
   Výsledek charitní sbírky na Somálsko         
 
 

Do speciálně označené kasičky umístěné ve Farním kostele ve St. Rožmitále se poda-
řilo vybrat na pomoc lidem v Somálsku, kteří trpí hladem v důsledku dlouhodobého 
sucha, 3 300,- Kč. Vybraná částka byla odeslána na sbírkový účet Charity ČR Praha, 
která nakoupí potraviny a pitnou vodu. 
Kdo by chtěl ještě pomoci, může zaslat DÁRCOVSKOU SMS ve tvaru: DMS 

CHARITACR na č.  87777 (cena DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).                                                                                                                                                        
                                                                                                                               Jana Horníková 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Zprávy a oznámení 
 

Diecézní setkání SCHÖNSTATTSKÉ RODINY  
s tématem: Panna Maria a Duch Svatý, a to ve VLACHOVĚ BŘEZÍ, v sobotu 22. 10. 2011 
 

PROGRAM:    
9:15 přivítání a společná modlitba v kostele Zvěstování Páně (u náměstí) 
10:00 občerstvení 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA                      KOSTEL DUCHA SVATÉHO 
10:15 duchovní přednáška                   14:30  Adorace 
11:15 sdílení ve skupinách a přímluvná modlitba    Příležitost ke svátosti smíření 
12:30 oběd, volno                        15:00 Mše svatá  (P. Jan Mikeš) 
13:45 Křížová cesta                       16:00 Rozloučení a vyslání 
 

Srdečně zve P. Jan Kuník 
 

Z důvodu účasti na tomto setkání se začátek mše svaté v sobotu 22. 10. v Rožmitále 
posouvá na 19,00 hodin.  

 
Koncert žáků a učitelů ZUŠJJR 
Koncert žáků a učitelů rožmitálské Základní umělecké školy připomene 246. výročí narození Jakuba 
Jana Ryby. Uskuteční se v neděli 24. října od 16.00 hod. ve farním kostele ve Starém Rožmitále a 
zazní při něm i skladby Jakuba Jana Ryby pro zpěv s doprovodem orchestru. Po skončení koncertu 
bude následovat krátká vzpomínka na J. J. Rybu u jeho hrobu na hřbitově. 
 

Úmysly mší svatých od 17. října do 30. října 2011 
 

 Ranní mše sv.    R: Ne  8.15 hod.           R - farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále 
            m: Čt   8.30 hod.          m - městský kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí   
Večerní mše sv.   M: Út, St, Pá, So 18.00 hod.    M - městský kostel sv. Jana Nep. na náměstí 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
℡ 318 665 182  Uzávěrka příštího čísla je ve středu 26.10.2011. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová 
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.localizations.cz/rozmital 

  

FARNÍ ZPRAVODAJ  

 

  Číslo 18  Ročník VIII            16. října 2011 
 
 

 
 

 

 

Vážení farníci, dovolte mi seznámit Vás s nástinem života jednoho světce. Kéž je pro nás zdrojem 
poučení, ale i výzvou k zamyšlení nad tím, jaké úkoly má Bůh pro mě… 

