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Vážené farnice, vážení farníci, 
děkuji Vám za trpělivost v čekání na nové číslo Farního zpravodaje. Prosím Vás však o trpělivost 
ještě větší. Jednak, i když už se snažím Vám sloužit, jak to jen jde, se můj zdravotní stav zlepšuje 
pomaleji, než jsem čekal, dále: restituce způsobily posunutí účetních uzávěrek a navíc vstupujeme 
do období, na jehož konci – 31. 5. 2016 – pravděpodobně proběhne změna duchovního správce. Se 
vším, co k tomu patří, tedy i s nutností improvizace v případech, kdy bude nutné připravovat se na 
předání farnosti. Věřím, že to vše dohromady ustojíme a naopak to naše farní společenství semkne 
v intenzivnější modlitbě, s hlubším pochopením pro to, co znamená opravdové milosrdenství. 

 

Žehná Vám P. Jan Kuník 
 
 

Poselství papeže Františka k postní době 2016 
V letošní postní době spadající do Svatého roku milosrdenství mají věřící obzvláště intenzivně 
zakoušet a slavit Boží milosrdenství. V poselství k letošní postní době to píše papež František. 
Vatikán: Podle Františka je v letošní postní době prvořadé naslouchat Božímu Slovu v modlitbě. 
Vzorem je přitom Maria. Ona ukazuje, že mezi přijetím Božího slova a milosrdenstvím je úzký 
vztah. „V prorocké tradici je totiž milosrdenství už i etymologicky úzce spjato s mateřským lů-
nem (rahamim) a také s velkorysou, věrnou a soucitnou dobrotou (hesed), jež se uplatňuje v manžel-
ských a rodičovských vztazích,“ píše papež. 
Boží milosrdenství se projevovalo v celých dějinách Boha a jeho vyvoleného národa ve Starém 
zákoně, avšak často jen jednostranně: Bůh byl připravený zahrnovat svůj lid něhou, lidé však byli 
nevěrní. „Stojíme zde tváří v tvář skutečnému dramatu lásky, v němž Bůh hraje roli zrazeného otce 
a manžela, zatímco Izrael je nevěrným dítětem nebo manželkou.“ 
„Drama lásky“ vrcholí v příchodu Ježíše Krista, jenž je „Snoubencem, který činí vše pro to, aby si 
získal lásku Snoubenky; poutá ho k ní jeho bezpodmínečná láska, jež se zviditelní tím, že se s ní 
navěky zasnoubí. (…)V Ježíši ukřižovaném jde Bůh až tak daleko, že chce dostihnout hříšníka na 
místě jeho nejkrajnější vzdálenosti, právě tam, kde se ztratil a odloučil od něho. Dělá to v naději, že 
tak konečně obměkčí zatvrzelé srdce své Snoubenky.“ 
Zakusí-li člověk milosrdnou Boží lásku, stává se i on sám milosrdným. Papež František vyzývá 
k praktikování skutků milosrdenství, „podle kterých budeme souzeni“. Těmito skutky se totiž pro-
bouzí svědomí člověka, často ukolébané tváří v tvář současné chudobě. „V chudém člověku se Kris-
tovo tělo stává znovu viditelným coby  tělo, které je zmučené, bolavé, zbité, podvyživené a na útě-
ku..., abychom jej rozpoznali, dotýkali se jej a poskytovali mu péči. Nevídané a pohoršující tajemství 
utrpení nevinného Beránka, pokračující v dějinách: hořící keř nezištné lásky, před nímž si jako 
Mojžíš můžeme jen zout opánky,“ píše František. 
Nejubožejším chudákem se podle Františka jeví ten, kdo sám sebe za takového nepovažuje. Své 
bohatství či moc nepoužívá ke službě Bohu a druhým, nýbrž k potlačování vlastního vědomí, že je 
ubohým. Právě v kontaktu s chudými si však tito lidé mohou uvědomit, že jsou bez vlastní zásluhy 
milováni Ukřižovaným. „Existuje však trvalé nebezpečí, že kvůli stále neprodyšnější uzavřenosti 
před Kristem, který v chudém i nadále tluče na dveře a na srdce, skončí ti pyšní, bohatí a mocní tak, 
že se sami odsoudí k pádu do oné věčné propasti, jíž je peklo,“ píše František. 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



„Nepropásněme tuto postní dobu jako čas příhodný pro obrácení!“ končí papež své poselství. 
Podle tradičního rozdělení jsou skutky milosrdenství tělesné a duchovní. K těm prvním patří sytit 
hladové, napojit žíznící, obléci nahé, dát nocleh pocestným, navštěvovat nemocné, navštěvovat 
vězněné a pohřbívat mrtvé. K duchovním skutkům patří: poučovat neznalé, poradit nerozhodným, 
utěšovat zarmoucené, napomínat hříšníky, odpouštět urážky, snášet trpělivě obtížné osoby, modlit se 
k Bohu za živé i zemřelé. 
 

