
 
 

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE 
v Rožmitále pod Třemšínem  
a ve Hvožďanech 

pořádá  

ve středu  8. 5. 2013 
 

CYKLOVÝLET NA MÍSTA  
VYSÍDLENÝCH BRDSKÝCH OBCÍ 
 

SRAZ ÚČASTNÍKŮ V NEPOMUKU PŘED HOSPODOU „NEPÁL“ 
VE 12.30 HODIN 
 

TRASA:   ČERVENÝ  LOM – PŘEDNÍ A ZADNÍ ZÁBĚHLÁ – PADRŤ 

– PADRŤSKÉ  RYBNÍKY – TESLÍNSKÝ  KLÁŠTER 
 

PRO NEMOCNÉ  A STARŠÍ  ZÁJEMCE  JE OMEZENÝ  POČET  MÍST V AUTOMOBILECH. 

PŘEDNÁŠKA  PAMĚTNÍKA  p. PODZIMKA  a PhDr. SMOLOVÉ 
 

KONTAKTNÍ TELEFON: 775 966548 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Zprávy a oznámení 
Poděkování 
Ze srdce děkuji všem, kteří na mě v mé nemoci mysleli, pozdravovali mě a mnozí se za mě modlili. 
Věřte, že to člověku hodně pomáhá. Pán Bůh Vám všem zaplať. Vaše Božka Trčková 
 

Novéna k Duchu svatému 
Stejně jako loni Vás, milí farníci, zveme k modlitbě Novény k Duchu svatému a k účasti na Vigilii 
Slavnosti Seslání Ducha svatého, tentokrát jen do farního kostela. Informaci doplníme v příštím FZ. 
 

Pouť ke sv. Janu 
Letos spadá poutní Slavnost sv. Jana Nepomuckého na čtvrtek před Slavností Seslání Ducha svaté-
ho, nemůže se přesunout na neděli, protože Slavnost Seslání Ducha svatého má přednost: je to jedna 
ze tří největších slavností v roce. Letos tedy budeme poutní mši svatou ke Sv. Janu Nepomuckému 
slavit v městském kostele v 18,00 v den slavnosti – tedy ve čtvrtek 16. května. 
 

Pouť k Panně Marii Březnické 
Poutní mše svatá u Panny Marie Březnické je naplánována na sobotu 25. května 10,30 hodin, a to za 
účasti části sboru Třemšínská kvítka. 
  
Další plánované akce 
Bližší informace o farním zájezdě 1. června, o koncertě Komorního sboru českých muzikantů 
v neděli 2. června od 16,00 hod. ve farním kostele Starém Rožmitále a o setkání a mši sv. 
v Pročevilech 9. června od 15,00 přineseme v příštím čísle FZ. 
 
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  
℡ 318 665 182  Uzávěrka příštího čísla je ve středu 8. 5. 2013. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová 
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz 
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Duchovní slovo do doby velikonoční 
 

Co je za slovy? 
 Často se zamýšlím nad významem slov a říkám si: Odpovídá vždy název tomu, co slovo zname-
ná? Co si představit za shlukem písmen, které dávají dohromady slovo? 
 Stejné uvažování mě jednou přepadlo i při zkoumání slova, které je i teď aktuální: „Velikono-
ce“, „Velikonoční (doba)“. Vnímám v něm vlastně spojení výrazů Veliká noc. Slovo „Velikonoce“ 
má všem lidem připomenout noc, kdy byl Izrael převeden Rákosovým mořem i noc, ve které byl 
vzkříšen Ježíš Kristus. 
 Ve zpěvu „Exultet“, který se při oslavě oné Velké noci zpíval, ale slyšíme, že Kristovým vzkří-
šením se „noc jako den rozjasní“ : Vždyť tma hříchu a smrti pominula a nastupuje radost z Ježíšova 
vítězství a naší záchrany od zla. Proč tedy stále zůstávat u slova „noc“? Proč nevyřknout slova 
„den“ či „světlo“? Snad se na mě jazykově vzdělaní čtenáři tohoto časopisu nebudou zlobit, ale 
myslím si, že název „Velikodenní“ nebo „Velikosvětlí“ by mohl lépe vystihnout skutečnost, kterou 
ještě stále slavíme…. 
 A tak Vám všem, kteří tento článek čtete i všem Vašim drahým přeji „Radostnou Velikodenní 
dobu“, jinými slovy radostné chvíle, ve kterých si uvědomíme, že už máme žít bez vlivu noci a 
temnoty: ve dne a ve světle, které nám Bůh daroval. Kéž toto „Velikodenní“ zůstane v našich živo-
tech napořád…. 

