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„…abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, 

co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“ 
(Řím 12,2)  

Milí farníci, 

začátek nového roku je pokaždé časem zamyšlení nad již uzavřeným rokem, nad 

událostmi, které se nedají vrátit, a tak je i časem nemilosrdných statistik. Po fi-

nanční stránce vycházíme dobře (Bohu a štědrým dárcům díky), ale po stránce 

výčtu duchovních úkonů je patrný útlum, což je sice obecný jev v naší době, 

ale… Kéž by svátosti byly přijímány s respektem a láskou vůči místní komunitě, 

kde žijeme a sdílíme nezasloužený dar víry. Svátosti posilují život celého spole-

čenství, nesmí se stát soukromou záležitostí. Přeji všem z hloubi zakusit radost 

z jednotné (katolické) víry, jež jediná unese rozdílnost, aniž by ztratila lásku a 

schopnost sdílení… Bůh, od nějž vychází síla svatosti a požehnání, nám buď mi-

lostiv!  

                                                                                                                  Pater Petr 

 

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor 2020: 

„Za všechny zasvěcené, 

aby zdrojem jejich činnosti bylo srdce hořící pro Pána.“ 
 

Všichni lidé jsou „zasvěcenci“ Pána: v mnoha formách (veřejně i skrytě). Chrá-

mem Pána je totiž jednak celé jeho stvoření, ale také každý člověk s tělem i duší. 

A tak Pán nejvíce touží po tom, aby ho každý člověk ve svém životě stále velko-

ryseji vítal – a On mohl vstupovat a vše proměňovat. Základním zasvěcením člo-

věka je jeho povolání, kvůli kterému byl stvořen: skrze ně chce Bůh vcházet do 

dnešního světa a proměňovat vše (jako v eucharistii) ke konečné vítězné plnosti. 

Máme proto stále své srdce dávat Pánu k proměnění, aby se vše stále více podo-

balo jeho Srdci: tím vyhlížíme jeho definitivní Příchod. Křesťanský život proto 

vyžaduje tvůrčí přístup: ochotu putovat a nechat se vést Duchem Svatým. Strnu-

lost nepatří ke křesťanskému svědectví a k poslání církve. Svět více než kdy jindy 
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hledá na tváři každého křesťana (Pánova zasvěcence) vnitřní oheň, který odráží to 

podstatné, co se odehrává v Ježíšově Srdci. Vnitřní oheň je pak zdrojem činnosti 

navenek. Hořící srdce křesťana, správného „horlivce“, poznáme podle toho, že se 

neúnavně ubírá cestami života podle tepu Ježíšova Srdce: kam je poslán, tam se 

chce „uchytit“ uzdravující Slovo, které mu hoří v srdci. Bohu zasvěcení lidé mají 

přímo v „popisu práce“ starost o uchytitelnost Slova v lidských srdcích, v celém 

stvoření. Ta práce se děje nehlučně, skrytě, diskrétně. Ať už tedy s hábitem nave-

nek, nebo bez něj: není to šat, který ukazuje na podstatu života „zasvěcence“, ale 

stálá vnitřní řeč s Ježíšem: v tom jsou „zasvěcenci“ nenahraditelní, tím oživují 

všechny a všechno. Srdce, které hoří – srdce zasvěcence – vyhlíží vlastně Kristův 

příchod. Když prosíme o nová povolání k zasvěcenému životu, čiňme to tak, že 

zároveň své vlastní srdce budeme Pánu nabízet k neustálé proměně, aby se v nás 

mohl procházet jako v rajské zahradě. 

 

5. mezifarní silvestr pro mladé 
Ve dnech 30. 12. 2019 – 1. 1. 2020 se v Mirovicích na faře uskutečnil jubilejní 

pátý ročník mezifarního silvestru pro mladé. Akce se účastnili mladí nejen z rož-

mitálské a březnické farnosti, ale i z plzeňské a pražské diecéze, díky čemuž byla 

akcí dokonce mezidiecézní. Účastníky očekával bohatý program. Započal mší 

svatou slouženou salesiánem Pavlem Kuchařem. Pondělní večer pak nabídl mož-

nost zazpívat si s kytarou, stolní hry či film kina JohnyStar. Poslední den roku 

2019 pak byl naplněn drobnou prací na faře a přípravami na večer. 

Silvestrovský večer zahájil svým tradičním programem profesor von Drak. Něko-

lika jednoduchými pokusy předvedl účastníkům mimo jiné to jak vyrobit indiká-

tor kyselin a zásad z červeného zelí či jak bez rizika propíchnout sáček plný vody. 

Po profesorově programu se polovina osazenstva fary odebrala do Březnice, kde 

otec Jozef Gumenický připravil v kostele cestu zamyšlení nad uplynulým rokem. 

Po tomto rozjímání se 

všichni účastníci akce 

sešli na faře k přivítání 

roku 2020. 

Do nového roku vstou-

pilo osazenstvo fary 

mší svatou za účasti 

otců Mariusze Klim-

czuka a Pavla Kuchaře. 

Po mši svaté se účast-

níci odebrali na vrch 

Třemšín. 
 

