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Vážené sestry, vážení bratři v Kristu Ježíši,  
 

inspirujme se, prosím, v nadcházejících dnech nadějí, kterou nám přináší Nanebevstoupení Páně. 

Nadějí, kterou vyjadřuje i Denní modlitba církve z této slavnosti: Všemohoucí, věčný Bože,  

tvůj vzkříšený Syn, Ježíš Kristus, vstoupil na nebesa, a tím bylo povýšeno i celé lidstvo; naplň nás 

radostnou vděčností a nadějí, že pro naše spojení s Kristem také my vejdeme do tvé slávy.  

Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 

Žijme v této naději a v radosti, která z ní plyne… 
P. Jan Kuník 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



Ježíšovo nanebevstoupení je pro nás útěchou  

Ježíšovo nanebevstoupení je pro nás útěchou. Putujeme totiž životem a Kristus nám otevřel cestu 

k Bohu. Je jako horolezecký průvodce, který při výstupu na horu dosáhne vrcholu a nás přitahuje 

k sobě. Svěříme-li mu svůj život, navážeme-li se na jeho lano, necháme-li se jím vést, máme jistotu, 

že jsme v bezpečných rukách, v rukách našeho Spasitele, našeho přímluvce. 

 Drazí bratři a sestry, nanebevstoupení neznamená Ježíšovu nepřítomnost, ale říká nám, že je mezi 

námi novým způsobem. Nenachází se už jen na nějakém konkrétním místě. Nyní je přítomen 

v každém prostoru a času, je nablízku každému z nás. V životě už tak nikdy nejsme sami. Ukřižova-

ný a Zmrtvýchvstalý nás vede. A spolu s námi vede i mnoho bratří a sester, kteří v tichosti a ve 

skrytu, ve svém rodinném a pracovním životě, ve svých problémech a těžkostech, ve svých rados-

tech a nadějích každodenně žijí víru a společně s námi přinášejí světu vládu Boží lásky. 

 
Zpracováno dle katecheze papeže Františka 17. 4. 2013. Převzato z webu České sekce Radio Vaticana. 

Redakčně upraveno na http://www.pastorace.cz/ 

 

Generální audience s papežem Františkem 20. 4. 2016, Svatopetrské náměstí, Vatikán.  

Svatý otec při ní m. j. zdůraznil, že hřích Ježíše neodradí od toho, aby k člověku znovu přišel. Horší 

je však neupřímnost a pokrytectví:  „Všichni jsme hříšníci, ale častokrát podléháme pokušení pokry-

tectví, myslíme si, že jsme lepší než druzí, a říkáme jim: ‚Podívejte se na svoje hříchy…‘ My všichni 

si však máme všímat svých vlastních hříchů, svých pádů, svých pochybení a dívat se na Pána. Toto 

je cesta spásy: vztah mezi hříšným ‚já‘ a Pánem. Považuji-li se za spravedlivého, nenavazuji vztah 

spásy.“ 
Vyňato z http://www.cirkev.cz, Zuzana Lášková 

 

 

Generálním sekretářem ČBK byl zvolen Stanislav Přibyl 

19. dubna 2016 byl na 105. plenárním zasedání ČBK v Hejnicích zvolen nový generální sekretář 

ČBK: stal se jím P. Stanislav Přibyl. Svého 

úřadu se ujme 1. října 2016, zaměstnancem 

sekretariátu ČBK již ale bude od 1. května. 

Stanislav Přibyl CSsR se narodil 16. listo-

padu 1971 v Praze-Strašnicích. Vystudoval 

Střední průmyslovou školu zeměměřickou. 

Po maturitě nastoupil do noviciátu v polské 

Lubaszowé (1990-1991), a následně složil 

řeholní sliby v kongregaci redemptoristů. 

V letech 1991-1996 studoval na KTF UK a 

zároveň absolvoval formaci v pražském 

Arcibiskupském semináři. Po vysvěcení na 

kněze (1996) byl farním vikářem na Svaté 

Hoře (1996-1999) a farářem tamtéž (1999-

2008). V letech 2002-2011 zastával úřad 

provinciála pražské provincie redemptoristů. V roce 2004 se stal prezidentem Arcidiecézní charity 

Praha. Působil zde do konce roku 2008. V témže roce byl jmenován členem kněžské rady v Pražské 

arcidiecézi. V roce 2012 získal na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze licenciát 

teologie, v roce 2014 získal tamtéž doktorát z teologie. V současné době studuje finanční ma-

nagement na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

1. ledna 2009 byl jmenován generálním vikářem litoměřické diecéze. Mezi jeho oblíbené činnosti 

patří fotografování, historie a hudba; v letech 1985-1990 působil jako varhaník v různých pražských 

kostelech, především ve své domácí farnosti v Praze-Strašnicích; této zálibě se rovněž věnoval i 

v kněžském semináři.  (s využitím webu dltm.cz) 
František Jemelka, http://www.cirkev.cz/ 

webu%20České%20sekce%20Radio%20Vaticana
http://www.cirkev.cz/
http://www.cirkev.cz/


Stanovisko ČBK k migrační krizi 

V rámci 105. plenárního zasedání ČBK v Hejnicích bylo přijato stanovisko ČBK k migraci. 

