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Když už nevíš kudy dál, leť poslepu jako pilot v mlze… 

 

Když už nevíš kudy dál, leť poslepu jako pilot v mlze a svěř se vedení toho druhého: neviditelného. 
   (Phil Bosmans) 

 
 

Po celý život jsem zakoušel Ježíšovu přítomnost 
„Nevěřím v Boha některých teologů, kteří o něm mluví abstraktně a často nesrozumitelně. Já věřím 

v Boha, který je mi neustále nablízku, 
přítomen se svou nezměrnou láskou. 
Prožíval jsem na své cestě životem stále 
jeho přítomnost a přispění. Cítil jsem se 
vždy zcela v Božích rukou. Bůh je pevnou 
půdou pod mýma nohama. Na vlastní kůži 
jsem zakusil, že obrací k dobrému všech-
no v životě těch, kteří ho milují. 
Po celý svůj život  jsem zakoušel Ježíšovu 
přítomnost, zvláště pak ale v kritických 

okamžicích.  Zakusil jsem, že Ježíš nechá člověka někdy dojít až i na pokraj zoufalství, aby ho uvedl 
na dobrou a správnou cestu, kudy ale momentálně jít nechce. Bůh má spousty pomocníků, říkám jim 
‘andělé’. Andělé s lidskou tváří, kteří se objevují ve tvé blízkosti v nejkritičtějších chvílích jen 
proto, aby ti dali zakusit jeho lásku a péči.“  (Phil Bosmans) 
 

Bůh je naším průvodcem, je na naší straně, jde s námi 
Někteří lidé se nechávají blokovat strnulým obrazem Boha, který jako 
by měl se světem a s každým člověkem neměnný plán. 
Potom by ale však měl smůlu ten, kdo by se jednou zmýlil či nechtěl 
Boha poslouchat. Bůh by pak jenom přihlížel. Ale je toto Bůh? Bůh 
nechává člověka volit! Povolání je cesta, která postupně vzniká 
v rozhovoru Boha a člověka. Bůh je průvodcem, který stojí na naší 
straně. Jde s námi, vábí nás, dává nám nenápadně znamení a čeká na 
naši odpověď. Z dialogu Boha a jeho stvoření vznikají dějiny. 
Je tedy potřeba naslouchat Bohu a potom hlavně vykročit, něčeho se 
odvážit. Kdo se příliš dlouho nemůže rozhodnout, byl by ošizen o celý 
život. To by bylo to nejhorší rozhodnutí. Jako člověk, který při horské 
túře zvažuje, zda má vyrazit, když zahlédne celou cestu k vrcholu již 
v údolí, s výstupem nikdy nezačne. Není dostačující, když vidíme 
příští značku a vydáme se směrem, kterým ukazuje? Také povolání je 
„jako stezka s ukazateli. Každý vede k příští značce, aniž bychom znali 
konečný cíl“, říká jedno španělské úsloví. 

 Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



 

Bůh ukrytý i za náhodami 
Bůh sám vstoupil do pomíjivosti naší existence a stal se 
člověkem. Přišel k nám, a proto i my můžeme přijít k němu. 
Náš život je jedním velkým hledáním Boha. Jakmile se vy-
dáme na cestu, on k nám sám přijde, půjde s námi a převez-
me vedení naší výpravy. 
Někteří z nás nevědí, kam jejich pouť vede. Sedí v uhánějí-
cím vlaku, ale netuší, kam je veze. Naopak ti, kteří se učí 
rozpoznávat Boha, ví, že jsou na cestě k němu, že jejím cílem 
je právě on. Boží vůdcovská role v našem putování je větši-
nou skryta za náhodnými událostmi, ale víra nás učí jeho 
láskyplnou péči ve všem rozlišovat. Hledáme-li ho poctivě ve 
všem, ve všem ho nalezneme a všechno nás povede k němu 
blíž. 
V trvalém hledání Boha najdeme nejhlubší pokoj a klid. 
 
