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Úvodní slovo 
 

Vážení čtenáři, vážené čtenářky Farního zpravodaje! 
Prožili jsme spolu, jak věřím, požehnané Velikonoce korunované Svátkem Božího Milosrdenství – 

ve Svatém Roce Milosrdenství. Náš život v proudu Božího Milosrdenství tím ale nesmí skončit. 
Zamysleme se prosím v této souvislosti i nad následujícím textem papeže Františka. 

 

Žehná Vám P. Jan Kuník 
 
 
Papež František, generální audience na Svatopetrském náměstí 31. 3. 2016 
V promluvě pronesl papež m. j. toto: „Bůh je větší než náš hřích, nezapomínejme na to, Bůh je větší 
než náš hřích. Bůh je větší než všechny hříchy, kterých jsme schopni se dopustit, a jeho láska je 
oceánem, do něhož se můžeme vnořit beze strachu, že budeme pohlceni: odpuštění znamená, že Bůh 
nás obdařuje jistotou, že nás nikdy neopustí. Jakkoli velké může být to, co si vyčítáme, on je vždycky 
ještě větší než všechno, protože Bůh je větší než náš hřích.“ 
A pokračoval: „Bůh neskrývá hřích, ale ničí jej a zahlazuje ho přímo v kořeni, od základu jej zahla-
zuje, aniž by po něm zůstala stopa. Proto se kajícník znovu stává čistým, každá poskvrna je elimino-
vána a je nyní bělejší než čistý sníh.“ 
Odpuštění, řekl dále František, umožňuje nový začátek, začíná jím nový život. Bůh staví člověka  
po pádu znovu na nohy. 
„Boží odpuštění je tím, co všichni potřebujeme, a je to největší znamení Jeho milosrdenství. Dar, 
který je každý omilostněný hříšník povolán sdílet s každým bratrem a sestrou, které potká. Všichni, 
které Pán postavil vedle nás: příbuzní, přátelé, kolegové, farníci, všichni jsou jako my a mají zapo-
třebí Božího milosrdenství. Je krásné, když je nám odpuštěno, ale i ty, chceš-li, aby ti bylo odpuště-
no, odpusť. Odpouštěj!“ ukončil František touto výzvou promluvu. 

http://www.cirkev.cz 
 
Týden modliteb za duchovní povolání  
Od 11. do 17. dubna 2016 proběhne Týden modliteb za duchovní povolání a Světový den modliteb 
za duchovní povolání (Neděle Dobrého pastýře, 4. neděle velikonoční). Prosíme věřící  
o připomenutí si této intence, např. v přímluvách. Je také možné využít textů z příručky:  
Modlitby a úvahy na téma – Duchovní povolání. Plakátek a příručka jsou volně ke stažení  
na www.hledampovolani.cz.  

P. Jiří Kupka a s. Vincenta Kořínková, výkonní sekretáři Rady ČBK pro pastoraci povolání v ČR.  
Redakčně upraveno. 

 
Biskupské svěcení nového biskupa plzeňského, Mons. Tomáše Holuba 
Koná se v sobotu 30.04.2016 10:30 v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. 
 
Vikariátní pouť dětí našeho Vikariátu Písek se koná v sobotu 7. 5. 2016 na Klokotech. Téma 
pouti: „Svatá brána otevřena.“ Naše farnost připravuje zájezd spolu s farností Březnice. Bude upřesněno. 

Redakce 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



Termíny kněžského a jáhenského svěcení  
Oznamujeme, že letošní termín kněžského svěcení je stanoven na sobotu 25. června v 10 hod.  
a termín jáhenského svěcení na sobotu 16. července v 10 hod.  
K účasti na obou svěceních, která proběhnou v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, 
srdečně zveme kněze, jáhny i věřící z celé diecéze.  