P. Jan 
 

Jak Hospodin povolává… 
 

     23. 10. slavíme památku Svatého Jana Kapistránského. Jan Kapistrán (italsky Giovanni da Capis-
trano) se narodil 3. června 1386 v Capistranu, Itálie, ve šlechtické rodině. Již v dětském věku ztratil 
otce.  Vystudoval práva, oženil se, stal se soudcem a později ve 26 letech starostou v městě Perugii. 
Po studiích působil jako soudce v Neapoli a později jako gubernátor neapolského krále Ladislava 
v Perugii. Za války mezi tímto králem a vzdoropapežem Janem XXIII. byl zajat a uvězněn. Přitom 
prožil osobní obrácení. 
     Ve vězení totiž poznal lidský nevděk, když král, jemuž poctivě sloužil, na něj zapomněl  
a neudělal nic pro jeho vysvobození. Rozhodl se proto napříště sloužit Králi nebeskému. Po dohodě 
s manželkou nechal anulovat své manželství, mnoha penězi se vykoupil z vězení a vstoupil do fran-
tiškánského řádu. Byl jedním z nejvýznačnějších kazatelů 15. století. Vystudoval teologii a přijal 
kněžské svěcení. Stal se nejvýznačnějším kazatelem své doby. Po 40 let procházel evropské země a 
snažil se mj. svými kázáními odstraňovat mravní i věroučné zmatky způsobené velkým papežským 
schizmatem 14. století. Po roce 1452 se dostal i do alpských a zaalpských zemí. Působil v Koruta-
nech, Štýrsku, Vídni a posléze i v Čechách a na Moravě. Zde kázal proti učení husitů zejména ve 
Znojmě, Olomouci (do Olomouce dorazil 17. srpna 1451), Jihlavě, Plzni, Chebu, Kadani a Mostě. 
Z obavy před jeho působivými kázáními nebylo mu na zásah Jana Rokycany dovoleno vystupovat 
v Praze. Šířil obrodné hnutí v řádu františkánů a snažil se hlásáním evangelia spojit národy v jednu 
rodinu. Všechny kroniky z té doby se o něm zmiňují. Byl nazýván apoštolem Evropy. Zanechal 
mnoho literárních spisů, například o manželství a o papežské moci. Důležitým dokumentem o nábo-
žensko-církevním životě rané renesance je jeho korespondence. Založil mnoho špitálů pro ty neju-
božejší. Je zaznamenáno přes 2 000 zázračných uzdravení, která se stala na jeho přímluvu. Vytrvale 
bojoval proti lichvě a úrokům. Ty činily v té době až 60 procent, takže nejen celé rodiny, ale i ves-
nice byly zruinovány. 
     Byl vůdčí osobností křížové výpravy proti Osmanské říši při obléhání Bělehradu – rok 1456 byl 
vyvrcholením jeho působení. Tehdy pod vlivem papeže Kalixta III. vyburcoval svými ohnivými 
slovy obránce Bělehradu k vítěznému boji proti mnohonásobné přesile vojsk tureckého sultána 
Mehmeda II. Tento panovník po dobytí Konstantinopole hodlal uchvátit veškeré dědictví byzantské 
říše. Dvěma taženími v roce 1454 a 1455 získal téměř celé Srbsko a začátkem června roku 1456 
dorazil k Bělehradu, který byl klíčovou pevností jihouherského obranného systému. K Bělehradu 
přivedl stopadesátitisícovou armádu a 300 děl ulitých z konstantinopolských zvonů. Dvacet největ-
ších moždířů nechal ulít až pod hradbami města. Dobytí Bělehradu považoval za maličkost, kterou 
zvládne do dvou týdnů a za dva měsíce chtěl stolovat v Budíně. Pomoc západních křesťanů zůstala i 
tehdy nepatrná. Obránci Bělehradu se proto mohli spolehnout pouze na pomoc uherského vojevůdce 
Jana Hunyadiho zmobilizovanou na jeho vlastních statcích a na dobrovolníky z řad prostých lidí 
z jižních Uher, které vyburcoval plamennými kázáními Jan Kapistrán.  

Po 17.10. mše sv. není Po 24.10.   mše sv. není 
Út 18.10.  
M 

Za Josefa a Marii Tolmovy, Karla 
a Marii Kloudovy 

Út 25.10.   
M 

volná intence 

St  19.10. 
M 

volná intence St 26.10. 
M  

volná intence 

Čt 20.10. 
m 

volná intence Čt 27.10. 
m 

Za Marii Trčkovou, rodiče Stanických 
a d. v o. 

Pá 21.10.   
M 

volná intence Pá 28.10.   
M 

Za Marii Hochmutovou a celý rod 
Hochmutových 

So 22.10.   
M 19,00! 