Víra je hvězdou, jež osvěcuje naši cestu 
Hledat Boha je dobrodružství. Nikdo z nás ale předem neví, 
kudy naše cesta k naplněnému životu v Bohu povede. Vydá-

váme se na cestu bez mapy, jako se vydali mudrci, kteří se přišli poklonit nově narozenému Kristu. 
Mnohdy máme dojem, že jsme sešli z cesty, že bloudíme a že jdeme oklikami. Jsme-li však rozhod-
nuti Boha najít, bude naše stezka v jeho očích vždycky přímá. Jediná věc nás může skutečně zavést 
na scestí, a sice že ztratíme z obzoru pevný cíl. Není-li jím Bůh, počítejme s tím, že promarníme 
hodně času. Nevíme-li už, kam směřujeme, vnitřně se unavíme a zestárneme. Máme-li však pořád 
Boha před očima, naše srdce si uchová mládí a svěžest. 
Víra je hvězdou, jež nás vede k cíli. Po všechny dny a noci života, ve všech údolích i na vrcholcích 
hor máme vždycky vztažný bod. 
 

Jdi svou cestou a neznepokojuj se 
V každém okamžiku života tě zachrání úplnější a rozsáhlejší odevzdanost. To už se člověk na sebe 
ani nerozčiluje, ani se nesnaží proti čemukoliv obrnit: otevírá okna i dveře své duše, aby Bůh mohl 
přijít, kdy bude chtít a jak bude chtít. Jdi proto svou cestou a neznepokojuj se, cesta jde rovně a ty 
jen stoupej vzhůru. A je na Bohu, aby ji před tebou dle své svrchované vůle, jíž je láska, každodenně 
otevíral, zvláště když se všecko zatemňuje… 
Neboj se! Pokud si představuješ, co by se mohlo stát zítra či pozítří, bude to působit zle. Chraň se jít 
dál než od rána do večera a od večera do rána. Budeš-li každou takovou cestu konat s Ježíšem, není 
možné, aby tě nedovedl do přístavu, do skutečného Přístavu. Ponoř se do Ježíšova pokoje; tak jako 
to činil on, o samotě, v noci, na hoře. A když se do něho takto ponoříš, bude to působit jako ten 
nejblahodárnější lék. 
 

Nedívej se dopředu ani dozadu, ale k širému nebi 
Celá budoucnost před námi jakoby tone v temnotě. Existuje ale drahocennější jistota, než jakou nám 
může poskytnout celý svět! Pokud se totiž snažíme následovat JEŽÍŠE, provede nás přes veškeré 
pozemské utrpení a temnoty k nekonečné slávě. Odevzdejte se proto cele Boží vůli a nedívejte se 
dopředu ani dozadu, ale k širému nebi, kde je Bůh. Pak shůry sestoupí až do vašich duší veliká něha 
a mír. „Nedělejte si starosti o zítřek… každý den má dost vlastního trápení“ (Mt 6,34). Odevzdejte 
se Jemu, a váš vnitřní pokoj se obnoví. Jestliže se totiž dnes snažíte milovat, pak zítra vám Bůh dá 
vykonat s radostí to, co si přeje, abyste zítra vykonali. 
 

Zpracováno podle knih: W. Stinissen: „I dnes je den Boží – rozjímaní na celý rok“; Mark Deltour: „Setkání 
s Philem Bosmansem“; Josef Maureder: „Porozumět Božímu volání“; Karel Herbst: „O Božím vedení“, Char-
les Journet „Jako ohnivý šíp“, Foto: Pavel Semela 

http://www.vira.cz 



POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE U PŘÍLEŽITOSTI  
XXII. SV ĚTOVÉHO DNE NEMOCNÝCH 11. ÚNORA 2014 
Víra a láska: «Také my jsme povinni položit život za své bratry» (1 Jan 3,16)  

 

