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ské kapličce, zasvěcené Panně Marii, kde jsme zapálili svíčky a vroucně se 
modlili a prosili o zdraví a sílu dojít. Těsně před startem v 7.00 hodin onoho 
sobotního rána jsme před křížkem u našeho kostelíčka opět setrvali v mod-
litbě končící slovy : Pane, prosíme Tě, vyslyš nás.  A stalo se - došli jsme. 
Sice s častými přestávkami, manžel s dosti velkou bolestí v koleně. Na těch 
35 km jsme potřebovali plných 12 hodin. K naší veliké radosti máme ale 
vytoužený zlatý škrpálek 50. jubilejního pochodu Praha-Prčice ( koná se 
nepřetržitě od roku 1966). Jsme přesvědčeni, že nám toho bylo dopřáno 
díky ochraně Boží a Panny Marie Ústějovské a díky našim vroucím modlit-
bám.  Nebojme se tedy nikdy, ani tehdy, když se zdá, že se nám vše hroutí. 
Věřme se sv. Františkem Xaverským : NENÍ SLABÝM, KDO SE OPÍRÁ 
O BOHA.       Manželé Zemanovi z Mladé Vožice 

ŘKF Mladá Vožice ve spolupráci s městem Mladá Vožice si vás dovolují 
pozvat v neděli 16. 8. v 10.00  na 
 

Poutní Slavnost na Hradě  (Mariusz Piwowarczik OMI) 
Předprogram: 
Pátek   14.8. 16.00  Tichá modlitba,  příležitost k rozhovoru s knězem,  sv. 
smíření 
                      17.00 Mše sv. v kostele sv. Martina 
 
Sobota 15.8.  10.00  Mše sv. na Klokotech biskup Jan Vokál      
                         5.00  Odchod pěších poutníků  od  fary  do Klokot 
 
Neděle 16. 8.  9.45  Uvítání hosta před kostelem sv. Martina průvod  
                     10.00 Slavnostní liturgie u kaple P. Marie na Hradě 

• Průvod se soškou P. Marie na Hrad 
• Slavnostní liturgii doprovází dechová hudba 
• Koncert učitelek ZŠ v Mladé Vožici ve 14.00 v kostele sv. Martina 
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Odpověď papeže Františka na otázky 

První se týkala vlivu médií, televize a internetu. Jednoho mladíka, 
který se doslechl  (viz rozhovor pro argentinský deník Hlas lidu), že 
se papež více jak dvacet let nedívá na televizi, zajímal důvod této 
volby. Papež: Odpovím Ti takto. Kde jsi? (rozhlíží se po okolo stojí-
cích). Nemohu totiž odpovídat, když tě nevidím…Ano, někdy v po-
lovině roku 1990 jsem jednou v noci pocítil, že mi to nedělá dobře. 
Odcizovala mne, odváděla.. a tak  jsem se rozhodl se na televizi ne-
dívat. Když jsem chtěl vidět nějaký hezký film, šel jsem do auly s 
televizorem na arcibiskupství a díval jsem se tam. Ale jenom na ten 
film… Ale televize mne odcizovala, odváděla mne mimo mne, ne-
pomáhala mi. – Je ale pravda, že já jsem z doby kamenné! Jsem sta-
rý! Chápu, že dnes je jiná doba. Žijeme v době obrazů. A to je velmi 
důležité. V době obrazů se musí dělat totéž, co v době knih, totiž vo-
lit si, co mi prospívá! Z toho plynou dvě věci. Za prvé: odpovědnost 
televizních stanic za vysílání pořadů, které jsou dobré, prospívají 
hodnotám, které vytvářejí společnost, posouvají nás vpřed a nesrážejí 
nás dolů. Programy mají napomáhat tomu, aby opravdové hodnoty 
sílily, mají nás připravovat na život. V tom spočívá odpovědnost te-
levizních stanic. Za druhé je tu umění vybírat si programy a to je naše 
odpovědnost. Pokud vidím program, který mi neprospívá, snižuje 
hodnoty, činí mne vulgárním, přináší špínu, musím změnit kanál. 
Jako se to dělalo v mojí době kamenné. Když byla nějaká kniha dob-
rá, četl jsi ji; když ti kniha škodila, odložil jsi ji. A potom je zde třetí 
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bod a tím je špatná fantazie, tedy taková fantazie, která zabíjí duši. 
Pokud jako mladý lpíš na komputeru a stáváš se jeho otrokem, ztrácíš 
svobodu! A pokud v komputeru hledáš něco nečistého, pak ztrácíš 
důstojnost. Dívat se na televizi a používat komputer ke krásným a 
velkým věcem, je dobré a umožňuje růst. To je dobré!“            
Druhá otázka se týkala vztahu papeže k mládeži. „Vnímáte radost a 
sympatie, jakou vám projevuje zdejší mládež?“             
Papež: „Popravdě řečeno, při setkání s mladými lidmi vnímám radost 
a lásku, kterou v sobě nosí, nejenom vůči mně, ale k ideálům a k ži-
votu. Chtějí růst! Vy jste  však myslím něčím výjimeční, protože jste 
první poválečná generace. Jste jarními květy, jak řekl mons. Semren. 
Květy, které chtějí vpřed a nechtějí se vracet k ničení, k tomu, co nás 
navzájem činí nepřáteli. Vnímám ve vás tuto ochotu a toto nadšení. A 
to je pro mne nové. Vidím, že si nepřejete zkázu. Nechcete být nepřá-
teli sobě navzájem. Chcete jít spolu, jak říkala Naděžda. A to je vel-
kolepé. Vidím to v této generaci a určitě ve vás všech. Pohleďte do 
svého nitra vy, kdo máte stejnou zkušenost  jakou popisoval Darko, 
totiž »nebýt „oni“ a „já“, nýbrž „my“«. Chceme být „my“, nikoli pro-
to, abychom ničili svoji vlast, devastovali zemi. Ty jsi muslim, ty žid, 
ty jsi pravoslavný, ty katolík, ale všichni jsme „my“. Toto znamená 
tvořit pokoj! A to je vlastní vaší generaci a vaší radosti. Máte velké 
povolání: nestavět nikdy zdi, ale jenom mosty. A to je radost, kterou 
ve vás shledávám. Děkuji.“                                                 
Třetí otázka se týkala tématu míru a toho, jak jej šířit? Papež: 
„Trochu budu v odpovědi opakovat, co jsem už řekl. Všichni mluví o 
míru: někteří mocní této země mluví a říkají o míru krásné věci, ale 
přitom prodávají zbraně! Od vás očekávám poctivost, tedy čestnost v 
tom, co myslíte, cítíte a co děláte. Všechny tři věci společně. Opak se 
nazývá pokrytectví! Před lety jsem viděl film o jednom městě, nepa-
matuji si jméno. Byl to německý film Die Brücke - Most (film z roku 
1959). Nevím, jak se jmenuje ve vašem jazyce. V něm je vidět, jak 
most vždycky spojuje. Když se most nepoužívá k tomu,  abychom 
jeden ke druhému chodili  a nesmí se po něm chodit, je to zkáza pro 
celé město a pro veškerý život. Od vás, od této první poválečné gene-
race tedy očekávám poctivost a nikoli pokrytectví, jednotu, stavění 
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mostů a možnost přecházet z jedné strany na druhou. To je bratrství.   
Modlete se za mne pokoj s vámi Papež František.  
 Vatikán . Tiskové středisko Svatého stolce oznámilo název 
nové encykliky, čas a místo konání její prezentace. Encyklika nese 
název „Laudato si´ – Tobě buď chvála“, což jsou první slova známé-
ho Chvalozpěvu stvoření svatého Františka z Assisi. Její podtitulek 
upřesňuje, že pojednává o péči o společný dům. Encyklika, jak už 
bylo řečeno, byla představena 18. června  v synodní aule Pavla VI. 