Jménem organizátorů 

Jarka a Petr Blažkovi a 

Honza Novotný 



Finanční hospodaření farností Starý Rožmitál v r. 2019  
 

Příjmy: 
Kostelní sbírky  171 766,- Kč 
Dary 66 500,- Kč 
Vstupné z prohlídek farního kostela  17 160,- Kč 
Nájem a pachtovné  213 961,- Kč 
Dotace MK na opravu měst. kostela  174 000,- Kč 
Příspěvek od města  36 000,- Kč 
Půjčka biskupství na opravu m. kostela  100 000,- Kč 
Úrok ČS a ČSOB  1 391,- Kč 
Příjmy celkem:  780 778,- Kč 
 

Výdaje: 
Odvod sbírek dle určení  43 890,- Kč 
Odvod z nájmů a pachtovného Biskupství  217 026,- Kč 

Z toho: doplatek za r. 2018 81 038,- Kč 
Záloha na odvod v r. 2019 135 988,- Kč 

Výdaje za energii a vodu  40 924,- Kč 
Služby internetu  5 835,- Kč 
Bohoslužebné výdaje  10 636,- Kč 
Oprava městského kostela  350 000,- Kč 

Z toho: Min. kultury  174 000,- Kč 
Podíl města  36 000,- Kč 
Podíl farnosti  140 000,-Kč 

Daň z nemovitostí  41 301,- Kč 
Vitríny 2 ks  11 435,- Kč 
Potřeby náboženství  2 500,- Kč 
Správní poplatky  500,- Kč 
Opravy a materiál  3 505,- Kč 
Předplatné IN, Duha, Tarzicius  4 916,- Kč 
Poplatky ČSOB a ČS  593,- Kč 
Výdaje celkem:  733 061,- Kč 

 
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2019:   458 406,- Kč 
 

Dary je možné posílat na účet č. 4749150359/0800 
 

Na účtu je aktuálně v tomto roce o 100 000,- Kč méně, protože jsme vrátili 
půjčku z biskupství. Velký dík patří všem, kteří přispěli dary, jak do kostelních 
sbírek, tak i na účet farnosti. Příjem ze vstupného s ukázkou hry na varhany ve 
farním kostele a také z organizace Festivalu Jakuba Jana Ryby, je zásluhou 
obětavých průvodců a organizátorů p. Hoyera a slečny Hoyerové. I v letošním 
roce budou pokračovat opravy památek, pokud bude dostatek financí.  
 

Pán Bůh Vám zaplať za každý dar! 



Finanční hospodaření farnosti Hvožďany v r. 2019 
 

Příjmy: 
Sbírky  47 815,- Kč 
Pachtovné  42 770,- Kč 
Úrok ČSOB  645,- Kč 
Celkem příjmy:  91 230,- Kč 
 

Výdaje: 
Odvod sbírek dle určení  10 530,- Kč 
Energie  5 129,- Kč 
Odvod pachtovného  31 820,- Kč 
Bohoslužeb. předměty a květiny  3 262,- Kč 
Daň z nemovitostí  343,- Kč 
Poplatky ČS a ČSOB  78,- Kč 
Celkem výdaje:  51 162,- Kč 

 

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2019:   232 078,- Kč 
 

Dary farnosti Hvožďany je možné zasílat na účet č. 4749124329/0800 
_________________________________________________________________ 

 

Statistika pastorálních úkonů za rok 2019 
 
Starý Rožmitál:      Hvožďany:                       Bělčice:             
Křest: 0        Křest:   1      Křest:   0                                                                                                                                                                                                      
Sňatek: 2      Sňatek: 0      Sňatek: 1 
Pohřeb: 6      Pohřeb: 1       Pohřeb: 0                                               
Výuka náboženství: 8                                                     
Společenství mladých: cca 5  
Společenství dospělých: cca 6    Společenství dospělých: cca 7 
_________________________________________________________________ 

 

Zprávy a oznámení 
 

 

Rok 800. výročí narození sv. Zdislavy – Jablonné v Podještědí 
Jubilejní pouť ke sv. Zdislavě se uskuteční v sobotu 30. 5. 2020. Vyzýváme farní-
ky k přihlášení se na tuto pouť, seznamy budou k dispozici v kostelích. 
 

Podsedáky do farního kostela 
Již dlouho uvažujeme o sjednocení podsedáků v lavicích farního kostela. Ty nové 
by měly splnit nejen funkci praktickou, ale i estetickou. Prosíme ženy, které by 
byly ochotny podílet se na jejich ušití, aby se přihlásily sl. Ivaně Hoyerové. 
 
 
 
 

 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
 721 901 533 Uzávěrka příštího čísla 14. 2. 2020.            Redakce: P. Petr Misař, Ivana Hoyerová 
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 10. do 23. února 2020 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 10. 2.  ---    

Úterý 11. 2.  ---   
18,00 farní společ. 
Panský dům 

Středa 12. 2.  
18,00 Za Josefa Tůmu a rodiče 
Po mši sv. adorace 

  
14,30 mše sv.  
Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 13. 2.    
17,00 

mše sv. – fara 
 

Pátek 14. 2.  
17,00 svátost smíření 
18,00 volná intence 

   

Sobota 15. 2.       

Neděle 16. 2. 
8,30 Za Růženu Foučkovou a celý rod 
Farní kavárna 

  
10,10 
b. sl. 

11,15    
mše sv. 

 

Pondělí 17. 2.  ---    

Úterý 18. 2.  ---    

Středa 19. 2.  
18,00 volná intence 
Po mši sv. adorace 

  
14,30 mše sv.  
Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 20. 2.   
18,00    

far. spol. 
17,00 mše sv.  

Pátek 21. 2.  
17,00 svátost smíření 
18,00 Na poděkování za 90 let života 
pana Josefa Hořejšího 

   

Sobota 22. 2.  ---     

Neděle 23. 2. 
8,30 Za Josefa Částku, syna a duše 
v očistci 

 
10,10 

mše sv. 
11,15 
b. sl. 

 


