
  

 FARNÍ ZPRAVODAJ 
 

    

   
   Číslo 9    Ročník XIII            2. ří jna 2016 

 

 
 
 
 

Drazí farníci, 
 

zdravím vás tímto třetím zpravodajem! Podzim je v plné kráse, sklízí se úroda a my můžeme také 

děkovat za plodnou sbírku na náš městský kostel. Všem dárcům patří velké poděkování, protože, jak 

uvidíte níže, sbírka již přesáhla částku 160.000,- Kč, kterou jsme museli zaplatit v termínu. Jak jsem 

již ohlásil v neděli – bude dobré ve sbírce pokračovat kvůli pohledávce na příští rok, která činí 

98.000,- Kč, a to benefičními koncerty a jinými akcemi, například dobročinným bazárkem a podob-

ně. Mám z toho radost, že vám není starost o farnost vzdálená a že to berete za svou věc. V neděli 

23. 10. bude slavná posvícenská mše svatá slavena i za vás dárce.  

Chci také svolat po dlouhé době farní radu – nebudu dělat nové volby, rád se seznámím s těmi, 

co již ve farní radě byli, abych mohl navázat na jejich zkušenosti a vize. 

Také jsem rád, že začnou ožívat naše společenství. V Panském domě nám otevřeli dveře a já dou-

fám, že se tam budou otevírat i naše srdce Božímu slovu, tedy Kristu, který nás chce vést a vyučovat. 

Toto společenství se bude scházet jednou za čtrnáct dní od 18 hodin a bude takzvaně otevřené, tzn., 

může přijít kdokoliv, bez rozdílu věku a vyznání, bude zásadně ekumenické a otevřené i lidem hleda-

jícím, má být nabídkou každému, kdo pocítil ve svém životě touhu něco změnit a dorůst k Bohu. 

Odmítám uzavřená společenství. V bývalých farnostech se setkávali členové různých hnutí, ale na 

farní společenství již netrefili, jakoby do farnosti nepatřili. Dost mě to bolelo, ale nikomu jsem nic 

nevyčítal, nesl jsem to jako kříž neúmyslné nejednoty a umělé rozpolcenosti. Právě farní společenství 

je ukazatelem životnosti a misijní služby tam, kde je.  

Každou sobotu krom výjimek se bude scházet na faře i spolčo pro mladé křesťany od 19 hodin. 

V podstatě jde o totéž, jen se specifikuje věková hranice a tím i způsob vedení takového společenství, 

mladí budou sami hledat formu a obsah. Prosím povzbuďte své mladé ve věku cirka 15 – 25, aby za 

námi přišli. 

   Tož, těším se na naše setkávání a přeji vám požehnaný podzim +! 

                                                                                                               Váš pater Petr 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 

 

AKTUÁLNÍ VÝSLEDEK SBÍRKY  
NA ZAPLACENÍ JIŽ OPRAVENÉ STŘECHY MĚSTSKÉHO KOSTELA 

 

 

 Nedělní sbírky (28. 8. – 25. 9. + 28. 9.)  61 100,- 

 Dary v hotovosti     49 000,- 

 Dary na bankovní účet    72 500,- 

 Výnos benefičního koncertu BEDRS 23. 9.     2 950,- 

 

(zatím) CELKEM                          185 550,- Kč 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



Nechej se milovat Ježíšem 
 

– je to přítel, který nezklame = slova papeže Františka na světovém setkání mladých, jako 

podnět ke společenství mladých: „Drazí mladí, důvěřujme Kristu a  svěřme se mu, neboť On nikdy 

nikoho nezklame! Pouze v Kristu, který zemřel a vstal z mrtvých, nalezneme spásu a vykoupení. 

