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„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém,  

tam jsem já uprostřed nich.“ 

(Mt 18, 20) 
 

Drazí farníci! 
Vím, že v této letní a prázdninové „okurkové sezóně“ přirozeně opadá pozornost 

vůči dění v širších souvislostech – jsme snad ochotni reflektovat veřejné dění jen 

přes filtr televizních zpráv. A ty nejsou právě povzbudivé – zemětřesení v Ameri-

ce, kroupy v Řecku a Itálii, záplavy, pak tradiční silniční černá kronika, no a 

v poslední době klasické politické tahanice o ministerská křesla… Je vůbec něco, 

kromě zla a špatných zpráv, stabilního? Kdo má nitro každodenně ochotné setká-

vat se s Bohem v modlitbě, kdo se sytí Jeho slovem, ten ví, že ten pevný bod na-

vzdory proměnám času existuje. Papež František se snaží mobilizovat Kristovu 

církev k misijní aktivitě, jak ještě v říjnu uslyšíme. Ale již teď se máme modlit za 

to, abychom měli ducha apoštolů. Níže uvedená modlitba vydaná k Mimořádné-

mu misijnímu měsíci říjnu 2019 nás může sjednotit v tomto úmyslu – totiž objevit 

v sobě, v daru svého křtu, účast na poslání církve. Proto si ji prosím schovejte a 

modlete se ji společně i po mši svaté v kostele. Děkuji. Je mi jasné, že nejbližšími 

adresáty našeho zanedbaného apoštolátu je každý z nás, nejprve je třeba se modlit 

za sebe, za dary Ducha svatého, pak snad někdo najde odvahu ke skutečnému 

apoštolátu mezi pohany dnešní doby. Pane, prosím za to… Amen! 
                                                                                                                 Pater Petr 
 
Slovo biskupa 
…Prožíváme prázdninové období, které je také časem kněžských svěcení a pri-

mic. V naší diecézi se letos žádné kněžské svěcení neuskutečnilo, ale zato bylo 

vysvěceno pět trvalých jáhnů a dva kandidáti kněžství budou ještě vysvěceni na 

jáhny v příštích dnech. I toto je velkým darem pro naši místní církev; zvláště 

oněch pět trvalých jáhnů, které můžeme s vděčností chápat jako výraz plodů 

II. vatikánského koncilu a schopnosti církve „číst znamení času“. V našem pro-

středí si už těžko představit pastoraci bez pomoci těch, kteří jsou posilněni a těs-
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něji spojeni s oltářem, aby tak plnili svou službu účinněji s pomocí svátostné mi-

losti jáhenství. Věřím, že úzká spolupráce trvalých jáhnů s kněžími a biskupem 

bude opravdu účinná a přinese své dobré ovoce. Podobně je povzbuzením pro 

naši místní církev i přítomnost malé komunity řeholních sester (Dcery nejpokor-

nější Matky – Služebnice Vykoupení), které k nám přišly z Itálie, přičemž zázemí 

se jim dostalo v Dobré Vodě u Č. Budějovic. Být nápomocné nám a potřebám 

naší církve je pro ně nejen výzvou, ale i cílem, který by rády s pomocí Boží napl-

ňovaly. Pochopitelně to bude vyžadovat nějaký čas, ještě dříve než poznají krásu 

jazyka českého, ale vzhledem k jejich nadšení a především jistotě, že u Boha není 

nic nemožného, stanou se i ony přínosem pro nás pro všechny. Nutno ocenit od-

vahu, s níž přicházejí do jazykově i kulturně neznámého prostředí, což už samo 

o sobě může být pro mnohé dobrým příkladem v situaci, která je rovněž charakte-

ristická právě pro toto období a souvisí s přesuny kněží do jiných farností. Uvě-

domuji si i já sám, že přijmout změnu není vždy jednoduché, zvláště když se to 

týká konkrétní osoby, ale s pomocí Boží milosti, na niž každý z nás spoléháme, se 

dá všechno zvládnout. Vážím si proto upřímné ochoty, především ze strany kněží, 

když svou službu vnímají v širším rozměru a ne pouze z perspektivy jedné farnosti… 
 

Vlastimil, biskup českobudějovický 
 
Boží slovo v modlitbě 
Jestliže dnes navzdory pokrokům biblických věd a jejich rozšíření do nejširších 

vrstev křesťanského lidu zaznamenáváme jistou neplodnost Božího Slova, je to 

způsobeno tím, že vůči němu zaujímáme postoj spíše intelektuální než toužící po 

moudrosti, spekulativní spíše než kognitivní, meditativní spíše než modliteb-

ní. Pokud nám má Písmo (bible) zprostředkovat Boží slovo, je třeba do něj pro-

niknout působením Ducha svatého, je nutné číst ho a přibližovat se k němu ve 

víře, jako ke slovu, které od Boha vychází a k Bohu opět přivádí. Když totiž při-

stupujeme k Písmu, nemáme hledat nějakou myšlenku nebo rozšíření poznání, ale 

zavazující vztah mezi námi a Bohem, mezi tím, kdo k nám promlouvá, a námi, 

kteří posloucháme. Ke slovu máme přistupovat proto, abychom uzavřeli smlouvu. 