Drazí bratři a sestry, 
1. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: «Také 
my jsme povinni položit život za své bratry» (1 Jan 3,16), se obracím zvláště na nemocné a na 
všechny, kdo jim poskytují svou pomoc a péči. Církev ve vás poznává, drazí nemocní, zvláštní 
přítomnost trpícího Krista. Je tomu tak, protože za každým naším utrpením, ba dokonce v jeho nitru, 
je utrpení Kristovo. Kristus spolu s námi nese jeho tíži a odhaluje jeho smysl. Když Boží Syn vy-
stoupil na kříž, zrušil samotu utrpení a osvítil její temnotu. Jsme tím uvedeni do tajemství Boží 
lásky k nám, která dodává naději a odvahu: naději, protože v Božím záměru lásky se i noc bolesti 
otevírá velikonočnímu světlu; a odvahu k tomu, abychom každé nepřízni čelili v jeho společenství a 
ve spojení s ním. 
2. Boží Syn, který se stal člověkem, neodstranil z lidské zkušenosti nemoc a utrpení, ale tím, že ho 
vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný rozměr. Nový rozměr utrpení spočívá v tom, že již nemá 
poslední slovo, jímž je nový život v plnosti; proměna je dána tím, že ve spojení s Kristem se nemoc 
a utrpení mohou stávat pozitivními. Ježíš je cesta, po níž můžeme jít s jeho Duchem. Jako Otec 
daroval z lásky Syna a Syn z téže lásky daroval sám sebe, i my můžeme milovat ostatní, tak jako 
Bůh miloval nás, a dávat za své bratry život. Víra v dobrého Boha se stává dobrotou, víra 
v ukřižovaného Krista se stává silou k tomu, abychom milovali až do konce i nepřátele. Důkazem 
autentické víry v Krista je sebedarování, rozdávání lásky bližním, zvláště tomu, kdo si ji nezaslouží, 
kdo trpí a kdo je na okraji společnosti. 
3. V síle křtu a biřmování jsme povoláni, abychom se přizpůsobovali Kristu, milosrdnému Samari-
tánovi všech trpících: „Z toho jsme poznali lásku: že Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme 
povinni položit život za své bratry“ (1 Jan 3,16). Když k těm, kdo potřebují péči, přistupujeme 
láskyplně, přinášíme jim uprostřed rozporností tohoto světa naději a Boží úsměv. Když se velkorysá 
odevzdanost druhým stane stylem naší činnosti, vytváříme prostor pro Kristovo srdce, zahříváme se 
jím, a tak přinášíme svůj příspěvek pro příchod Božího království. 
4. Abychom rostli v něžnosti a v ohleduplné a delikátní lásce, máme křesťanský vzor, k němuž 
můžeme s jistotou obracet svůj pohled. Je to Ježíšova Matka a naše Matka, která je pozorná vůči 
Božímu hlasu a potřebám a těžkostem svých dětí. Panna Maria, vedena Božským milosrdenstvím, 
které se v ní ztělesňuje, zapomíná na sebe a spěšně se vydává na cestu z Galileje do Judeje, aby se 
setkala se svou sestřenicí Alžbětou a pomáhala jí; na svatbě v Káni se přimlouvá u svého Syna, když 
vidí, že při oslavě došlo víno; během celé své životní cesty nosí v srdci slova starého Simeona, která 
předpovídají meč, jenž pronikne její duši, a odvážně zůstává stát u paty Ježíšova kříže. Ona ví, jak 
jít po této cestě, a proto je Matkou všech nemocných a trpících. Můžeme se k ní utíkat s důvěrou a 
synovskou oddaností a být si jisti, že nám bude pomáhat a podporovat nás a že nás neopustí. Ona je 
Matkou Ukřižovaného Zmrtvýchvstalého; zůstává s námi v našich křížích a provází nás na naší 
cestě ke zmrtvýchvstání a k plnému životu. 
5. Svatý Jan, učedník, který stál s Marií u paty kříže, nás uvádí k pramenům víry a lásky, k srdci 
Boha, který „je láska“ (1 Jan 4,8.16), a připomíná nám, že nemůžeme milovat Boha, pokud nemilu-
jeme bratry. Kdo stojí s Marií pod křížem, naučí se milovat jako Ježíš. Kříž „je jistota věrné Boží 
lásky k nám. Lásky tak velké, že dokáže vstoupit do našeho hříchu a odpustit ho, vstoupit do našeho 
utrpení a dát nám sílu nést ho, vstoupit i do naší smrti a zvítězit nad ní a dát nám spásu… Kříž také 
vyzývá k tomu, abychom se nechali nakazit touto láskou, učí nás, abychom se na druhé dívali vždy 
s milosrdenstvím a s láskou, zvláště na ty, kdo trpí, kdo potřebují pomoc“ (Křížová cesta s mladými, 
Rio de Janeiro, 26. července 2013). 
Svěřuji XXII. Světový den nemocných přímluvě Panny Marie, aby pomáhala nemocným lidem 
prožívat jejich utrpení ve společenství s Ježíšem Kristem a podporovala ty, kdo se o ně starají. Všem 
nemocným, zdravotnickým pracovníkům i dobrovolníkům ze srdce uděluji své apoštolské požehnání. 
Ve Vatikánu 6. prosince 2013 