 

Stanovisko České biskupské konference ke krizi organizované migrace 

Při návštěvě řeckého ostrova Lesbos, kterou vykonal Svatý otec spolu s ekumenickým patriarchou 

Bartolomějem a arcibiskupem Athén a celého Řecka Heiornymosem bylo vydáno společné prohlá-

šení, které lze považovat za stanovisko pravoslavné i katolické církve. 

 

V prvé řadě konstatovali, že jde o tragickou situaci uprchlíků, migrantů a žadatelů o azyl, kteří 

unikají z míst konfliktů, jsou oběťmi vysídlování a pronásledování. Jde o to řešit příčiny i následky. 

 

 1. Společně požadují ukončení války a násilí na Blízkém východě, nastolení spravedlivého 

a trvalého míru. 

 2. Uznávají všechny kroky mezinárodního společenství, ale vyzývají k tomu, aby lidé mohli zůstat 

žít ve svých domovských zemích. 

3. Jde o jednu z největších humanitárních krizí od konce II. světové války, píše se v prohlášení. 

4. Je třeba naplnit služebné poslání Církví ve světě, snažit se o plnou jednotu všech křesťanů 

a pomáhat pohostinně těm, kdo utíkají z míst konfliktů. Pomoc má být motivována Mt. 25,35-36,40. 

„Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“ 

 

Kardinál Veglio upozorňuje na náhled papeže na násilnou migraci, na to, že migranti bývají oběťmi 

organizovaného zločinu a na souvislost roku milosrdenství se stěhováním národů. 11. 1. tohoto roku 

papež hovořil o právu migrantů být přijati, ale i o povinnosti toho, aby respektovali zákony a tradice 

zemí, které je přijímají. Dlouhodobě papež kritizuje politické a vládní představitele za pomalost, 

s jakou se snaží řešit migrační krizi, které bylo možno předcházet a zmírnit ji- v souvislosti s tím 

hovoří o podkopávání základů humanistického smýšlení Evropy, která si nemůže dovolit ztrátu 

hodnot, principů lidskosti, respektu k důstojnosti člověka, subsidiarity a solidarity. 

 

V souvislosti s papežovou výzvou k dialogu mezi náboženstvími se vyjádřil kardinál Tauran,  

že pokroky jsou minimální v dialogu s islámem, ale je třeba i tak pokračovat. Tvrdí, že Blízký vý-

chod v minulém slova smyslu neexistuje, protože býval mostem mezi křesťanským Západem 

a muslimským Východem, kde před 100 lety bylo 20% obyvatel křesťanů, dnes zůstala sotva 4%. 

Již po tři roky papež František hovoří o tom, že jsme ve třetí světové válce podávané nám po kous-

cích (Sarajevo, 6. června 2015). Náš zájem o migraci, o její řešení však tuto skutečnost zakrývá. 

Kardinál Tauran hovoří o minimální a elitářské diskusi, která nevede ke skutečnému řešení. V rámci 

snahy o dialog, o politicky korektní vyjadřování se tak naše diskuse stává neplodnou a povrchní, 

v obavách o jasné vyjádření jen korektně kroužíme kolem problémů. Sám papež František několi-

krát zdůraznil, že je třeba použít všech prostředků, včetně vstupu vojenských mírových sil na někte-

rá území, aby se konflikt dále nezakonzervoval. Rovněž tak řešit demografický pokles obyvatelstva 

často spoluzapříčiněnou kulturou sobectví a potratů není možné rychlou inkulturací migrantů. Ačko-

liv řešení konfliktů na místě nepřinese stoprocentní efekt, je potřebné. 

 
V Hejnicích, 20. dubna 2016, http://www.bcb.cz/ 

 

 

Informace z Diecézního katechetického střediska /DKS/ 

Zveme zájemce na třídenní pouť do Krakova v termínu 13. – 15. 5. 2016, kterou pořádá DKS 

v rámci Svatého roku milosrdenství. Je připravený zajímavý program a proto prosíme o její propa-

gaci mezi farníky, abychom neměli zbytečně volná místa v autobuse. Přihlášky přijímáme do 30. 4. 

2016 na DKS.  

 ACTA CURIAE EPISCOPALIS BOHEMOBUDVICENSIS 4/2016 

 

http://www.bcb.cz/


Výběrové řízení – ředitel/ka DCH ČB  
Biskupství českobudějovické vypisuje výběrové řízení na pozici ředitele/ky Diecézní charity České 

Budějovice.  

