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Národní eucharistický kongres 2015 je první akce tohoto druhu 
konaná v České republice. O jeho vyhlášení rozhodla Česká biskupská 
konference v červenci 2014 a jeho vyvrcholením bude sympózium, 
které se má uskutečnit od 15. do 17. října 2015 v Brně, se závěrečnou 
mší na Zelném trhu. Přípravou byla pověřena pracovní skupina vedená 
Pavlem Dokládalem pod dohledem Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála. 
Pro přípravu na kongres ve farnostech v první polovině roku 2015, která 
bude dovršena o slavnosti Těla a Krve Páně, byla vyhlášena tato témata: 
leden  – eucharistie a jednota 
únor   – eucharistie a společenství 
březen – eucharistie a solidarita 
duben – eucharistie a evangelizace 
květen – eucharistie a Maria 
červen – obnovení slavení eucharistie 
 

Statistiky 2014 
Farnost Křest Svatba Pohřeb 
Mladá Vožice 14 2 14 
Nová Ves 0 0 4 
Vrcholtovice 1 0 3 
Šebířov 1 0 6 
Smilovy Hory 1 0 6 
Hlasivo 1 0 4 

  
Římskokatolická farnost Mladá Vožice 

a FOKUS Tábor zvou 
u příležitosti Světového dne nemocných 

k diskusnímu setkání na téma: 
Podpora lidí s duševním onemocněním  

Kdy: Středa 11. 2. 2015 od 13.30 – 15.00 hodin 
 
Vydává ŘKF Mladá Vožice, Morávkovo nám. 21, 391 43 
email: faravozice@seznam.cz    Tel. 731 402 979 
Náklad 300 kusů; Neprodejné; Březen-duben 2015
Doporučený příspěvek na 1 číslo cca 5,-Kč 
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List papeže Františka k postní době  
 „Posilněte své srdce“ (Jak 5,8) – pod tímto titulem Svatý stolec 
zveřejnil poselství papeže Františka k postní době, která letos začíná 18. 
února liturgií Popeleční středy. Papež své poselství nicméně sepsal již v 
den liturgické památky sv. Františka z Assisi a to velice přístupným, 
konkrétním stylem. V první části se zamýšlí na významem postní doby, 
která má být časem obnovy, avšak zejména je „dobou příhodnou“ (2 
Kor 6,2). Bůh po nás nepožaduje nic, co by nám dříve nedaroval, 
připomíná Petrův nástupce, „milujeme Boha, protože On napřed 
miloval nás“ (1 Jan 4,19). Stává se však, pokračuje papež, že pokud se 
máme dobře a cítíme se pohodově, zapomínáme na druhé (což Bůh 
Otec nikdy nedělá). Tento sobecký a lhostejný postoj dnes dosáhl 
světových rozměrů natolik, že lze mluvit o globalizované lhostejnosti. 
A právě tomuto naléhavému problému papež věnuje své poselství. 
Lhostejnost vůči bližnímu a Bohu je totiž reálným pokušením také pro 
křesťany, podotýká, zatímco Bohu svět není lhostejný. Brána od 
člověka k Bohu se definitivně otevírá ve vtělení, pozemském životě, 
smrti a zmrtvýchvstání Božího syna, vysvětluje dále a přirovnává církev 
k ruce, která tuto bránu udržuje otevřenou. Svět však tíhne k 
uzavřenosti sám do sebe a bránu zavírá. Ruku, tedy církev, tudíž nesmí 
překvapovat, je-li odmítána, podupávána a zraňována. 
V delší, praktické části poselství papež nabízí trojici kroků, kterými se 
Boží lid může obnovit natolik, aby neupadl do lhostejnosti a 
uzavřenosti. Svatý otec se obrací nejprve k církvi, poté k farnostem a 
církevním společenstvím a konečně k jednotlivým věřícím. Každou 

