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                                                        Drazí farníci! 

 

Popřáli jsme si do nového roku hodně zdraví a Božího požehnání, kéž se to 

naplní… Bohužel musíme počítat i s tím, co tento život ve vyhnanství z ráje při-

náší. Proto nám Ježíš říká: Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Tato vytrvalost 

je ale ctnost, která se získává jedině úsilím a cvikem, proto je dobré nechat se vést 

Ježíšem a přenechávat hlavní místo jemu, který je alfa i omega, Král králů. Boho-

služby jsou takovou jedinečnou příležitostí – On sám přichází tak blízko! On sám 

vyučuje, slyšíme jej a můžeme v jeho blízkosti najít sílu unést křivdy, nesprave-

dlnosti, ublížení, zranění všeho druhu, nemoci, stáří, pronásledování, nepochopení 

a vše, na co ještě vzpomeneme, co tento svět produkuje…  

Jedna z nejhorších věcí je faleš. Jak bolelo Ježíše, když jej Jidáš políbil 

v Getsemanech! Falešný člověk je prodlouženou rukou ďábla, je načančaný, krás-

ný, sebejistý, pronáší překroucená moudra, podstatné věci zamlčí, usmívá se, ale 

pod jazykem má připravený jed, hledá vhodná slova a promýšlí úskok, obchází 

střed (protože ve středu je Bůh) a před ostatními si hraje na to, že on je středem. 

Ano, to je ďábelská taktika. Jako váš kněz jsem povinen vás varovat před tímto 

nebezpečím a doufám, že ve světle Ducha svatého dokážete takové jednání odha-

lit a ubránit se mu. V Novém zákoně často čteme radu: „…nenechte se svést…“. 

Je to dobrá rada na začátku cesty, rada do života. A za to prosme nejen za sebe 

navzájem ve farnosti, prosme i za budoucího prezidenta, aby byl imunní vůči 

ďábelským pokušením moci a úspěchu, aby měl bystrého ducha a uměl naslou-

chat srdci národa. 

Křesťan musí být realista a musí se naučit žít v realitě Boží pravdy, lásky a mi-

losrdenství. Přikládám článek o prof. Křivohlavém, abychom se inspirovali jeho 

tématem odpuštění a nevstupovali do nového roku se starými rezavými závažími. 

To vám ze srdce přeji a doufám, že rok 2018 bude časem milosti. Díky všem far-

níkům, kterým jde o Boží království, Bůh vám žehnej +! 

                                                                                                                Pater Petr 

 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



 „Ježíšovo milosrdenství není pouhý sentiment. Je to síla.“ (papež František) 
 

A co je plodem této lásky, tohoto milosrdenství? Život!  

Ježíš řekl vdově z Naimu: „Neplač!“, pak oslovil mrtvého chlapce a vzkřísil jej 

jakoby ze sna (Lk 7,13-15). Představme si tu krásu: Boží milosrdenství dává člo-

věku život, křísí jej ze smrti. Pán i na nás ustavičně hledí s milosrdenstvím; neza-

pomínejme na to. Stále nás milosrdně očekává. Nemějme strach se k Němu přiblí-

žit! Má milosrdné srdce. Ukážeme-li mu svoje vnitřní rány, svoje hříchy, On nám 

vždycky odpustí. Je čirým milosrdenstvím. Jděme za Ježíšem! 

 

 
Jak si nenechat ničit život starými křivdami?  
 

Univerzitní profesor PhDr. Jaro Křivohlavý CSc. 

(*1925, †2014) pochází z Třebenic v Českém Středoho-

ří. Říká, že když mu bylo 16 let, tak se hned dvakrát 

zamiloval: jednak do psychologie, jednak do křesťanské 

zvěsti. Ta mu tehdy zazněla nově. Podle jeho svědectví 

obě lásky „nezrezivěly“. Když mu bylo 17 let, dostal se 

do nacistického koncentračního tábora. Později praco-

val tři roky na dole Prago IV na Kladně. Patnáct let 

pracoval ve výzkumu psychologie práce a dalších třicet 

let v oboru klinické psychologie v Institutu pro další 

vzdělávání lékařů v Praze. Jeho heslo zní: „Překážky na 

cestě k smysluplnému a nadějnému cíli byly, jsou a 

budou. Ale krize jsou příležitostmi ke zrání osobnosti a k získávání darů životní 

moudrosti.“ Prof. Křivohlavý má za sebou mj. bohatou publikační činnost. Více 

naleznete na jeho osobní web stránce.  