Acta Curiae Episcopalis Bohemobudvicensis 3/2016 
 
Svatý rok milosrdenství 
Odvahu! Žijeme čas milosrdenství, toto je čas milosrdenství.  
Papež František 
 
Papež vyhlásil na 24. duben sbírku na Ukrajinu 
„V tento den, který je jakýmsi srdcem Svatého roku milosrdenství, myslím na všechny národy, které 
nejvíce žízní po smíření a pokoji,“ řekl papež v Neděli Božího milosrdenství.  „Myslím obzvláště, 
zde v Evropě, na drama těch, kdo trpí následky násilí na Ukrajině: kdo zůstávají v oblastech zmíta-
ných nepřátelstvím, jež si vyžádalo již tisíce mrtvých, a kdo – je jich více než milion – byli nuceni 
opustit je kvůli přetrvávající vážné situaci. Zasaženi jsou především staří lidé a děti,“ prohlásil 
František během nedělní modlitby Regina coeli. 
Současně papež vyhlásil na neděli 24. dubna 2016 sbírku ve všech evropských katolických koste-
lech. Ta má být „humanitární podporou“ potřebným na Ukrajině. 
„Vyzývám všechny věřící, aby se k této iniciativě připojili velkorysým příspěvkem,“ řekl také pa-
pež. „Toto gesto lásky má nejen ulehčit v materiálním utrpení, ale i vyjádřit blízkost a solidaritu 
moji i celé církve.“ 
Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí si konflikt na Ukrajině vyžádal přes 
9 tisíc životů a vyhnal z domovů 1,1 milionů lidí. 

www.bcb.cz 

 
Katecheta roku 2016 – Duhové srdce  
Rád bych vám ohlásil informaci o jedné anketě, která se týká naší paní katechetky. Televize NOE a 
katolický časopis pro děti Duha s podporou  Katolického týdeníku a radia Proglas a  pod záštitou 
biskupa Karla Herbsta vyhlásily anketu "Katecheta roku 2016-Duhové srdce". Je to anketa, která má 
zviditelnit a ocenit práci katechetů. Do této ankety byla březnickými rodinami nominovaná paní 
katechetka Helena Hochmutová. Nyní je možné jí dávat hlasy kliknutím na její jméno. Jména všech 
nominovaných katechetů jsou na internetové adrese www.mojeduha.cz pod nápisem "Duhové srd-
ce" až úplně dole pod dopisem Karla Herbsta. Paní katechetka pojede 23. dubna se třemi dětmi 
z náboženství do Ostravy do TV NOE, kde se budou prezentovat i ostatní katecheté, kteří jsou 
v soutěži. Z toho vznikne pořad, který bude vysílán 22. května večer.  Budeme se modlit a držet 
palce, aby se naší paní katechetce spolu s dětmi natáčení povedlo, protože z toho mají strach. Hlaso-
vat je možné do 15. dubna, tak věřím, že rádi přidáte  svůj hlas, aby jí podpořila i naše farnost. 
 

P. Jan Kuník 

Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství 
Biskupové Čech a Moravy vyhlásili Národní pouť 

ve Svatém roce milosrdenství do Krakova-

Lagiewnik. 

KDY: sobota 28. května 2016 
KDE: Krakov, areál Božího milosrdenství 

Program 

Srdečně vás zveme ke společnému prožití této 

mimořádné události spolu s našimi biskupy. Orga-

nizací pouti bylo pověřeno Radio Proglas. Aktuál-

ní informace spojené s poutí budou průběžně 

zařazovány do vysílání Proglasu a na tyto webové stránky. Společně s národní poutí proběhne pouť 

křesťanských médií, která bývá na Svatém Hostýně vždy před 7. nedělí velikonoční. Ta se tedy na 

Svatém Hostýně uskuteční opět v roce 2017.  
http://www.proglas.cz/pout2016.html 

http://www.mojeduha.cz/
http://www.proglas.cz/pout-2016-program.html


Misionáři milosrdenství na Klokotech 
Přijetím mandátu z rukou papeže Františka se tři členové oblátské komunity v Plasích (o. Martin, 
o. Günther a o. Vlastimil) stali pro Svatý rok Božího milosrdenství Misionáři milosrdenství 
s rozsáhlými zpovědními pravomocemi a s možností působení na Klokotech. Více viz plakát. 

www.bcb.cz 
 

 
 
KLOKOTY 2016 
MISIONÁŘI MILOSRDENSTVÍ 

 
18. – 20. května (středa-pátek) 
Exercicie všedního dne s P. ThLic. Martinem Sedloněm, OMI – provinčním vikářem 
Středa 
od 16 h svátost smíření, 17 h mše svatá s tematickou promluvou, od 18 h přednáška 
Čtvrtek 
9 – 11.30 h dopolední blok, 11.30 – 14 h prostory Emauz k dispozici k osobní meditaci, duchovní-
mu rozhovoru, občerstvení z vlastních zásob, 14 – 16 h odpolední blok,  
od 16 h svátost smíření, 17 h – mše sv. s tematickou promluvou, od 18 h setkání s dotazy 
Pátek 
9 - 11.30 h dopolední blok, 11.30 – 14 h prostory Emauz k dispozici k osobní meditaci, duchovnímu 
rozhovoru, občerstvení z vlastních zásob, 14 – 16 h odpolední blok,  
17 h - mše sv. s tematickou promluvou, od 17.45 h adorace s možností ke sv. smíření  
a duchovnímu rozhovoru do 20.30 h 
 