Požadavky na kandidáta:  

- vysokoškolské vzdělání  

- velmi dobré komunikační a organizační schopnosti  

- manažerské a prezentační dovednosti  

- 5 let praxe v řídící pozici  

- znalost německého nebo anglického jazyka  

- předpoklady pro charitativní činnost  

- znalost sociálně-zdravotní problematiky  

- znalost církevního prostředí  

- řidičský průkaz skupiny B  

Místo výkonu práce: České Budějovice  

Nástup: dle dohody.  

Více informací na: www.bcb.cz/Dieceze/Volna-pracovni-mista.  

Přihlášky s přiloženým životopisem a motivačním dopisem, zasílejte do 15. května 2016 na adresu 

Biskupství českobudějovické, Biskupská 4, 370 21 České Budějovice nebo e-mailovou adresu: 

zamestnani@bcb.cz.  

Zasláním životopisu uchazeč uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve 

smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. 

ACTA CURIAE EPISCOPALIS BOHEMOBUDVICENSIS 4/2016 

 

 

BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ – NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA 

Referent/referentka oddělení správy majetku 

Náplň práce: 

Zodpovědnost za vedení majetkové agendy farností Českobudějovické diecéze a Biskupství česko-

budějovického. Příprava podkladů pro jednání. Vedení jednání se zúčastněnými stranami, vyhodno-

cení a návrhy řešení. Ve spolupráci s právním oddělením příprava právní dokumentace 

Sledování a vyhodnocování průběhu jednotlivých agend. Odborná podpora farností Českobudějo-

vické diecéze 

Požadujeme: 

min. SŠ vzdělání směru ekonomického, zemědělského nebo geodetického, vítáno je vzdělání VŠ; 

znalost práce s PC - MS Office, s internetovým prohlížečem, s mapovými podklady, s právními 

dokumenty; dobré komunikační dovednosti; schopnost formulovat stanoviska a závěry; spolehli-

vost, zodpovědnost, samostatnost; morální a občanská bezúhonnost 

Místo výkonu práce: České Budějovice. 

Nástup: dle dohody. 

Pokud splňujete výše uvedené požadavky a nabídka Vás zaujala, zašlete nám strukturovaný životo-

pis v českém jazyce v elektronické podobě na zamestnani@bcb.cz. Pokud nebudete kontaktováni do 

21 dní od odeslání životopisu, nepostoupil/a jste ve výběrovém řízení.  

Poskytnutím svých osobních údajů dáváte souhlas s jejich zpracováním a uchováním v databázi 

Biskupství českobudějovického, Biskupská 4, České Budějovice, za účelem zprostředkování práce 

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Současně tím potvrzujete, že uvedené osobní údaje jsou 

pravdivé a úplné. 

ACTA CURIAE EPISCOPALIS BOHEMOBUDVICENSIS 4/2016 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  
 318 665 182 Uzávěrka příštího čísla je ve středu 4. 5. 2016. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová 
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz

mailto:zamestnani@bcb.cz


 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 25. dubna do 8. května 2016 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Ostatní 

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

Pondělí 25. 4. 28. 3. mše svatá není   

Úterý 26. 4. 
9,30 mše svatá v rámci Vikariátní 
konference kněží a pastorač. prac. 
Soukromé intence přítomných kněží. 

   

Středa 27. 4. 30. 3. 18,00 Za p. Jana Rozkota a za dar uzdravení   

Čtvrtek 28. 4. 31. 3.   18,00 mše svatá Voltuš 

Pátek 29. 4. 1. 4. 
18,00 Za † P. Ondřeje Huječka; prosba na 
dobrý úmysl 

  

Sobota 30. 4. 2. 4. 18,00 Za farníky   

Neděle 1. 5. 
6. neděle velikonoční 
8,15 volná intence 
17,00 Májová bohoslužba 

  
10,00  

mše sv. 
 

Pondělí 2. 5.  mše svatá není   

Úterý 3. 5.  mše svatá není   

Středa 4. 5.  18,00 volná intence; májová bohoslužba   

Čtvrtek 5. 5. 
18,00 o Slavnost Nanebevstoupení Páně 
Za farníky 

  
14,30 mše svatá  
Centrum soc. služeb 

Pátek 6. 5.  18,00 volná intence; adorace   

Sobota 7. 5.  
18,00 volná intence /konání bude upřesněno 
v nedělních ohláškách/ 

  

Neděle 8. 5. 

7. neděle velikonoční 
8,15 mše svatá s dětmi  
a s Třemšínskými Kvítky  
Za † Marii Trčkovou a za celý rod 
17,00 Májová bohoslužba 

 
10,00  

mše sv. 
 


