku       
                                Ing. Jana Kášková, katechetka a P. Mgr. Jaroslav Karas 

                                  Praha plná Františkánů               
Ráda bych se s vámi podělila o krásný zážitek. Měla jsem příležitost zú-
častnit se v sobotu 13. 10. blahořečení 14 františkánů v katedrále sv. Víta. 
Katedrálu zaplnily tisíce lidí z celé Evropy. Hodinu před zahájením  slav-
nosti jsme naslouchali modlitbě růžence v češtině, italštině, němčině, špa-
nělštině, francouzštině. Bohoslužba začala v deset hodin. Nejvíce na mě 

zapůsobil slavnostní průvod několika stovek duchovních z arcibiskupského 
paláce do katedrály. Zatímco čelo průvodu vstupovalo do katedrály konec 
byl ještě u arcibiskupského paláce. Při vstupu do chrámu  se nám podařilo 

vyfotografovat žehnajícího kardinála Angela Amata. Zakusila jsem hloubku 
a sílu společné modlitby.                

Modlitba z liturgie  blahořečení Otče, ty jsi blahoslaveným mučedníkům 
Bedřichovi a druhům dopřál, aby žili v poutu Kristovy lásky a zemřeli ve 

věrnosti jeho církvi, dej, ať podle jejich zářného příkladu překonáme každé 
rozdělení a jsme jedno srdce a jedna duše. Skrze tvého Syna Ježíše Krista 
našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po 

všechny věky věků.                                                                      J.S.                                                                                                 
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Ohlas z pouti       
 Poutní místo Žarošice na Moravě jsem navštívila poprvé. Krásné, 
malebné místo s nevelkým kostelem zasvěceným  P. Marii jistě osloví kaž-
dého poutníka. Jakoby v jiném světě se člověk ocitne, kde se zdá, že lidé 
více důvěřují nejen Bohu, ale i sobě navzájem. Skupinky nadšených krojo-
vaných mladých lidí přicházely z každé okolní osady s nazdobenou soškou 
Panny Marie a společně zpívaly. Na mysl mi vyvstala otázka: " Jsou lidé na 
Moravě zbožnější než u nás?"  Hned jsem ale vzpomněla na světelný prů-
vod na Svaté Hoře a srovnávala .... Každé místo má své kouzlo a tak jako 
tam i u nás jsou tato místa prosycena modlitbami a prosbami, se kterými 
sem věřící a snad i nevěřící přicházejí za Pannou Mariií ze širokého okolí. 
Při odjezdu jsem se loučila s nadějí, že se do Žarošic ještě vrátím. A.B. 
 
Výuka náboženství ve školním roce 2012/13                                          
Jsme nesmírně rádi, že se v letošním roce přihlásilo na výuku náboženství 
celkem 23 dětí. Hlavně mě velice potěšilo, že z druhých tříd / kde se začíná 
poprvé s výukou / je dětí osm. Po třech minulých letech, kdy počty druháč-
ků byly 1,2 a 3. Také si velice vážím účasti dětí na druhém stupni, kde jsou 
někdy křesťanské děti vystaveny tlaku, ze strany některých nevěřících spo-
lužáků. Někdy neunesou syndrom „ bílé vrány „ a ztrácí se...Velice důležitý 
je také citlivý, ale pevný přístup věřících rodin. Přehled výuky ve školním 
roce 2012/13Výuka probíhá v příjemném prostředí společenské místnosti 
na faře v Mladé Vožici.       
             
