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»Pán můj a Bůh můj!«   (Jan 20,28) 

Milí farníci, 

Katolická biblická federace vyhlásila rok 2020 jako Rok Božího slova. Ten se 
slaví již od 1. 12. 2019 do 30. 9. 2020, kdy si připomeneme svátek sv. Jeronýma, 
překladatele Písma svatého. Letos uplyne 1600 let od jeho úmrtí. 26. ledna 2020 

o 3. neděli v mezidobí tedy budeme mít možnost poprvé slavit Neděli Božího slo-
va, kterou ustanovil papež František ve svém apoštolském listu Aperuid il-
lis vydaném 30. 9. 2019 na svátek sv. Jeronýma. Každý rok má být 3. neděle 
v mezidobí věnována přemýšlení nad Božím slovem, jeho šíření a oslavě.  

Apoštol Tomáš byl od začátku s Kristem, slyšel mnoho jeho slov, ale nakonec 
uvěřil ve vzkříšeného Pána až tehdy, kdy se jej mohl dotknout - tedy objevit 

osobně tajemství jeho života. Tak i my máme jedinou možnost, jak se dotýkat 
tohoto tajemství – ve společenství svaté Církve slyšet Pána a dovolit mu zjevit 

se ve Slově života – Bibli. Při bohoslužbách a také při setkání farního společen-
ství k tomu máte prostor a čas.  

Pane, děkujeme, že k nám mluvíš a uvádíš nás svým stvořitelským slovem do 
života věčného! 

                                                                                                           Pater Petr 

 

Apoštolský list Sv. otce Františka „Aperuit illis“ (pouze úvod) 
 

„Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu“ (Lk 24,45); jedno z posledních 
setkání zmrtvýchvstalého Pána před jeho nanebevstoupením. Ukázal se shromáž-
děným učedníkům, lámal s nimi chléb a otevřel jejich mysl moudrosti Písma sva-
tého. Ježíš odhaluje vystrašeným a zklamaným mužům smysl velikonočního ta-
jemství: podle Otcova záměru od věčnosti musel trpět a pak vstát z mrtvých, aby 
přinesl obrácení a odpuštění hříchů (srov. Lk 24,26.46–47); slibuje jim dar Ducha 
Svatého, který jim dá sílu svědčit o tomto tajemství spásy (srov. Lk 24,29). Vztah 
mezi Zmrtvýchvstalým, společenstvím věřících a Písmem svatým je pro naši 
identitu zcela zásadní. Písmo svaté nelze pochopit do hloubky bez Pána, který nás 
je učí poznávat. Stejně důležité je to i naopak: bez Písma svatého nedokážeme 
porozumět Ježíšovu poslání a poslání jeho církve ve světě… 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



Vydání papežského motu proprio komentuje předseda Papežské rady 

pro novou evangelizaci, arcibiskup Rino Fisichella: 
 
 

„Tímto listem papež reaguje na mnohé žádosti, které obdržel od pastýřů a laiků 
po jubilejním roce. V apoštolském listě Misericordia et Misera v závěru Roku mi-
losrdenství naznačil, že by se v církvi měla věnovat jedna neděle Božímu slovu. 
Nezapomínejme, že každou neděli slavíme oběť Ježíšovy smrti a vzkříšení, a přes-
to od třináctého století slavíme slavnost Božího Těla. Je sice pravda, že každou 
neděli nasloucháme Božímu slovu, ale můžeme o jedné určité neděli toto Slovo 
hlásat slavnostněji a doprovodit jej reflexí i viditelnými znameními, která pouka-
zují na jeho důležitost v církvi“. Navíc volba padla na neděli s ekumenickým do-

sahem… 
„Ano. Papež zvolil třetí neděli v mezidobí, kdy evangelium představuje Ježíše jako 
hlasatele Božího království. Zároveň se ale jedná o časový úsek, do něhož spadá 
Den dialogu s judaismem a Týden modliteb za jednotu křesťanů. Papež výslovně 
říká, že den věnovaný Bibli nemá být jednou za rok,  nýbrž slaví se jednou 
s celoroční platností, abychom získali důvěrnější vztah k posvátným textům. Zde 
se totiž dotýkáme velice smutného bodu – naprostá většina našich věřících Písmo 
nezná a naslouchá mu jedině v neděli. Bible je sice nejrozšířenější kniha, ale také 
nejvíce pokrytá prachem, protože ji nikdo nebere do rukou. Papež nás tímto lis-
tem vyzývá, abychom naopak Boží slovo co možná nejvíce a každodenně drželi 
v rukou a učinili z něj svou modlitbu. Pomysleme, jak důležitá je modlitba slovy 
žalmů, protože každý žalm odkazuje k určité životní situaci Božího lidu i každého 
muže či ženy. Potom je zde lectio divina a schopnost většího ponoru do Slova, 
jeho interpretace v dějinách, která vede k bohatství smyslů a netušených významů. 
Boží slovo se též vyjadřuje v našem svědectví a k této jeho charitativní dimenzi 
papež silně odkazuje podobenstvím o boháči a chudém Lazarovi. Schopnost na-
slouchat Božímu slovu v nás probouzí vnímavost vůči krajním životním situacím, 
které označujeme za existenciální periferie a s nimiž se denně setkáváme.“ Toto 

