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Drazí farníci! 
Skončil další rok života farností a je dobré podívat se zpět. Statistika je neúprosná sestřička. Někdo by 
se mohl vyděsit myšlenkou na vymírání církve, někdo by zase mohl optimisticky poznamenat – „Bo-
hu díky alespoň za to…“ Kloním se k druhé variantě s poznámkou, že nemusí téci, stačí, když kape. 
Kapky, jak známo, prorazí i skálu. Masovost není zárukou pravosti, naopak my, kteří jsme prošli 
totalitním systémem, máme k úkolování a kvótám odpor. Víra se musí opírat o svobodu a statistika 
není dogma, je to jen součet čísel. O našem životě pak nerozhodují čísla, ale milost Boží. Je zkrátka 
vidět, že čtvrt století v demokratické svobodné společnosti nestačí na to, aby lidé začali hledat podsta-
tu své i vesmírné existence, nějak zabředli do pohodlného materialismu s otázkami po financích, 
atrakcích a individuálním štěstíčku. Finance naší farnosti ještě zkompletovány nejsou, podíváme se na 
ně snad příště, proto se podívejme alespoň na pastorační úkony roku 2016: 
 

Statistika pastorálních úkonů za rok 2016 
 

Starý Rožmitál: 
Udělené svátosti křtu: 7 (z toho 0 dospělých, děti do 1 roku stáří 7; děti 1-7let 0)  
Na křest dospělých se zde nikdo nepřipravuje 
Svátost biřmování: 0 
Církevní sňatky: 3 
Konverze ke katolické víře: 1 
I. svaté přijímání: 1 
Církevní pohřby: 6 (do země 4, kremace 2)  
Pomazání nemocných: cca 25 
Výuka náboženství: 17  
Společenství mladých: 6 
Společenství dospělých: cca 10 
 

Hvožďany:  
Udělené svátosti křtu: 0 
Na křest dospělých se zde nikdo nepřipravuje 
Církevní sňatky: 1 
I. svaté přijímání: 0  
Církevní pohřby: 1 (1 do země, 0 kremace)  
Pomazání nemocných: 2 
Svátost biřmování přijali: 0 
Výuka náboženství: 0 
Společenství mladých x dospělých: 0 
 

Bělčice: 
Sňatek: 0 
Křest do 1 roku: 1 
Pohřeb: 3 (2 do země, 1 kremace) 
Ostatní: 0 

Římskokatol ické farnosti Starý Rožmitál  

pater Petr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poselství Svatého otce Františka k 25. Světovému dni nemocných, 11. února 2017 

Úžas nad tím, co Bůh koná: «Veliké věci mi učinil ten, který je mocný…» (Lk 1,49) 
 

Drazí bratři a sestry, 
 

dne 11. února budeme slavit v celé církvi a zvláště v Lurdech 25. Světový den nemocných na té-

ma: Úžas nad tím, co Bůh koná: «Veliké věci mi učinil ten, který je mocný…» (Lk 1,49). Tento den, 

ustanovený mým předchůdcem svatým Janem Pavlem II. v roce 1992 a poprvé slavený 11. února 

1993 právě v Lurdech, poskytuje příležitost, abychom věnovali zvláštní pozornost nemocným anebo 

všeobecněji lidem trpícím. A zároveň vyzývá ty, kdo se pro ně obětují, počínaje rodinnými příslušní-

ky až po zdravotnické pracovníky i dobrovolníky, aby vzdávali díky za povolání obdržené od Pána 

doprovázet nemocné bratry.  Toto výročí rovněž obnovuje v církvi duchovní energii ke stále lepšímu 

vykonávání oné základní součásti jejího poslání, jež zahrnuje službu těm posledním, nemocným, 

trpícím, lidem vyloučeným a postaveným na okraj (srov. Jan Pavel II., motu proprio Dolentium homi-

num, 11. února 1985,1). Chvíle modliteb, slavení Eucharistie, pomazání nemocných, sdílení 

s nemocnými a prohloubení bioetických a teologicko-pastoračních témat, o nichž se bude bě-

hem těchto dní v Lurdech hovořit, zajisté poskytnou nový a důležitý příspěvek pro takovou službu. 