Za † rod Skaličků So 29.10.   
M 

volná intence 

Ne 23.10. 
R    

Za farníky Ne 30.10. 
R    

Za farníky 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



     Bělehrad tvořila pevnost na návrší v nejzazším cípu poloostrova nad soutokem Dunaje  
a Sávy a s městem na úpatí. Město bylo dokola obehnáno hradbami, a na západní straně chráněné 
ještě náspy a příkopy. Sultán oblehl město právě z této strany. Jeho loďstvo připluvší z Černého 
moře zajišťovalo stranu říční. Galéry byly spojeny řetězy, aby nemohl nikdo tam ani ven. Dne 
1. července začal sultán město zasypávat deštěm koulí ze svých děl a sedmi obrovských praků. 
Pomoc přivedl nejprve Hunyadi (asi 7000 ozbrojenců). 
     S Kapistránovou pestrou směsicí křižáků pak nastoupili asi do 200 připravených lodí u Skanka-
mene, asi 40 km nad Bělehradem, a 14. července je říční proud donesl k turecké hradbě galér. Pět 
hodin trval boj muže proti muži, vody Dunaje prý byly zbarveny lidskou krví. Spojené turecké 
galéry se však podařilo roztrhnout, několik z nich potopit, poškodit nebo donutit vzdálit se. Ka-
pistrán, tehdy už 70letý stařec, povzbuzoval bojující na břehu a Hunyadi se takto probil k Bělehradu 
se zásobami a vojskem. Vlastní boj o bělehradskou pevnost však začal až 21. července a trval celou 
noc a příští den. Geniální velitel Hunyadi byl všude, kde viděl potřebu povzbuzení nebo rady. Jan 
Kapistrán jej pravděpodobně doprovázel, ale současně sám bojoval duchovními zbraněmi – modlit-
bou a slovem. Všechny útoky Turků byly odraženy – Turci byli dokonce sehnáni s hradeb, kde 
došlo k průlomům. Spojená vojska zůstávala uvnitř pevnosti a Jan s nimi. Vyskytoval se jakoby 
v celé pevnosti, všude povzbuzoval, potěšoval a udržoval pořádek. Při závěrečném útoku Turků stál 
na věži, mával svou pověstnou korouhví a volal válečné heslo – mocné a strašné jméno Ježíš. Poté, 
podle jedné verze událostí, vzal do ruky hůl a vrhl se na Turky. Každopádně někteří křižáci neupo-
slechli Hunyadiho a z obranných pozic přešli do útoku. Napadli část opevněného tábora. Turecká 
jízda jim však byla okamžitě v patách a hrozilo nebezpečí, že se neubrání. Pro jejich záchranu musel 
opustit město i Hunyadi a pustit se společně proti nepříteli. V této chaotické situaci však bylo turec-
ké vojsko zázračně rozprášeno. Takto to popisuje Kapistránův svatopisec: Svatý Jan tehdy svými 
vojáky vytáhl proti jmenovanému nepříteli do pole, jehož též hvězda ta doprovázela; tu všickni 
vojáci jedním hlasem volali a křičeli: „Ježíši, Ježíši!“, proti nepříteli … tak udatně a zmužile dorá-
želi s pomocí Boží, že Turkův přes 40 tisíc na místě nechali, jiní hanebně utíkajíce všechnu zbraň, 
mnoho stříbra a zlata, slovem vše své věci křesťanům v kořist zanechali.“ Vítězství křesťanských 
vojsk znamenalo na dlouhou dobu oslabení tureckých pozic a záchranu střední Evropy před islá-
mem. Papež Kalixt III. na památku tohoto slavného vítězství zavedl na 22. července svátek Promě-
nění Páně na hoře Tábor. 
     Oba slavní vítězové od Bělehradu, bojovník a stratég Hunyadi i asketa a kazatel Jan Kapistrán 
však ještě v témže roce na morovou nákazu zemřeli. Mor a zřejmě i další epidemie se totiž začaly 
šířit v křižáckém táboře jako důsledek rozkladu obrovského množství mrtvol v horku letních měsí-
ců. 
     Jan zemřel 23. října 1456 v Iloku u Vukovaru (Chorvatsko) podobným způsobem jako svatý 
František. Svatopisec opět píše: „Posledně, když Bůh jemu zjeviti ráčil, že v té nemoci šťastně a 
blahoslaveně usne, častějíc spověď svatou s velikým slzením vykonal, velebnou Svátost oltářní, na 
dalekou cestu se přihotovíce, s tou největší pobožností a pokorou přijal. Lůžko nebylo měkce připra-
vené, ale pouhá tvrdá země. Poslední pomazání přijmouce, s velikou žádostí k boji s smrtí se strojil. 
Duši svou podle obyčeje církve svaté křesťanské katolické Stvořiteli svému poroučel a až do posled-
ního okamžení sobě přítomen v té nemoci na všechno svaté čtení pozoroval, s spjatými, k nebi vy-
zdvihnutými rukami na takové čtení odpovídal. Duši svou Stvořiteli svému …v 21. hodinu poručil a 
z těla vypustil, právě když na nešpor zvoněno bylo. Tak pokojně a líbezně, jako by hlavu k líbeznému 
spaní naklonil“. 
     Svatý Jan Kapistrán byl v roce 1690 prohlášen za svatého. Svatořečil jej papež Alexandr VIII. 
 