S ním zlo, utrpení a smrt nemají poslední slovo, protože On nám dává naději a život… Mladí účast-

níci SDM pocházejí z různých kontinentů, hovoří rozdílnými jazyky, jsou nositeli nejrůznějších 

kultur, a přesto v Kristu nalézají odpověď na své nejvyšší a společné touhy. Mohou u něho utišit 

hlad po průzračné pravdě a ryzí lásce, které by je přes veškerou jejich rozdílnost sjednotily. Kristus 

jim poskytuje prostor. Ví totiž, že není nic silnějšího, než energie vyzařující ze srdcí mladých lidí, 

které si podmanilo jeho přátelství. Kristus mladým lidem důvěřuje a svěřuje jim budoucnost svého 

vlastního poslání: ´Jděte, získávejte učedníky´; jděte za hranice lidských možností a utvářejte bratr-

ský svět. Také mladí lidé však Kristu důvěřují – s ním nemají strach riskovat svůj jediný život, 

neboť vědí, že je nečeká zklamání.“ (první slova v Brazílii) „Kolik jen těžkostí je v životě každého, 

v našem lidu, v našich společnostech! Jakkoli velkými se však mohou zdát, Bůh nikdy nedopustí, 

aby nás pohltily. Tváří v tvář sklíčenosti, která může nastat v životě toho, kdo pracuje na evangeli-

zaci, nebo toho, kdo se snaží žít víru jako otec a matka rodiny, říkám jasně: Mějte vždycky v srdci 

jistotu, že Bůh jde spolu s vámi a ani na okamžik vás neopouští! Nikdy neztrácejme naději! Nikdy ji 

ve svém srdci nezhášejme! Drak, zlo je v našich dějinách, ale není tím, kdo je silnější. Silnější je 

Bůh a Bůh je naše naděje! Kdo je mužem či ženou naděje, oné velké naděje, kterou nám dává víra, 

ten ví, že i uprostřed těžkostí Bůh jedná a překvapuje nás. Bůh pro nás chystá vždycky něco lepšího. 

Žádá však od nás, abychom se nechali překvapovat jeho láskou a přijímali tato jeho překvapení. 

Důvěřujme Bohu!“ (Aparecida). 

„´Podej víru´ – co to znamená? Když se 

připravuje nějaké dobré jídlo a vidíš, že chybí 

sůl, tak ´podáš´ sůl, chybí olej, podáš olej... 

´Podat´, tedy přinést, dodat. Tak je tomu 

i v našem životě, drazí mladí. Pokud chceme, 

aby měl opravdu smysl a plnost, jak si sami 

přejete a zasluhujete, říkám každému a každé 

z vás: ´Podej víru´ – a tvůj život dostane novou 

příchuť; ´podej lásku´ – a tvůj život bude jako 

dům postavený na skále, tvoje cesta bude ra-

dostná, protože potkáš mnoho přátel, kteří 

půjdou s tebou. Ježíš je ten, který nám přináší 

Boha a který nás vede k Bohu, s ním se celý náš 

život proměňuje, obnovuje a my můžeme hledět 

na skutečnost novýma očima z  Ježíšova hledis-

ka, jeho vlastníma očima. ´Podej Krista´ a tvůj 

život bude naplněn jeho láskou, bude plodným 

životem. V koho skládám svou důvěru? V sebe 

sama, ve věci, nebo v Ježíše? Všichni jsme 

často pokoušeni stavět se do centra, věřit, že 

jsme osou veškerenstva, věřit, že pouze my 



budujeme svůj život, anebo si myslet, že majetek, peníze a moc dávají štěstí. Ale všichni víme, že 

tomu tak není! Jistě, majetek, peníze a moc mohou poskytovat chvilkové opojení, iluzi štěstí, ale 

nakonec se sami staneme jejich majetkem, vnucují se nám stále více a nikdy nás nenasytí. Nakonec 

jsme ´zahlceni´, ale nikoli ´zasyceni´. Je velmi smutné vidět mládež ´zahlcenou´, ale slabou. Mládež 

má být silná, živit se svojí vírou, a nikoli se cpát jinými věcmi. Drahý mladíku, drahá dívko, ´podej 

Krista´ svým životem. Naslouchej mu pozorně a jeho přítomností bude nadšeno tvé srdce; podej 

