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Úvodní slovo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
toto číslo Farního zpravodaje prochází závěrem postní doby, Svatým týdnem, Velikonočním oktávem i následnou Velikonoční dobou. Přes různost poselství těchto dob bych Vás i sebe rád vyzval,
abychom celý ten čas – kromě oněch dobových poselství – mysleli na jediné: Bůh je k nám milosrdný a v tomto roce nám zvláštním způsobem nabízí, abychom znovu v Jeho milosrdenství uvěřili a
denně toto Milosrdenství přijímali a posílali dál: všem lidem kolem sebe… K tomu Vám vyprošuji
požehnání.

P. Jan Kuník

Týden modliteb za mládež

13. – 20. března 2016 se společně modlíme za mládež.
V této souvislosti si připomeňme list Otce biskupa Pavla Posáda.
Drazí bratři a sestry, prožíváme rok, který je mimořádným Svatým rokem Božího milosrdenství.
Papež František a biskupové otevřeli svaté brány – pramen mnoha darů a milostí připravených Boží
láskou. Náš pohled zalétá ke Květné neděli, které bude už tradičně předcházet týden modliteb za
mládež. Máme také na mysli, že v červenci 2016 se v polském Krakově setká mládež celého světa
s papežem Františkem a budeme pro mladé lidi celého světa vyprošovat bohaté proudy milosrdné
Boží lásky. Nechtěl bych jen planě a povrchně povzbuzovat k této modlitbě. Spíše se chci s vámi
kratince zamyslet nad nezbytností a absolutní důležitostí modlitby v životě nejenom křesťanů, ale
dokonce i každého člověka. Modlitba je dýcháním duše, nejzákladnější životní funkcí. Pokusit se
definovat, co je modlitba, je stejně nesnadné, jako ptát se, co je to život anebo láska. Jisté je, že
člověk se modlí odjakživa, patří to k jeho podstatě. Nejstarší kresby zachycují dva nejčastější výjevy: člověk při lovu a člověk při modlitbě. Starat se o život těla a život duše. Sv. Jan Zlatoústý napsal: „Modlitba je přístav v bouři, kotva pro ztroskotance, poklad chudých,… útočiště v neštěstí,
zdroj horlivosti, příčina radosti, matka filosofie.“ Jindy se nazývá světlem duše, pramenem spásy,
ochrannou zdí církve, zbraní proti zlým duchům.
O modlitbě bylo napsáno nespočetně knih a další se pokoušejí tuto téměř nekonečnou řadu rozmnožovat. Je možné o modlitbě přednášet, diskutovat, pořádat semináře a konference,… ale platí základní pravidlo: Modlit se člověk naučí jedině modlením!
Je možné žít i bez modlitby, to vidíme často kolem sebe. Ale je zapotřebí si uvědomit, že takový
člověk žije velmi omezeně, podobně, jako člověk může žít bez ruky, bez nohou, ale zbavuje ho to
mnoha možností. A tak homo sapiens je skutečným a plnohodnotným člověkem, rozvinutým a bez
omezení, když se stane homo orans, to je člověkem modlícím se. Modlitba je vždy potřebou každého člověka a zároveň velikým Božím darem. A tak se ani nedivíme, že apoštolové jednou, když
pozorovali modlícího se Ježíše, prosebně zavolali: „Pane, nauč nás modlit se!“
České Budějovice, o svátku posvěcení katedrály, 22. prosince 2015
Mons. Pavel Posád, biskup delegát ČBK pro mládež

