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Vážení farníci, 

věnujte prosím v tomto čísle pozornost zvláště postní duchovní obnově, která je letos pro Vás při-
pravena.Kéž se nám stane vrcholem přípravy na Velikonoce. 

P. Jan Kuník 
 

Nemějte strach z mlčení a klidu (Benedikt XVI.) 
 

Foto: IMA 
Nejdůležitější pro náš život je rozvinout 
osobní vztah k Bohu. A ten se vyjadřuje v 
modlitbě. Bůh mluví, naslouchá i odpovídá 
svou vlastní přirozeností.  
 

Svatý Pavel nám připomíná, že se máme a 
můžeme „modlit bez přestání“ (1 Sol 5,17). 
Aniž bychom se upínali sami na sebe nebo 
se odtahovali od životních výšin a nížin, 
obracíme se v modlitbě k Bohu a jeho 
prostřednictvím jedni k druhým, včetně 
těch, kdo žijí na okraji společnosti, i těch, 
kdo sledují jiné než Boží cesty. [...] 

 

Existuje ještě jeden aspekt modlitby, na který musíme pamatovat: mlčenlivé rozjímání. Například 
svatý Jan nám říká, že chápat Boží zjevení lze nejprve nasloucháním a pak teprve můžeme odpoví-
dat zvěstováním toho, co jsme slyšeli a viděli (srov. 1 Jan 1,2–3). 
 

Neztratili jsme snad trochu z tohoto umění naslouchat? Necháváme si trochu prostoru pro naslou-
chání šepotu Boha, který nás volá, abychom postupovali směrem k dobru?  
Přátelé, nemějte strach z mlčení a klidu, naslouchejte Bohu, adorujte ho v eucharistii! Dovolte, aby 
jeho slovo utvářelo cestu vaší svatosti. 
 

Benedikt XVI. Promluva na setkání s mládeží, New York, 19. dubna 2008. Z knížky „Na minutu s Benediktem 
XVI., O víře, naději a lásce“, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 

 
Bůh má plán (dokonce :-) i s tebou 
 

Foto: IMa 
Pokud jste pohlceni tím, co všechno nejste a co nedokážete, 
podívejte se do zrcadla. 
Bůh má pro vás dobrý plán. Počítá se se všemi talenty, dary a schop-
nostmi, kterými vás obdaroval. Pokud jste pohlceni tím, co nejste, 
podívejte se do zrcadla a uvědomte si, že Bůh vidí to, co jste. Vidí váš 
potenciál a svou slávu ve vás. Neporovnává vás s člověkem vedle vás, 
aby si zjistil, zda jsou vaše schopnosti tabulkově srovnatelné. Zajímá 
ho, jak vy používáte potenciál, který do vás vložil. Odpálkuje každou 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



výmluvu, kterou mu nadhodíte, abyste mohli ignorovat nebo odmítat jeho dary. V Bibli vidíme, že 
Bůh povolává a používá různé lidi s různými problémy. Někdy povolal lidi, kteří byli na dně, proto-
že se nechali pohltit svým zlým jednáním. Někdy – docela často – povolává lidi, kteří jsou nízko na 
společenském žebříčku nebo jsou dokonce ze společnosti vyloučeni. Mnoho z nich by mělo docela 
dobrou výmluvu, proč nemohou Bohu sloužit, když je povolal. Jednou jsem četl seznam, který 
začínal takto: 
 
Abrahám byl moc starý. 
Jakub byl lhář. 
Timotej měl žaludeční vředy. 
Petr byl zbabělý. 
Mojžíš koktal a byl vrah. 
Marek byl nespolehlivý. 
Ozeáš měl za ženu prostitutku. 
Noemi a Rút byly vdovy. 
Jonáš byl neposlušný. 
Miriam byla drbna. 
Tomáš pochyboval. 
Eliáš trpěl depresí. 
Jan Křtitel se legračně oblékal. 
Pavel pronásledoval církev. 
Marta byla příliš úzkostlivá. 
Zacheus byl moc malý. 
Maria byla jenom teenager. 
Lazar byl mrtvý. … 
Bůh na vás něco vidí, něco, co možná nevidíte ani vy sami. 
Jaká je vaše výmluva? Bůh na vás něco vidí, něco, co možná nevidíte ani vy sami. Volá vás, abyste 
na něj spoléhali a uvědomovali si, že vám nabízí svou ruku. Volá vás, abyste ve spolupráci s ním 
mohli přinášet dobré a trvalé plody. Volá vás k naplněnému a smysluplnému životu. 
Nebojte se být s ním stále v kontaktu, 
nebojte se jím nechat vést, 
nebojte se mu odevzdávat, 
nebojte se vyjít mu vstříc, 
nebojte se vyjít, 
nebojte se! 
 

