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Ježíš se modlil: „Neprosím jenom 

za ně, ale i za ty, kteří budou skrze 

jejich slovo věřit ve mne; aby 

všichni byli jedno jako ty, Otče, ve 

mně a já v tobě, aby i oni v nás byli 

jedno, aby svět věřil, že jsi mne po-

slal ty. Slávu, kterou jsi mi dal, 

jsem dal jim, aby byli jedno, jako 

my jsme jedno, já v nich a ty ve 

mně, aby byli přivedeni k dokonalé 

jednotě a aby svět poznával, že jsi 

mne poslal ty a že je miluješ tak, 

jako miluješ mne.“          (J 17,20-23) 
 

Milí farníci! 

Prošli jsme nepozorovaně Týdnem modliteb za jednotu křesťanů. Náš Mistr a Pán 
Ježíš Kristus se večer před svým zatčením (zradou Jidáše) modlil za JEDNO – za 
jednotu! V jeho modlitbě se to slovo opakuje několikrát, čímž dal na něj důraz a 
snaží se nám ukázat, jak je to důležité. Všude kolem sebe a ve světě vidíme 
následky nejednoty – války, soudy, tahanice, pomluvy, rozvody atd. Pán ví, že jeho 
modlitba je vyslyšena, vždyť je zajedno se svým Otcem, který to vše věděl ještě 
dříve, než to Ježíš vyslovil… Ano, modlitba nás sjednocuje s Bohem a jeho vůlí, 
ale spojuje nás lidi? Já nevím, za co se modlíš ty ve svém soukromí… Ale vím, za 
co se modlíme společně v kostele. Proto je tak důležitá jednota církve, abychom se 
modlili společně a byli tak viditelným znamením jednoty. Proto se o Církvi říká, že 
je osmou svátostí! Svět má přijímat naše svědectví jednoty. Děkujeme ti, Pane 
Ježíši za vzácný příklad jednoty Nejsvětější Trojice, za tvoji touhu nás sjednotit 
mezi sebou a s tebou v této nerozlučné Trojici božských Osob, Otce, Syna a Ducha 
svatého, amen!                                                                                             Pater Petr 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



Světový den mladých Panama 2019 
Pohostinství mladým nabídli i židé a muslimové 

 

Autobusy s poutníky 

přijížděly do hlavního města 

postupně, aby neochromily 

dopravu. Přijely také 

skupiny, které strávily minulé 

dny v sousední Kostarice. 

Mezinárodní letiště Tocumen 

v Panamě otevřelo včera 

nový terminál, na kterém 

přistála první letadla 

s poutníky. Mimořádnou 

poutnicí se stala Panna Maria 

Fatimská, jejíž socha byla 

vypravena z portugalského 

poutního místa na setkání 

mladých. Arcibiskup Ulloa 

očekával delegaci na letišti, 

doprovodil sochu do farnosti 

Panny Marie Lurdské a 

odsloužil tam slavnostní mši 

na úmysl Světových dní. Do 

Panamy připutovaly také 

relikvie José Sáncheze del 

Río. Čtrnáctiletý Joselito 

zemřel mučednickou smrtí za pronásledování v Mexiku a je jedním z patronů 

panamského setkání. 

 

Synagoga nabídla místa k ubytování, mešita vodu. 
Mladí poutníci se setkali s přijetím nejen ve farnostech a katolických rodinách. 

Synagoga Kol Shearith v Panamě přijala 50 poutníků. Hovoří rabín Gustavo 

Kraselnik: „Idea se zrodila před několika měsíci během neformálního rozhovoru 

s našimi přáteli z farnosti sv. Lukáše v Costa del Este. Když mluvili o odpovědnosti za 

přijetí mladých během tohoto setkání, spontánně jsme jim vyšli vstříc.“ Rabín 

Kraselnik je přítelem papeže Františka a hrdě ukazuje společné fotografie. U katolíků 

obdivuje především misijní zápal. Pozadu nechtějí zůstat ani muslimové. V nejstarší 

mešitě Střední Ameriky nabídne muslimská komunita mladým vodu. Odhaduje se, že 

kolem ní přejde až 20 tisíc lidí. „Pouť je jedním z pěti pilířů islámu, hajj, jak říkáme 

v arabštině. Čím je tato událost v Panamě, ne-li poutí mladých, kteří přicházejí za 

konkrétním cílem. Toto je naše malá cihlička…“ - říká Yanus Makda. 
 