                                                                                            P. Jan Kuník 

  
„Láska vítězí, ať strach je sebevětší.“ 

Michelangelo Buonarroti 
Už nikdy sám 
„B ůh jim setře každou slzu z očí.“ (Zj 7,17)  
 

Život není procházka růžovou zahradou. 
Bolesti a různá trápení vidíme všude kolem nás, 
nezřídka je zakoušíme i sami na sobě. 
 

Ve všech těchto chvílích je zde ale Někdo, 
na koho se můžeme bezvýhradně spolehnout. 
Někdo, kdo sám poznal nenávist a utrpení tohoto světa, 
a to až do krajnosti zabití na kříži. 
 
Právě teď říká mně, tobě, nám všem: 
„Příteli, neboj se, já jsem přemohl smrt, bídu a bolest. 
Ukážu ti cestu, která sice nemusí být vždy snadná, 
ale nikdy po ní nepůjdeš sám. 
A cíl? Dům mého Otce – dům věčné radosti.“ 
Tam „Bůh setře každou slzu z očí.“ (Zj 7,17)                                           http://www.vira.cz 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



Zprávy z české církve 
První krok k blahořečení P. Toufara 
 

Česká biskupská konference schválila návrh hradeckého biskupa na udělení nihil obstat, potvrzení, 
že nic nebrání tomu, aby začal proces beatifikace. Ten bude, dle pravidel, probíhat nejprve na území 
královéhradecké diecéze. 
První část procesu beatifikace se vždy odehrává právě na úrovni diecéze. Pokud se shromáždí dosta-
tek důkazů, následně je případ předán do Říma.  
„V místě svého působení i za jeho hranicemi je P. Toufar široce uctíván, to je u blahořečení či 
svatořečení vždycky rozhodující. A protože úcta k P. Toufarovi je takto trvalá a mimořádná i více 
než 60 let po jeho smrti, jako biskup diecéze, kde působil, cítím povinnost jeho případ prozkoumat,“ 
vysvětlil návrh královéhradecký biskup Jan Vokál.  
P. Josef Toufar byl umučen ve valdické věznici, když se z něj vyšetřovatelé snažili násilím dostat 
přiznání, že na pokyn Vatikánu zinscenoval tajemný pohyb oltářního kříže ve svém kostele v Číhoš-
ti na Havlíčkobrodsku. Kříž se tam před dvěma desítkami svědků rozpohyboval v adventu roku 
1949, sám Toufar „číhošťský zázrak“ ani neviděl, stál v tu dobu na kazatelně zády k oltáři. Nastupu-
jící komunistická totalita však případ využila k zahájení velkých politických procesů s duchovními, 
jejichž cílem bylo rozložit církev v Československu.  
Toufarovo přiznání před soudem mělo dát k procesům záminku. P. Toufar se však plánu nepodvolil, 
měsíc snášel kruté mučení.  V důsledku zranění zemřel.  
"Jsem přesvědčen o tom, že P. Toufar trpěl pro víru a pro církev. Než aby křivě svědčil proti církvi, 
nechal se raději ve vězení ubít. V tom můžeme vidět podobnost s mučedníky," dodal biskup Jan 
Vokál.  

 Autor: Petr Suchomel, Hradec Králové, 24. 4. 2013, 13:09  
 
Modlitba mládeže za diecézi  
 

Mnoho lidí se modlí za mládež. I mladí se 
umějí modlit. Pojďme spojit své modlitební 
úsilí a vyprošujme Boží dar nejen svým 
nejbližším. Přebírání ekonomické nebo 
politické zodpovědnosti přijde později, ale 
už teď máme možnost zapojovat se do 
veřejného života. Jako křesťané jej dokonce 
můžeme ovlivňovat a to právě skrze mod-
litbu. Tak budeme připraveni na úkoly, 
které nás v budoucnosti potkají. 
 