Novéna k Božímu milosrdenství

V řadě zjevení pověřil Pán Ježíš sv. Faustynu Kowalskou (+1938 v Krakově), aby
vybízela lidstvo k hluboké a neochvějné důvěře v Boží milosrdenství. Novéna
k Božímu milosrdenství, kterou ji Ježíš přikázal napsat a konat před svátkem Milosrdenství, začíná na Velký pátek a končí v sobotu před 2. nedělí velikonoční. Tato
neděle je svátek Božího milosrdenství. Novéna uvedená v deníčku sv. Faustyny byla
poprvé vytištěna v Krakově v r. 1937, rok před smrtí světice.
Pán Ježíš řekl sv. Faustyně: „Toužím, abys během těchto devíti dní přiváděla duše
k prameni mého milosrdenství, aby načerpaly síly a osvěžení i všechnu milost, kterou potřebují
v těžkostech života, a zvláště v hodině smrti. Každého dne přivedeš do mého Srdce jinou skupinu
duší a ponoříš je do toho moře mého milosrdenství. A já všechny tyto duše uvedu do domu mého
Otce. Budeš to dělat v tomto i v budoucím životě. A žádné duši, kterou uvedeš do zdroje mého
milosrdenství, nic neodmítnu. Každého dne budeš prosit mého Otce o milosti pro tyto duše pro mé
bolestné utrpení.“
Novéna spočívá v prosté modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. V Deníčku sestry Faustyny je
však zaznamenána ještě rozšířenější novéna, kterou jí Pán Ježíš nadiktoval pro ni samotnou. Uvádíme ji zde také pro ty, kteří se chtějí pomodlit novénu v této rozšířené verzi.
1. den: Modleme se o milosrdenství Boží pro celé lidstvo, zvláště pro hříšníky.
„Dnes mi přiveď celé lidstvo, zvláště všechny hříšníky, a ponoř je do moře mého milosrdenství. Tím
mě utěšíš v hořkém zármutku, do něhož mě vrhá ztráta duší.“
Nejmilosrdnější Ježíši, je ti vlastní slitovávat se nad námi a odpouštět nám, nehleď na naše hříchy,
ale na důvěru, kterou klademe ve tvou nekonečnou dobrotu, a všechny nás přijmi do příbytku svého
nejslitovnějšího srdce a nepropouštěj nás z něj navěky. Prosíme tě o to pro lásku, jež tě pojí s Otcem
a Duchem svatým.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na celé lidstvo a zvláště na ubohé hříšníky, vždyť celé lidstvo je
uzavřeno v nejslitovnějším Ježíšově srdci, a pro Jeho bolestné utrpení prokaž nám své milosrdenství, abychom všemohoucnost tvého milosrdenství oslavovali na věky věků. Amen.
Následuje modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
2. den: Modleme se za kněze a řeholníky, skrze něž stéká Boží milosrdenství na lidstvo.
„Dnes mi přiveď duše kněží, řeholníků a řeholnic a ponoř je do mého nezměrného milosrdenství.
Ony mi dodaly sílu, abych vydržel hořké utrpení; skrze ně, jako skrze průtoky, stéká na lidstvo mé
milosrdenství.“
Nejmilosrdnější Ježíši, od něhož pochází vše dobré, rozmnož v nás milost, abychom uskutečňovali
milosrdenství, aby ti, kdo se na nás dívají, chválili Otce milosrdenství, který je v nebi.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na ty, které jsi zvláštním způsobem povolal na svou vinici, na duše
kněží, řeholníků a řeholnic, a naplň je silou svého požehnání a pro lásku srdce svého Syna, v němž
jsou tyto duše uzavřeny, uděl jim svou sílu a světlo, aby dokázali vést ostatní po cestách spásy a aby
společně zpívali ke cti tvého nevyčerpatelného milosrdenství na věky věků. Amen.
Korunka k Božímu milosrdenství
3. den: Modleme se za všechny věrné křesťany.
„Dnes mi přiveď všechny zbožné a věrné duše a ponoř je do moře mého milosrdenství; tyto duše mě
utěšovaly na křížové cestě, byly mi kapkou útěchy v moři hořkosti.“
Nejmilosrdnější Ježíši, jenž všem štědře udílíš milosti z pokladnice svého milosrdenství, přijmi nás
do příbytku svého nejslitovnějšího srdce a nepropouštěj nás z něj navěky. Prosíme tě o to pro nesmírnou lásku, jíž plane tvé srdce k nebeskému Otci.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na věrné duše jako dědictví svého Syna a pro jeho bolestné utrpení
jim uděl své požehnání a zahrnuj je svou neustálou péčí, aby neztratily lásku a poklad svaté víry, ale
aby tvé nesmírné milosrdenství s celým zástupem andělů a svatých oslavovaly na věky věků. Amen.
Korunka k Božímu milosrdenství
4. den: Modleme se za pohany a nevěřící, kteří ještě neznají Boží milosrdenství.
„Dnes mi přiveď pohany a ty, kteří mě ještě neznají. Také na ně jsem myslel při svém hořkém utrpení a jejich následná horlivost potěšila mé srdce. Ponoř je do moře mého milosrdenství.“
Nejslitovnější Ježíši, jenž jsi světlem pro celý svět, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího srdce
duše pohanů, kteří tě neznají; nechť je osvítí paprsky tvé milosti, aby i oni společně s námi oslavo-

