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Královno posvátného růžence, oroduj za nás! 
    

Milí farníci, 
opět je tu čas mlh a modliteb za duše zemřelých… Na hřbitovech se budou 

hromadit květiny a věnce, kontejnery budou přetékat odpadem, za zdmi hřbitovů se 
navrší hromady, které tam po léta vytvořili ti, kdož si svůj hrob očistili a krásně 
vyzdobili… Zkrátka česká klasika. Svým způsobem je to čas smutný, ve vzduchu 
je cítit fermentace spadaného listí, věnečky na hrobech s nápisem „Vzpomíná-
me“… Ale nejsmutnější není to, co bylo a již se nevrátí, nejsmutnější je přítom-
nost! Když máme dušičkovou pobožnost na hřbitově a mnozí návštěvníci hřbitova 
se tváří, že nás nevidí… Modlitba pro ně není důležitá, vždyť oni uctívají svoje 
zemřelé, do těch ostatních zemřelých jim přece nic není! Ani po smrti nic není. 
Bůh neexistuje. A tak s hrůzou hledím na tyto ateisty bloumající po hřbitovech. 
Jsou podobni těm, které oni přišli navštívit, třebaže zatím jsou ještě živí, ale brzy 
budou také oni „mrtví“, rozpadlí v prach, v nicotu... Hrůza! Tomu říkám horor! Jak 
odlišné je vnímání života věřícím srdcem! Duch dává život a díky víře v Ježíše 
Krista nacházíme věčný život u Boha Otce! Ať jsou pro nás svátky svatých a věr-
ných zemřelých slavností radosti a věčného života v Bohu! 

Ještě vás musím informovat ohledně změn bohoslužeb od 6. listopadu, které 
souvisí s odchodem patera Zdeňka Kozubíka O. Praem. z Březnice. Rozhodl se 
odjet na Island, kde bude sloužit tamějším křesťanům. Pater jezdil z jakési setrvač-
nosti ve čtvrtek na mši svatou do Bělčic a teď nastala poptávka bělčických farníků 
po náhradě. Proto jsem se rozhodl upravit bohoslužby takto: 

 

úterý:    18,00 společenství Rožmitál p. Tř., Panský dům 1x za14 dnů 

středa:    14,30 domov důchodců, 18,00 Rožmitál p. Tř. město (+ adorace) 

čtvrtek:  16,00 společenství Hvožďany OÚ, 18,00 Bělčice 

pátek:    18,00 Rožmitál p. Tř. město (od 17,00 sv. smíření) 
 

Sobota a neděle zůstávají beze změny. Čtvrteční intence, již domluvené se přesou-

vají na středu. Děkuji za pochopení, jistě si všichni brzy zvykneme. A paterovi 

Zdeňkovi přejeme požehnanou změnu, ať se mu tam dobře vede! 

                                                                                                            Pater Petr 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



Setkání varhaníků, sbormistrů, kostelníků, akolytů a lektorů                                    

 

Biskupství českobudějovické srdečně zve všechny příslušné pastorační pomocníky 

na setkání kostelníků, varhaníků, sbormistrů, akolytů a lektorů, které se uskuteční 

v sobotu 24. 11. 2018. Místo setkání: Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtě-

cha (ČB - Čtyři Dvory, ul. E. Destinové 1) Program: 9:30 společná mše svatá, 

předsedající: otec biskup Pavel Posád, 10:30 přednáška a diskuse po jednotlivých 

skupinách, cca 12:00 společný oběd.  
 
Vznik klubu Vysokoškolského katolického hnutí (VKH) v Č. Budějovicích  

 

Klub VKH byl založen letos v létě ve farnosti u kostela sv. Vojtěcha v Českých 

Budějovicích na podporu pastorace vysokoškoláků. Na zahájení akademického 

roku, celebroval otec biskup Pavel Posád studentskou mši sv. v kostele sv. Vojtě-

cha v úterý 9. 10. v 19 hod. a přítomna byla také prezidentka VKH v České repub-

lice Alžběta Kytnerová. Zveme všechny studenty a studentky k zapojení do činnos-

ti klubu. Více o jeho aktivitách na vznikajícím webu: www.vkhcb.cz. P. Josef 

Mendel, SDB - pověřený pastorací vysokoškolské mládeže.  
 