Mark Hart. Zpracováno podle knihy „Crash test“, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno 
 

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA POUŤ PRAHOU ZA NÁROD V SOBOTU 14. BŘEZNA 2015.  
Sejdeme se v 9.30 hod. u sochy sv. Václava a našich světců na Václavském 
náměstí v Praze 1. Odtud půjdeme do kostela Svatého Kříže Na Příkopě, 
kde poděkujeme při mši sv. v 10 hodin Bohu a Panně Marii za prokázaná 
dobrodiní a také budeme prosit za náš národ. Mše sv. bude sloužena na 
tento úmysl. Další zastávka bude na Staroměstském náměstí na místě, kde 
stál Mariánský sloup, zajdeme k soše Panny Marie u Týnského chrámu a 
dále budeme pokračovat Královskou cestou ke Karlovu mostu, kde se za-
stavíme u kostela Nejsvětějšího Salvátora. Naše další cesta bude pokračovat 
přes Karlův most ke kostelu Panny Marie Vítězné - k Pražskému Jezulátku.  
Na Malostranském náměstí půjdeme okolo parlamentu. Dále se dáme Neru-
dovou ulicí, uděláme krátkou přestávku na místě s výhledem na Prahu a 
budeme pokračovat do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V katedrále svěříme Panně Marii a 
našim zemským patronům osud našeho národa, jeho státní i církevní představitele, rodiny, mládež, 
děti, staré a nemocné lidi.  
Podle svých časových či zdravotních možností se můžete zúčastnit jen části cesty, příp. použít měst-
skou hromadnou dopravu. 
 

Těšíme se na Vaši účast! 
Mariiny sestry a schönstattské hnutí v Praze 



POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V ROŽMITÁLE POD T ŘEMŠÍNEM 
Místo: Filiální kostel Svatého Jana Nepomuckého a učebna v přízemí Základní umělecké školy 

Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem 
Čas: sobota 21. 3. 2015 od 15.00 hodin 
Program: 15.00 Křížová cesta v kostele 

16.00 Přednáška v učebně ZUŠ 
Od 16.30 Svátost smíření v kostele 

18.00 Mše svatá s adorací a Svátostné požehnání 
Srdečně zvou Otcové Redemptoristé ze Svaté Hory: 

O. Josef Michalčík CSsR 
O. Krzysztof Strzelczyk CSsR 

 
Postní iniciativa „24 hodin pro Pána“ vyhlášená pro celou církev papežem Františkem 
 

České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše 
24 hodin pro Pána je název iniciativy, která vznikla vloni na podnět papeže Františka. Po celém 
světě budou od pátku 13. března od 17 hodin otevřeny některé kostely, jež nabídnou možnost zpo-
vědi, modlitby nebo rozhovoru s knězem. Podle papeže tak má vzniknout nová tradice, která pro-
běhne každoročně před 4. nedělí v postním období. 
• V pátek 13. března bude obvyklá mše svatá v  českobudějovické katedrále od 17.00 hod. a po ní 
bude následovat eucharistická adorace s možností přijmout svátost smíření až do 22.00 hod.  
• V sobotu 14. března v 8.00 hod. bude sloužena mše svatá a po ní bude následovat eucharistická 
adorace s možností přijmout svátost smíření až do 17.00 hod. 

 
Slavnostní otevření Svatojánského muzea v Nepomuku  
Slavnostní otevření Svatojánského muzea v Nepomuku proběhne v sobotu 21. 3. 2015.  
Program:  
15:00 Mše svatá v poutním kostele sv. Jan Nepomuckého  
16:00 Slavnostní přivítání kard. Dominika Duky, OP na prahu poutního kostela sv. Jana Nep. 
16:30 Litanie k sv. Janu Nepomuckému  
16:45 Průvod do Svatojánského muzea  
17:00 Slavnostní otevření a požehnání nových prostor muzea  
17:30 Otevření muzea pro veřejnost  
17:00 Koncert duchovní hudby v kostele sv. Jakuba  
22:00 Uzavření muzea 

 
 

BŘEZNOVÉ AKTIVITY PRO D ĚTI 
 – prosím poznamenejte si pozorně data jednotlivých akcí! 
 