vali tvé podivuhodné milosrdenství, a nepropouštěj je z příbytku svého nejslitovnějšího srdce.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše pohanů a těch, kdo tě ještě neznají, ale jejichž duše jsou
skryty v nejslitovnějším Ježíšově srdci. Přitáhni je do světla evangelia. Tyto duše neví, jak velikým
štěstím je tebe milovat. Učiň, ať i ony oslavují štědrost tvého milosrdenství na věky věků. Amen.
Korunka k Božímu milosrdenství
5. den: Modleme se za bloudící ve víře.
„Dnes mi přiveď duše odloučených bratří a ponoř je do moře mého milosrdenství. Hořkým utrpením
drásali mé tělo i srdce – moji církev. Když se vracejí k jednotě s církví, hojí se mé rány, a tak zmírňují mé utrpení.“
Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi dobro samo, ty neodpíráš světlo těm, kdo prosí, přijmi do příbytku
svého nejslitovnějšího srdce duše našich odloučených bratří a přitáhni je svým světlem k jednotě
s církví a nepropouštěj je z příbytku svého nejslitovnějšího srdce, ale učiň, ať i oni oslaví štědrost
tvého milosrdenství.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše našich odloučených bratří, zvláště na ty, kteří promrhali tvá
dobra a zneužili tvých milostí zarputilým setrváváním ve svých omylech. Nehleď na jejich chyby,
ale na lásku svého Syna a na jeho hořké utrpení, které pro ně podstoupil, neboť i oni jsou uzavřeni
v nejslitovnějším Ježíšově srdci. Učiň, ať také oni oslavují Tvé veliké milosrdenství na věky věků.
Amen. Korunka k Božímu milosrdenství
6. den: Modleme se za malé děti a duše, jež se jim podobají.
„Dnes mi přiveď duše tiché a pokorné a duše malých dětí a ponoř je do mého milosrdenství. Tyto
duše jsou nejvíc podobné mému srdci, ony mě posilovaly, když jsem v hořkých mukách umíral.
Viděl jsem je jako pozemské anděly, kteří budou bdít u mých oltářů. Na ně vylévám milosti plnými
proudy. Moji milost může přijmout pouze pokorná duše; pokorným duším dávám svou důvěru.“
Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem…“,
přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího srdce duše tiché a pokorné a duše malých dětí. Tyto duše
uvádějí v úžas celé nebe a nebeský Otec v nich má zvláštní zalíbení. Jsou vonící kyticí před Božím
trůnem, vůní, jíž se sytí sám Bůh. Tyto duše stále přebývají ve tvém nejslitovnějším srdci a neustále
a navěky zpívají píseň lásky a milosrdenství.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše tiché a pokorné a na duše malých dětí, které jsou uzavřeny
v příbytku nejslitovnějšího srdce Ježíšova. Tyto duše se nejvíce podobají tvému Synu; jejich vůně
stoupá ze země až k tvému trůnu. Otče milosrdenství a veškerého dobra, prosím tě pro lásku a tvé
zalíbení v těchto duších, požehnej celému světu, aby všechny duše společně zpívaly ke cti tvého
milosrdenství na věky věků. Amen. Korunka k Božímu milosrdenství
7. den: Modleme se za ty, kteří uctívají Boží milosrdenství a šíří v ně důvěru, a tím se stávají
živým obrazem milosrdného srdce Ježíšova.
„Dnes mi přiveď duše, které zvláštním způsobem uctívají a oslavují mé milosrdenství, a ponoř je do
mého milosrdenství. Tyto duše měly největší soustrast s mým utrpením a nejhlouběji pronikly do
mého ducha. Jsou živým odleskem mého slitovného srdce. V budoucím životě budou tyto duše zářit
zvláštním světlem. Žádná z nich se nedostane do pekelného ohně. Každou budu zvlášť bránit
v hodinu její smrti.“
Nejmilosrdnější Ježíši, jehož srdce je láska sama, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího srdce
duše, které obzvlášť ctí a oslavují velikost tvého milosrdenství. Tyto duše jsou silné mocí samotného Boha; v nejrůznějších trápeních a překážkách jdou vpřed s důvěrou ve tvé milosrdenství. Jsou s
tebou sjednoceny a na svých bedrech nesou celé lidstvo. Tyto duše nebudou přísně souzeny, nýbrž
je v okamžiku skonu obejme tvé milosrdenství.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše, které oslavují a uctívají největší z tvých vlastností – tvé
bezedné milosrdenství, a které jsou skryty v nejslitovnějším Ježíšově srdci. Tyto duše jsou živým
evangeliem, mají ruce plné milosrdných skutků a jejich srdce, přeplněné radostí, zpívá píseň milosrdenství Nejvyššímu. Prosím tě, Bože, prokaž jim své milosrdenství, podle jejich naděje a důvěry
v tebe. Nechť se na nich naplní příslib Ježíše, který řekl, že duše, které budou uctívat jeho nevyčerpatelné milosrdenství, bude sám chránit v životě a zvláště v hodině smrti jako vlastní slávu. Amen.
Korunka k Božímu milosrdenství
8. den: Modleme se za duše v očistci, aby proudy krve Ježíše Krista mírnily a zkrátily jejich
utrpení, jímž splácejí dluhy své viny Boží spravedlnosti.