              FRANTIŠEK  



Smuteční oznámení   Mons. Karel Fořt 
 

S vírou ve vzkříšení a věčný 
život oznamujeme, že byl v 
úterý 21. ledna 2014, ve 
věku 92 let, Pánem života a 
smrti na věčnost povolán 
Mons. Karel FOŘT, zakla-
datel České duchovní služby 
v Německu a dlouholetý 
redaktor rádia Svobodná 
Evropa. Zádušní mše svatá 
byla sloužena v pátek 

31. ledna 2014 od 10,00 hodin v katedrále sv. Mi-
kuláše v Českých Budějovicích. Poslední rozloučení 
se zesnulým a uložení do hrobu proběhlo ve 14 ho-
din na hřbitově na Práchni u Horažďovic. Prosíme 
o vzpomínku při mši svaté a modlitbu za něho. 
 

Pár slov o zesnulém 
Mons. Karel Fořt se narodil 8. listopadu 1921 
v Rožmitále pod Třemšínem. Své dětství prožil ve 
Skočicích v blízkosti Vodňan a v Horažďovicích. 
Zde se také stal skautem. 
Kvůli protinacistickým materiálům nalezeným ve 
skautské klubovně jej roku 1940 zajalo Gestapo, ná-
sledující čas strávil v českobudějovické věznici. Tato 
zkušenost v něm upevnila rozhodnutí stát se knězem. 
Mons. Karel Fořt nastoupil do semináře, avšak 
roku 1942 musel odcestovat na nucené práce. Po 
válce studia dokončil a roku 1948 byl vysvěcen na 
kněze. V této době také pomáhal některým lidem 
přejít přes hranice. 
Roku 1950 dostal varování, že se blíží jeho zatčení a 
následně vykonstruovaný proces, a proto emigroval 
do Německa. Následně odcestoval do Alžírska, kde 
se staral o francouzské, italské a španělské křesťany. 
Roku 1960 odešel do Mnichova. Zde pečoval 
o české emigranty a sloužil české mše sv. v kostele 
sv. Štěpána. V Německu postupně vybudoval síť 
českých center. Roku 1980 nastoupil do Rádia 
Svobodná Evropa, kde měl na starosti pořady 
o náboženství a přímé přenosy českých bohoslu-
žeb. V rozhlase působil ještě na začátku 90. let. Po-
té žil střídavě v kněžském domově v Českých Bu-
dějovicích a v Mnichově na české faře. V roce 
2012 převzal řád T. G. Masaryka za celoživotní dí-
lo. Zemřel 21. ledna 2014 v Českých Budějovicích 
ve věku 92 let. 

www.bcb.cz 
 
 

P. S.: Karmelitánské nakladatelství vydalo knihu rozhovorů s Mons. Fořtem s názvem Život voněl 
člověčinou. Podrobná životopisná data lze nalézt na stránkách České duchovní služby v Německu. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  
℡ 318 665 182 Uzávěrka příštího čísla je ve středu 12. 2. 2014. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová 
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz 



VÝSLEDEK 
„CHARITNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2014“   
 

Vybralo se celkem  29 697 Kč 
 z toho:  
v kostele ve Starém Rožmitále     2 479 Kč
1 skupinka ve St. Rožmitále pod vedením pí Hochmutové  4 801 Kč        
1 skupinka v Rožmitále pod vedením Verči Jarosilové  3 419 Kč
3 skupinky Skautů Rožmitál     6 558 Kč
1 skupina Skautů Voltuš     3 727 Kč
3 skupinky v Březnici     7 058 Kč
ve Hvožďanech v kostele     1 655 Kč
 

Poděkování patří: 
• všem DÁRCŮM, kteří třeba i ze svého mála přispěli  
• všem DĚTEM – TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDNÍK ŮM A VEDOUCÍM SKUPINEK:

Drechslerové, Zuzce Melicharové, Yvetě Vávrovské, Matouši Juřicovi, Tomáši Marešovi, 
Silvovi Brňákovi, Veronice Jarosilové, paní Hochmutové nejen za vedení skupinky, ale i za 
motivaci dětí na hodinách náboženství. 

• Z řad rožmitálských Skautů – paní Magdě Šebkové, které vše organiza
pomáhala při sbírce; Lence Kovaříkové, Johance Čípelové, Anežce Tů
chové, Adélce Holečkové, Klárce Bernáškové, Majdě Černovské, Barborce Šebkové, Luky 
Přigrodskému, Elišce Tůmové, Radce Srnkové, Pétě Jeníčkové, Ivč
Čičatkové. 