Celý text poselství papeže Františka je na http://tisk.cirkev.cz/.; Autor: Ondřej Mléčka, http://tisk.cirkev.cz/ 
 
 

Tomáš Holub novým plzeňským biskupem 
Apoštolská nunciatura v České republice sděluje, že Svatý otec, papež František dne 12. února 2016 
jmenoval biskupem plzeňské diecéze Monsignora Tomáše HOLUBA, generálního sekretáře České 
biskupské konference, faráře baziliky svatých Petra a Pavla a děkana Kolegiátní kapituly na praž-
ském Vyšehradě. Nový pastýř plzeňské diecéze se narodil 16. srpna 1967 v Jaroměři a pochází 
z farnosti v Červeném Kostelci (z královéhradecké diecéze). Kněžské svěcení přijal 28. srpna 1993 
v Hradci Králové, kde je také inkardinován. 
Jeho akademická příprava zahrnuje: studia filozofie a teologie na Cyrilometodějské bohoslovecké 
fakultě v Litoměřicích (1985–1989); studium teologie na Katolické teologické fakultě v Salzburgu 
v Rakousku (1990–1991); magisterské studium teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze (1993); další studia na Papežské lateránské univerzitě v Římě (2007–2008) a ham-
burském Institut für Theologie und Frieden (studijní pobyty 2005-2008); doktorát z morální teologie 
na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájil svou dizertaci z křesťanské 
etiky na téma "Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce". 
Vykonával tyto služby a zastával následující úřady: kaplan ve farnosti v Kutné Hoře (královéhra-
decká diecéze) a spirituál na Církevním gymnáziu svaté Voršily tamtéž (1993–1996); první vojen-
ský kaplan a později hlavní kaplan Armády České Republiky (1996–2006); moderátor kurie (2008) 
a generální vikář královéhradecké diecéze (2008–2010); od 1. července 2011 je generálním sekretá-
řem České biskupské konference; od roku 2011 je zvoleným děkanem Kolegiátní kapituly v Praze 
na Vyšehradě a od roku 2015 farářem při bazilice svatých Petra a Pavla tamtéž; od roku 2006 působí 
jako poradce ministra obrany pro duchovní službu. Od 14. července 2003 je Kaplanem Jeho Svatosti. 
 

Autor: František Jemelka, http://tisk.cirkev.cz/ 
 
 

Šest otázek pro nového biskupa plzeňské diecéze 
Papež František dne 12. února 2016 přijal zřeknutí se vedení diecéze Plzeň, které předložil Mons. 
František Radkovský, a jmenoval biskupem plzeňské diecéze Mons. Tomáše Holuba, generálního 
sekretáře ČBK, faráře baziliky svatých Petra a Pavla a děkana Kolegiátní kapituly na pražském 
Vyšehradě. Úřadu se ujme 30. dubna 2016. Jaké jsou jeho první postřehy? 
Napadlo Vás někdy v minulosti, že byste se mohl dočkat oslovování „Otče biskupe“? 
Lhal bych, kdybych  řekl, že mne to nikdy nenapadlo. Vždy jsem to ale vnímal jako pokušení a tak se 
k tomu choval. 
Znáte plzeňskou diecézi už z nějaké předchozí zkušenosti, nebo jdete do zcela nového prostředí? 
Díky své službě generálního sekretáře jsem měl možnost se alespoň z dálky s mojí novou diecézí 
trochu seznámit. Ale byl to pohled z vnějšku, a to je něco úplně jiného… 
Na co se ve své nové roli těšíte nejvíc? 
Na pastýřskou službu. 
Dosud jste byl spojen s pozicí generálního sekretáře České biskupské konference a jejího 
mluvčího – v poslední době především v souvislosti s tématem tzv. církevních restitucí. Jsou 
tyto funkce nějak slučitelné s Vaší novou povinností, nebo Vás bude někdo nahrazovat? 
Nevím, to zásadní je nyní moje služba diecézi.  O  zachování kontinuity v práci České biskupské 
konference určitě budeme s biskupy intensivně hovořit a hledat rozumná řešení.  
Jaký je Váš plán do prvních dnů v novém úřadu? 
Jej, nemám ještě utříděné ani plány na následující dny.  Vše je teď pro mne nové. 
S jakým typem osobnosti se budou lidé ze západu Čech v biskupské službě setkávat? 
Tak v psychotestech, které jsem  povinně absolvoval jako vojenský kaplan, mi vyšlo, že jsem extrém-
ní extrovert. Doufám, že kněžská služba mne vedle toho aspoň trochu naučila naslouchání a radosti 
ze života. 

