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Milí farníci, 
stále doznívají názory na průběh prezidentských voleb. Bezesporu šlo o důležitou 
společenskou událost, která se dotkla každého soudného člověka, kterému záleží 
na věcech veřejných, a bohužel, která se nás všech bude dotýkat ještě mnoho 
dalších let. Někdo mluví o rozdělení společnosti, což výsledek voleb potvrzuje, 
ale názorové rozdíly zde vždy byly a budou… Slaboduchý argument, že toho 
druhého kandidáta neznají, proto volí toho, koho znají, je důkazem neschopnosti 
vyhledávat solidní informace a neochoty vyhodnocovat argumenty pro a proti, 
v tom případě šlo většinou o starší, nebo jaksi jednoduché voliče. Tak, jako cítí 
příroda nutnost změny v jarním počasí, které se blíží, tak společnost cítila potřebu 
změny politického klimatu – ostatně to pamatují ti, kdo prožili rok 1968 – ale 
kvůli již pověstné liknavé mentalitě tohoto národa se změny prosazují velmi ztu-
ha. Bylo úsměvné slyšet parťáky pana prezidenta (zdravého, mladého, plného 
energie), aby se šetřil (aby jim korýtka ještě pár let nevyschla). Letos se politické 
jaro nepovedlo, snad příště najdou Češi a Moravané více odvahy prosadit inteli-
genci a solidní politiku před prohnaností a sebestředností. Snad příště najdeme 
politika, který by navíc překonal i masarykovskou protikatolickou mentalitu a 
nechal při významných událostech na hradě zaznít svatováclavský chorál, místo 
chorálu husitského, který by uzavřel s Vatikánem normální evropský vztah a vy-
věsil místo vlajky s kalichem (symbol českého vzdoru „proti všem“) vlajku sva-
topetrskou (symbol univerzality církve Kristovy). Snad. Věřme.                   

                                                                                                              Pater Petr 
 

Chtěl bych ještě poděkovat našim mladým za realizované i chystané akce, které 
mají „mezifarní“ rozměr. Moc jim v tom fandím a rád bych uviděl větší zájem 
mezi jejich vrstevníky, kteří nějak usnuli ve víře… Snad Duch svatý vyslyší naše 
modlitby za ně… V živém společenství můžou najít ne alternativu ke svému do-
savadnímu stylu života, ale hodnotnou základnu pro jejich další lidský a tím i 
duchovní vývoj. Vás starší vybízím k modlitbám na tento úmysl, děkuji. Manžele 
zvu již předem na setkání v Panském domě v sobotu 10. března s paní Poláčkovu, 
tématem bude komunikace v rodině, zvláště s dospívajícími dětmi. Přijďte.  
 

Váš P. M. 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



VÝSLEDEK „CHARITNÍ  
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018“   

 

 

V rámci letošní Tříkrálové sbírky pro Charitu ČR se podařilo vybrat 54 051 Kč.  
Sbírka proběhla letos již posedmnácté a zúčastnilo se jí 12 skupinek dětí – koledníků. 
Vybíralo se nejen v Rožmitále a Starém Rožmitále, ale i Nesvačilech, Strýčkovech a 
v Březnici. Největší podíl tříkrálových koledníků byl opět z řad rožmitálských skautů, 
a to 6 skupinek. Další 3 skupinky dětí vybíraly v Rožmitále a ve Starém Rožmitále a 
v Březnici se opět přidaly 3 skupinky koledníků. 
Velký dík patří všem tříkrálovým koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se 
s nadšením a odvahou pustili do vybírání peněz na dobrou věc.  
Tři skupinky koledníků tvořili Jonáš Brotánek, Matouš Juřica, David Juřica, Ma-
touš Hrdina, Adam Marčišovský, Jan Mareš, Anežka Brotánková, Johanka 
Brotánková, Barborka Bernášková, Ondřej Mareš, Martina Brotánková, Veroni-
ka Jarosilová a Petr Blažek. Z řad rožmitálských skautů to byli Lenka Kovaříko-
vá, Magdaléna Černovská, Eliška Kovaříková, Anežka Tůmová, Magdaléna Šeb-
ková, Barbora Šebková, Michaela Plavcová, Iveta Řezáčová, Toník Šebek, Iveta 
Vávrovská, Martin Vlk, Jakub Kressl, Jakub Vaněk, Marek Rydrych, Tereza 
Šámalová, Aneta Pospíšilová, Eliška Pavlíková, David Pospíšil, Tereza Sladovní-
ková, Adéla Holečková, Blanka Zemanová, Nora Vaňková, Monika Dupáková, 
Michaela Dupáková, Matýsek Černý, Pavel Beran, Petr Beran, Tereza Bendová.  
Velký dík patří také všem dárcům, kteří do sbírky přispěli. 
V loňském roce se ze sbírky přispělo lidem v těžké životní situaci a dětem z potřeb-
ných rodin Rožmitálska – například na školu v přírodě a školní výlet ve spolupráci se 
ZŠ v Rožmitále, dále příspěvek na nákup pračky, příspěvek nevidomé dívce nebo na 
rehabilitační pobyt aj. 
Z letošního výtěžku sbírky bude opět přispěno potřebným rodinám a jednotliv-
cům z Rožmitálska a Březnicka.  
MÁTE-LI VE SVÉM OKOLÍ JEDNOTLIVCE NEBO RODINU, KTEŘÍ JSOU 
V TÍŽIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI A POMOHL BY JIM PŘISPĚVEK NA KON-
KRÉTNÍ VĚC, KONTAKTUJTE J. HORNÍKOVOU OSOBNĚ NEBO NA 
TEL. 604 954 867.   