Slovo Boží je slovem života, tj. prostředkem života v Bohu. Bez něho nikdy ne-

dospějeme k tomu, abychom se stali nositeli Kristova života v nás, nikdy nedo-

jdeme k tomu, abychom žili ze samotného božského života Trojice. Výraz „slo-

vo“ (hebrejsky dabar) označuje etymologicky vzato základ věcí, jejich skrytou 

podstatu. Mluvit znamená vyjádřit to, co se nachází ve věcech, učinit zjevným a 

účinným to, co v sobě skrývají, tedy jejich nejhlubší dynamickou skutečnost, je-

jich povolání. Jestliže Bůh promlouvá, tvoří věci, dovoluje jim vynořit se 

z nicoty; jestliže Bůh dává věcem jméno (srov. Gn 1,5.8), vyhlašuje nad nimi 

svou vládu, rozprostírá nad nimi svou moc, dovádí je k naplnění jejich vlastního 

povolání, protože jeho slovo je účinné, nevrací se zpět bez užitku (Iz 55,10–11 a 

Gn 1,1–31). Podle židovského pojetí, tak odlišného od našeho běžného uvažování 

vycházejícího spíše z řecké kultury, je Boží slovo vždy účinné a mocné, nestojí 



v protikladu k činnosti, ale naopak, zahrnuje činnost v sobě jako svou konstitutiv-

ní součást. V Písmu tedy nenacházíme traktát o životě, člověku a jeho dějinách, 

ale hlubokou realitu toho všeho, svrchovanou Boží moc, projevenou a přítomnou 

v těchto skutečnostech. Boží slovo není kniha nebo sbírka knih, ale semeno 

(Mt 13,19), skutečnost, která v sobě obsahuje život (Dt 32,47) a tento život rozví-

jí, dokud nevytvoří velký strom Království. Raší v dějinách lidstva i v osobním 

životě každého člověka, roste a naplňuje skutečnost novou přítomností. Posvěcuje 

tím, že živí a dává pokrm každému, kdo je přijímá, a osvěcuje člověka, protože zje-

vuje tajemství věcí takovým způsobem, že uděluje moudrost prostým (Žl 119,130) 

a samotné věci přivádí k jejich konečnému završení (srov. Jan 17,17). 
(Se svolením převzato z knihy Enzo Bianchi Modlit se Boží slovo, kterou vydalo 

Karmelitánské nakladatelství) 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Zprávy a oznámení 

Poutní mše svaté 
Ne. 28. 7. od 11,30 hod. – Voltuš 
So. 3. 8. od 10,00 hod. – Věšín 
Ne. 11. 8. od 10:30 hod. – Třemšín 
So. 17. 8. od 14,00 hod. – Vacíkov  
 

Obnova manželských slibů 
Pá. 9. 8. při mši sv. obnoví po šedesáti letech své manželské sliby Helena a Josef 
Hořejší. Celá farnost gratuluje a přeje hojnost Božích milostí! 
 

Mimořádná bohoslužba 
V sobotu 10. 8. bude kvůli nedělní poutní mši na Třemšíně sloužena večerní mše 
s nedělní platností v 18 hod. v městském kostele pro ty, kdo již na horu Třemšín 
nevyjdou.   
 

Časné sliby P. Kuníka 
Ve čtvrtek 15. 8. při mši sv. od 17,00 hod. složí P. Jan Kuník na Svaté Hoře časné sliby.  

 

Přihlášky na náboženství 
Na náboženství přihlašujte své děti (od 2. třídy) nejpozději do 6. 9. buď přímo 
u p. faráře, nebo prostřednictvím školy. Neformální setkání s rodiči a dětmi bude 
v pátek 6. 9. ve 12,40 hod. ve škole – učebna a hodina výuky budou na místě 
upřesněny. Vyučování začne v pátek 13. 9.  
 

Modlitba za nový školní rok 
V neděli 1. 9. při mši svaté si s učiteli, školáky a studenty vyprosíme Boží požeh-
nání pro nový školní rok. 
 

Sbírka na bohoslovce 
V neděli 15. září 2019 se uskuteční sbírka na bohoslovce. Pamatujme na hmotné 
potřeby spojené se studiem a přípravou bohoslovců na kněžské povolání. 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Modlit-se-Bozi-slovo_101216.html


Modlitba vydaná k Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019 
„Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se 

hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň 

aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání 

hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká, pro-

tože „z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen.“ Kdo riskuje, nebude Pá-

nem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že On už na jeho 

příchod čekal s otevřenou náručí…” (Papež František, Evangelii Gaudium) 

30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání apoštolského listu Maximum illud, 

kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu 

nový impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu zdůrazňuje, že jedi-

ným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené 

svatostí vlastního života a dobrými skutky. Papež František klade opět důraz na 

tento úkol, který byl církvi svěřen, a proto si přeje, aby se v celém světě slavil 

říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc. Prosíme vás o společné hledání cest, 

jak se společně ve farnostech (a celé církvi) společně modlit za dar Ducha svaté-

ho, který dává odvahu ke svědectví životem, slovem a skutky. 
 