„Téma odpuštění je mi blízké, jak jako křesťanovi, tak jako psychologovi. Jde 

mi o to pomoci sobě i druhým při zlepšování vzájemných vztahů. Zabýval jsem se 

tvořivým řešením konfliktů – napsal jsem o tom knihu, která vyšla v nakladatel-

ství Portál. Viděl jsem ale, kolik psychických zranění je v mezilidských vztazích, 

rodinách v zaměstnání i v církvi. Kolik jich je i mezi skupinami lidí i mezi náro-

dy. Nenávist je v pozadí válek i boje teroristů. Proto se domnívám, že není marné 

investovat zbytek mého mládí do tohoto studia. Měl jsem možnost vidět kolegy, 

kteří pomáhají odpouštět lidem, kterým teroristé někoho zabili, např. v Irsku nebo 

v Izraeli. Snaží se jim pomoci, aby zbytek života, již tak dost zraněného, neprožili 

v nenávisti, hořkosti a zášti.“  

K tématu odpuštění napsal prof. Křivohlavý několik pojednání, např. v drobné 

působivé knížce "O odpouštění". 

 

http://krivohlavy.zde.cz/
http://www.ikarmel.cz/kniha/O-odpousteni-s-Jaro-Krivohlavym_101039.html


Podzimní prázdniny s českými patrony 
 

Letošní podzimní prázdniny přivedly na faru v Mirovicích téměř dvacet ma-

lých účastníků z okolních farností. Ve dnech 25. – 28. října tu děti poznávaly 

svaté patrony České republiky. Seznámit se však bylo nutné nejen se světci, ale i 

mezi sebou. Proto byl středeční večer zasvěcen seznamovacím hrám a hrám na 

stmelení kolektivu.  

Ve čtvrtek ráno začal program již pěkně „zostra“ – ranní rozcvičkou. Po jejím 

absolvování na děti čekala snídaně a po ní den se svatou Zdislavou, patronkou 

rodin. Do života světice malé účastníky uvedla krátká prezentace, poté na děti 

čekaly aktivity k tématu. Při nich děti hledaly lék na smrtelnou chorobu, a také 

pro ně byl připraven minikurz první pomoci. Odpoledne bylo plné her uvnitř i venku. 

Páteční den byl ve znamení hned dvojice světců, a to svatého Jana Nepomuc-

kého a svaté Anežky. Dopoledne patřilo prvnímu z nich. Po úvodním povídání na 

děti čekala hra, při níž měly získat povolení pro zvolení opatem kladrubského 

kláštera; děti během ní zavítaly k soudci, klášternímu lékaři, i arcibiskupovi 

v parádních kostýmech. Znalosti o Janu Nepomuckém si ještě prohloubily během 

získávání pěti hvězd s Janovými ctnostmi. 

O svaté Anežce dětem povyprávěl otec Mariusz Klimczuk. Jeho poutavé poví-

dání následovala mše svatá, s kázáním připraveným na míru účastníkům tábora, 

proto aktivita zaměřená na svatou Anežku katechezi výjimečně předcházela; děti 

při ní poznávaly léčivé bylinky. 



Pozdě večer na malé účastníky Prázdnin s českými patrony čekala noční hra 

Moudrost poustevníka Prokopa. Děti očekávala stanoviště, na nichž plnily různé 

úkoly, například odpovídaly na hádanky zvídavého dveřníka. V závěru hry na-

vštívily poustevníka Prokopa, od kterého dostaly sladkou odměnu. 

V sobotu se děti seznámily se svatým Prokopem. Úvodní povídání o životě za-

kladatele sázavského kláštera zpříjemnila krátká prezentace následovaná blokem 

tvořivých tematických aktivit. Na třech stanovištích si děti mohly zkusit napsat 

husím brkem své jméno či název akce, postavit věž ze špejlí nebo nalepit obrázek 

z listí. 

Odpoledne bylo zasvěceno stopovací hře. Otázky na ukrytých papírcích prově-

řily získané znalosti o českých světcích. Všechny skupiny prokázaly výtečnou 

paměť. Hru následovalo již jen sbalení se, úklid a odjezd domů.  

V závěru článku bychom jménem organizátorů rádi poděkovali všem vedou-

cím, paní kuchařce Lídě Lacinové za výbornou krmi a Adéle Bendové za pomoc 

při kurzu první pomoci. Velký dík patří také otci Mariuszovi Klimczukovi za 

poskytnuté zázemí a pěkné povídání o svaté Anežce. Věřím, že si děti podzimní 

prázdniny opravdu užily a budou na ně rády vzpomínat. 
 

Jarka a Petr Blažkovi, Honza Novotný 

____________________________________________________________ 
 

 

Zprávy a oznámení 
 

 

Změna e-mailové adresy Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 

Nový email: farnost.rozmital@seznam.cz  

Možnost zadávání úmyslů mší svatých 
Zájemci o odsloužení mší sv. na určitý úmysl v roce 2018 si mohou v sakristii či 
na faře s knězem osobně domluvit a zapsat konkrétní termíny.   
 