Za Farní charitu Rožmitál p. Tř. J. Horníková    

Další fotografie najdete na druhé straně tabulky 



3. mezifarní silvestr pro mladé 
 

Ve dnech 29. 12. 2017 – 1. 1. 2018 se na faře v Mirovicích uskutečnil již třetí roč-
ník mezifarního silvestra pro mladé. V doprovodu salesiána Pavla Kuchaře se zde 
sešlo téměř 15 účastníků z rožmitálského, českobudějovického a plzeňského vysoko-
školského společenství. Akci navštívili i mladí z bývalého mirovického společenství. 

Páteční program začínal mší svatou 
s farností, pokračoval společnou večeří 
a seznamovacími aktivitami. Účastníci si také 
zahráli deskové hry, někteří například budovali 
prosperující panství na ostrově Katan. 

V sobotu dopoledne na účastníky čekalo 
překvapení v podobě společného tance 
za účelem přípravy na nadcházející plesovou 
sezónu. Taneční hodinku pomohla zorganizo-
vat Simona Ondrušková z Březnice. 

Kulturní program pokračoval podvečerním 
koncertem Třemšínských Kvítek v Rožmitále 
pod Třemšínem. Koncert se všem moc líbil. 
Pochvala otce Pavla velmi překvapila a potěši-
la Verču s Honzou z Kvítek, kteří se s otcem 
znají díky jeho působení v Praze. 

Večer na mirovické faře zahájila mše sva-
tá. Po večeří si účastníci zahráli hry, zazpívali 

s kytarou a vytvářeli papírový řetěz; využití vytvořeného řetězu bude slavnostně 
odhaleno v prvních týdnech letošního roku. 

Nedělní ráno zahájila společná modlitba. Mši svatou ze svátku Svaté rodiny pak 
účastníci oslavili s farností. Bohoslužbu celebroval otec Mariusz Klimczuk, konce-
lebroval páter Kuchař. Dopolední program na faře vystřídala po obědě procházka 
po okolí Mirovic. Díky pozorným účastníkům akce bylo odhaleno, že otec Pavel, 
nebo spíše jeho rodina, má v blízkosti Mirovic „svůj“ mlýn. 

Program posledního večera v roce zahájil svým chemickým okénkem účastní-
kům dobře známý profesor Daniel von Drak se svou půvabnou asistentkou Kristý-
nou. Předvedené efektní pokusy se účastníkům líbily, avšak profesor jim doporučil, 
aby je doma raději nezkoušeli.  

V následujícím programu dostaly 
prostor oblíbené hry, vyprávění otce 
Pavla o plavbě na moři na historické 
plachetnici i oblíbené písničky a krátké 
pořady. Po půlnoci si všichni společně 
připili, otec Pavel pronesl krátkou a 
krásnou modlitbu, po níž dal mladým 
požehnání do roku 2018. Vstup do 
nového roku zpestřil ohňostroj. 

První mši svatou letošního roku 
celebroval otec Pavel. Ministrováním 
se zapojili i někteří účastníci silvest-
rovské oslavy. 



Novoroční zamyšlení nad Písmem připomnělo mladým, že i v novém roce je 
dobré se občerstvovat Božím slovem. Rozjímání následovala příprava oběda, 
oběd (čočka, aby se účastníků držely peníze), a poté již jen úklid a odjezd. 