 

 

Modlitba 
vydaná k Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019 

 

Nebeský Otče, když Tvůj jednorozený Syn 
Ježíš Kristus vstal z mrtvých, pověřil své 

následovníky „jděte a učte všechny národy.“ 
I nám připomínáš, že skrze svůj křest 

máme účast na poslání církve. 
Posiluj nás dary Ducha svatého, 

abychom byli odvážnými a horlivými svědky 
evangelia tak, aby poslání svěřené církvi 

mohlo najít nové a účinné nástroje, 
které světu přinášejí život a světlo. 

Pomoz nám umožnit všem národům 
zažít spasitelnou lásku a milosrdenství 

Ježíše Krista, který žije a kraluje v jednotě 

Ducha svatého po všechny věky věků. Amen. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
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Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 22. července do 4. srpna 2019 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 22. 7.  ---    

Úterý 23. 7.  ---    

Středa 24. 7.  
18,00 volná intence 

Po mši sv. adorace 
 

 
14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 25. 7.    
17,00 

mše sv. 
 

Pátek 26. 7.  
17,00 svátost smíření 

18,00 Za Annu Hlaváčkovou a její rodiče 
   

Sobota 27. 7.     20,00 Spol. mladých fara SR 

Neděle 28. 7. 
8,30 Za Miloslava Muchnu 

a jeho rodiče 
  

10,10 
mše sv. 

11,15 

b. sl. 
11,30 poutní mše sv. Voltuš 

Pondělí 29. 7.  ---    

Úterý 30. 7.  ---    

Středa 31. 7.  
18,00 Za živé členy rodů Trčků a Andělů 

Po mši sv. adorace 
 

 
14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 1. 8.    
17,00 

mše sv. 
 

Pátek 2. 8.  
1. pátek  

17,00 tichá adorace, svátost smíření 
18,00 volná intence 

   

Sobota 3. 8.      
1. sobota 
10,00 poutní mše sv. Věšín  

20,00 Spol. mladých  fara SR 

Neděle 4. 8. 
8,30 Za † rodiče a sourozence 
rodu Trčků 

 
10,10 
b. sl. 

11,15 
mše sv. 

 



 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 5. do 18. srpna 2019 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 5. 8.  ---    

Úterý 6. 8.  ---    

Středa 7. 8.  18,00 růženec    

Čtvrtek 8. 8.   --- ---  

Pátek 9. 8.  

17,00 svátost smíření,  
18,00 Za manžele Hořejších 

obnova manželských slibů 

   

Sobota 10. 8.  
18,00 volná intence 
mše sv. s nedělní platností 

  20,00 Spol. mladých  fara SR 

Neděle 11. 8. 

Svátek Proměnění Páně (6. 8.) 
10,30 poutní mše svatá na Třemšíně 

Po mši sv. vystoupení písničkáře 

Jiří Smrže z Písku + občerstvení 

  
mše sv. 

není 

mše sv. 

není 
 

Pondělí 12. 8.  ---    

Úterý 13. 8.  ---    

Středa 14. 8.  18,00 růženec    

Čtvrtek 15. 8.   --- ---  

Pátek 16. 8.  18,00 růženec    

Sobota 17. 8.      
14,00 poutní mše sv. Vacíkov 

20,00 Spol. mladých  fara SR 

Neděle 18. 8. 
8,30 Za rodiny Kodatovu, Sýkorovu 
a duše v očistci 

 
10,10 
b. sl. 

11,15 
mše sv. 

10,00 mše sv. se skauty 
tábor Na Dědku 



Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 19. srpna do 1. září 2019 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 19. 8.  ---    

Úterý 20. 8.  ---    

Středa 21. 8.  
18,00 volná intence 

Po mši sv. adorace 
 

 
14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 22. 8.    
17,00 

mše sv. 
 

Pátek 23. 8.  
17,00 svátost smíření 

18,00 volná intence 
   

Sobota 24. 8.     
 
20,00 Spol. mladých  fara SR 

Neděle 25. 8. 8,30 Na dobrý úmysl   
10,10 

mše sv. 
11,15   

b. sl. 
 

Pondělí 26. 8.  ---    

Úterý 27. 8.  ---    

Středa 28. 8.  
18,00 volná intence 

Po mši sv. adorace 
 

 
14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 29. 8.    
17,00 

mše sv. 
 

Pátek 30. 8.  
17,00 svátost smíření 
18,00 Za Marii a Františka Kovaříkovy, 
syny a dceru 

   

Sobota 31. 8.      20,00 Spol. mladých  fara SR 

Neděle 1. 9. 

8,30 Za Ladislava Opršála a celý rod 
Modlitba s učiteli, dětmi a studenty 

za nový školní rok 

 
10,10 
b. sl. 

11,15 
mše sv. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinový portrét z výuky náboženství v Rožmitále 

 

školní rok 2018/19 