Krista: On tě přijímá ve svátosti odpuštění, On tě čeká také v eucharistii a očekává tě také v lidství 

mnoha mladých, kteří tě obohatí svým přátelstvím, povzbudí svým svědectvím víry, naučí řeči 

lásky, dobroty a služby. Nechej se hledat Ježíšem, nechej se milovat Ježíšem, je to přítel, který 

nezklame. (při uvítání na Copacabaně) „Víra v Ježíše Krista není žert, je to něco mnohem vážnější-

ho. Je skandál, že Bůh přišel, aby se stal jedním z nás. Je skandál, že umřel na kříži. Je to skandál: 

skandál kříže. Kříž nadále budí pohoršení, avšak cesta kříže a Kristova vtělení je jediná jistá. Nedě-

lejte prosím z víry koktejl. Můžete si udělat koktejl z pomeranče, jablka nebo banánu, ale nikoliv 

z víry. Víra je úplná a nelze ji rozpustit. Je to víra v Ježíše. Je to víra v Božího Syna, který se stal 

člověkem, miloval mne a zemřel pro mne“ (mladým z Argentiny). 

 

_________________________________________________________________________ 
 

 
Zprávy a oznámení 

 

Modlitba růžence 

V měsíci říjnu půl hodiny před každou mší svatou se naše farnosti můžou opět chytit růženců a 

s Pannou Marií kontemplovat tajemství Ježíšova života. 

 

Posvícení v rožmitálských kostelích 

111. výročí posvěcení městského kostela svatého Jana Nepomuckého, které připadá na sobotu 

8. října, oslavíme oproti původnímu předpokladu už ve čtvrtek 6. října, aby se této slavnosti mohli 

zúčastnit i farníci, kteří budou členy volebních komisí. Slavnost posvěcení farního kostela letos 

připadá na neděli 23. října. 

 

Mše svatá pro děti 

Mše sv. pro děti bude v pátek 21. 10. v 18 hod. v městském kostele. 

 

Společenství rožmitálské farnosti  

Srdečně zveme na setkání v Panském domě na náměstí ve středu 12. října od 18 hodin.  

 

Společenství mladých 

Rozjíždí se od soboty 8. října v 19 hodin na faře. Srdce na dlani! Pozvěte kamarády. 

 

Schůzka farní rady 

Uskuteční se ve středu 19. října ve 20 hodin na faře ve St. Rožmitále. Bývalí členové jsou zváni.  



_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 3. do 16. října 2016 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 3. 10.  mše svatá není    

Úterý 4. 10.  mše svatá není    

Středa 5. 10.    
 18,00 mše sv. 

Voltuš 

Čtvrtek 6. 10.  

Slavnost posvěcení kostela 111 let 
18,00 Za Františka a Marii Irovy, 
Vilmu Klemovou a jejich rodiče; 
Litanie k čes. svatým a svát. požehn. 

 
18,00 mše sv. 
P. M. Kozubík 

 

Pátek 7. 10.  
17,00 svátost smíření 
18,00 volná intence 

 
 

 

Sobota 8. 10.    
17,00 

mše sv. 
19,00 Společ. mladých 
fara Starý Rožmitál 

Neděle 9. 10. 
8,30 Za Marii a Stanislava 
Drechslerovy, rodiče a sourozence 

 
10,10  

mše sv. 
 

 

Pondělí 10. 10.  mše svatá není    

Úterý 11. 10.  mše svatá není    

Středa 12. 10.    

 14,30 mše sv. 
Centrum soc. služeb 
18,00 Společ. farnosti 
Panský dům 

Čtvrtek 13. 10.  
18,00 volná intence 
Po mši sv. adorace. 

 
18,00 mše sv. 
P. M. Kozubík 

 

Pátek 14. 10.  
17,00 svátost smíření 
18,00 volná intence 

 
 

 

Sobota 15. 10.    
17,00 

mše sv. 
19,00 Společ. mladých 
fara Starý Rožmitál 

Neděle 16. 10. 
8,30 Za Jaroslava Hajníka a jeho 
rodiče 

 
10,10  

mše sv. 
 

 


