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Drazí farníci! 
 

Zdravím vás po dušičkovém týdnu. Vzpomínali jsme na naše zesnulé a připomněli si, že 

k nim vlastně již patříme, protože smrti se nikdo z nás nevyhne.  Apoštol Pavel popisuje jedinou 

situaci, kdy by nás smrt minula a tou je apokalypsa, Ježíšův druhý viditelný příchod do tohoto 

světa a proto Bible končí zvoláním Maranatha! – přijď Pane! Tehdy nastane nanebevzetí těch, 

kteří vytrvají ve víře až do té chvíle, ale nemyslete si, že to budou mít oni věřící snadné, bude v té 

době takové utrpení, jaké nebylo od stvoření světa. Udržet si víru a naději není snadné ani dnes, 

natož pak. Proto je nezbytné sytit Lásku mezi námi a Bohem, protože zanikne i víra i naděje a 

jediná zůstane nehynoucí Láska. Tak spočineme v Bohu a budeme existovat na věky.  

V neděli 13. 11. je den Bible. Sbírkou podpoříme České biblické dílo, které se snaží překládat 

Bibli do dalších jazyků a distribuovat ji tam, kde ještě Evangelium nezaznělo v lidovém jazyce i 

pro ty nejobyčejnější lidi. Ano, radostná zvěst o vítězném Kristu, Králi všeho stvoření. Jemu se 

pokloní každé koleno, každá bytost bude muset uznat, že Ježíš je Bůh – jedni to uznají 

s obrovským nadšením, bude to totiž satisfakce za všechno ponižování, kterých se jim za pozem-

ského života dostalo, druzí to budou muset uznat se skřípěním zubů, protože vyjde najevo jejich 

nenávist a pýcha. Já se na to těším… A vy? 

Slavností Ježíše Krista Krále skončí Rok Božího milosrdenství, zavřou se Svaté brány kated-

rál, bazilik a poutních chrámů. Měli jste možnost s námi projít Svatou bránou na Svaté Hoře a 

prožít mysticky vstup do Boží milující náruče. Kdo této nabídky nevyužil, má ještě trošku času 

využít mimořádné duchovní péče na těchto místech, usmířit se s Bohem svátostným způsobem a 

obnovit se duchovně. Již od několika kněží jsem slyšel názor, že by měl navazovat Rok Boží 

spravedlnosti. No, panečku, to by bylo něco…, téma do hloubky Pravdy. Bůh totiž není jen milo-

srdný, je i pravdivý, proto nemůžeme zpochybnit existenci pekla a trestů v očistci. A to vše je 

z Lásky, z lásky k člověku hříšnému i z lásky k pravdě, úžasné, viďte? Věřím, že mnozí křesťané 

v tomto výjimečném roce načerpali duchovní síly a budou mít větší snahu sloužit Božímu králov-

ství. Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Vytrvejme! 

                                                                                                                                    

Váš pater Petr 

 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



Dny Bible 2016: Církev "poutníků" na Arabském poloostrově 
 

Letošní Dny Bible jsme zaměřili na pomoc zemím Arabského polo-

ostrova. Jedná se o oblast s velice složitou náboženskou, společenskou 

i politickou situací. Místní křesťané obětavě působí mezi milióny 

cizinců, zahraničních dělníků a přistěhovalců. Biblická společnost pro 

Arabský poloostrov se snaží tyto křesťany podporovat, ale nemá dosta-

tek finančních prostředků na to, aby pokryla poptávku po různojazyč-

ných Biblích a biblických pomůckách. 

Přítomnost církve na Arabském poloostrově se liší stát od státu. 

V Saúdské Arábii jsou oficiální bohoslužby striktně zakázány. 

V ostatních zemích mají své kostely a modlitebny různé denominace, 

katolické, nekatolické i pravoslavné, a jsou oficiálně uznané vládami 

jednotlivých zemí. Většinu návštěvníků křesťanských společenství tvoří přistěhovalci, především 

z Asie. V případě křesťanských církví na Arabském poloostrově se dá mluvit doslova o církvi „pout-

níků“ žijící v muslimském prostředí. 

Biblická společnost Arabského poloostrova má jedinečnou přednost přinášet evangelium těmto lidem. 

Je to ale současně velký úkol: zajistit, aby Boží slovo bylo dostupné v mnoha jazycích zastoupených 

v této oblasti a v potřebných formátech. V současné době biblická společnost nabízí Bibli ve více než 

50 jazycích. Snaží se lidem napomáhat k porozumění Bible šířením křesťanské literatury a hudby a 

používá praktické pomůcky, pomocí kterých pomáhá lidem efektivně používat a uplatňovat Boží 

slovo v jejich každodenním životě. 