V letošním roce jsou III. skupiny dětí :                         
I. skupina - 2.třídy /8 dětí/ Pá 12.00 - 12.45 hod.                  
II. skupina - 3-5. třídy /7 dětí / Pá 12.50 - 13.35 hod.          
vyučující Ing. Jana Kášková, katechetka                               
III. skupina - 6-9. třídy /8 dětí / Pá 13.45 - 14.30hod. :    
vyučující P. Mgr. Jaroslav Karas                                         
Přehled společných akcí pro děti v tomto školním roce             
Celoroční společné téma : Výročí 1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a 
Metoděje na Moravu.                                  
1/ Podzimní pobyt dětí na faře spojený s dvoudenním výletem farníku na 
Velehrad a se zastávkou v rodišti otce biskupa Hloucha. Téma : „ Kdo byli 
bratři ze Soluně. „Termín pobytu : 25-27.října 2012                                      
2/ Jarní pobyt dětí na faře dokončení přínosu bratří ze Soluně....Téma : „ 
První písmo slovanů – Hlaholice „ Termín pobytu : 11-15. března 2013      
3/ Sladké putování ke dni dětí v sobotu 1.6.13 do muzea čokolády a marci-
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V duchovní síle mučedníků Pán Ježíš ukazuje moc své milosti, která dává 
bezbranným schopnost snášet jakoukoli křivdu a jakékoli trýznění. 
Ve svých pronásledovaných a zabitých synech církev projevuje vitalitu 
svaté matky, která klade odpor nenávisti, temnotám a násilnosti zla, a to 
překypující silou lásky a odpuštění. A dělá to pokorně, jak ji k tomu po-
vzbuzuje apoštol Petr: „(Dělejte to) ovšem s jemností a skromností. Musíte 
však mít přitom sami dobré svědomí! Pak se budou muset zastydět za své 
špatné řeči ti, kdo pomlouvají vaše dobré křesťanské chování. Je přece lépe, 
abyste snášeli utrpení – chce-li to tak Bůh – za to, že jednáte dobře, než za 
to, že jste udělali něco špatného“ (1Pt 3,16-17). 
Tito hrdinní svědkové Krista se stávají solí země a světlem světa. Dokazují, 
že ďábelské moci zla je možné klást odpor pouhými zbraněmi dobroty a 
lásky. Mučednictví je nejvyšším ztělesněním evangelia naděje. 
Jejich slavnostní blahořečení nesměřuje k dodatečné pomstě, ale snaží se 
jen povzbudit nás, abychom přemáhali zlo dobrem, pamětliví Pánova slova, 
které převrací každou lidskou logiku: „Milujte své nepřátele, prokazujte 
dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se 
za ty, kdo vám ubližují“ (Lk 6,27-28). 
Tertullián to komentuje: „Milovat přátele je obvyklé u všech, ale milovat 
nepřátele pouze u křesťanů.“ 
A Ambrož dodává: „Zatímco Zákon nařizuje následnou pomstu, evangeli-
um nabízí lásku namísto nepřátelství, dobrotivost namísto nenávisti, přání 
dobra namísto proklínání, vůči pronásledovatelům pomoc [...]. Oč dokona-
lejší je atlet, který neslyší urážku!“3 
Mučedníci milují skutečně, nejen povrchně, a spolupracují tak na tom dob-
rém, co je v nepříteli. Vnášejí lásku tam, kde je nenávist, svornost tam, kde 
je rozdělení, pokoj tam, kde je válka, odpuštění tam, kde je urážka. Pobízejí 
lidskou společnost k usmíření a k bratrství v pokojném soužití. Tito mučed-
níci, oběti zla, které se neustále staví proti dobru, nás vyzývají, abychom 
byli milosrdní, pevní a ve své lásce bez hranic důslední. 
Také dnes se nepřítel světla snaží potírat církev, ne až tak zabíjením křesťa-
nů – i když v některých krajích se to stále děje –, jako spíš výsměchem, 
pohrdáním, odmítáním Ježíšova slova a Božích přikázání. Této vlně proti-
evangelijní nenávisti má křesťan čelit s odvahou, bez (falešných) lidských 
ohledů a má upevňovat ducha lásky. Ve věrnosti Kristu, který je cesta, 
pravda a život, vzdoruje trvalému ničení své identity příkladem mírného e 
milosrdného života. Blahořečení 14 pražských mučedníků je tedy pobídkou, 
abychom čelili přílivu zla postojem odpuštění a bratrství, a tak abychom 
probouzeli dobro, jež je v kořenech každého lidského srdce. 
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Znesvěcení posvátného místa a zabití čtrnácti (Bohu) zasvěcených osob 
tragicky kontrastuje s jejich dobrým životem. Blahoslavení mučedníci ne-
chovali nenávist, ale modlili se, pracovali a konali dobro. Byli pokornými 
svědky Kristovy lásky, jeho Kalvárie, jeho odpuštění. 
Jejich blahořečení vlévá do našich myslí a našich srdcí postoje pokoje, bra-
trství a radosti. Dnes je tolik třeba pokojného soužití a porozumění. Seber-
me to jejich semeno dobra a umožněme, ať se stane majestátným stromem, 
který přináší květy a plody usmířeného a bratrského lidství. 
Připomínejme toto utrpení v minulosti, aby všichni křesťané mohli kultivo-
vat pokoj, porozumění, vzájemnou úctu, radost ze společného života bez 
nenávisti a hořkosti. Pro všechny je to cenná příležitost k obrácení a k ná-
vratu k dobru. Tímto blahořečením církev zapečeťuje naše ústa „slovem o 
usmíření“ (2Kor 5,19). 
Krev mučedníků není voláním po pomstě, ale zpěvem odpuštění, magnifi-
cat, zpěv chval Pánu. V této lidsky nevysvětlitelné velkodušnosti spočívá 
tajemství jejich vítězství nad zlem a výzva, abychom překonávali rozdělení 
a s naléhavostí pokračovali v církevním a sociálním nasazení, směřovaném 
ke společnému dobru a pokoji. 
Právě to je dar, který blahoslavení mučedníci dávají církvi a lidské společ-
nosti. Ukazují věčnou životní sílu dobra, nepostradatelný kvas pro usmíře-
né, mírumilovné, dobré lidstvo. 