Arcibiskup Ulloa: SDM jako slavnost pro každého 

Panamská média zdůrazňují, že Světové setkání mládeže je historickou událostí, a 

věnují mu velký prostor. Všeobecný ráz setkání mladých katolíků vyzdvihl na 

tiskové konferenci také místní ordinář, arcibiskup José Domingo Ulloa Mendieta: 

„Na Světové dny mládeže můžeme pohlížet z pozice dospělých, kteří vidí zejména 

problémy, ale také z pozice mladých, kteří jsou snílci a problémy pro ně nejsou 

překážkami, nýbrž výzvou. Já na ně hledím z pozice víry a také z pozice mladých. 

Tato slavnost je pro všechny, nikdo z ní není vyloučený. Pro mne, jako pastýře této 

církve, je to velmi významná věc. Musíme si uvědomit, že je to velký dar, jaký papež 

František dal této středoamerické oblasti a naší malé zemi. Neustále opakuji, že 

Bůh chce konat věci skrze malé. Jsem přesvědčen o tom, že změny dnes nepřijdou 

od těch, kdo jsou velcí a mají moc, nýbrž od malých a pokorných. Až papež 

přistane, stane se on tím, kdo vede setkání. My jsme pouze připravili místa a 

struktury, abychom mu je okamžitě předali,“ řekl arcibiskup José Domingo Ulloa 

Mendieta. 
 

Mladé Nikaragujce blokuje politická situace 

Někteří mladí lidé, kteří chtěli na setkání s papežem přijet, nakonec do Panamy 

nedorazí. Platí to zejména o poutnících z Nikaragui. Během protivládních protestů 

bylo mnoho mladých uvězněno nebo dokonce přišli o život. Tamní biskupská 

konference v obavách o bezpečnost musela také zrušit plány na přijímání mládeže 

ve svých diecézích. “Když jsem se dozvěděl, že papež bude v Panamě, začal jsem 

šetřit peníze. Ale vypuknutí sociálních protestů v Nikaragui radikálně změnilo můj 

život,” říká čtyřiadvacetiletý Dexter obviněný, podobně jako mnoho jiných, 

z terorismu kvůli účasti na manifestacích proti režimu Daniela Ortegy. Ušetřené 

peníze nakonec věnoval potřebným. Sám žije v utajení. Podle odhadů 

nikaragujských biskupů se do Panamy vydá asi 2 tisíce jejich krajanů. “Mladí lidé 

si museli mnoho věcí odříct, aby se setkání zúčastnili. Mnozí prodali svůj telefon 

nebo jiné osobní věci,” říká koordinátor pastorace mládeže z diecéze Managua. 

“Chtěl jsem se vydat na světové dny mládeže, ale nečekal jsem, jaká sociálně-

politická situace nastane,” říká Rafael. Přišel o práci a za nastřádané peníze 

nakoupil potraviny pro své přátele, s nimiž se chtěl vydat na cestu. Dnes jsou ve 

vězení. Jeho mladí krajané doufají, že jim papež dodá naději. “Potřebujeme, aby 

papež František jasně a rozhodně promluvil na téma nikaragujského národa, aby 

denuncoval zločiny proti lidskosti spáchané Ortegovou diktaturou a zaujal 

stanovisko k situaci v Nikaragui,” žádají mladí z této stejně krásné jako zbědované 

země. Od počátku protivládních protestů v Nikaragui zahynulo nejméně 325 lidí, 

600 bylo uvězněno a mnozí utekli do sousedních zemí. Politická krize způsobila 

milionové ztráty a uzavření mnoha podniků. 