 

Přehrávač Mega Voice: neuvěřitelný nástroj pro šíření evangelia 

Speciální audio přehrávač obsahuje namluvené části Písma svatého – Nový zákon, Příběh o Bohu, 

Příběh o Ježíši a Malou biblickou školu s 215 lekcemi zahrnujícími celou Bibli – a to vše v mnoha 

jazycích. Pro mnohé laiky, kteří nemají teologické vzdělání, toto zařízení znamená téměř totéž, jako 

by ve své kapse nosili učitele teologie! Tento odolný, snadno ovladatelný a solární energií nabíjený 

audio přehrávač dostávají k dispozici jen pečlivě vybraní lidé, jako jsou pastoři a laičtí kazatelé, 

hospodyně, které nemohou docházet na bohoslužby, vedoucí malých křesťanských skupin, jejichž 

úkolem je půjčovat tyto přehrávače dělníkům v pracovních táborech. O Přehrávače Mega Voice je 

stále velká nouze. Svým finančním darem můžete přispět k tomu, aby Božímu slovu mohly naslou-

chat další stovky lidí hladových po zvěsti evangelia. 

 

Misijní práce z blízka 

„Potřebujeme další tisíce tištěných Biblí, audio Biblí a Přehrávačů Mega Voice. Poptávka je obrov-

ská! Halelujah!“ říká zástupce Biblické společnosti pro Arabský poloostrov Faktem je, že ve Spoje-

ných arabských emirátech přetrvává neustálá potřeba Biblí – jak tištěných, tak namluvených. V mod-

litebních skupinách se neustále mění jejich členové – 80 % jich odchází a nahrazují je noví. Někteří 

ztratí práci, jiní jsou převedeni na jiné pracoviště a někteří prostě 

odcházejí. Tato situace představuje velkou výzvu pro Biblickou 

společnost. Aby mohla splnit svoje poslání oslovit evangeliem 

všechny, gramotné i negramotné, tištěným nebo audio Písmem, 

potřebovala by Biblická společnost mít na skladě dostatečné zásoby 

těchto materiálů. 

Chcete se dozvědět víc podrobností o misijních projektech na Arab-

ském poloostrově?  Jděte na speciální webstránky Dny Bible 2016. 

Chcete přispět finančním darem na podporu biblického díla na Arabském poloostrově? Jděte na web-

stránku "Chci přispět na Dny Bible 2016". Čtěte Bibli online: Biblenet.cz 

 



Literatura a duchovní život – rekolekce 

 

Zveme Vás na duchovní cvičení „Literatura a duchovní život“, které v termínu 10. – 13. 11. 2016 

povede v penzionu Panský dům*** v Rožmitále pod Třemšínem P. Petr Beneš CSsR. 
 

Cvičení začínají v 17.00 hodin mší svatou v kostele sv. Jana Nepomuckého na náměstí, končí po-

slední den obědem. 
 

Přihlásit se můžete na telefonu 734 435 295 nebo písemně na e-mailu: info@panskydumrozmital.cz 

Penzion Panský dům***, se nachází v historickém centru malebného města Rožmitál pod Třemší-

nem. Svou polohou je ideálním místem pro výlety po okolních památkách a muzeích či krásné 

přírodě nově otevřeného vojenského prostoru CHKO Brdy. Vice na panskydumrozmital.cz 
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Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 7. do 20. listopadu 2016 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 7. 11.  mše svatá není    

Úterý 8. 11.  mše svatá není    

Středa 9. 11.    

 14,30 mše sv. 
Centrum soc. služeb 
18,00 farní společenství 
Panský dům  

Čtvrtek 10. 11.  
17,00 !! Za Marii a Františka Irovy 
a Jarmilu a Františka Liškovy 
Po mši sv. adorace 

 
18,00 mše sv. 
P. M. Kozubík 

 

Pátek 11. 11.  
17,00 svátost smíření 
18,00 Za Eduarda Zizlera, rodiče 
a bratra Jiřího a duše v očistci 

 
 

 

Sobota 12. 11.    
17,00 

mše sv. 
19,00 Společ. mladých 
fara Starý Rožmitál 

Neděle 13. 11. 
8,30 za Josefa a Marii Suškovy, 
syny a snachu 

 
10,10  

mše sv. 
 

 

Pondělí 14. 11.  mše svatá není    

Úterý 15. 11.  mše svatá není    

Středa 16. 11.    
 18,00 mše sv. 

Voltuš 

Čtvrtek 17. 11.  
18,00 volná intence 
Po mši sv. adorace 

 
18,00 mše sv. 
P. M. Kozubík 

 

Pátek 18. 11.  
17,00 svátost smíření 
18,00 volná intence 

 
 19,00 Společ. mladých 

fara Starý Rožmitál 

Sobota 19. 11.    
17,00 

mše sv. 
 

Neděle 20. 11. 
Slavnost Ježíše Krista Krále 
8,30 Za Františku a Josefa 
Drechslerovy 

 
10,10  

mše sv. 

 
Zakončení Roku Božího 
milosrdenství 


