FARNÍ ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál
Číslo 3 Ročník XVI

„Každý,

10. února 2019

kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“
Mk 3,35

Milí farníci!
„…Money, money money…“ se zpívá v refrénu světově známé kapely ABBA.
Peníze, peníze, peníze…, bohužel ty vládnou světu. Ovládají mysl lidí, politiku,
války… Za peníze udělají lidé úplně vše! Nedávno dva muži zastřelili ženu, pracující na benzinové pumpě, a odnesli si 15.000,- Kč. Jidášovi stačilo 30 stříbrných, což jest cena otroka v tehdejší době… Za co jsme ochotni udělat cokoliv?
Vyměnit církev za bandu hospodských kecálistů? Vyměnit svátosti za porno? Adorovat displej svého PC či androidu místo Eucharistie? Vnímat farnost jako instituci,
hlídat a porovnávat její „výsledky hospodaření“ a pominout její společenský ba rodinný charakter? Vyměnit duchovní autoritu za světskou? Boží království za image
vlastní osobnosti? Člověk je nevyzpytatelná bytost. Potkal jsem lidi, kteří se mi
prvně představili jako katolíci, nakonec se ukázalo, co jsou zač… Hlídejme si každý svůj rozpočet investic do citů, víry a služby Božímu království – to nestojí na
penězích, ale na schopnosti sdílené lásky. Ano, láska musí být bezpodmínečná a
sdílená, jinak je to láska s podmínkami, které nejsou důkazem čisté lásky. Papež
František mluví v poselství k světovému dni nemocných (11. 2.) o dávání sebe:
„Tváří v tvář kultuře lhostejnosti a skartace prohlašuji se vší naléhavostí, že
dar má být paradigmatem schopným čelit individualismu a současné fragmentaci
ve společnosti a uvádět do života lidí nové svazky a různé formy kooperace mezi
národy a kulturami. Předpokladem pro dar je dialog, jenž otevírá nové prostory
pro růst vztahů a pro lidský rozvoj a je schopen bourat pevná schémata výkonu
moci ve společnosti. Dávat není to samé co darovat; abychom mohli dávat, nesmíme se omezit na pouhé předávání nějakého majetku nebo předmětu, ale musíme umět dávat sami sebe. Dávání se od darování liší právě proto, že
dar sebe sama předpokládá touhu navázat vztah. Dar je tedy především vzájemným uznáním, jež je zase nezbytným znakem sociálního pouta. V daru se nachází
odraz Boží lásky, jejímž vrcholem je vtělení Syna Ježíše a vylití Ducha Svatého.“
Tolik papež František.

Láska a peníze se v podstatě nevylučují, jde jen o to, co ovládá moji vůli, co je
prioritou a co je pouhým prostředkem. Chci tímto poděkovat všem, kdo poskytli
naší farnosti velkodušně finanční dary, bez nichž bychom nezvládli opravy kostela. Tím, více děkuji těm, kterým záleží na životě místní církve, sdílejí se ve společenství, či nezištně slouží s přesahem do jiných farností či společenství… Kéž nám
dá Bůh touhu po tom, co nepomíjí, co naplní naše často prázdná srdce. Bůh s námi!
Pater Petr

Finanční hospodaření farností v r. 2018
ŘKF Starý Rožmitál
Příjmy:
Kostelní sbírky
Dary
Vstupné do farního kostela
Nájem farního kostela – Festival J. J. Ryby
Nájem a pachtovné
Dotace Min. kultury – věže měst. kostel
Příspěvek od města
Půjčka od biskupství /vratná do 31.12.2020/
Úrok ČS a ČSOB
Příjmy celkem:

230 470,- Kč
68 000,- Kč
9 760,- Kč
10 000,- Kč
250 761,- Kč
200 000,- Kč
44 000,- Kč
100 000,- Kč
897,- Kč
913 888,- Kč

Výdaje:
Odvod sbírek dle určení
Odvod z nájmů a pachtovného Biskupství
Výdaje za energii a vodu
Služby internetu
Bohoslužebné výdaje
Oprava věží městského kostela
Z toho: Min. kultury
Podíl města
Podíl farnosti
Daň z nemovitostí
Číselník farní kostel
Potřeby náboženství
Správní poplatky, prezentace
Opravy a materiál
Oprava a ladění varhan
Předplatné
Poplatky ČSOB a ČS
Výdaj na příští období
Výdaje celkem:

47 870,- Kč
72 461,- Kč
50 764,- Kč
4 284,- Kč
5 115,- Kč
439 798,- Kč
200 000,- Kč
44 000,- Kč
195 798,- Kč
48 291,- Kč
9 950,- Kč
1 029,- Kč
3 539,- Kč
5 055,- Kč
28 808,- Kč
1 796,- Kč
463,- Kč
2 650,- Kč
721 843,- Kč

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2018:

410 689,- Kč

Z uvedeného přehledu vyplývá, že příjmy byly vyšší než výdaje o 192 015,- Kč.
V konečném zůstatku finančních prostředků je zahrnuta vratná půjčka 100 000,- Kč.
Na vyšším zisku se podílí kostelní sbírky, dary, nájemné a pachtovné. Nižší výdaje byly za odvod zálohy pachtovného, nižším objemem prací na opravě městského
kostela a oprav ve vlastní režii.
Velký dík patří všem, kteří přispěli dary, jak do kostelních sbírek, tak i na účet
farnosti. Příjem ze vstupného s ukázkou hry na varhany ve farním kostele a také
z organizace Festivalu Jakuba Jana Ryby, je zásluhou obětavých průvodců a organizátorů p. Hoyera a slečny Hoyerové.
I v letošním roce budou pokračovat opravy památek, pokud bude dostatek financí.
Svými dary je možné přispět na účet farnosti č. 4749150359/0800 nebo do kostelních sbírek. Pán Bůh zaplať za každý dar.
Upozornění: účet u Poštovní spořitelny č.153122156/0300 byl zrušen, dary je
možné posílat na účet č. 4749150359/0800.

ŘKF Hvožďany:
Příjmy:
Sbírky
Pachtovné
Úrok ČSOB
Celkem příjmy:
Výdaje:
Odvod sbírek dle určení
Energie
Odvod pachtovného do ČB
Oprava zabezpeč. zařízení
Bohoslužeb. předměty a květiny
Daň z nemovitostí
Poplatky ČS a ČSOB
Celkem výdaje:

57 830,- Kč
41 693,- Kč
486,- Kč
100 009,- Kč
10 730,- Kč
5 011,- Kč
29 264,- Kč
4 937,- Kč
2 200,- Kč
343,- Kč
128,- Kč
52 613,- Kč

Příjmy vyšší než výdaje o 47 396,- Kč.
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2018:

192 010,- Kč

Dary farnosti Hvožďany je možné zasílat na účet č. 4749124329/0800

Statistika pastorálních úkonů za rok 2018
Starý Rožmitál:
Křest:
Sňatek:
Pohřeb:
Pomazání nemocných:
Výuka náboženství:
Společenství mladých:
Společenství dospělých:

3 (děti do 1 roku)
2
7
cca 14
8
cca 5
cca 6

Hvožďany:
Udělené svátosti křtu:
Pohřeb:
Společenství dospělých:

1
4
cca 7

Bělčice:
Křest:
Sňatek:
Pohřeb:

1
1
4

____________________________________________________________
Zprávy a oznámení
Farní společenství
Každý lichý týden (tedy 1x za 14 dní) se v Panském domě na náměstí schází farní
společenství. Program: sdílení starostí i radostí, interaktivní meditace Božího slova, spontánní modlitba, písně s kytarou. Přijďte.
Manželské večery
Odkaz: http://www.manzelskevecery.cz/content/view/manzelskevecery/ Kdyby
se vám tato akce zalíbila a našla by se ve farnosti manželská dvojice, která by se
ráda ujala organizace, bude s ní penzion PD na přípravě spolupracovat.
Kurs zpěvu žalmů
Chcete se zapojit do liturgie? Vnímáte, že byste mohli zpívat žalm, ale chybí vám
kuráž? Přijďte na kurs s P. Christianem Martinem Pšeničkou O.Praem.,
MgA. Veronikou Hádkovou a Bc. Ondřejem Tichým – Penzion Panský dům,
Rožmitál pod Třemšínem, 22. – 24. 3. 2019. Program viz web PD.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 11. do 24. února 2019
Starý Rožmitál

Den
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Hvožďany Bělčice

Ostatní

Pondělí

11. 2.

---

Úterý

12. 2.

---

18,00 farní společ. Panský dům

Středa

13. 2.

18,00 Poděkování za milosti uplynulého roku a
prosba o B. ochranu a požehnání v r. 2019
Po mši sv. adorace

14,30 mše sv. Centrum soc. sl.
17,00
mše sv.

Čtvrtek 14. 2.
17,00 svátost smíření
18,00 Za Jozefa a Annu Hulmanovy a celý rod

Pátek

15. 2.

Sobota

16. 2.

Neděle

17. 2.

Pondělí

18. 2.

---

Úterý

19. 2.

---

Středa

20. 2.

18,00 Za naše blízké, nemocné a uzdravení
Po mši sv. adorace

20,00 Spol. mladých, fara SR
8,30 Za Růženu Foučkovou a rod
Tesků

10,10
b. sl.

18,00 far. 17,00
spol. OÚ mše sv.

Čtvrtek 21. 2.
Pátek

22. 2.

Sobota

23. 2.

Neděle

24. 2.

11,15
mše sv.

17,00 svátost smíření
18,00 Za varhaníky a dobrodince církve
16,00 mše sv. Bubovice
20,00 Spol. mladých, fara SR
8,30 Za Josefa a Františku
Drechslerovy

10,10
mše sv.

11,15
b. sl.