• Z Březnice – všem dětem za doprovodu paní D. Nesvedové, J. Bartákové, P. Liebnerové
• paní Bc. M. Sladké z MěÚ v Rožmitále, která za úřad zajišťovala zapečetění 
• I. a V. Holanovým a Markétě Drechslerové za pomoc s opravou kostým
 

Využití výt ěžku sbírky: 
Vybraná částka byla odeslána na sbírkový účet Charity ČR Praha. Ta pak přidě
tám 65 % z výtěžku sbírky na předložený a schválený záměr. Letos to bude op
19letého chlapce z Indie Sachina Sadhure v rámci projektu „Adopce na dálku“ (6 000 K
také na pomoc potřebným rodinám a jednotlivcům z Rožmitálska. Stejně
letech bude vybraná částka v Březnici použita také na pomoc potřebným lidem. 
35 % výtěžku použije Charita ČR na provoz různých charitních zařízení a sociální pomoc u
KDO BY CHT ĚL JEŠTĚ PŘISPĚT DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY, M Ů
SMS VE TVARU – DMS KOLEDA – POSLAT NA Č. 87777 (CENA SMS JE 30
RITA OBDRŽÍ 28,50 KČ.) 
 
Pouť do Říma k cestě našich biskupů Ad limina 
Poutní centrum Biskupství královéhradeckého připravilo dva zájezdy kněží a v
Čech, Moravy a Slezska na nadcházející návštěvu Říma Ad limina. Pouť z Č
hům bude zahájena v Římě na Světový den nemocných (připadá na den památ
ské) v úterý 11. 2. 2014 a vrcholí při setkání se svatým otcem Františkem, které je plánováno na den 
výročí úmrtí sv. Cyrila, tedy 14. února. Každý ze 7 dnů (pouť pro věřící je konána mezi 10. a 17. 
únorem 2014) budou poutníci slavit mši svatou, a to vždy v jedné z římských bazilik.
zajištěním ČBK opět pověřila ČBK Poutní centrum Biskupství královéhradeckého a 
skou Fatimu v Koclířově. Centrum přijímá přihlášky na pouť do Říma autobusem,
17. 2. 2014. V ceně 7.950,- Kč je zahrnuta doprava, ubytování v hotelu v Římě
Rovněž se ještě co nejdříve můžete hlásit na tutéž pouť letecky z Prahy. Př
centrum Biskupství královéhradeckého, Velké nám. 35, 500 01, Hradec Krá
800 nebo 731 598 752, e-mail: recepce@cm-fatima.cz; poutnik@bihk.cz ; www.bihk.cz

Více: http://tisk.cirkev.cz/z-domova/pout-do-rima-k-ceste-nasich-biskupu
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A VEDOUCÍM SKUPINEK:  Barče 
řicovi, Tomáši Marešovi, 

ákovi, Veronice Jarosilové, paní Hochmutové nejen za vedení skupinky, ale i za 

které vše organizačně zajišťovala a též 
ípelové, Anežce Tůmové, Terezce Hory-

Barborce Šebkové, Luky 
čkové, Ivče Vávrovské a Lucce 

paní D. Nesvedové, J. Bartákové, P. Liebnerové.    
četění a rozpečetění kasiček 

opravou kostýmů pro koledníky. 

R Praha. Ta pak přidělí jednotlivým Chari-
etos to bude opět na roční školné 
„Adopce na dálku“ (6 000 Kč) a 

Stejně tak jako v minulých 
řebným lidem.  

ízení a sociální pomoc u nás i zahraničí.  
SBÍRKY, M ŮŽE DÁRCOVSKOU 

CENA SMS JE 30 KČ, CHA-

ipravilo dva zájezdy kněží a věřících s biskupy 
ť z ČR k apoštolským pra-

ipadá na den památky Panny Marie Lurd-
i setkání se svatým otcem Františkem, které je plánováno na den 

ěřící je konána mezi 10. a 17. 
římských bazilik. Organizačním 

BK Poutní centrum Biskupství královéhradeckého a Českomorav-
Říma autobusem, ve dnech 10. - 

Římě, průvodce, pojištění. 
Přihlášky přijímá: Poutní 

ám. 35, 500 01, Hradec Králové. Kontakt: 731 646 
www.bihk.cz. 

biskupu-ad-limina, /www.bcb.cz 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koledníci z Březnice 