Týden modliteb za jednotu křesťanů 

18. – 25. leden 

 
Osadní svátek 

V pátek 19. ledna slaví naše farnost osadní svátek – den, kdy se budeme před 

vystavenou Nejsvětější svátostí modlit za naši českobudějovickou diecézi. Za-

čneme adorací v 9,00 hodin v městském kostele. Celodenní adorace zde vyvrcholí 

mší svatou v 18,00 hodin se svátostným požehnáním. Prosím zájemce o adoraci, 

aby se zapsali do seznamu, který bude k dispozici v obou kostelích. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 8. do 21. ledna 2018 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 8. 1.  mše svatá není    

Úterý 9. 1.  mše svatá není    

Středa 10. 1.     17,00 mše sv. Voltuš 

Čtvrtek 11 1.  
18,00 volná intence 

Po mši sv. adorace. 
 

16,00  

P. Kozubík  

Pátek 12. 1.   
17,00 svátost smíření 

18,00 volná intence 
 

 
 

Sobota 13. 1.      19,00 Spol. mladých   fara 

Neděle 14. 1. 8,30 Za Ladislava Opršala a celý rod  
10,10 

mše sv. 

11,15  

bohosl. 

slova 

 

Pondělí 15. 1.  mše svatá není    

Úterý 16. 1.  mše svatá není    

Středa 17. 1. 
 

  
 14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

18,00 farní společ. Panský dům 

Čtvrtek 18. 1.  
18,00 volná intence 

Po mši sv. adorace. 
 

16,00  

P. Kozubík 
 

Pátek 19. 1.  

Osadní svátek 

9,00 – 18,00 adorace 

18,00 Za Miladu Folaufovou, 

rodiče, Jana a Františku Baliharovy  

   

Sobota 20. 1.  
 

   19,00 Spol. mladých   fara 

Neděle 21. 1. 8,30 Za Josefa Křížka, rodiče a d. v oč. 
 

 

10,10 

bohosl. slova 

11,15  

mše. sv. 
 



Opět pleteme čtverce pro děti v Africe 
 

Pokud chcete pomoci dětem v Jižní Africe a 

umíte plést nebo háčkovat nebo jste už plet-

li/háčkovali čtverce minule a chcete znovu 

podpořit dobrou věc, tak se opět můžete zapo-

jit do charitativního projektu Knit A Square.  
 

Lidé z celého světa pletou/háčkují čtverce, které 

jsou odesílány do Jižní Afriky, kde jsou sešívány 

do dek! Pokud by byly zaslány  již sešité deky, 

musela by charitativní organizace v Africe  platit 

za každý kus deky dovozní clo!!! 

Při prvním kole pletení/háčkování se podařilo odeslat v šesti balících cellem 

1 800 ks čtverců a 50 ks rukavic (vyrobených z těchto čtverců). Z čtverců byly 

v Africe vyrobeny deky pro cca 51 dětí. Balíky celkem vážily 44,4 kg a poštovné 

vyšlo na 4 962 Kč. Na poštovné se od dárců podařilo vybrat 2 100 Kč.  
 

Pokud byste chtěli pomoci a neumíte nebo nemůžete plést/háčkovat, můžete 

věnovat vlnu nebo finančně přispět na poštovné pro zaslání čtverců do Afriky. 
 

Jak na to? 
Upleťte/uháčkujte čtverec o rozměru 20 × 20 cm 

► nutné přeměřit po upletení!!! Nechte 50 cm 

dlouhý konec příze (kvůli sešití čtverců 

k sobě), smotejte ho přes ruku a kouskem 

vlny jiné barvy přivažte k rohu čtverce – viz 

obrázek. Vzor čtverce může být libovolný, 

klidně i ze zbytků vlny (ne z kousavé vlny). 

Na jednu deku je potřeba 35 čtverců. V každé 

dece jsou v Africe kombinovány čtverce z růz-

ných konců světa. 

 

Kam čtverce přinést? 
Po telefonické domluvě s J. Liškovou (728 241 715) 

nebo J. Horníkovou (604 954 867) bude dohodnuto 

vyzvednutí nebo místo předání. 
 

Bližší informace k charitativnímu projektu 

Knit A Square na internetových stránkách 

https://upletctverec.wordpress.com.      
 

za Charitu Rožmitál J. Horníková a J. Lišková  

http://www.knit-a-square.com/
http://www.knit-a-square.com/
https://upletctverec.wordpress.com/