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc říjen 2018 

– za jednotu církve proti Zlému, působícímu vzdálení od Boha a 

rozdělení křesťanského společenství 

Měsíc říjen patří růženci a papež František, mající prst na pulsu doby, vyzývá 

všechny věřící, aby se ho v tomto měsíci modlili každý den. Máme se obracet 

k Matce Boží a archandělu Michaelovi, aby chránili církev od ďábla, který usiluje 

o rozdělení Boha a člověka – o rozdělení lidí mezi sebou. Také bolestné poznání 

rozsahu pohlavního zneužívání, zneužití moci a manipulace se svědomím jak ze 

strany kněží a zasvěcených osob, tak i laiků k tomu rozštěpení v poslední době při-

spělo – což využívá dovedně „úhlavní nepřítel lidské přirozenosti“ (sv. Ignác).                                                                                                                                  

V křesťanské tradici má zlo různá pojmenování: Satan (žalobce, nepřítel), ďábel 

(pomlouvač, klevetník, ten, kdo rozděluje a zasévá nesváry). Biblická tradice hovo-

ří o svůdci světa, otci veškeré lži, o Luciferovi, který představuje sebe jako anděla 

světla, vystupuje pod rouškou dobra, vede k podvodu a klamu. Jak jsme tedy vidě-

li, zlo se ukazuje v různých převlecích, a tak ztěžuje a zabraňuje poslání církve – 

hlásání evangelia. Dokonce usiluje o to, aby evangelium bylo zneváženo a zhano-

beno. Necháváme-li se bez boje spoutávat náruživostmi, které nás odvádějí od pra-

vého života – přepychem, marnivostí a pýchou – pak ulehčujeme práci Zlému a 

snadněji nás uchvacuje. Zlý dokonce dokáže pomalu převrátit také naše zprvu dob-

ré záměry, aby tak člověka postupně zatáhl do svých zpustlých záměrů.                              

Papež František v listě z 20. srpna 2018 napsal, že „trpí-li jeden, trpí všichni“. 

Když si skoro až zoufáme nad zraněními církve, prospěje nám, budeme-li se spolu 

s Marií „více věnovat modlitbě“ (Duchovní cvičení, 319) a usilovat o růst v lásce a 



věrnosti církvi. Podobně, když v důsledku individuálních selhání v církvi zakouší-

me bezútěšnost, prospěje nám modlitba, která nás učí „čelit různým znepokojením 

a útokům nepřítele“ (Duchovní cvičení, 320). Proto Svatý otec vybízí všechny vě-

řící k intenzivnější – osobní i společné – modlitbě během měsíce října, a to každo-

denní modlitbou růžence. Víme, že Panna Maria zůstala pod křížem, i když se 

apoštolové – až na jednoho – rozutekli. Ona nám pomůže, abychom i my pod Ježí-

šovým křížem setrvali. Proto papež dále žádá, abychom po každé modlitbě růžence 

připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu tvou a modlitbu Svatý 

Michaeli, archanděli, braň nás v boji. Archanděl Michael je knížetem nebeského 

vojska a ochráncem církve, protože „kdykoli se v něčem zvlášť projevuje podivu-

hodná moc, uvádí se, že je poslán Michael, jehož jméno je Kdo jako Bůh, aby se 

poznalo podle skutku i podle jména, že nikdo nemůže vykonat, co může vykonat 

svou mocí Bůh“. „Tehdy nastal na nebi boj: Michael a jeho andělé se dali do boje 

s drakem; drak a jeho andělé se postavili proti nim, ale neobstáli a přišli o svoje 

místo na nebi. Velký drak – starý had, nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země – 

byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním“ (Zj12,7–9).                                                                                                                 

Svatý otec prosí věřící celého světa o modlitbu, aby svatá Matka Boží chránila 

svým pláštěm církev před útoky Zlého, a zároveň ji vedla k vyznání vin, pochybení 

a zneužití, spáchaných v přítomnosti i minulosti. Vyznání vin a odpuštění povede 

k obnovení sil, které vezmou zlu expanzivní sílu. 

 

Modleme se po každém růženci v měsíci říjnu: 

 

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej 

naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí  

vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná!          

Paní  naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám     

smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému 

nás  doprovoď. Amen. 
 