„Dnes mi přiveď duše, které jsou uvězněny v očistci, a ponoř je do propasti mého milosrdenství; ať
prameny mé krve ochladí jejich palčivou trýzeň. Všechny tyto duše velmi miluji, splácejí dluh mé
spravedlnosti. Je ve tvé moci přinést jim ulehčení. Vezmi z pokladnice mé církve všechny odpustky
a obětuj je za ně. Kdybys znala jejich muka, neustále bys za ně obětovala duchovní almužnu a splácela mé spravedlnosti jejich dluhy.“
Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl, že si přeješ milosrdenství, přivádím tedy do příbytku tvého
nejslitovnějšího srdce duše z očistce, které jsou ti velmi milé, které však musí splatit dluh tvé spravedlnosti. Nechť proudy krve a vody, které vytryskly z tvého srdce, uhasí plameny očistcového
ohně, aby i tam byla oslavována moc tvého milosrdenství.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše trpící v očistci, jež jsou skryty v nejslitovnějším srdci Ježíšově. Prosím tě, pro bolestné utrpení Ježíše, tvého Syna, a pro hořkost, jíž byla zaplavena jeho
nejsvětější duše, prokaž své milosrdenství duším, které se nacházejí pod pohledem tvé spravedlnosti. Nehleď na ně jinak než skrze rány Ježíše, tvého nejmilejšího Syna, neboť věříme, že tvá dobrota a
slitovnost jsou nekonečné. Amen. Korunka k Božímu milosrdenství
9. den: Modleme se za vlažné duše, jež byly příčinou strašných bolestí Krista Pána v Getsemanech.
„Dnes mi přiveď duše vlažné a ponoř je do propasti mého milosrdenství. Tyto duše zraňují mé srdce
nejbolestněji. Největšího odporu se mé duši v Getsemanech dostalo od vlažných duší. Ony byly
příčinou, že jsem řekl: Otče, odejmi ode mě tento kalich, je-li to Tvá vůle. Poslední záchranou pro
ně je utéci se k mému milosrdenství.“
Nejslitovnější Ježíši, jenž jsi slitovnost sama, přivádím do příbytku tvého nejmilovanějšího srdce
vlažné duše. Ať se tyto chladné duše, které se podobají mrtvolám a naplňují tě takovým odporem,
rozehřejí v ohni tvé čisté lásky. Nejslitovnější Ježíši, použij všemohoucnost svého milosrdenství,
přitáhni je do výhně své lásky a daruj jim svatou lásku, vždyť ty můžeš všechno.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na vlažné duše, uzavřené v nejslitovnějším srdci Ježíšově. Otče
milosrdenství, prosím tě, pro hořké utrpení tvého Syna a pro jeho tři hodiny trvající umírání na kříži
dovol, aby také ony oslavovaly propast tvého milosrdenství. Amen. Korunka k Božímu milosrdenství
http://www.vojtechkodet.cz/modlitby