jsou konkrétní papežova doporučení všem pokřtěným.  
V novém dokumentu se ale papež František obrací také ke kněžím… 
„Ke kněžím a biskupům. Papež upozorňuje kněze na to, co  považuje za zásadní, a 
sice na homilii. Zdůrazňuje, že jde o pastorační příležitost, kterou nesmíme pro-
marnit. Homilie po nás, kněžích, žádá, abychom byli denně v kontaktu s Božím 
slovem, které pak máme vysvětlovat. Boží lid má právo na inteligentní a důsledný 
výklad Písma, který by se dotkl života každého posluchače. Biskupům papež při-
pomíná, že by o této neděli například mohli slavit liturgický obřad přijetí k trvalé 
službě lektora či obdobný obřad, který by poukázal na důležitost hlásání Božího 

slova. Naléhá na to, aby se lektoři patřičně připravovali na četbu Božího slova, 
tak, jako se to děje u akolytů. Myslím, že je to tak trochu pastorační provokace, 
protože dobře víme, jak to vypadá v našich kostelech, kde jde číst první člověk, 
který k tomu projeví ochotu. To však nevypovídá o hodnotě, která náleží Božímu 
slovu.“ Uvedl arcibiskup Fisichella k dnešnímu apoštolskému listu papeže Františka. 



Pokud se člověk neklaní Bohu, klaní se svému já 

Homilie papeže na slavnost Zjevení Páně, 6. ledna, bazilika Sv. Petra 
 

2. část 
 

…Klanět se svému Bohu znamená vnímat vzájemnou sounáležitost s Bohem. 

Znamená „tykat“ ve svém nitru Bohu, svěřovat Mu život tím, že Mu dovolujeme, 

aby vstupoval do našich životů. Znamená to nechávat Jeho útěchu sestupovat na 

svět. Klanět se znamená objevit, že k modlitbě stačí říkat: »Pán můj a Bůh můj!« 

(Jan 20,28) a nechávat se prostoupit Jeho vlídností. 

Klanět se znamená setkávat se s Ježíšem bez seznamu požadavků, ale s jedi-

ným přáním, totiž přebývat s Ním. Znamená to objevit, že radost a pokoj 

rostou chválou a díkůvzdáním. Když se klaníme, umožňujeme Ježíši, aby nás 

uzdravil a změnil. Adorací dáváme Pánu možnost, aby nás proměnil Svojí láskou, 

osvítil naše temnoty, dal nám sílu ve slabosti a odvahu ve zkouškách. Klanět se 

znamená jít k podstatě. Je to cesta k podrobení se detoxikaci od spousty zbyteč-

ností a závislostí, jež umrtvují srdce a ohlupují mysl. Osvojujeme si klanění, když 

se odmítáme klanět tomu, čemu se klanět nemáme: bůžku peněz, bůžku konzumu, 

bůžku rozkoše, bůžku úspěchu a svému já povýšenému na bůžka. Klanět se zna-

mená umenšit se před tváří Nejvyššího, abychom před Ním objevili, že život je 

veliký nikoli jměním, nýbrž milováním. Klanění je opětovný objev, že jsme 

bratři a sestry tváří v tvář mysteriu lásky, jež přemáhá každý odstup; je to 

čerpání dobra u pramene a nalezení odvahy sbližovat se s druhými v blízkém 

Bohu. Klanět se znamená umět mlčet před božským Slovem, abychom se naučili 

říkat slova, která nezraňují, nýbrž těší. 

Klanění je gestem lásky, jež mění život. Je to počínání mudrců, kteří přinášejí 

Pánu zlato, aby mu řekli, že nic není cennější než On; darují kadidlo, aby mu sdě-

lili, že pouze s Ním se náš život povznáší; podávají myrhu, kterou se pomazávala 

raněná a zdeptaná těla, aby slíbili Ježíši, že budou oporou svému trpícímu a mar-

ginalizovanému bližnímu, protože v něm je On. Obvykle se umíme modlit, kdy 

Pána o něco prosíme nebo za něco děkujeme, ale církev musí sahat ještě dále 

a modlit se klaněním, musíme pokročit v adoraci. Je to moudrost, kterou je 

třeba denně se učit. Modlit se klaněním, modlit se adorací. 

Drazí bratři a sestry, každý z nás se může dnes ptát: „Jsem křesťanem, který se 

klaní?“ Mnozí křesťané, kteří přistupují k modlitbě, se neumějí klanět (adorovat). 