     Nás Bůh nepovolává do válečné řeže, ale možná zažíváme, že i pro nás má těžké úkoly, 
které se zdají být nad naše síly. Nenechme se přemoci strachem: se jménem Ježíš a s vírou 
můžeme zvítězit… 

Z pramenů sestavil a krátkým slovem doplnil P. Jan Kuník 
  
 

Použité prameny:  
Laurentio Surio: ex Vitae sanctorum 
Ivo Prokop: Jan Kapistránský (JH.S. č. 11/2001) 
www.abcsvatych.com – 23. října 
Wilhelm Hünermann: Mnich mezi vlky (Život sv. Jana Kapistrána, apoštola Evropy), KN 2009    

Zápis ze schůzky farní rady 4. října 2011 
 

Přítomni: pan farář J. Kuník, H. Hoyer, H. Hochmutová, J. Horníková, I. Hoyerová, J. Drechsler, 
V. Hašek, M. Hochmut, J. Hořejší, F. Liška, J. Mareš   
Nepřítomni, omluveni: Fr. Částka, J. Matějka 
 
 

Kontrola minulých úkolů a další návrhy 
 
paní katechetka Hochmutová: Společenská místnost 
- cíl: vytvořit ji z bývalé kanceláře na faře 
- podlaha – zjistit, v jakém je stavu, zda je možno ji zachovat nebo bude nutná výměna 
- elektroinstalace – projekt 
- předpokládaný termín dokončení: 30. 6. 2012 

pan regenschori Hoyer: písně z kancionálu 
- cíl: naučit farníky písně, které jsou v kancionále, ale ve farnosti se nezpívají 
- postup: nejprve si píseň osvojí chrámový sbor při své zkoušce, pak proběhne její nácvik s far-

níky po nedělní mši sv., o další neděli se bude zpívat při mši sv. a pak bude několikrát opako-
vána 

pan Matějka: ozvučení městského kostela 
- úkol trvá, osloví odborníky 

pan Mareš ml.: polička na liturgické předměty do presbytáře městského kostela 
- už je hotova a instalována 

oprava poškozeného ostění vnitřních dveří hlavního vchodu farního kostela 
- spodní části kamenného ostění jsou popraskané a odlupují se, hrozí nebezpečí vyvrácení nově 

zrestaurovaných dveří a jejich poškození; dvě možnosti opravy: 1) slepení, 2) výměna; odbor-
níci doporučují trvanlivější řešení, tedy výměnu celých kamenných bloků, oslovena odborná 
kamenická firma, poškozené spodní části žulového ostění budou nahrazeny novými; schválena 
výměna 

pan Liška: budování nové kanalizace a veřejného WC 
- dotace schválena, farnost bude splátky dostávat měsíčně; stavba kanalizace bude probíhat už 

od října 2011, WC bude budováno na jaře roku 2012; je třeba doplnit projekt 
pan farář: prosba o pomoc s další etapou úklidu fary, tentokrát farní půdy 
- termín úklidu stanoven na sobotu 8. 10., úklid půdy díky obětavým jednotlivcům zdárně pro-

běhl 
pan farář: setkání ministrantů na Lomci 15. 10. 2011 s návštěvou Písku 
- výzva rodičům, aby své děti motivovali k účasti 

pan farář: návrh pořídit nové kancionály do městského kostela 
- schválena koupě 50 ks červených kancionálů 

organizace: 
- poděkování za přípravu starorožmitálské pouti 
- slavnost Všech svatých (1. 11.) – mše sv. ve farním kostele od 18,00 hodin, po ní pobožnost 

na hřbitově 
- Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2. 11.) – mše sv. od 18,00 hodin v městském kostele; 

výhled pro příští rok: pobožnost na městském hřbitově 
- Biřmování – poslední biřmování proběhlo v Rožmitále 4. 6. 2005, je třeba udělat průzkum 

mezi farníky, zda by měli zájem, příprava cca půl roku; předběžný termín – červen 2012 
- začátek bohoslužeb v zimním období – je třeba zeptat se pravidelných účastníků bohoslužeb 
- další schůzka farní rady: 22. 11. od 19,00 hodin 

 
Zapsala: Ivana Hoyerová 