Postní duchovní obnova pro mládež
Ve dnech 19. – 21. 2. 2016 proběhla v Mirovicích postní duchovní
obnova pro mládež pod vedením salesiána P. Pavla Kuchaře. Účastnili se jí mladí z březnické, mirovické a rožmitálské farnosti.
Na programu obnovy byla zamyšlení nad samotným pojmem půst,
modlitbou, i tématy, která si mladí navrhli sami. Důležitou částí
programu byly mše svaté, dále také hry a jiné společné aktivity.
Duchovní obnova se velmi vydařila, na místě je tedy poděkovat
všem zúčastněným. Doufám, že se takto sejdeme i příští rok.
Petr Blažek
Helena Hochmutová

Turnaj ve stolním tenise

V sobotu 5. 3. proběhl v malé tělocvičně ZŠ J. J. Ryby 4. ročník Farního turnaje ve stolním tenise. Zúčastnilo se ho 9 hráčů, z toho 6 dospělých a 3 mladiství. Hrálo se systémem každý s každým, na dva
vítězné sety. Turnaj proběhl v přátelské atmosféře, všichni si dostatečně zahráli a získali ceny. Ceny do
turnaje věnoval a celý turnaj sponzoroval P. Kuník, jemuž patří náš dík. Výsledky turnaje dvouher:
1. Karel Polák, 2. Milan Hochmut, 3. Vladimír Mareš, 4. Jiří Drechsler, 5. Marie Čapková, 6. Petra
Drechslerová, 7. Tomáš Mareš, 8. Tereza Drechslerová, 9. Kateřina Drechslerová.
Na závěr jsme si zahráli turnaj ve čtyřhrách. Výsledky dvojic: 1. Marie Čapková – Radko Štefan,
2. Vladimír Mareš – Tomáš Mareš, 3. Milan Hochmut – Petra Drechslerová, 4. Jiří Drechsler –
Karolina Drechslerová, 5. Karel Polák – Tereza Drechslerová. Za malé občerstvení během turnaje
děkujeme Petře Drechslerové.
Přejme si, aby se tradice farního turnaje udržela i v následujících letech. Na příští, 5. ročník turnaje
zveme již nyní všechny přátele malého bílého míčku v naší farnosti!
Radko Štefan

Misijní koláč

Všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na uskutečnění a zdárném průběhu Misijního koláče,
upřímný a srdečný dík. Společnými silami se nám podařilo shromáždit částku 8 000Kč, což je, za
17 let pořádání této dobročinné akce, rekord. Ještě jednou vřelé díky všem a, dá-li Bůh, za rok budeme pokračovat.