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a 

úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou 

mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují 

o zkázu duší. Amen!                                            

 



Requiem                                                                                                         

k 15. výročí úmrtí otce biskupa Antonína Lišky                               

Dne 16. 10. 2018 v 17. hod., bude otec biskup Mons. Pavel 

Posád v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích 

sloužit requiem k 15. výročí úmrtí otce biskupa Antonína 

Lišky.   

 

Naši ČB bohoslovci ve školním roce 2018/2019                                                                          

Olomouc - Teologický konvikt: neobsazeno                                                                                           

Praha - Arcibiskupský kněžský seminář:                                                                                             

1. ročník: Vojtěch Razima Řkf. Pelhřimov,  

1. ročník: Bc. Lukáš Houška Řkf. Č. Budějovice – sv. Vojtěch                                                                                                  

Nepomucenum - Řím: 3. ročník: Pavel Kasal Řkf. Kamenný Újezd,  

4. ročník: Miroslav Štrunc Řkf. Č. Budějovice - sv. Mikuláš 

České Budějovice - seminář Redemptoris Mater:                                                                             

Mariano Zanolli Řím (Itálie), Daniel Galindo Salamanka (Španělsko),  

Viktor Jaković Slatina (Chorvatsko), Giovanni Giuliani Ostra (Itálie),                            

Stanisław Smykowski Gdyně (Polsko), Stanislav Matyska z Valašského Meziříčí, 

Ivica Čular Botica (Makedonie)  

 

 

Zprávy a oznámení 

Konec letního času 

Připomínáme, že v noci ze soboty 27. 10. na neděli 28. 10. končí letní čas. V neděli 

o třetí hodině ranní letního času se posunou ručičky hodin na druhou hodinu stře-

doevropského času.                          

 

Mše sv. k poctě sv. Huberta  
pátek 26. 10. – 10,00 hod. farní kostel 

 

Mše sv. o svátcích svatých a věrných zemřelých 
čtvrtek 1. 11. – Slavnost Všech svatých: 

15,00 hod. Bělčice, mše sv. + pobožnost na hřbitově 

18,00 hod. St. Rožmitál, mše sv. ve farním kostele + pobožnost na farním hřbitově 

pátek 2. 11. – Památka všech věrných zemřelých:                                     

18,00 hod. Rožmitál p. Tř., mše sv. v městském kostele + pob. na měst. hřbitově 

neděle 4.11. Hvožďany, mše sv. + pobožnost na hřbitově 
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Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 22 října do 4. listopadu 2018 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 22. 10.  ---    

Úterý 23. 10.  ---    

Středa 24. 10.    
 14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

18,00 farní společ. Panský d. 

Čtvrtek 25. 10.  
18,00 Za Marii Trčkovou a živé čl. rodu 

Po mši sv. adorace 
 

18,00  

P. Kozubík 
 

Pátek 26. 10. 
10,00 mše sv. k poctě 

sv. Huberta 

17,00 svátost smíření 

18,00 Za manžele Teskovy (50. výročí sňatku) 
   

Sobota 27. 10.     19,00 Spol. mladých   fara 

Neděle 28. 10. 
Slavnost posvěcení kostela  

8,30 Za rody Částků, Sušků a 

za zdraví pro celý rod 

 

10,10  

bohosl. 

slova 

11,15 

   mše sv. 
 

Pondělí 29. 10.  ---    

Úterý 30. 10.  ---    

Středa 31. 10.     18,00 mše sv. Voltuš 

Čtvrtek 1. 11. 
Slavnost Všech svatých 

18,00 Za Viktora Spáčila a 

Jiřího Rajiče + pob. na f. hřbit. 
  

15,00 mše sv.   

+  pobožnost 

na hřbitově 

 

Pátek 2. 11.   

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

17,00 sv. smíření 18,00 Za dobrodince církve 

+ pobožnost na městském hřbitově 

   

Sobota 3. 11.  9,00 Za varhaníky a služebníky církve    
16,00 mše sv. Pročevily  

19,00 Spol. mladých  fara 

Neděle 4. 11. 
8,30 Za Růženu a Rudolfa 

Zajíčkovy, rodiče a sourozence 
 

10,10 

mše sv. 

11,15  

bohosl. 

slova + pob.  

 


