
zdrojů duchovního života. Posvěcující moc Ducha Svatého je posiluje ve svatosti. Duch Svatý 
spojuje srdce křesťanů mnoha tradic. Tyto prvky společenství, které „pocházejí od Krista a k němu 
vedou, právem patří k jediné Kristově církvi“. 

 

Walter kardinál Kasper (*1933), předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů.  
Převzato z knihy: Walter kardinál Kasper: Duchovní ekumenismus. Praktické podněty pro jeho uskutečňování.  

Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 
 
 

Vloni ve světě násilně zemřelo 12 pastoračních pracovníků 
Agentura Fides zveřejnila seznam pastoračních pracovníků, kteří v průběhu minulého roku zemřeli 
násilnou smrtí. Podle dostupných informací bylo v uplynulých dvanácti měsících zavražděno deset 
kněží, jedna řeholnice a jedna laická pastorační pracovnice. Již čtvrtým rokem si smutný primát 
v násilných úmrtích uchovává Amerika – na tomto kontinentu přišlo o život šest kněží. V Africe 
zemřeli tři kněží a jedna řeholnice, v Asii jeden kněz a jedna laická pracovnice. Většina úmrtí souvi-
sí s pokusy o krádež či loupežným přepadením. Patří sem případ sestry Liliany Mapalayi, která byla 
ubita k smrti na svém pracovišti – v lyceu své kongregace, kde vedla účetnictví. Otec Anastasius 
Nsherenguzi zase zaplatil svým životem za to, že se snažil oddělit od sebe dva znesvářené mládež-
nické klany. Laická pracovnice Conchita Francisco byla zastřelena před katedrálou v jihofilipín-
ském Bongao, kde panuje napětí kvůli přítomnosti kriminálních a pirátských gangů.  
Vatikánská agentura upozorňuje, že počet úmrtí zahrnovaných do každoročního seznamu nemusí 
být konečný. Za prvních deset let třetího tisíciletí (2001-2011) podle údajů agentury Fides položilo 
život za víru celkem 281 pastoračních pracovníků. 

 

 
Zprávy a oznámení 

 

 

Setkání mladých 
V pátek 25. 1. 2013 srdečně zveme naše mladé, ale i děti a dospělé na setkání s následujícím programem: 
18,00 hodin – farní kostel: mše svatá s dětmi a mládeží, 19,00 hodin – fara: setkání mladých a všech 
ostatních zájemců s Jiřím Hronkem a Václavem Vlnou z Písku na téma: Jak jsme putovali do Santi-
aga de Compostella, aneb Bůh nás vede na naší pouti (viz plakát).  
 
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  
℡ 318 665 182  Uzávěrka příštího čísla je ve středu 30. 1. 2013. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová 
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz 
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Jer 6,16:  

„ Toto praví Hospodin: ‚Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá 
cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid.‘…“ 

 
Liturgické mezidobí 

 

Liturgické mezidobí (latinsky Tempus per annum) je v liturgickém kalendáři naší – Římskokatolic-
ké – církve období mezi vánočním a velikonočním okruhem. 
Liturgická reforma Druhého vatikánského koncilu určila počítání nedělí v mezidobí takto: od první-
ho týdne po svátku Křtu Páně následuje 2. neděle v mezidobí. Předposlední číslovaná neděle je 
33. neděle v mezidobí. Poslední nedělí (34.) liturgického mezidobí je slavnost Ježíše Krista Krále a 
následuje 34. týden – poslední v mezidobí). Další neděle je 1. adventní jako začátek nového litur-
gického roku. 
Takto stanovené liturgické mezidobí je přerušeno pohyblivým začátkem postní doby a opět navazu-
je týdnem po Seslání Ducha svatého. Liturgické mezidobí tedy trvá od pondělí po Svátku Křtu Páně 
(to je vždy pondělí 1. týdne mezidobí) do úterý před Popeleční středou – toto období se nazývá též 
I. Mezidobí.  Liturgické mezidobí pak pokračuje od pondělí po Slavnosti Seslání Ducha svatého do 
soboty před 1. nedělí adventní (to je vždy sobota 34. týdne mezidobí) – toto období se nazývá též 
II. Mezidobí. 
 
K liturgickému mezidobí se pravidelně vážou i slavnosti a též tzv. svátky Páně a jedna vzpomínka: 
Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) 
slavnost Nejsvětější Trojice – neděle po Seslání Ducha svatého 
slavnost Těla a Krve Páně – čtvrtek po 2. neděli po Seslání Ducha svatého 
slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – pátek po 3. neděli po Seslání Ducha svatého 
svátek Proměnění Páně – 6. srpna 
svátek Povýšení sv. Kříže 
slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
slavnost Ježíše Krista Krále – 34. neděle v mezidobí 
 
Význam mezidobí zdůrazňuje zelená liturgická barva používaná v tomto období: je to symbol nadě-
je: I. a II. Mezidobí jsou období, kdy se s křesťanskou nadějí připravujeme na důležité doby v roce -
advent a půst. Zároveň je ale zelená barva barvou života, a to značí, že liturgické mezidobí je období 
soustředění se na každodenní život s Kristem a v Kristu. 
Kéž nám Pán dá sílu rozvíjet tento život nejen v letošním liturgickém mezidobí, ale i v celém litur-
gickém roce. 