Nahlédnutí do farních statistik
Farní účetní statistika
Jako každý rok uvádíme i tentokrát malou finanční uzávěrku za rok 2015 v našich dvou farnostech.
Starý Rožmitál:
K 1. lednu roku 2015 začínala Římskokatolická farnost Starý Rožmitál s finančními prostředky ve výši 121 495,- Kč.
Celkem příjmy za rok 2015 činily 590 701,- Kč (v roce 2014: 796 055,- Kč).
V kostelních sbírkách se celkem vybralo 189 610,- Kč (v roce 2014: 205 330,- Kč) a fyzické osoby
věnovaly finanční dary ve výši 46 000,- Kč (v roce 2014: 31 571,- Kč). Na nájemném jsme získali
90 025,- Kč (v roce 2014: 69 826,- Kč). Za dividendy ČEZ jsme získali 14 566,- Kč (v roce 2014:
9 988,- Kč) a ze vstupného do farního kostela 10 500,- Kč (v roce 2014: 19 340 Kč). Příspěvky
obecní, krajské a státní činily 240 000,- Kč (v roce 2014: 360 000,- Kč).
Celkem jsme odeslali sbírky a příspěvky diecézi ve výši 54 800,- Kč (v roce 2014: 50 082,- Kč),
z toho na misie 8 650,- Kč (v roce 2014: 15 260,- Kč). Sbírka na bohoslovce přinesla 3 300,- Kč
(v roce 2014: 2 290,- Kč. Sbírka na „svatopetrský haléř“ dosáhla výše 6 180,- Kč (v roce 2014:
3 350,-,- Kč). Na potřeby diecéze jsme odeslali 2 750,- Kč (v roce 2014: 4 820,-,- Kč), na charitu
2 480,- Kč (v roce 2014: 2 410,- Kč). 2 830,- Kč jsme poslali na opravu katedrály sv. Mikuláše
(v roce 2014: 3 550,- Kč), na kongres 2 540 Kč a ostatní poskytnuté dary (3x misál, círk. tisk., fond
oprav) činily 11 640,- Kč (v roce 2014: 7 852,- Kč).
Opravy památek (městský kostel) si vyžádaly 403 800,- Kč (v roce 2014: 620 909,- Kč). Odvody
z nájmů činily 14 430,- Kč (v roce 2014: 15 862,- Kč). Na daních z nemovitostí jsme zaplatili
12 166,- Kč (v roce 2014: 11 511,- Kč). Za energie jsme vydali 60 880,- Kč (v roce 2014: 57 015,- Kč).
Ostatní výdaje (např. režijní výdaje, předplatné, nákup dlouhodobých prostředků, bohoslužebné
výdaje aj…) činily 59 297,- Kč (v roce 2014: 50 790,- Kč). Pořídili jsme ozvučení městského kostela za 25 999 Kč a oplocení farní zahrady za 8 770,- Kč.
Celkem výdaje za rok 2015 činily 625 712,- Kč (v roce 2014: 806 169,- Kč).
Výdaje tedy převýšily příjmy o 35 008,- Kč, (v roce 2014: o 10 114,- Kč).
Starorožmitálská farnost tudíž vstoupila do roku 2016 s finančními prostředky ve výši 86 484,- Kč.
Hvožďany:
Pokud se týká financí ve hvožďanské farnosti, k 1. lednu roku 2015 začínala farnost s finančními prostředky ve výši 498 751 Kč. Příjmy činily 206 365,- Kč (v roce 2014: 156 520,- Kč).
Z čehož sbírky dosáhly 43 430,- Kč (v roce 2014: 55 410,- Kč). Od státních orgánů jsme získali
110 000,- Kč (v roce 2014: 80 000,- Kč). Ostatní příjmy (nájem, úroky) činily 2 935,- Kč (v roce 2014:
4 010,- Kč). Přijali jsme dary od Obecního úřadu Hvožďany ve výši 50 000,- Kč (v roce 2015: 17 100,Kč). Výdaje pak činily 493 776,-Kč (v roce 2014: 187 852,- Kč). Celkem jsme odeslali sbírky a
příspěvky diecézi ve výši 10 182,- Kč (v roce 2014: 11 203,- Kč). Na potřeby diecéze jsme vybrali
630,- Kč (v roce 2014: 1520,- Kč). Sbírka na charitu vynesla 680,- Kč (v roce 2014: 720,- Kč). Na
svatopetrský haléř jsme zaslali 510,- Kč (v roce 2014: 980,- Kč), na misie 2 580,- Kč (v roce 2014:
2 380,- Kč) a na bohoslovce 1 240,- Kč (v roce 2014: 720,- Kč). 680,- Kč jsme poslali na opravu
katedrály sv. Mikuláše (v roce 2014: 960,- Kč) a 540,- Kč na kongres.
Opravy památek (oltář a ohradní zeď) si vyžádaly 478 589,- Kč (v roce 2014: 165 566,- Kč).