 
Z naší farnosti… 
Společně s dětmi prožila naše farnost dvě krásné události. Nejprve získala 
církev 8 nových členů, 8 dětí přijalo svátost křtu. Staly se tak opravdovými 
Božími dětmi a díky obětavé přípravě také skutečně oblékly bílé roucho, 
symbol nevinnosti. Stejně jako zapálené svíce, které jim zůstanou, aby jim 
svým světlem připomínaly Kristovo vítězství nad temnotou hříchu a smrti, 
zářily jejich oči i tváře. K radosti přispěly určitě i citlivě vybrané upomín-
kové předměty, které budou dětem i jejich rodičům a kmotrům připomínat, 
že dar, který ve křtu dostaly, potřebuje mnoho péče, úsilí a rozvoje, aby byl 
zachován. Abychom společně prožili radost a utužili v dětech pocit souná-
ležitosti se společenstvím, byli jsme ještě pozváni na faru k pohoštění. 
Zmrzlinku, dobroty i báječný dort děti uvítaly s nadšením.  
Své odhodlání, aktivně se účastnit života z víry, nám zanedlouho ukázalo 
17 dětí, které přistoupily k 1. svatému přijímání. Překrásně připravený ob-
řad děti doplnily svým zpěvem. Když jsem si prohlížela fotky, zaujalo mě, 
že vidím samé rozesmáté a šťastné tváře. Přála bych dětem, aby jim radost 
vydržela, aby je Pán vedl k sobě tou správnou cestou a aby zůstaly takovým 
rozesmátým světlem i pro své kamarády a rodiny. MK 

S pomocí Boží vždy a všude - nejen do Prčic.  Bez Božího požehnání je 
marné naše namáhání - to vyznávají všichni věřící. My jsme se o tom opět 
přesvědčili v sobotu 16. 5. 2015, kdy byl odstartován z různých míst dálko-
vý pochod Praha-Prčice. Od nás, z Mladé Vožice, trasa měří 35 km. Pilně 
jsme se připravovali a trénovali na výletech dlouho předem. Měli jsme ten-
tokrát v našich 76 a 77 letech oprávněné obavy, že letos do cíle nedojdeme. 
Oba máme již zdravotní potíže, zvláště artrózu kolen. Spoléhali jsme hodně 
na Boží pomoc a cestou u kapliček a křížků jsme o ní moc prosili. Na závěr 
příprav v pátek před pochodem jsme jen krátce vyšlápli k naší milé ústějov-