 Jsem fanatik? 
Modlím se růženec, chodím na mše i ve všední den, čtu Písmo 

 

Jeden člověk vznesl knězi dotaz: „Nedávno jsem prožil obrácení, začal číst Písmo, 

chodit do kostela i ve všední dny. Rád se modlím denně růženec, který mě dodává 

vnitřní radost i sílu pro všechno, co dělám. Současně vnímám, že jej mohu obětovat 

za duše v očistci a že svou modlitbou mohu spoustu věcí proměnit. Moji přátelé mi 

ale říkají, že jsem fanatik. Chci se zeptat, jak najít rozumnou hranici pro modlitbu, 

mše…?“ Kněz mu odpověděl: „Milý příteli, píšete, že jste se obrátil. Projevem 

tohoto obrácení je četba Písma Svatého, častá modlitba, častá účast na mši sv. a 

touha po nebi pro ty, kteří zemřeli. Tato horlivost je projevem Vašeho obrácení a 

snahou přiblížit se Božímu plánu s Vámi. Z toho, že si z Vás někteří utahují, si nic 

nedělejte. Ale zpět k Vaší otázce: Jsem fanatik? Kdo je fanatik? Ten, kdo je 

„vášnivě pro něco zaujatý“. Jaké lepší zaujetí, jaká krásnější vášeň může být, než 

zaujetí a vášeň pro Boha? Ale kde je hranice? Fanatik je také „vášnivý a 

nesnášenlivý zastánce“. A to je první náznak hranice. Naše zaujetí pro Boha nesmí 

vést k tomu, abychom se stali lidmi nesnášenlivými k těm, kteří takovouto vášeň 

pro Boha necítí. Víra je veliký Boží dar a Bůh nás každého osobně vede – 

necháme-li se vést – různými obdobími a různými situacemi, a to velmi citlivě a 

velmi rozdílně. I s tímto velikým darem proto musíme ve vztahu k druhým lidem 

nakládat jemně a citlivě s vědomím, že Bůh dává každému člověku svobodnou 

vůli. Nechci si vymýšlet a jakkoliv Vás brzdit ve Vašem duchovním rozletu. Život 

v Boží blízkosti je obrovským dobrodružstvím. Ale když se ptáte na hranice, 

vzpomeňte na podobenství o milosrdném Samaritánovi. Kněz spěchal do chrámu a 

na bližního už nezbyl čas. Ježíš odpovídá na otázku, jaké přikázání je největší: 

"Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. 

To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj svého bližního jako sám 

sebe". Naše vášeň pro Boha, naše zaujetí pro něj se také má projevovat 

konkrétními skutky, kterými projevujeme lásku druhým lidem. Milý příteli, Vaše 

obrácení je velikým Božím darem. Přeji Vám ze srdce, aby Vám toto nadšení 

vydrželo po celý život. A nechte se Bohem vést, i když Vám bude nabízet jiné 

projevy Vaší víry. Nechte se vést, i když od Vás bude chtít oběti.“ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Zprávy a oznámení 

Noc kostelů 

Další setkání k akci Noc kostelů bude ve čtvrtek 28. 2. v 19 hod. na faře. 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
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VÝSLEDEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 
PRO CHARITU 2019   

 

V letošním roce se vybralo krásných 64 242 Kč (pro porovnání s loňskem je to 
o 10 200 Kč více). Vybíralo se nejen v Rožmitále, Starém Rožmitále, Věšíně, Nesvači-
lech, Strýčkovech, ale i v Březnici. Do letošní sbírky také opět přispěl TJ Spartak 
Rožmitál 3 000 Kč z výtěžku novoročního výstupu na Třemšín. Vybíralo celkem 
15 skupinek šikovných koledníků a vedoucích skupinek. Z toho bylo 5 skupinek dětí 
z farnosti, které dala dohromady paní Helenka Hochmutová za pomoci Anežky Šmolí-
kové, Martiny Brotánkové, Milana Hochmuta ml., Petra Muchny ml. a Petra Blažka. 
Dalších 7 skupinek koledníků z řad skautů dala dohromady paní Magda Šebková. 
A také 3 skupinky dětí pod vedením paní Nesvedové vybíraly po Březnici. 
 