Ostatní výdaje (bohoslužebné výdaje, květiny aj.) činily 3 322,- Kč (v roce 2014: 3 753,- Kč). Výdaje za energie činily 5 005,- Kč (v roce 2014: 5 270,- Kč).
Výdaje převýšily příjmy o 287 411,- Kč. (v roce 2014: o 31 332 Kč).
Hvožďanská farnost tudíž vstoupila do roku 2016 s finančními prostředky ve výši 211 340,- Kč.
Díky všem dárcům za štědrost, kéž dobrý Bůh odmění Vaše dary na věčnosti.
P. Jan Kuník, Věra Homulková

Statistika pastorálních úkonů za rok 2015
Starý Rožmitál:
I letos otevíráme matriky našich farností, abychom se ohlédli zpět za rokem 2015, tentokrát pouze
schématicky.
Udělené svátosti křtu: 7 (z toho 0 dospělých, děti do 1 roku stáří 4; děti 1-7let 3) /v r. 2014: 9/
Církevní sňatky: 1 / v r. 2014 0/
I. svaté přijímání: 3 / v r. 2014 0/
Církevní pohřby: 16 (do země 8, kremace 8) /v roce 2014 6 (do země 3, kremace 3)/
Pomazání nemocných: 10 / v r. 2014 5/
Výuku náboženství ve školním roce 2015/ 2016 navštěvuje 18 dětí / v r. 2014/15: 16/.
Dospělý katechumen přijatý obřadem není /jako vloni/ žádný.
Hvožďany:
Udělené svátosti křtu: 1 / v r. 2014 0/
Církevní sňatky: 1 / v r. 2014 0/
I. svaté přijímání: 0 / v r. 2014 0/
Církevní pohřby: 1 / v r. 2014 3/ (1 do země, 0 kremace)
Pomazání nemocných: 0 /vloni 2/
Svátost biřmování přijali: 3 farníci.
Na křest dospělých se zde nikdo nepřipravuje. Zde též není žádný katechumen.
Z matrik vybral P. Jan Kuník

Diecézní setkání mládeže České Budějovice
„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7):
Program
PÁTEK
 16:00
 17:00
 18:30
 19:00
 21:00
 21:30
 22:30
 23:30
 24:00

Registrace na Bigy
Mše (Sv. Rodina)
Zahájení
Host
Hra
Modlitba
Čajovna, deskovky – na Bigy
Kompletář
Noční klid - Zavřená škola