21. května OMI pouť na Klokotech 
(ke sv. Evženu de Mazenod, zakladateli Kongregace oblátů P. Marie Neposkvrněné) 
od 10 h svátost smíření, 11 h mše svatá 
 

3. června Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
s P. Martinem Sedloněm, OMI, první pátek  v měsíci 
17 h mše svatá s tematickou promluvou, od 17.45 h adorace s možností ke sv. smíření  
a duchovnímu rozhovoru do 20.30 h 
 

4. června Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie, 
Hlavní celebrant Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovické diecéze, 
od 16 zpovědní služba P. Martin Sedloň, OMI 
 

15. srpna Slavnost Nanebevzetí P.Marie s P. Güntherem Ecklbauerem, OMI 
od 16 h svátost smíření, 17 h mše svatá s tematickou promluvou, od 18 h přednáška 
 

8. září Narození Panny Marie s P. Güntherem Ecklbauerem, OMI 
od 16 h svátost smíření, 17 h mše svatá s tematickou promluvou, od 18 h přednáška 
 

7. října Panna Maria Růžencová s P. Martinem Sedloněm, OMI 
17 h - mše sv. s tematickou promluvou, 
od 17.45 h adorace s možností ke sv. smíření a duchovnímu rozhovoru do 20.30 h 
 
 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ŘKF Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, 39003 Tábor       Mše sv. denně v 17 h v neděli v 10 h 
tel. 381 232 584 e-mail: klokotyomi@volny.cz      Zpověď:  po-so 16.30-17 h, pátek 17.30-20.30 h 
www.klokoty.cz www.oblati.cz   
Poutnické a turistické skupiny prosíme o nahlášení na tel. 730 572 937 nebo mail: klokotypoutni@centrum.cz 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  
 318 665 182 Uzávěrka příštího čísla je ve středu 20. 4. 2016. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová 
Zprvodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz

http://www.bcb.cz/udalosti/Misionari-milosrdenstvi-na-Klokotech.html
http://www.bcb.cz/
mailto:klokotyomi@volny.cz
http://www.klokoty.cz/
http://www.oblati.cz/
mailto:klokotypoutni@centrum.cz


 
Pozn.: V úterý 26. 4. v 9.30 začíná mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže Vikariátní konference kněží a pastoračních pracovníků vikariátu Písek. 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 11. do 24. dubna 2016 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Ostatní 

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

Pondělí 11. 4. 28. 3. mše svatá není   

Úterý 12. 4. 29. 3. 18,00 Za farníky   

Středa 13. 4. 30. 3. 18,00 Za Jaroslava Peštu   

Čtvrtek 14. 4. 31. 3.   18,00 mše svatá Voltuš 

Pátek 15. 4. 1. 4. 
18,00 Za živé i zemřelé členy rodiny 
Peštovy, Tenorovy, Dvořákovy a 
Hubáčkovy 

12,30 pohřeb 
Marie 

Sýkorové 
 

Sobota 16. 4. 
11,30 svatba Zdeňky Štefanové  
a Jiřího Čížka 

18,00 Za farníky   

Neděle 17. 4. 
4. neděle velikonoční 
8,15 Za Rostislava Němečka, jeho 
rodiče, rodiče Beranovy a jejich děti 

  
10,00 

mše sv. 
 

Pondělí 18. 4.  mše svatá není   

Úterý 19. 4.  mše svatá není   

Středa 20. 4.  18,00  Rq za Emilii Černou   

Čtvrtek 21. 4.    
14,30 mše svatá Centrum 
sociálních služeb 

Pátek 22. 4.  18,00 Za farníky   

Sobota 23. 4. 
13,00 svatba Sabiny Suldovské  
a Tomáše Pavrovského 

18,00 volná intence   

Neděle 24. 4. 
5. neděle velikonoční 
8,15 Rocková mše svatá.  
Za † P. Petra Stulíka 

 
10,00 

mše sv. 
 