Již nyní duchovně zaujímám místo u jeskyně Massabielle vedle obrazu Neposkvrněné Panny, na 

níž ten, který je mocný, učinil velké věci pro spásu lidstva. Přeji si vyjádřit svou duchovní blízkost 

Vám všem, bratři a sestry, kteří prožíváte utrpení, i vašim rodinám; stejně tak vyslovuji své ocenění 

všem těm, kdo v různých rolích a ve všech zdravotnických zařízeních rozesetých po celém světě 

odborně, zodpovědně a oddaně pracují pro vaši úlevu, pečují o vás a o vaši každodenní pohodu. Tou-

žím povzbudit všechny nemocné, trpící, lékaře, ošetřovatele, rodinné příslušníky i dobrovolníky 

k tomu, aby v Panně Marii, Uzdravení nemocných, kontemplovali Boží něhu ke každé lidské bytosti a 

vzor odevzdanosti do Boží vůle; a aby ve víře, živené Slovem a svátostmi, vždy nacházeli sílu milo-

vat Boha a bratry i při prožívání nemoci. 

Stejně jako svatá Bernadetta jsme před Mariiným zrakem. Pokorná dívka z Lurd vypravuje, že Panna, 

již nazývá „Krásná Paní“, na ni hleděla tak, jako se hledí na člověka. Tato prostá slova popisují plnost 

vztahu. Bernadetta, chudá, negramotná a nemocná, cítí, že Maria na ni hledí jako na člověka. Krásná 

Paní s ní hovoří s velkou úctou, bez blahosklonnosti. To nám připomíná, že každý nemocný je a stále 

zůstává lidskou bytostí a tak je třeba s ním jednat. Nemocní a lidé postižení, třebas i závažně, mají 

svou nezcizitelnou důstojnost a své poslání v životě a nikdy se nestávají pouhými objekty; i když se 

někdy mohou jevit pouze jako pasivní, ve skutečnosti tomu tak nikdy není. 

Po svém pobytu u jeskyně Bernadetta díky modlitbě proměňuje svou křehkost v podporu ostatních a 

díky lásce se stává schopnou obohacovat své bližní a především dává svůj život za spásu lidstva. 

Prosba Krásné Paní, aby se Bernadetta modlila za hříšníky, nám připomíná, že nemocní a trpící 

v sobě nenosí jen přání uzdravit se, ale také chtějí křesťansky prožívat svůj život, a docházejí až 

k tomu, že ho darují jako autentičtí Kristovi učedníci misionáři. Maria dává Bernadettě povolání, aby 

sloužila nemocným, a zve ji, aby se stala Sestrou lásky, což je povolání, jež ona naplňuje v tak velké 

míře, že se stává vzorem, na který může být odkázán každý zdravotnický pracovník. Prosme tedy 

Neposkvrněné Početí o milost, abychom stále dokázali nacházet vztah k nemocnému jako k člověku, 

který zajisté potřebuje pomoc, někdy i v těch nejzákladnějších věcech, ale nese v sobě dar, jenž má 

být sdílen s druhými. 

Pohled Panny Marie, Potěšení zarmoucených, osvěcuje tvář církve v jejím každodenním nasazení pro 

potřebné a trpící. Cenné plody této církevní starostlivosti o svět utrpení a nemoci jsou důvodem díků 

Pánu Ježíši, který se s námi solidarizoval svou poslušností Otcově vůli až po smrt na kříži, aby lidstvo 

bylo spaseno. Solidarita Krista, Božího Syna narozeného z Panny Marie, je výrazem milosrdné Boží 

všemohoucnosti, jež se projevuje v našem životě – především je-li křehký, zraněný, pokořený, vylou-

čený a trpící – a rozlévá v něm sílu naděje, která nám umožňuje povstat a podporuje nás. 



Takové bohatství lidskosti a víry nesmí vyjít nazmar, ale spíše nám má pomáhat vyrovnávat se 

s našimi lidskými slabostmi a zároveň s výzvami přítomnými ve zdravotnickém a technologickém 

prostředí. U příležitosti Světového dne nemocných můžeme nacházet nový rozmach k tomu, abychom 

přispívali k šíření kultury respektující život, zdraví a životní prostředí, a nový impulz, abychom bojo-

vali za úctu k integritě a důstojnosti lidí také díky poctivému přístupu k bioetickým otázkám, 

k  ochraně slabších a k péči o životní prostředí. 