Čtvrtletník  farností – postní doba 
Mladá Vožice Smilovy Hory  
Nová Ves Vrcholtovice 
Šebířov Hlasivo 
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kapitolu uvozuje citát z Písma, vyjadřující postoj, k němuž papež 
vybízí. 
„Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy“ (1 Kor 12,26). V těle 
církve není místo pro lhostejnost, která se tak často zmocňuje našich 
srdcí, zdůrazňuje papež František. Církev svým učením a zejména svým 
svědectvím přináší Boží lásku, která zlomila smrtící uzavřenost do 
vlastního já. Je však možné svědčit pouze o tom, co jsme sami zažili, 
poznamenává papež. Umývat nohy druhým může pouze ten, komu 
nejprve umyl nohy Kristus. Pouze takový člověk „má s Kristem podíl“ 
(Jan 13,8), a může tak sloužit druhým. Postní doba je tudíž příhodná k 
tomu, abychom si dali posloužit od Krista a tím se mu připodobňovali. 
Církev je společenstvím svatých ve smyslu společenství mezi svatými 
osobami a společenství se svatými věcmi, píše dále Svatý otec a 
zejména vyzdvihuje hledisko společného vlastnictví: V tomto 
společenství nikdo nic nevlastní pouze pro sebe, nýbrž to, co má, patří 
všem. 
„Kde je tvůj bratr?“(Gn 4,9), obrací se papež k farním a církevním 
společenstvím. Jsme skutečně tělem, které pečuje o své nejslabší, chudé 
a nepatrné členy? Nebo se utíkáme do všeobecnosti lásky, která se 
angažuje daleko ve světě, avšak zapomíná na žebráka Lazara před 
vlastními dveřmi (Lk 16,19-31)? Petrův nástupce vyzývá k překonání 
hranic viditelné církve dvěma směry – v prvé řadě ke spojení v 
modlitbě s nebeskou církví. Nebeská církev neslaví vítězství kvůli 
tomu, že by se obrátila zády k utrpení světa a sama by se radovala, 
připomíná papež. Svatí se spíše mohou radovat z definitivní porážky 
lhostejnosti, nenávisti a tvrdosti srdce. Dokud však toto vítězství lásky 
nepronikne celý svět, kráčí s námi svatí jako poutníci. Na druhé straně 
je každé křesťanské společenství povoláno, aby vykročilo do okolní 
společnosti, k chudým a vzdáleným lidem. Církev následuje Ježíše 
Krista po cestě, která ji každodenně dovádí až na konec země (Sk 1,8). 
Takto můžeme v každém bližním vidět bratra či sestru, pro které 
Kristus zemřel a vstal z mrtvých. Co jsme obdrželi, máme také pro ně. 
A rovněž tak tito bratři jsou darem pro církev a celé lidstvo. Jak bych si 
přál, uzavírá papež oddíl věnovaný farnostem, aby se naše společenství 
stala ostrůvky milosrdenství v moři lhostejnosti. „Posilněte své srdce“ 
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(Jak 5,8), doporučuje papež v závěru poselství všem jednotlivým 
věřícím a ptá se: Co dělat, abychom se nedali vtáhnout do víru děsu a 
bezmoci, které jsou plodem děsivých zpráv a výjevů lidského utrpení? 
Svatý otec radí ke třem postojům: za prvé, k modlitbě ve společenství s 
pozemskou a nebeskou církví, a za druhé ke konkrétním gestům lásky. 
A konečně, jak doplňuje za třetí, pro nás utrpení druhých lidí znamená 
výzvu k obrácení. Jestliže totiž budeme pokorně prosit o Boží milost a 
přijmeme omezenost vlastních možností, posílíme svou důvěru v 
nekonečné možnosti Boží lásky. A budeme moci odolávat ďábelskému 
pokušení, které nás utvrzuje v tom, že můžeme spasit sebe i svět. 
Prožívejme postní dobu jako formaci srdce, opakuje papež František 
spolu se svým předchůdcem Benediktem XVI. (Deus caritas est, 31). 
Milosrdné srdce není slabé. Kdo chce být milosrdný, potřebuje srdce 
silné a pevné, uzavřené pokušiteli, avšak otevřené Bohu. Z toho důvodu 
se o letošním postu modleme: „Přetvoř naše srdce podle Srdce svého“ 
(Litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu), uzavírá římský biskup 
poselství k letošní postní době. 
 
 
Poděkování Tříkrálová sbírka vynesla ve všech našich farnostech  
celkem 45 827,-Kč. 
Děkujeme Ing. Jana Kášková  
koordinátorka  TS                                       P. Jaroslav Karas 
 

Zveme rodiče a děti na: 
 

Masopustní rej dětí v maskách  s diskotékou a setkání rodičů na faře 
v pondělí 16.2. v 15.00 začátek programu 
 
Program postního putování zahájení popeleční středou 18.2.- 29.3. 
 
Postní kající bohoslužbu v neděli  22 .3.v kostele sv. Martina 
 
 


