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Milí farníci! 
 

Zdravím vás v růžencovém měsíci. Jak se vám daří v modlitbě růžence? Já se přiznávám 

k deficitu, nebudu se omlouvat, měl bych to zlepšit… Panna Maria má s námi mateřskou trpělivost, 

jak předpokládám…  

   Ve středu 12. října jsme se poprvé setkali ve farním společenství v Panském domě. Zatopeno bylo, 

čaj a čokoláda, přátelská atmosféra zatím rozpačitá, ale to je při první návštěvě normální. Jsem vděč-

ný těm, kdo přišli, dali najevo zájem o sdílenou víru tváří v tvář vůči společenství, které farnost vy-

tváří působením Ducha svatého. Nastínil jsem metodu interaktivního rozjímání Bible. Tzv. Metodu 

sedmi kroků považuji za ideální způsob, jakým může Bůh promluvit do společenství a jak toto spole-

čenství duchovně poroste. V této metodě je totiž obsaženo vše potřebné pro zrání ve víře – Písmo 

svaté, kterým se Bůh zjevuje Církvi – ztišení – svědectví – sdílení – spontánní modlitba – zpěv – a 

hlavně se nabízí možnost postupně uvidět skrytou svatou Tvář Krista mezi námi… Proto nemluvím 

o „biblické hodině“, která je spíše přednáškou, mluvím o živém společenství křesťanů, které zůstává 

otevřené navenek všem hledajícím, kteří budou přivítáni a pozváni. I malý kousek kvasu prokvasí 

celé těsto, jak říká Ježíš, tak i živé společenství může oslovit další, kteří hledají smysl svého života. 

Díky za to.  

                                                                                                                             Pater Petr 
  

 

 

Ohlédnutí za Světovými dny mládeže v Krakově 

Předprogram salesiánské mládeže 

                Jarka Blažková, autorka článku vzpomíná: 

 

Ve dnech 20. – 24. (25.) července jsem se zúčastnila předprogramu Světových dnů mládeže 

v Krakově. Samozřejmě jsem nechyběla ani na hlavním programu. 

Se salesiánskou výpravou jsme navštívili Gliwickou diecézi, plzeňská a pražská část výpravy 

konkrétně farnosti Pniowiec a Sowice. Vyjížděli jsme ve středu v sedm hodin ráno z Plzně, cestou 

jsme postupně v Praze a v Olomouci nabrali další účastníky.  

Po příjezdu na místo nás čekala registrace, ubytování u rodin a večerní mše svatá s otcem bisku-

pem Tomášem Holubem ve Strzybnicy. 

První celý den programu nás čekal výlet na mariánské poutní místo Piekary Slaskie, poté ke hradu 

Mirów a zámku Bobolice, na závěr dne pak návštěva koncentračního tábora Osvětim. V Piekarach 

Římskokatolické farnos ti Starý Rožmitál  



sloužil mši svatou salesiánský provinciál Petr Vaculík. U zámku Bobolice nás potkala nemilá příhoda. 

Ztratili jsme první autobus. 

Naštěstí se brzy našel. Respektive vyhrabal. Uvízl totiž v jemném písku a vyprostit ho musela 

těžká technika. Posádka autobusu se k nám znovu připojila až v Birkenau (Auschwitsz II.). 

Návštěvu Osvětimi provázela přísná bezpečnostní opatření. Kvůli nim jsme nemohli navštívit 

vnitřek staveb. I tak to byl velmi silný zážitek. 

Druhý den, pátek, začal mší svatou v Pniowci, následovanou prezentací o městech, odkud pochá-

zíme. Po obědě jsme vyrazili do stříbrných dolů. 

Jako salesiánská výprava jsme nemohli opomenout návštěvu salesiánského střediska ve městě 

Tarnowskie Góry. Setkání s polskými salesiány a s jejich dílem mne velmi potěšilo. Skoro se mi pak 

nechtělo na folkový koncert, který byl pro účastníky připraven na náměstí Tarnowskich Gór. 

Sobota začala obdobně jako pátek mší svatou. Naši mladí organizátoři si pro nás připravili ruko-

dělné činnosti, což některým z nás velmi nešlo, přesto jsme vytvořili hezké upomínky. Odpoledne 

jsme pak trávili pohybovou hrou v okolí Pniowce. Večer nás čekal táborák u místní hasičárny a diskotéka. 

Neděle byla ve znamení jednotlivých farností. Každá skupina měla mši svatou ve své farnosti, po-

té následoval den v rodinách a večerní táborák s rodinami. Před ním nás poctil svou návštěvou otec 

biskup Holub.  