 Proč číst Bibli ?                                       
Žijeme ve světě, který má mnoho problémů, aniž by je mohl vyřešit. Mnoho 
milionů lidí trvale hladoví,  přibývá narkomanů, rozvrácených  rodin, neod-
daných partnerů,  mající děti, rozvodů. Objevují se denně zprávy o krvesmi-
lstvu, násilí v rodinách, šikaně dětí  a zaměstnanců. Vzduch , který dýchá-
me, vodu, kterou pijeme,  jsou znečišťovány  jedovatými  látkami. Stále 
narůstá počet dopravních  nehod,  přepadení,  krádeží   a  vražd. Budou tyto 
problémy někdy vyřešeny? Žijeme ve věku, kdy je těžké se rozhodnout. 
Mnozí z nás jsou odpůrci potratů, a označují je jako vraždu nenarozeného 
dítěte. Jiní stejně důrazně zastávají názor, že žena má právo se svobodně 
rozhodnout o svém těle, tedy o donošení dítěte nebo potratu. Mnozí jsou 
přesvědčeni, že homosexualita, smilstvo a předmanželský sex jsou nemrav-
né a nesprávné. Jiní mají názor, že jde čistě o osobní věc jedinců.  Kdo má 
rozhodnout, čí názor je správný a či nesprávný ? Je tu Bible, která poskytuje 
vedení v otázkách morálky a popisuje učinné řešení problému zločinnosti,  
hladu,   znečištění   životního  prostředí . Obtíž je v tom, že většina lidí 
Bibli nepovažuje  za  autoritu v těchto  otázkách.  Kdysi ji lidé poslouchali s 

 5

úctou. Bible byla sepsána  lidmi,  ale v  křesťanstvu  byla  považována za 
slovo Boží a lidé věřili, že to, co je  v ní napsáno, bylo inspirováno samot-
ným Bohem. Dnes je v módě zpochybňovat  všechno:  zvyky, ideje,  mo-
rálku a dokonce  i existenci Boha.  Lidé   zpochybňují  zejména  hodnotu  
Bible  samé.  Zdá se,  že většina z nás považuje Bibli  za  zastaralou  a  
nepraktickou  knihu.  Z  intelektuálů  ji  dnes  jen  málokdo  považuje  za  
Boží  slovo. Lidé spíše souhlasí s učencem Jamesem  Barrem, který napsal: 
„ Podle mého výkladu vznikla biblická tradice jako lidské dílo. Je to lidské 
vyjádření náboženských názorů.“ Myslíte si totéž?  Považujete Bibli za 
Boží slovo nebo za lidské slovo ? Bez ohledu na to, jak si na tuto otázku 
odpovíte, zamysleme se nad jednou věcí :  Je-li Bible jen lidským slovem, 
pak z toho logicky vyplývá, že jednoznačné řešení lidských problémů nee-
xistuje. Lidé si prostě budou muset dál protloukat , jak  nejlépe  budou 
umět, a  přitom   budou muset doufat, že  se  sami neotráví a nevyhynou 
nebo je nezničí  nukleární  válka. Je-li Bible Božím slovem, pak je  právě  
tím,  co  potřebujeme,  abychom tuto obtížnou  dobu přečkali. Tato kniha 
přináší doklady o to,   že  Bible  je  skutečně  Božím  slovem .  Její vydava-
telé doufají, že se nad těmito doklady zamyslíme a potom dojdeme k závě-
ru,  že Bible obsahuje jediné to pravé řešení  problémů lidstva na Zemi.  
Nejprve ale dovolte upozornit na skutečnosti,   které  samy  o  sobě  ukazu-
jí,  že  Bible  si zaslouží  zvláštní  pozornost.    Nejprodávanější  kniha  
všech  dob. Především  je  to  vůbec  nejrozšířenější   kniha  v celých ději-
nách.   Podle  „Guinnessovy knihy  rekordů,“ (vyd.1988 ) byla v letech 
1815 – 1975 Bible vytištěna v počtu 2  500 000 000  exemplářů.  Žádná 
kniha na světě  nebyla přeložena do tolika jazyků.  Bibli dnes mohou číst 
lidé ve více než 1 800 jazycích.  Korporace  American Bible Society  sdělu-
je,  že Bible je  nyní  dostupná  98%  obyvatel naší planety. Heinrich  Hei-
ne,  německý básník 19. stol. řekl : „Za veškeré osvícení  vděčím zcela jed-
né knize . . . . . Bibli.   Právem se jí říká Písmo svaté.   Kdo svého Boha 
ztratil, může jej v knize znovu nalézt.“ Bojovník  proti  otroctví  William  
H.  Seward v 19. stol.  prohlásil:  „ Veškerá naděje na pokrok  lidstva  závi-
sí  na  vzrůstajícím  vlivu  Bible.“ Abraham  Lincoln,  60. prezident USA,  
označil  Bibli  za  „nejlepší  dar,  jaký  kdy  Bůh dal člověku.  Bez  ní  by-
chom  nerozeznali  správné  od  nesprávného.“  Na  zákonu  přírody a na 
zákonu zjevení  spočívají  všechny  lidské  zákony,  tzn. že těmto zákonům  
by  žádné  lidské  zákony  neměly  odporovat !                                      P.T.                                    
(pokr. příště) 