Naše modlitba se soustředí na oblast česko-
budějovické diecéze. Během jednoho roku 
se štafetově za diecézi budou modlit mladí 
jednotlivých vikariátů. Konkrétní rozpis a 
kartičku, kterou Diecézní centrum mládeže k této příležitosti připravilo, naleznete na webových 
stránkách. Zde jsou též popsány formy modlitby. 
Budeme rádi, když využijete formulář a rychlým vzkazem /http://dcm.bcb.cz/DCM-CB/Modlitba-
za-diecezi/Aktuality/, kde se vaše zkušenost stane povzbuzením ostatním. Mohou zde být uvedeny 
také podněty a inspirace pro ostatní. Zde budeme také zveřejňovat aktivity (setkání atd.), které se 
budou dít v jednotlivých vikariátech. Pokud nějakou budete připravovat nebo o ní víte, dejte nám 
vědět na dcm@bcb.cz.Tým DCŽM Ktiš se pravidelně modlí za mládež vikariátu, na který právě 
vychází modlitební stráž. 
 
Rozdělení podle vikariátů 
Co je cílem? 
Cílem je aktivizovat mladé v modlitbě za druhé lidi, konkrétně v naší diecézi, a tak se spolupodílet a 
vytvářet povědomí a spoluzodpovědnost za dění ve společnosti. Modlitba by probíhala po vikariá-

tech – každý měsíc jiný (počínaje dubnem 2013). Připravena bude kartička s úvodem a čtyřmi okru-
hy úmyslů, které je možno užívat při modlitbě ve společenstvích, v soukromě modlitbě, při Veče-
rech mladých, bohoslužbách pro mládež atd. 
V uvedeném měsíci je vhodné ve vikariátu připravit – Večer mladých nebo víkendové setkání mlá-
deže, které podpoří (programově, personálně) na základě dohody DCM. 
  
 Rozdělení vikariátů podle měsíců:  
  

Duben 2013 České Budějovice – město 
Květen 2013 Tábor 
Červen 2013 Sušice-Nepomuk 
Září 2013 Pelhřimov 
Říjen 2013 Prachatice 
Listopad 2013 Jindřichův Hradec 
Prosinec 2013 České Budějovice – venkov 
LEDEN 2014 PÍSEK 
Únor 2014 Český Krumlov 
Březen 2014 Strakonice 

 
Jak na to? 
Každý to může zkusit! Jak? Následovně: 
Rozhodni se, že se zapojíš do modlitby mladých za českobudějovickou diecézi. Mladí Tvého vikari-
átu se modlí především v měsíci podle rozpisu. Modlit se můžeš soukromě nebo pozvi další kama-
rády, případně se připoj k pořádaným akcím. Formu modlitby zvol, jakou chceš (desátek, vlastními 
slovy, „Korunka“, modlitba Páně…). Pro inspiraci navrhujeme oblasti úmyslů – užij je pokaždé 
všechny nebo vybírej v libovolném pořadí. 
 

Úmysly modlitby 
1. Prosme za potřebné dary pro církev naší diecéze 
Za biskupa Jiřího, biskupa Pavla, za kněze, za jáhny, za zasvěcené osoby, za věřící, za pokřtěné; za 
to, aby církev hlásala radostnou zvěst, aby byla na straně chudých a nemocných, aby byla vytrvalá 
v modlitbě, aby nebyla uzavřená v kostelích, aby byla přínosem společnosti. 
 

2. Prosme za veřejný život 
Za představitele krajů, měst a obcí (hejtmany, starosty, radní, zastupitele); za ty, kdo rozhodují 
o životech druhých; za svět médií (internet, noviny, televize, rozhlas); za ty, kdo rozhodují o veřej-
ných financích; za školy (pedagogy, zaměstnance, studenty, žáky); za spravedlnost soudů; za podni-
katele. 
 

3. Prosme za trpící 
Za lidi bez práce, bez přátel, bez rodiny a blízkých; za děti bez lásky, bez rodičů; za závislé na 
drogách, alkoholu, hrách, internetu atd., za lidi žijící v chudobě či bez domova; za ty, kdo jsou 
zklamáni či zklamali; za ponižované a šikanované; za lidi psychicky na dně; za ty, jejichž práce je 
nedoceněna; za rodiče trpící stylem života svých dětí; nemocné a umírající; za ty, kdo se o potřebné 
starají. 
 