Autor: Zuzana Lášková, http://tisk.cirkev.cz/ 

http://tisk.cirkev.cz/
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http://tisk.cirkev.cz/autori/frantisek-jemelk/clanky/
http://tisk.cirkev.cz/
http://tisk.cirkev.cz/redakce-ts/zuzana-laskov/clanky/
http://tisk.cirkev.cz/


 
POSTNÍ PÁTKY V KATEDRÁLE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH: 
Páteční bohoslužby s kázáním - katedrála sv. Mikuláše, Č. Budějovice  
(od 16:30 hod. je příležitost k přijetí svátosti smíření). 
 

26. února - 17:00 hod. „To je dědic. Pojďte, zabijme ho“ (Mt 21, 29) 
P. Mgr. Josef STOLAŘÍK, sídelní kanovník Katedrální kapituly, vikář budějovický  
 

4. března - 17:00 hod. „Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán“ (Mk 12,29) 
Mons. Th.Lic. David HENZL, sídelní kanovník Katedrální kapituly a generální vikář  
 

11. března - 17:00 hod. „Ještě nepřišla jeho hodina“ (Jn 7, 30) 
P. Mgr. Pavel LIŠKA, sídelní kanovník Katedrální kapituly  
 

18. března - »Bolestný pátek«  
postní putování k Panně Marii Bolestné na Dobrou Vodu u Č. Budějovic 
16:30 hod. - modlitba růžence, 17:00 hod. - pobožnost Křížové cesty, 17:30 hod. – mše svatá 
(Upozornění: V katedrále nebude v tento den obvyklá mše svatá v 17. hod.) 

http://www.bcb.cz/ 

 

Postní doba v naší farnosti: 
Každý postní pátek a neděle: křížová cesta půl hodiny přede mší svatou. 
Termín postní duchovní obnovy bude ještě upřesněn. 

P. Jan Kuník 
 
 

Úklid farního kostela 
Pozorný farník či návštěvník našeho farního kostela si jistě všimne, jak pečlivě udržovaný je interiér 
tohoto chrámu. Ne však každý ví, že je to díky 30 ženám z farnosti, které se střídají tak, že každý 
týden je čistě uklizeno. Jistě to není samozřejmostí. Každá si na to musíme vyčlenit kus ze svého 
času na konci pracovního týdne. Je pak radost do takového pěkně udržovaného kostela přicházet.                                                                                                                                      
Chci všem ženám, které takto uklízí už několik let, ale i těm novějším, tímto poděkovat. Je to služ-
ba, kterou děláme především pro Pána, ale zároveň i pro sebe a samozřejmě tak učíme své děti, aby 
jednou tuto údržbu o „svůj“ kostel, převzaly po nás.                               
   Za „úklidovou četu“ Helena Hochmutová                                                                                                                    

 
Mezifarní Silvestr 

 

Ve dnech 31. 12. 2015 – 2. 1. 2016 proběhl na faře v Mirovicích „Mezifarní Silvestr“. Proč me-
zifarní? Protože se ho zúčastnili členové hned tří různých společenství mladých z farností mirovic-
ké, starorožmitálské a vysokoškoláci z Českých Budějovic.  

Program byl zahájen mší svatou za účasti hned dvou českobudějovických salesiánů, P. Pavla 
Kuchaře a P. Petra Košáka. Duchovní potravu následně doplnila i potrava těla v podobě výborné 
večeře a poté následoval zábavní program. 

Abychom se lépe seznámili, začali jsme hrou „Pravda-Lež“. Někteří z nás se ukázali být schop-
nými lháři. Po ní si každé spolčo (včetně našich přítomných kněží) připravilo krátkou zábavnou 
scénku, která by nějakým způsobem vystihovala ducha spolča. Obě hry nás mnohokrát rozesmály. 
Večer pokračoval dalšími hrami a zpíváním s kytarou. 

Před půlnocí jsme se pomodlili v kapli, aby nás v novém roce provázelo Boží požehnání. Otec 
Petr Hovorka měl pěknou promluvu na závěr roku.  

Nový rok jsme přivítali slavnostním přípitkem a pozorováním mirovického ohňostroje.  
Dopolední program prvního dne roku 2016 začal dobrovolnými ranními chválami a pokračoval 

mší svatou slouženou otcem Petrem Hovorkou. 
Po brzkém obědě následovalo očekávané „Putování vánočním krajem Rybovým“ aneb novoroč-

ní výstup na Třemšín. 
Podstatný úsek cesty nás přiblížila vozidla, neboť k Třemšínu to bylo opravdu daleko. Pěší pouť 

brdskými lesy jsme zahájili u mohyly slavného skladatele a autora České mše vánoční Jakuba Jana 
Ryby. Poté jsme se společně pomodlili u sochy Panny Marie. Na obou místech nám místní spolčaři 
udělali krátký výklad o jejich historii a místních legendách.  

http://www.bcb.cz/


Cílem naší pouti byl vrch Třemšín. Tento 827 metrů nad mořem vysoký kopec byl zahalen 
v mlžném oparu, což spolu se sněhovým popraškem a námrazou na stromech působilo až pohádkově. 