13. 3. pátek – na hodině náboženství mě nahradí pan farář. Budu od 13. do 15. 3. na duchovní 
obnově v ČB. 
20. 3. pátek – zpověď dětí, spojená s Křížovou cestou pro děti. Zatímco bude probíhat malá Křížová 
cesta, děti mohou postupně chodit ke zpovědi. Začátek už v 16.00 hod.! 
21. 3. sobota – zkouška s dětmi od 9.30h ve farním kostele ve St. Rožmitále. Budeme tvořit 
„POSTNÍ OBRAZ“. Trochu podobně jako bylo „STVOŘENÍ SVĚTA“. Budu potřebovat asi 10dětí. 
Napište mi, prosím, s kým mohu počítat na následnou Dětskou mši, která bude hned druhý den 
v neděli. 
22. 3. neděle – mše sv. pro děti spojená s Misijním koláčem. Prosím vás, maminy, touto cestou, kdo 
budete moci napéct něco sladkého, učiňte tak a dopravte to ke mně v sobotu (21. 3.), během dne. 
Nebudu-li k mání, odložte pečivo u nás v garáži, bude tam na to připravené místo. Pečivo připravím, 
namíchám do bedýnek a v neděli ráno odvezu na faru, kde bude po mši posezení a ochutnávka 
spojená s tradiční postní sbírkou (už 16. ročník) pro Papežské misijní dílo dětí. Poděkování od 
patera Jiřího Šlégra, který má PMD na starosti a způsob využití peněz za rok 2014 bude k přečtení 
na nástěnce ve vchodu farního kostela. 
A nakonec – nezapomeňte na „postní úkoly“, které děti minulý pátek dostaly. Tento pátek si vybe-
rou další, opět namátkově, příště pak podle svého uvážení, který se jim bude líbit. Na poslední dva 



týdny vám pošlu celý výběr a vy vyberete dítěti sami nebo spolu, který úkol mu bude „šitý na míru“. 
Pokud nebudete moci chodit na nedělní mše, mohou mi děti v pátek říct, jestli se jim během týdne 
podařilo postní úkol zvládnout a já za ně v neděli květinku do hory Golgoty píchnu. 
A ještě malá poznámka – postní úkol by neměl být vnímán dítětem jako trest nebo ztráta, ale mělo 
by to být propojené s nějakým následným užitkem či prospěchem pro druhé, pro jeho víru v Ježíše 
Krista a koneckonců i pro dítě samotné, jelikož je to vlastně sebeovládání.…. 

Helena Hochmutová 
 

Vikariátní pou ť dětí v Putimi: 
V sobotu 30. května 2015 se v Putimi koná Vikariátní pouť dětí na téma „Eucharistie“. 
Program 
- shromáždění dětí na vlakovém nádraží Písek, odtud se bude putovat do Putimi 
- jednotlivá stanoviště mají připomenout části mše svaté, inspirací má být příběh Emauzských 

učedníků. Jednotlivá stanoviště budou ještě rozpracována.  
- První stanoviště: utrpení, bolest, starosti, hřích, oběť, kříž – Ježíš mluvil s učedníky o jejich 

smutku. Co přinášíme na mši svatou. Spojení se životem. 
- Druhé stanoviště: bohoslužba slova, liturgické knihy, Bible, Boží slovo  
- Třetí stanoviště: bohoslužba oběti, liturgické nádoby, chléb a víno  
- Vrcholem bude společné slavení Eucharistie v Putimi (znovu se zopakuje téma ze stanovišť, 

propojení Eucharistie se životem…. Hlavní celebrant P. Cyril Havel) 
- Při mši svaté bude hrát skupina Hláska (mladí z Nadějkova a Chyšek). 
Koordinaci celé pouti má na starosti P. Cyril Havel. 

 
Nabídka Diecézního centra pro rodinu  
Pro obtíže ve vztazích partnerských i rodinných, pro výchovné problémy nabízí Diecézní centrum 
pro rodinu psychologické poradenství a individuální psychoterapii.  
Je nutné se objednat předem, a to buď telefonicky: 731 402 980(1) nebo e-mailem: dcr@bcb.cz. 