SOBOTA
 8:30 Registrace
 9:00 Katedrála - zahájení, modlitba
 9:20 Katecheze – biskup Pavel
 9:50 Skupinky
 10:20 Svědectví křesťanské rodiny
 11:30 Mše sv.
 13:00 Oběd na Bigy,
 14:15 Workshopy – tematické skupinky
(BIGY):

1. Pavel Helan – Jak se vaří Rock and roll , 2. Karel Starý – Erasmus, 3. Hanka
Koukalová – misionář, 4. Terka Velehradská – Teen challenge, 5. Kučerovi – Vztahy, 6. Floorball, 7. Sr. Zdeňka – Tvořivá, 8. Roman – Dobrovolnictví v církvi,
9. Vojta Blažek – Hledání životní cesty
 15:45 (16:00) Závěr (kostel sv. Rodiny)
______________________________________________________________________________________________________________________

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
 318 665 182
Uzávěrka příštího čísla je ve středu 6. 4. 2016. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 14. do 27. března 2016
Den

Starý Rožmitál
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí

14. 3.

mše sv. není

Úterý

15. 3.

mše sv. není

Středa

16. 3.

17,00 volná intence

Čtvrtek

17. 3.

Pátek

18. 3.

18,00 Za † rodiče Větrovských a ten živý i
† rod

Sobota

19. 3.

18,00 Za Josefa Částku, jeho otce
a všechny z toho rodu

Hvožďany

Ostatní

17,00 mše svatá
Voltuš

Květná neděle
7,45 Křížová cesta
8,15 Za † Josefa Drazdíka, jeho bratra
Miroslava a jejich rodiče

16.00 příležitost k přijetí
svát. smíření kostel sv. Jana
10,00
mše sv.

Neděle

20. 3.

Pondělí

21. 3.

mše sv. není

Úterý

22. 3.

mše sv. není

Středa

23. 3.

17,00 volná intence

Čtvrtek

24. 3.

Zelený čtvrtek
18,00 Ke cti Eucharistického Krista

Pátek

25. 3.

Velký pátek
17,30 křížová cesta
18,00 velkopáteční obřady

Sobota

26. 3.

Bílá sobota – adorace u Božího hrobu
19,00 Vigilie Za farníky

Neděle

27. 3.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8,15 Za farníky

Letní čas! Od středy změna
začátku bohoslužeb.
10,00
mše sv.

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 28. března do 10. dubna 2016
Den

Starý Rožmitál
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí

28. 3.

28. 3.

Pondělí velikonoční
8,15 Za farníky

Úterý

29. 3.

29. 3.

mše sv. není

Středa

30. 3.

30. 3.

18,00 volná intence

Čtvrtek

31. 3.

31. 3.

Pátek

1. 4.

1. 4.

18,00 Za Marii a Adolfa Trčkovy, rodinu
Trčkovu a Průchovu a za d. v o.. Adorace.

Sobota

2. 4.

2. 4.

18,00 volná intence

Neděle

3. 4.

Pondělí

4. 4.

mše sv. není

Úterý

5. 4.

18,00 volná intence

Středa

6. 4.

18,00 volná intence

Čtvrtek

7. 4.

Pátek

8. 4.

18,00 volná intence

Sobota

9. 4.

18,00 Za Josefa Částku, jeho syna a všechny
z toho rodu

Neděle

10. 4.

Hvožďan
y

Ostatní

17,00 mše svatá Voltuš

2. neděle velikonoční,
Neděle Božího milosrdenství
8,15 volná intence

10,00
mše sv.

16,00 Koncert ZUŠJJR
k 201. výročí úmrtí J. J. Ryby
Farní kostel Starý Rožmitál

14,30 mše svatá
Centrum sociálních služeb

3. neděle velikonoční,
8,15 volná intence

Pozn.: Případné změny v nedělních ohláškách a na webových stránkách farností: www.farnostrozmital.cz

10,00
mše sv.