Závěrem článku bychom jménem organizátorů rádi poděkovali otci Mariuszo-
vi Klimczukovi za poskytnuté zázemí a podporu, otci Pavlu Kuchařovi za dopro-
vázení, všem účastníkům za úžasné společenství a Simoně za taneční vsuvku. 

 

Jarka Blažková, Petr Blažek a Honza Novotný 
 

V. Mezifarní ples 
 

Dne 19. 1. 2018 se v kulturním domě v Hlubyni 
uskutečnil již pátý mezifarní ples. Jubilejním roční-
kem provázela moderátorka z rožmitálské farnosti, 
k tanci a poslechu hrála mirovická kapela Eleonor. 

Mládež z rožmitálské, březnické i dalších okol-
ních farností připravila bohatý program pro děti i 
dospělé. Na malé návštěvníky plesu čekaly napří-
klad společné tance pod vedením mladých a židlič-
kovaná, dospělí se mohli naučit belgickému tanci. 
O výborné předtančení, které se pro velký úspěch 
v průběhu plesu opakovalo, se postaraly dámy z březnického spolku Baráčníci. 

Ples proběhl v příjemné a vřelé atmosféře. Děkujeme proto všem, kdo se na je-
jím vytvoření podíleli – návštěvníkům, mládeži, otci Mariuszi Klimczukovi za 
podporu, všem, kdo poskytli dary do tomboly a občerstvení na stoly, obci Hluby-
ně za poskytnutí sálu a vůbec všem, kdo nás jakkoli podpořili činem i modlitbou. 

 

Jménem organizátorů Jarka a Petr Blažkovi a Honza Novotný  
__________________________________________________________________________________________ 

 

Zprávy a oznámení 
 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 
Jménem farnosti ze srdce děkujeme členům Charity, a zvláště dětem, za organizo-
vání Tříkrálové sbírky. 
 

Sbírka na digitální ukazatel čísel písní do farního kostela 
Prosíme farníky o mimořádnou sbírku na zakoupení číselníku pro náš farní kostel v hod-
notě cca 10 000,- Kč. Dary můžete předávat přímo knězi, nebo formou nedělní sbírky. 
Lze vystavit darovací smlouvu. Předem děkujeme všem dárcům, Pán vám žehnej! 
 

Postní doba 
Dobu postní zahájíme už 14. února – Popeleční středou – dnem přísného postu. Pobož-
nost křížové cesty se budeme modlit vždy v pátek a v neděli půl hodiny přede mší sv. 
 

Sbírka Haléř sv. Petra  
Jako každý rok, proběhne i letos v neděli (v okruhu svátku Stolce sv. Petra) tedy 
25. 2., sbírka na svatopetrský haléř, čili pro fond sv. otce, kterému tyto prostředky 
pomáhají rychle přispívat potřebným. Za příspěvky předem děkujeme. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz



Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 5. do 18. února 2018 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 5. 2.  17,00 mše svatá P. J. Stehlík    

Úterý 6. 2.  mše svatá není    

Středa 7. 2.     17,00 mše sv. Voltuš 

Čtvrtek 8. 2.  
18,00 Za Annu a Josefa Hulmanovy 

Po mši sv. adorace 
 

16,00  

P. Kozubík  

Pátek 9. 2.   

17,00 svátost smíření 

18,00 Za Josefa a Františku 

Drechslerovy, rodiče a sourozence 

 

 

 

Sobota 10. 2.      19,00 Spol. mladých   fara 

Neděle 11. 2. 
8,30 Za Marii Zíbovou a celou 

rodinu 
 

10,10 

mše sv. 

11,15  

bohosl. slova 
 

Pondělí 12. 2.  mše svatá není    

Úterý 13. 2.  mše svatá není    

Středa 14. 2. 
 

Popeleční středa 

18,00 volná intence 
 

 
14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 15. 2.  
18,00 Za † Ladislava Kučeru 

Po mši sv. adorace. 
 

16,00  

P. Kozubík 
 

Pátek 16. 2.  
17,00 svátost smíření 

18,00 Za Annu a Josefa Hulmanovy 
   

Sobota 17. 2.  
 

   

9,00 Farní turnaj ve stol. 

tenise – tělocvična ZŠ  

19,00 Spol. mladých   fara 

Neděle 18. 2. 
1. neděle postní 

8,30 Za Josefa Částku, otce a d. v o. 

 

 

10,10 

bohosl. slova 

11,15  

mše. sv. 
 



 

 

 
 

 

 

 

                                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tříkráloví koledníci 2018 