U příležitosti 25. Světového dne nemocných obnovuji svou blízkost v modlitbě a povzbuzuji lékaře, 

ošetřovatele, dobrovolníky i všechny zasvěcené muže a ženy angažované ve službě lidem nemocným 

a znevýhodněným; církevní i občanské instituce pracující v tomto prostředí; i rodiny, které se s láskou 

starají o své nemocné příbuzné. Všem přeji, aby stále byli radostným znamením Boží přítomnosti a 

lásky napodobováním zářivého svědectví tolika Božích přátel a přítelkyň, mezi nimiž připomínám 

svatého Jana z Boha a svatého Kamila de Lellis, patrony nemocnic a zdravotnických pracovníků, a 

svatou Matku Terezu z Kalkaty, misionářku Boží něhy. 

Bratři a sestry, vy všichni, nemocní, zdravotní pracovníci a dobrovolníci, pozvedněme společně svou 

modlitbu k Panně Marii, aby její mateřská přímluva podporovala a doprovázela naši víru a od Krista, 

jejího Syna, aby nám získávala naději na cestě uzdravení a zdraví, pocit bratrství a zodpovědnosti, 

nasazení pro integrální lidský rozvoj a radostnou vděčnost pokaždé, když jsme užasli nad její vděč-

ností a jejím milosrdenstvím. 
 

Ó, Maria, naše Matko, 

         která každého z nás v Kristu přijímáš jako svého syna, 

         pomáhej důvěryplnému očekávání našeho srdce, 

         podporuj nás v našich nemocech a utrpeních, 

         veď nás ke Kristu, svému Synu a našemu bratru, 

         a pomáhej nám odevzdávat se Otci, který koná velké věci. 
 

Všechny vás ujišťuji svou trvalou vzpomínkou v modlitbě a ze srdce vám uděluji apoštolské požehnání. 
 

FRANTIŠEK 

_________________________________________________________________________ 
 

Zprávy a oznámení 
 

Farní turnaj ve stolním tenise 
V sobotu 18. 2. se v tělocvičně ZŠ uskuteční farní turnaj - viz plakátek, zveme všechny bez rozdílu 
věku. Bude možné vyhrát věcné ceny, ale bude hlavně legrace a trocha pohybu neuškodí. 
 
Sbírka Haléř sv. Petra  
Jako každý rok, proběhne i letos v neděli (v okruhu svátku Stolce sv. Petra) tedy 19. 2., sbírka na 
svatopetrský haléř, čili pro fond sv. otce, kterému tyto prostředky pomáhají rychle přispívat potřeb-
ným. Za příspěvky předem děkujeme. 
 

Popeleční středa  

Na Popeleční středu 1. března bude mše svatá s udílením popelce sloužena od 18,00 hodin 

v městském kostele. Připomínáme, že je ten den přísný půst. 
 

Křížová cesta  
V době postní se budeme opět modlit pobožnost Křížové cesty vždy v pátek a v neděli půl hodiny 
přede mší svatou.  
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 13. do 26. února 2017 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 13. 2.  mše svatá není    

Úterý 14. 2.  mše svatá není    

Středa 15. 2.    
 14,30 mše sv. 

Centrum soc. služeb 
18,00 farní spol. Panský dům 

Čtvrtek 16. 2.  
18,00 Za † Marii Brettlovou 
Po mši sv. adorace 

 
17,00 mše sv. 
P. M. Kozubík 

 

Pátek 17. 2.  

17,00 svátost smíření 
18,00 Za Jarmilu a Františka 
Liškovi, Vilmu Klemovou a celý rod 

 
 

 

Sobota 18. 2.    
17,00  

mše sv. 

8,30 – 13,00 Farní turnaj ve 
st. tenise  malá tělocvična ZŠ 
19,00 Společ. mladých  fara 

Neděle 19. 2. 
8,30 Za Růženu Foučkovou, 
Josefa Foučka a rod Tesků 

 
10,10  

mše sv. 
 

 

Pondělí 20. 2.  mše svatá není    

Úterý 21. 2.  mše svatá není    

Středa 22. 2.     17,00 mše sv. Voltuš 

Čtvrtek 23. 2.  
18,00 volná intence 
Po mši sv. adorace 

 
17,00 mše sv. 
P. M. Kozubík  

Pátek 24. 2.  

17,00 svátost smíření 
18,00 volná intence 
Mše sv. s dětmi 

 
 

 

Sobota 25. 2.    
17,00  

mše sv. 
19,00 Společ. mladých  fara 

Neděle 26. 2. 
8,30 Za živé i † z rodu Trčků 
a Andělů, a za duše v očistci 

 
10,10  

mše sv. 
 

 



 