Cestou zpět do Mirovic jsme zavítali do Starého Rožmitálu, abychom navštívili chrám, kde po-
prvé zazněla Česká mše vánoční. Prohlédli jsme si kostel i varhany, na které J. J. Ryba hrál, a na-
vštívili skladatelův hrob. Od místního duchovního správce, otce Jana Kuníka jsme dostali požehnání 
do nového roku. 

Na faru v Mirovicích jsme se z výletu vrátili lehce hladoví, ale spokojení. Večer pak pokračoval 
společnou zábavou u stolních her a rozhovorů či odpočinkem po náročné pouti.  

Poslední den našich oslav konce starého a začátku nového roku byl zaměřený duchovně. Zaháji-
li jsme ho mší svatou, kterou sloužil otec Pavel Kuchař. Po snídani jsme se pak sešli k rozjímání nad 
Písmem svatým.  

Bohatší o spoustu pěkných zážitků, o setkání s mladými z jiných společenství i o duchovní myš-
lenky jsme se pak po dobrém obědě rozjeli do svých domovů.  

Jarka a Petr Blažkovi 

 

Mezifarní společenský večer 
 

V sobotu 16. ledna 2016 se v Hlubyni konal Mezifarní společenský večer. I organizátorský tým 
byl mezifarní, mládež z Mirovického společenství doplnily rožmitálské posily.  

Program večera byl vskutku nabitý. O předtančení v podobě řeckého tance se postarala skupina 
Baráčnické obce z Březnice. Spoustu smíchu návštěvníkům připravila také oblíbená večerníčková 
dvojice Pat a Mat svou „Snídaní v trávě“. Celý program byl prokládán tanci převážně pro menší 
návštěvníky, mezi nimi si však dosytosti zatancovali i ti velcí. Hudební doprovod akce tvořila troji-
ce muzikantů ve složení Richard Novák, Táňa Fousová a Tonda Novák. 

Návštěvníci plesu byli ze širokého okolí, mimo jiné ze Zalužan, Mirovic, Březnice… Ani Rož-
mitálští se nenechali zahanbit počtem cca 17 lidí. 

Za pěkný průběh večera si zaslouží poděkování všichni zúčastnění – návštěvníci, kapela, pořa-
datelé, ti, kdo poskytli prostory, občerstvení… Bude nám všem potěšením, sejdeme-li se takto 
v příštím roce opět. 

Za pořadatele Jarka a Petr Blažkovi 
 

Fotografie z obou akcí najdete v příloze, na druhé straně tabulky. 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  
 318 665 182 Uzávěrka příštího čísla je ve středu 2. 3. 2016. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová 
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz



 

Pozn.: Omlouvám se, ale kvůli svému zdravotnímu stavu a souvisejícímu provizornímu programu bohoslužeb Vás teprve teď mohu vyzvat k podání  

či upřesnění Vašich intencí. Můžete tak učinit osobně i telefonicky, ale jen na termíny do 14. 5. 2016. Potom je vše v Božích rukou: plán je takový,  

že se po následných 14 dnech provizoria budete moci obrátit už na mého případného nástupce… Děkuji za pochopení. P. Jan Kuník. 
 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 22. února do 6. března 2016 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Ostatní 

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

Pondělí 22. 2.  mše sv. není   

Úterý 23. 2.  mše sv. není  Vikariátní konference Chyšky 

Středa 24. 2.  
17,00 Za Miloslava Máru, dceru 
Miloslavu Roháčkovou, rodinu 
Šaršovu a Marii Majerovou 

  

Čtvrtek 25. 2.  mše sv. není   14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Pátek 26. 2. 
 17,00 křížová cesta dětí 

18,00 volná intence 
  

Sobota 27. 2.  18,00 volná intence   

Neděle 28. 2. 
3. neděle postní 
8,15 volná intence 

 
10,00  

mše sv. 
 

Pondělí 29. 2.  mše sv. není   

Úterý 1. 3.  17,00 volná intence   

Středa 2. 3.  
17,00 Za Emila Stehlíka a jeho rodinu a 
za Marii Švecovou 

  

Čtvrtek 3. 3.    17,00 mše sv. Voltuš 

Pátek 4. 3.  
18,00 Za živé i † rodiny Voráčkovy 
a na dobrý úmysl 

  

Sobota 5. 3.  18,00 volná intence  Farní turnaj ve stolním tenise. 

Neděle 6. 3. 

4. neděle postní  
8,15 mše svatá s dětmi Za Františku 
a Josefa Drechslerovy a jejich rodiče 
Misijní koláč. 

 
10,00  

mše sv. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 