Letošními tříkrálovými koledníky a vedoucími skupinek byli: 
Anežka Brotánková, Johanka Brotánková, Barborka Bernášková, Rozálie Pešto-
vá, Martina Brotánková, Jonáš Brotánek, Matouš Juřica, David Juřica, Petr Bla-
žek, Matouš Hrdina, Šimon Hrdina, Petr Muchna ml., Jan Mareš, Ondřej Mareš, 
Šimon Pevný a Milan Hochmut ml., a malí koledníčci ve Věšíně – Vašík Šmolík, 
Milánek Zemek, Verunka Zemková s Anežkou Šmolíkovou.  
 

Z řad rožmitálských skautů to byli: Katka Pospíšilová, Davča Pospíšil, Luky Při-
grodský, Kubík Vaněk, Zuzka Pojerová, Eliška Fišerová, Johanka Matějková, 
Helenka Trefná, Ivetka Vávrovská, Barča Šebková, Ivetka Řezáčová, Míša Plav-
cová, Magda Šebková, Hanka Přigrodská, Ondra Přigrodský, Toník Šebek, Stá-
ník Holeček, Terezka Henklová Šámalová, Ondra Sýkora, Kubík Šimonovský, 
Mára Rydrych, Eliška Tůmová, Barča Bernášková, Anetka Pospíšilová, Eliška 
Skalíková, Barborka Matoušková, v Nesvačilech a Strýčkovech – Monča Dupáko-
vá, Míša Dupáková, Terezka Drechslerová, Terezka Bendová. 
 

Velký dík patří všem tříkrálovým koledníkům, vedoucím skupinek a jejich rodičům, 
také všem, kteří se sbírkou pomáhali a také všem dárcům, kteří do sbírky přispěli. 

 
 

MÁTE-LI VE SVÉM OKOLÍ NĚKOHO, KDO JE V TÍŽIVÉ ŽIVOTNÍ SI-
TUACI A POMOHL BY MU FINANČNÍ PŘISPĚVEK Z TÉTO SBÍRKY, 
KONTAKTUJTE J. HORNÍKOVOU OSOBNĚ NEBO NA TEL. 604 954 867.                                

Za Farní charitu Rožmitál p. Tř. J. Horníková, H. Hochmutová    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tříkrálová sbírka 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 28. ledna do 10. února 2019 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 28. 1.  ---    

Úterý 29. 1.  ---   18,00 farní společ. Panský dům 

Středa 30. 1.  
18,00 Za Annu a Josefa Hulmanovy a celý rod 

Po mši sv. adorace  
 

14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 31. 1.    
17,00 

mše sv. 
 

Pátek 1. 2.  

1. pátek, Hodina Božího milosrdenství 
17,00 adorace, svátost smíření 
18,00 volná intence 

    

Sobota 2. 2.  
Svátek Uvedení Páně do chrámu 

9,00 volná intence 
    

Neděle 3. 2. 
8,30 Poděkování za uplynulý rok 

a za rodinu Částkovu  
10,10 

b. sl. 

11,15 

mše sv. 
 

Pondělí 4. 2.  ---    

Úterý 5. 2.  ---    

Středa 6. 2.  18,00 růženec    

Čtvrtek 7. 2.     
17,00 

růženec 
 

Pátek 8. 2.   18,00 růženec    

Sobota 9. 2.      
16,00 mše sv. Bubovice 
20,00 Spol. mladých, fara SR 

Neděle 10. 2. 
8,30 Za Marii a Františka 

Kovaříkovy, syny a dceru  
10,10 

mše sv. 

11,15 

b. sl. 
 

 