Sestavil P. Jan Kuník 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



Zprávy z církve 
 

Tříkrálová sbírka hlásí první výsledky 
Letošní Tříkrálová sbírka postupně vstupuje do další fáze. Po koledě je nutné zapečetěné pokladnič-
ky úředně otevřít, vykoledované peníze spočítat a odeslat na centrální sbírkové konto. Zatím bylo ke 
konci minulého týdne sečteno více než 26 milionů korun.  
První výsledky sbírky dávají důvod k mírnému optimismu: po otevření zhruba třetiny pokladniček 
se letos zatím vykoledovalo 25 712 540 Kč. Po přičtení DMS, které přišly 6. 1. během Tříkrálového 
koncertu (36 131 DMS, což představuje 975 537 Kč), činí prozatímní výtěžek letošní Tříkrálové 
sbírky částku 26 688 077 Kč. Téměř dvě třetiny pokladniček však ještě čeká na otevření a dobrovol-
nické skupinky navíc koledují podle místních podmínek až do dneška, pondělí 14. ledna 2013. 
Průběžně aktualizovaný přehled letošních výsledků sbírky naleznete na stránkách: 
http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/. 
V roce 2012 se díky štědrým dárcům vybrala dosud rekordní částka – přes 75 milionů korun. Kolik 
se vykoleduje letos, může veřejnost tipovat v soutěži na Facebooku (www.facebook.com/Trikralova 
sbirka). O projektech z minulých let a nových záměrech více na: www.trikralovasbirka.cz. 
Přispět do sbírky můžete zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na 
pomoc potřebným jde 27 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.). Podpořit sbírku je možné také pří-
spěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777). 
Většina prostředků směřuje na pomoc potřebným v regionu, kde byly peníze vykoledovány. Deseti-
na výnosu pomůže v zahraničí.  
Dnes již tradiční sbírku tříkrálových koledníků pořádá Charita ČR s podporou Nadace České spoři-
telny. 

Jan Oulík, Charita ČR;  František Jemelka, TS ČBK, P. Jan Kuník 
 
 

 
        VÝSLEDEK „CHARITNÍ 

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2013“ 
 

Sbírka letos proběhla už podvanácté a vybralo se celkem 28 506,- Kč, což je nejvíce za 
dobu organizování sbírky. V Rožmitále vybíralo 5 skupinek skautů, které zajišťovala paní M. Šeb-
ková. Ve Starém Rožmitále vybírala skupinka koledníků ve složení:  BARČA DRECHSLEROVÁ, 
MARKÉTKA HORYCHOVÁ A IVETKA VAVROVSKÁ. Ve Voltuši nám pomohla vybírat paní 
ČÁSTKOVÁ ML. SE SVÝMI DĚTMI a ve Věšíně paní Vengrínová s koledníky – DARINKOU 
VENGRÍNOVOU, VIKTORKOU VENGRÍNOVOU A TEREZKOU BENDOVOU. V Březnici 
opět vybíraly 2 skupinky koledníků pod vedením paní Nesvedové a Bartákové.  
 
VELKÝ DÍK PATŘÍ: 
→  VŠEM DÁRCŮM 
→ DĚTEM=TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDNÍK ŮM A VEDOUCÍM SKUPINEK, BEZ KTERÝCH 
BY SE SBÍRKA NEMOHLA USKUTEČNIT!!! 
Vybraná částka byla odeslána na sbírkový účet Charity ČR Praha. Ta pak přidělí jednotlivým 
charitám 65 % z výtěžku sbírky na schválený záměr. V Rožmitále to bude roční školné a 
zdravotní péče 18letého chlapce z Indie Sachina Sadhure v rámci projektu „Adopce na dálku“ 
- 6 000,- Kč – studuje už vyšší stupeň školy – a také na pomoc sociálně potřebným rodinám 
z Rožmitálska a Březnicka. 35 % výtěžku použije Charita ČR na provoz různých charitních zaří-
zení a sociální pomoc u nás i v zahraničí.  
 
KDO BY CHT ĚL JEŠTĚ PŘISPĚT DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY, M ŮŽE POMOCÍ DÁR-
COVSKÉ SMS VE TVARU – DMS KOLEDA – POSLAT NA Č. 87777 (CENA SMS JE 
30 KČ, CHARITA OBDRŽÍ 27 K Č). 

Jana Horníková 

 
Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013 
Ve dnech 18. – 25. ledna 2013 probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů. Dny 18. – 25. ledna 
jsou na severní polokouli tradičním termínem Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Tato data navrhl 
v r. 1908 Paul Wattson, aby spojil svátky sv. Petra a sv. Pavla, a tato doba tak má symbolický vý-
znam. Na jižní polokouli, kde leden patří do období prázdnin, využívají církve k oslavě týdne mod-
liteb jiné dny, např. kolem Letnic (jak zněl návrh Hnutí pro víru a řád v r. 1926), jež mají pro jedno-
tu církve také symbolický význam. 
Biblický text, ze kterého se letos vychází: 
„Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj 
předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními býčky? Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, 
v deseti tisících potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj 
hřích plod svého lůna?“ 
Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, 
miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. 
(Mi 6,6-8)  

Autor: František Jemelka. Redakčně upraveno. 
 