Neděle byla bohužel posledním celým dnem, který jsme se svými polskými hostiteli strávili. 

V pondělí po mši svaté jsme se rozloučili a zamířili směr Krakov. Ve speciálním vlaku, kterým jsme 

cestovali, bylo díky setkání s poutníky z Rwandy opravdu veselo.  

Byl to opravdu příjemně strávený čas. S některými ze svých mladých přátel jsme se setkali pozdě-

ji na hlavním programu SDM, například na salesiánském festivalu mládeže či na mši se Svatým otcem.  

Hlavní program se mi velice líbil. V množství poutníků se nám dokonce dařilo setkávat i 

s bráchou Petrem, který navazuje na moji reportáž. 

 

 

Světové dny mládeže 2016 v Krakově 

Hlavní program 

Petr Blažek: 

Dne 25. 7. 2016 jsem s mládeží z českobudějovické diecéze vyrazil na Světové dny mládeže s pa-

pežem (dále jen SDM) do Krakova. Jaká jsem měl očekávání? O tom jsem dopředu moc neuvažoval, 

ale díky reportážím z předprogramu na TV Noe jsem se velice těšil. 

V Krakově jsme vystoupili u kostela Panny Marie Čenstochovské. Zde jsme dostali batoh poutní-

ka plný praktických věcí pro pobyt. Následně jsme se ubytovali ve škole, odkud jsme pak pokračovali 

na zahajovací večer v Českém národním centru (dále jen ČNC). 

Českým poutníkům poskytli útočiště krakovští cisterciáci. ČNC se nacházelo v cisterciáckém 

opatství ve čtvrti Mogila. Areál opatství mě překvapil svou velikostí. Říkal jsem si, jak v takovém 

velkém množství lidí najdu ségru. Ona totiž byla již na předprogramu. Nakonec si našla ona mne, tak 

jsem byl rád.  

Následující dny byly strukturovány velmi podobně. Dopoledne jsme se účastnili programu v ČNC 

tvořeného katechezí, následnou diskusí a mší svatou. Tu celebroval vždy některý z českých (či mo-

ravských) biskupů a kardinálů.  

Po obědě jsme se rozjeli po městě na mezinárodní festivaly mládeže nebo některý společný mezi-

národní program (například: zahajovací mše svatá, přivítání Svatého otce, křížová cesta s papežem), 

či navštívit krakovské kostely a další památky… Výběr byl vskutku nepřeberný. V žádném případě se 

nedalo stihnout vše. To ale zároveň zvyšovalo kouzlo rozhovorů, protože co poutník, to originální 

dojmy ze setkání. 



Ve středu jsme podnikli pouť k Božímu milosrdenství a ke svatým Faustyně a Janu Pavlu II. do 

Lagevnik, kde se nachází chrámy zasvěcené právě svatému Janu Pavlu II. a Božímu milosrdenství 

(zde je možno vidět obraz namalovaný podle vidění svaté sestry Faustyny). 

Ve čtvrtek proběhlo vítání papeže v parku Błonia. V pátek odpoledne tam pak byla křížová cesta. 

Paralelně byl v ČNC uveden muzikál Gedeon, večer pak i zde proběhla křížová cesta. 

Víkendový program byl ve znamení pouti na Campus Misericordiae, večerní vigilie se Svatým 

otcem a nedělní mše svaté.  

V sobotu jsme brzy dopoledne (hned po mši) vyšli z ČNC směr Campus Misericordiae. Oproti 

ostatním národům jsme měli výhodu nevelké vzdálenosti od kampusu, pouhých šest kilometrů. Na 

ploše s přibližnou rozlohou dva a půl kilometru čtverečních s námi program trávilo přibližně 

2,6 milionů mladých křesťanů. Prožili jsme zde nádherné chvíle netušených setkání se starými zná-

mými, večerní vigilii se svíčkami a nádherně oranžovým západem slunce. Pod širým nebem jsme pak 

přespali do druhého dne.  

Vyvrcholením celého programu byla nedělní mše svatá s papežem Františkem. V kázání Svatého 

otce mě zaujala následující myšlenka. Mluví o nebezpečí, jemuž jsou vystaveni mladí lidé, o nebez-

pečí, které je paralyzuje a ochromuje, které vzniká, když mladí lidé zaměňují pohovku se štěstím. Na 

závěr mše svaté pak papež oznámil místo konání příštích SDM (2019 v Panamě).  