PhDr. Alena Poláčková 
 
Postní TAMMÍM 2015  
Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze pořádají postní duchovní obnovu pro mladé muže, 
která bude probíhat již tradičně v klauzuře Arcibiskupského semináře v Praze. Duchovní obnova je 
známá pod jménem TAMMÍM. Účastníci mají možnost prožít víkend v modlitbě, ztišení, společ-
ných rozhovorech o hledání a prožívání víry jak mezi sebou, tak i s bohoslovci a představenými 
semináře. Součástí setkání jsou i různé workshopy a setkání se zajímavými hosty. Vytváří se tak 
prostor pro hledání životní cesty a prohloubení osobního vztahu s Bohem.  
Tématem postního TAMMÍMU 2015 je „pramen v poušti“. Postní období je připomínkou jak čtyři-
cetiletého putování izraelského národa pouští, tak i připomínkou čtyřiceti dnů, které Ježíš po křtu 
strávil v poušti postem a modlitbou. V průběhu duchovní obnovy se chceme v tichu zastavit a navrá-
tit se k smyslu postu a k oživujícímu prameni modlitby, ze kterého můžeme čerpat v pouštních 
obdobích našeho života.  
Postní TAMMÍM začíná v pátek 13. března a potrvá do neděle 15. března 2015.  
Prosíme o zveřejnění přiložené pozvánky ve Vaší farnosti (nástěnka, farní zpravodaj, webové strán-
ky, ohlášky) a v rámci možností i o osobní nabídku tohoto setkání Vašim animátorům, ministran-
tům, resp. mladým farníkům ve věku od 15 do 30 let.  
Děkujeme Vám za podporu našich aktivit a Vaši přízeň.  
Za TAMMÍM-tým Miroslav Auxt, seminarista, +420 608 181 358,  
Thákurova 3, 160 00 Dejvice, www.tammim.spolco.cz, www.arcs.cuni.cz. 

 
Oznámení 
Zpráva o účetnictví farností Starý Rožmitál a Hvožďany bude otištěna v příštím čísle, stejně jako 
farní statistiky, program akcí jubilejního roku Jakuba Jana Ryby a informace o farní pouti. 

Redakce 
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Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 9. do 22. března 2015 
Starý Rožmitál 

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

Pondělí 9. 3.  mše svatá není   

Úterý 10. 3.  mše svatá není   

Středa 11. 3.  17,00 Na úmysl dárce  18,00 Bibl. hodina 
Společenské centrum 

Čtvrtek 12. 3.    14,30 mše sv.  
Centrum soc. služeb 

Pátek 13. 3.  17,30 křížová cesta, 18,00 Na úmysl dárce   

Sobota 14. 3.  18,00 Za Josefa Částku, jeho otce a za d. v o., na 
které nikdo nepamatuje   

Neděle 15. 3. 
4. postní neděle - 7,45 křížová cesta 
8,15 Za rod Foučků, Tesků, Šourků, 
Petržílků a za d. v o. 

 10,00 mše 
svatá  

Pondělí 16. 3.  mše svatá není   

Úterý 17. 3.  17,00 Za farníky   

Středa 18. 3.  17,00 Na úmysl dárce  18,00 Modlit. setkání 
Společenské centrum  

Čtvrtek 19. 3. Slavnost sv. Josefa 
18,00!!! Za farníky   Mše sv. ve Voltuši není. 

Pátek 20. 3.  17,30 křížová cesta, 18,00 Za Slavomíra, 
Františka a Jana Kovaříkovy a jejich rodiče  16,00 Svátost smíření 

dětí kostel sv. Jana Nep. 

Sobota 21. 3.  

15,00 DUCHOVNÍ OBNOVA – kostel sv. Jana 
a učebna ZUŚ: program pod tabulkou… 
18,00 Za Marii a Josefa Marešovy a rodiče, za 
Albínu Beranovou a Josefa Ráže 

  

Neděle 22.3. 

5. postní neděle - 7,45 křížová cesta 
8,15 mše svatá s dětmi Za † Josefa 
Drazdíka, jeho rodiče, rodiče Větrovských a 
za nemocného švagra Miroslava 
9,15 Misijní koláč 

 10,00 mše 
svatá  



VZPOMÍNKOVÁ BOHOSLUŽBA 
 

k 200. výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby 
spojená s modlitbou na místě jeho úmrtí 

 

 
 

sobota 11. 4. v 10.00 hodin 
Rybova mohyla  nad Voltuší  

 
Srdečně vás zvou 

Římskokatolická farnost Starý Rožmitál  
a Město Rožmitál pod Třemšínem  

 