 

Co křesťany spojuje, je silnější než to, co je rozděluje 
Foto: Štěpánka Flodrová 

 

Modlitba k řesťanů za jednotu 
je účastí na modlitbě Ježíše 
Ježíš se modlil v předvečer 
svého utrpení a smrti: „Ať jsou 
všichni jedno. Jako ty, Otče, ve 
mně a já v tobě, tak i oni ať jsou 
v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi 
mě poslal“ (Jan 17,21). Je pří-
značné, že Ježíš nevyjádřil svou 
touhu po jednotě nejprve přiká-
záním pro učedníky nebo jejich 
poučením, nýbrž modlitbou 
k Otci. Jednota je dar shůry, 
který pochází a roste ze spole-
čenství lásky s Otcem, Synem a 
Duchem Svatým. Modlitba 
křesťanů za jednotu je tedy pokornou, ale důvěrnou účastí na modlitbě Ježíše, který slíbil, že každá 
modlitba pronesená v jeho jménu bude vyslyšena Otcem. 
 

V dějinách byli hlavními iniciátory jednoty muži a ženy modlitby 
Duchovní ekumenismus nachází své vyjádření v „soukromých a veřejných modlitbách za jednotu 
křesťanů“. Protože jednota je darem, je vhodné, aby se křesťané modlili za jeho udělení společně: 
„Takové společné modlitby jsou jistě velmi účinný prostředek k vyprošení milosti jednoty a auten-
tický výraz společenství: ‘Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed 
nich’ (Mt 18,20).“  Modlitba za jednotu je královským prahem, jímž se vchází do ekumenismu. To 
ona vede křesťany k novému pohledu na Boží království a na jednotu církve; to ona prohlubuje 
jejich pouta společenství; to ona jim dává schopnost vypořádat se s bolestnými vzpomínkami, tíži-
vými sociálními břemeny a lidskými slabostmi. V každém období dějin byli hlavními iniciátory 
smíření a jednoty muži a ženy modlitby kontemplace, kteří rozdělené křesťany inspirovali k obnově 
úsilí o jednotu. 
 

Mnohem silnější je to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje 
Křesťané mohou s radostí a vděčností potvrdit: „Mnohem silnější je to, co nás spojuje, než to, co nás 
rozděluje.“ Všichni křesťané vyznávají víru v Boha, Otce všemohoucího, v Ježíše Krista, Božího 
Syna a Spasitele, a v Ducha Svatého, Obhájce, Dárce života a svatosti. Skrze svátost křtu se rodí 
k novému životu a jsou připojeni ke Kristu. Ctí Písmo svaté jako slovo Boží a uznávají ho jako 
trvale platnou normu pro víru i pro život. Společně se modlí  a čerpají z dalších početných společných  



 

 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 21. ledna do 3. února 2013 
Starý Rožmitál 

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

Pondělí 21. 1.  mše sv. není   

Úterý 22. 1.  17,00  Za dceru Báru   

Středa 23. 1.  17,00  Za uzdravení duše a za ochranu 
pro syna Tomáše  18,00 modlit. skup. 

Společ. centrum 

Čtvrtek  24. 1. 19,00 farní rada na faře 8,30 Za Františka a Jarmilu Uškovy 
a celý jejich rod  17,00 mše svatá 

Voltuš 

Pátek 25. 1. 

18,00 mše svatá s dětmi a mládeží (Za Miroslava 
Máru a rodinu Šaršovu) 
19,00 Jak putovat do Compostely – setkání 
mladých a všech zájemců o zajímavé vyprávění – na 
faře. Viz plakát. 

   

Sobota 26. 1.  18,00 Za Emila Stehlíka a jeho rodiče   

Neděle 27. 1. 8,15 Za † Miladu Folaufovou a její rodiče, za Jana 
a Františku Baliharovy  9,45  

mše svatá  

Pondělí 28. 1.  mše sv. není   

Úterý 29. 1.  17,00 Za dceru Báru   

Středa 30. 1.  17,00 Za uzdravení duše a za ochranu 
pro syna Tomáše  18,00 bibl. hodina 

Společ. centrum 

Čtvrtek  31. 1.  8,30 Za Emila Stehlíka a jeho rodinu  14,30 mše svatá 
Centrum soc. služeb 

Pátek 1. 2.  18,00 Na poděkování za 78 let života 
a prosba o požehnání v dalším roce   

Sobota 2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 
18,00 Za Karla Kozla, jeho rodiče a d. v o.    

Neděle 3. 2. 8,15 Za Anežku Brettlovou  
a Svatoblažejské požehnání  

9,45 mše sv. 
z Uvedení Páně do 
chrámu + adorace 

  

Tříkrálová sbírka 2013 

Rožmitálské kolednice                                                                                                             Věšínské kolednice  

        