4. Prosme za rodiny 
Za dar dobrých vztahů; za děti, aby vyrůstaly v prostředí lásky a přijetí; za předávání kvalitních 
hodnot; za moudrost a vytrvalost pro rodiče; za dobrou volbu školy; za dobrou volbu životní cesty; 
za dobrou volbu životního partnera; za zaměstnání; za vyváženost mezi hmotnými a duchovními 
potřebami; za přijetí rolí v rodině; za vzájemnou úctu; za mezigenerační dialog; za blízkost ve chví-
lích radostných i obtížných. 
 

http://dcm.bcb.cz/DCM-CB/Modlitba-za-diecezi 



Program Noci kostelů 24. května 2013 
Březnice, kostel sv. Ignáce a Františka Xaverského 

 

18,00 - 18,10  
Slavnostní zahájení Noci kostelů 
- přivítání návštěvníků panem farářem Karlem Hamplem a starostou města Březnice 
panem Jiřím Štěrbou 
 

18,10  - 18,20  
Sv. Ignác z Loyoly  
- vyprávění pana faráře Karla Hampla o sv. Ignáci, kterému je kostel zasvěcen  
 

18,20 - 19,00  
Koncert dětského pěveckého sboru sv. Ignáce 
- zpěv křesťanských písní březnického chrámového sboru 
 

19,00  - 20,45  
Procházka kostelem 
- večerní prohlídka kostela s odborným historickým výkladem pana kaplana Jana Mikeše 
a pana PhDr. Jaroslava Kozlíka od oltáře až po kůr 
 

20,45  - 21,00  
Ochutnávka mešního vína 
- degustace mešního vína v sakristii 
 

21,00  - 21,45  
Skupina BEDRS 
- hudební vystoupení bělčického duchovního rytmického sboru Bedrs 
 

21,45  - 22,20  
Moje cesta k Bohu 
- svědectví pana kaplana Jana Mikeše o jeho životní cestě k Bohu  
 

22,20 - 22,40  
Biblické písně 
- zpěv Biblických písní v podání paní Hany Beranové za doprovodu pana ředitele ZUŠ 
Přemysla Zíky 
 

22,40 - 23,00  
Ztišení a zakončení večera 
- rozjímání a společné zakončení Noci kostelů s hudbou z Taizé a modlitbou za Březnici  
 

22,55 - 23,00 
Zvony k zakončení Noci kostelů 
 

Výstava Křížové cesty 
Na pravém ochozu můžete po celý večer zhlédnout výstavu křížové cesty paní Heleny Hochmutové. 
Návštěva kostelní věže 
V průběhu celého večera bude možnost individuální návštěvy kostelní věže u zvonů. 

http://farnost-breznice-u-pribrami.webnode.cz/ 



Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 29. dubna do 12. května 2013 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Ostatní 

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

Pondělí 29. 4.  mše sv. není   

Úterý 30. 4.  18,00 Na úmysl dárce   

Středa 1. 5. 18,00 Na úmysl dárce + 1. Májová bohoslužba   Bibl. hodina není! 

Čtvrtek 2. 5.  
8,30 Za Václava a Barboru Vachatovy, jejich děti a rodiče; za 

Františka Lišku a celý jeho rod 
 

17,00!! mše svatá Voltuš  

18,00 farní rada 

Pátek 3. 5.  18,00 Na úmysl dárce     

Sobota 4. 5.  16,30!! Za obrácení  
18,00 Koncert Spirituál kvintetu      

farní kostel 

Neděle 5. 5. 

6. neděle velikonoční 

8,15 Za maminku 

17,00 Májová bohoslužba 

 10,00 mše svatá  

Pondělí 6. 5.  mše svatá není   

Úterý 7. 5.  
18,00 volná intence 

18,45 Májová bohoslužba 
  

Středa 8. 5.  18,00 volná intence  Modlitební skup. není! 

Čtvrtek 9. 5. 

Slavnost Nanebevstoupení Páně 

18,00!! Za Marii Trčkovou, rodiče Stanických, jejich syna Bedřicha a d. 

v o. 

  
14,30 mše svatá  

Centrum soc. služ. 

Pátek 10. 5. 21,00 Novéna k Duchu svatému 18,00 Za † členy rodu Králů a Poláků; za švagra Václava     

Sobota 11. 5. 21,00 Novéna k Duchu svatému 18,00!! volná intence   

Neděle 12. 5. 

7. neděle velikonoční 

8,15 výroční mše sv. za Marii Hochmutovou a celý rod Hochmutových 

17,00 Májová bohoslužba +  

Novéna k Duchu svatému 

 10,00 mše svatá  