Položme si tuto otázku: Nacházíme čas na adoraci během dne a dáváme prostor 

adoraci ve svých společenstvích? Je na nás, abychom jako církev uskutečňovali 

slova, která jsme dnes recitovali v Žalmu: »Budou se ti, Hospodine, klanět všech-

ny národy země«. Adorací objevíme smysl svojí cesty jako mudrci. A jako oni 

zakusíme »nevýslovnou radost« (Mt 2,10). 



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  
PRO CHARITU 2020   

 

I v letošním roce se podařilo v Rožmitále, Starém Rožmitále, Nesvačilech, Strýč-

kovech a v Březnici uskutečnit Tříkrálovou sbírku pro Charitu ČR.  

Kasičky byly spočítány na Městském úřadě v Rožmitále a letos se vybralo krás-

ných 53 163 Kč. V Rožmitále celkem 27 770 Kč, z toho 20 262 Kč 

v Rožmitále a Starém Rožmitále, v Nesvačilech a Strýčkovech 4 508,- Kč a 

3 000,- Kč opět věnoval TJ Spartak Rožmitál – oddíl turistiky z výtěžku 

"Novoročního výstupu na Třemšín". V Březnici pak 25 393,- Kč. Vybíralo 

celkem 8 skupinek tříkrálových koledníků a vedoucích skupinek (4 skupinky 

v Rožmitále a Starém Rožmitále, 1 skupinka v Nesvačilech a Strýčkovech, 3 sku-

pinky v Březnici). Letošními šikovnými tříkrálovými koledníky byli – Anežka 

Brotánková, Johanka Brotánková, Barborka Bernášková, Magdalénka Brotánko-

vá, Amálka Huttrová, Jonáš Brotánek, Matouš Juřica, David Juřica, Jan Mareš, 

Ondřej Mareš, Šimon Pevný, Matouš Hrdina, Šimon Hrdina, Tadeáš Hrdina, Mi-

chaela Dupáková, Veronika Pečená a Tomáš Drechsler. Vedoucími skupinek byli 

– H. Hochmutová, M. Brotánková, M. Hochmut ml., P. Muchna ml., 

v Nesvačilech a Strýčkovech M. Dupáková a v Březnici P. Liebnerová, P. Cho-

tívka a D. Nesvedová. Velký dík patří všem vedoucím skupinek, tříkrálovým 

koledníkům a jejich rodičům a všem, kteří se sbírkou pomáhali a také všem 

dárcům, kteří do sbírky přispěli. 
 

MÁTE-LI VE SVÉM OKOLÍ NĚKOHO, KDO JE V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SI-

TUACI A POMOHL BY MU FINANČNÍ PŘISPĚVEK Z TÉTO SBÍRKY, 

KONTAKTUJTE J. HORNÍKOVOU OSOBNĚ NEBO NA TEL. 604 954 867.            
  

Za F. charitu J. Horníková, H. Hochmutová 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Zprávy a oznámení 
 

Farní turnaj ve stolním tenise 

Již 8. ročník tohoto turnaje se uskuteční v sobotu 29. února 2020 od 8,30 do 13,00 hod. 

v tělocvičně ZŠ. Turnaj je učen všem věkovým kategoriím. Všechny s dostatečným 

předstihem srdečně zve organizátor a rozhodčí v jedné osobě Radko Štefan jr. 
 
 

 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
 721 901 533 Uzávěrka příštího čísla 31. 1. 2020.            Redakce: P. Petr Misař, Ivana Hoyerová 
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                           Tříkrálová sbírka 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 27. ledna do 9. února 2020 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 27. 1.  ---    

Úterý 28. 1.  ---   
18,00 farní společ. 
Panský dům 

Středa 29. 1.  
18,00 volná intence 
Po mši sv. adorace 

  
14,30 mše sv.  
Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 30. 1.    
17,00 

mše sv. 
 

Pátek 31. 1.  
17,00 svátost smíření 
18,00 volná intence 

   

Sobota 1. 2.  
1. sobota 
9,00 Miladu Folaufovou a její rodiče 

    

Neděle 2. 2. 
Svátek Uvedení Páně do chrámu 
8,30 Za rod Trčků 
Farní kavárna 

  
10,10 
b. sl. 

11,15    
mše sv. 

 

Pondělí 3. 2.  ---    

Úterý 4. 2.  ---    

Středa 5. 2.  
18,00 Za Annu a Josefa Hulmannovy 
Po mši sv. adorace 

  
14,30 mše sv.  
Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 6. 2.   
18,00    

far. spol. 
16,30 adorace 
17,00 mše sv. 

 

Pátek 7. 2.  
1. pátek, Hodina Božího milosrdenství 
17,00 adorace, svátost smíření 
18,00 Za Annu a Josefa Hulmannovy 

   

Sobota 8. 2.  ---     

Neděle 9. 2. 
8,30 Za Marii a Františka Kovaříkovy 
a jejich děti 

 
10,10 

mše sv. 
11,15 
b. sl. 

 