Chcete-li se o zážitcích a prožitcích ze Světového setkání mládeže dozvědět více, přijďte 5. lis-

topadu v 19,00 hod. na faru.  

Na vyprávění srdečně zvou Jarka a Petr Blažkovi 

 

 

 

 



Zprávy a oznámení 
 

Farní rada 

Ve středu 19. 10. ve 20,00 hod se na faře 

setká farní rada, bývalí členové jsou zváni. 

 

Mše svatá pro děti 

V pátek 21. 10. zveme do městského 

kostela především děti, modlitba není jen 

pro dospělé. Bohoslužba bude motivována 

Rokem Božího milosrdenství. Samozřej-

mě jsou zváni všichni.  

Těšíme se. 

 

Benefiční koncert Třemšínských kvítek 

V sobotu 22. 10. vás zveme v 19,00 hod. 

na benefiční koncert v městském kostele, 

výtěžek půjde na zaplacení dlužné částky 

za opravu střechy kostela = vstupné dob-

rovolné, dárcům velmi děkujeme. 

 
Sbírka na misie 
V neděli 23. 10. budou nedělní sbírky 
určeny na podporu misijní činnosti církve, 
děkujeme. 
 
Koncert ke 251. výročí narození J. J. Ryby 
V neděli 23. října od 16,00 hod. se ve 
farním kostele uskuteční koncert žáků a 
učitelů Základní umělecké školy Jakuba 
Jana Ryby. Po jeho skončení se bude 
konat vzpomínka u Rybova hrobu. 
 
Pouť na Svatou Horu 
Zveme vás na Pouť dětí, mládeže a dospělých na Svatou Horu na závěr Roku milosrdenství organizo-
vanou ŘKF Březnice. Akce se uskuteční v sobotu 29. října 2016. Sejdeme se v 9,45 hod. před hlavní 
bránou baziliky Svaté Hory. Za organizátory zdraví L. Štefaniková 
 
Změna času 
V noci z 29. na 30. října se vrátíme od letního k normálnímu středoevropskému času. Posuneme si 
tedy ručičky hodinek o jednu hodinu zpět. Začátky bohoslužeb se však nijak měnit nebudou.  
 
Mše sv. o svátcích zemřelých 
Podobně jako v předchozích letech bude i letos o slavnosti Všech svatých v úterý 1. 11. sloužena mše 
ve farním kostele ve Starém Rožmitále, a to od 18,00 hod. Po mši bude ještě následovat pobožnost za 
zemřelé u kříže na starorožmitálském hřbitově. Ve středu 2. 11. vzpomeneme na všechny věrné ze-
mřelé při bohoslužbě v městském kostele od 18,00 hod. Po skončení mše sv. bude následovat pobož-
nost na městském hřbitově cca v 19,00 hod. 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 17. do 30. října 2016 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 17. 10.  mše svatá není    

Úterý 18. 10.  mše svatá není    

Středa 19. 10.    
 18,00 mše sv. 

Voltuš 

Čtvrtek 20. 10.  
18,00 za Fr. Matějku a rodiče 
Po mši sv. adorace. 

 
18,00 mše sv. 
P. M. Kozubík 

 

Pátek 21. 10.  
17,00 svátost smíření 
18,00 mše svatá pro děti 

 
 

 

Sobota 22. 10.    
17,00 

mše sv. 

19,00 Benefiční koncert 
Třemšínských kvítek 
městský kostel 

Neděle 23. 10. 

Slavnost posvěcení kostela 
8,30 za J. Částku, syna a duše 
v očistci – a za dárce na opravu 
střechy městského kostela 

 
10,10  

mše sv. 

 
16,00 Koncert ZUŠJJR 
k 251. narození J. J. Ryby 
farní kostel 

Pondělí 24. 10.  mše svatá není    

Úterý 25. 10.  mše svatá není    

Středa 26. 10.    

 V Centru soc. služeb 
mše sv. nebude 
18,00 Společ. farnosti 
Panský dům (bez kněze) 

Čtvrtek 27. 10.  
18,00 růženec 
 

 
18,00 mše sv. 
P. M. Kozubík 

 

Pátek 28. 10.  18,00 růženec    

Sobota 29. 10.    
17,00  

mše sv. 
Společ. mladých nebude 
Pouť na Sv. Horu  

Neděle 30. 10. 
8,30 mše sv. za Vlastu 
Hoyerovou a její rodiče 

 
10,10  

mše sv. 
 

 