Skauti Koledníci ve Starém Rožmitále 



Zápis ze schůzky farní rady dne 14. 1. 2014 
 

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

Úvodní slovo p. faráře, přivítání přítomných členů a seznámení s programem 
 

Kontrola minulých úkol ů: 
 

Finanční situace farnosti 
- p. Hochmut – přednesl přepracovaný příspěvek pro farníky a připomínky 
- p. farář – doporučuje, aby farníci své dotazy ohledně řešení finanční situace farnosti sdělili 

p. faráři nebo některému členu farní rady 
- všichni členové farní rady – diskuse o příspěvku, připomínky k některým formulacím v příspěvku 
- sl. Hoyerová – je třeba stanovit nějaký harmonogram; zápis ze schůzky farní rady konané 

17. 12. 2013 dodnes nevyšel ve FZ, farníci tudíž zatím nejsou informováni; zápis vyjde až 
v 1. čísle FZ, tedy 19. 1.  

- schválen následující harmonogram: 
 zápis ze schůzky farní rady 17. 1. 2013 vyjde v 1. čísle FZ 19. 1. 2014; zápis z této schůzky 

farní rady (14. 1.) vyjde 2. 2. ve 2. čísle FZ, v tomtéž čísle by také měla být uveřejněna účetní 
závěrka roku 2013; farníci tak budou mít k dispozici informace o finanční situaci farnosti; sdě-
lení farníkům v závěru nedělní mše by mělo být předneseno 9. 2. 2014; text výzvy bude uveřej-
něn 16. 2. ve 3. čísle FZ 

- Způsoby finančního příspěvku: 1) většina farníků bude i nadále přispívat do sbírky, 2) převo-
dem na účet farnosti; takové dary si lze odečíst ze základu daně, ale příspěvek musí být určen 
na konkrétní účel, nejlépe „na provoz farnosti“; na konci příslušného roku farnost dárci vydá 
potvrzení pro odečet ze základu daně 

- P. Liška – je třeba oslovit celé město, dárci nemusí být jen z řad farníků; je třeba osvěty, vysvět-
lení daných problémů (např. restituce), farnost koná aktivity prospěšné celému městu, prosba o 
informace, jejich velmi málo 

 

Noc kostelů 
- termín letošní Noci kostelů byl centrálně stanoven na pátek 23. 5. 2014 
- schůzka členů přípravného týmu je svolána na faru v úterý 11. 2. 2014, je třeba zapojit co nejví-

ce schopných dobrovolníků 
- výzva p. faráře do řad farní rady – Hochmutovi, Hoyerovi, pí Horníková, p. Hořejší, p. Drazdík, 

p. Liška, p. Mareš, všichni přislíbili aktivní účast 
- p. Hoyer – termín Noci kostelů koliduje s volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteč-

ní v pátek 23. 5. a v sobotu 24. 5., organizátoři Noci kostelů nemohou být členy volebních komisí 
 

Internet na faře 
- p. farář – webové stránky farnosti už fungují, ale nefunguje internet na faře, povolán technik 

z Internetu PB 
- p. Hochmutová – prosba, aby byl na úvodní stránku farního webu přidán odkaz na webové 

stránky Třemšínských kvítek 
 

Nové informace: 
- p. farář – o. biskup vydal rozhodnutí, že naše farnost musí od 1. 1. 2014 přejít z jednoduchého 

na podvojné účetnictví; nová vikariátní účetní pro naši farnost 
- p. farář – stále se hledá vikariátní stavební technik na plný úvazek 
- p. farář – nabízí duchovní obnovu pro zpěváky a hudebníky a pro členy farní rady – mše sv. + 

2 přednášky + praktické záležitosti 
 

Příští schůzka: 18. 2. v 18,00 hodin 
Zapsala: Ivana Hoyerová 

 

Poznámka: 
Účetní závěrka naší farnosti za rok 2013 není ke dni vydání tohoto číslo FZ k dispozici. Bude uve-
řejněna v dalším čísle. 



 

Pozn. redakce: Program platí za předpokladu zdraví duchovního, v případě nemoci bude náhradní program ohlášen. 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 3. do 16. února 2014 
Starý Rožmitál 

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

Pondělí 3. 2.  mše svatá není   

Úterý 4. 2.  mše svatá není  
9,00 Vikariátní konference kněží a jáhnů za 
účasti o. biskupa Mons. J. Paďoura 
Kovářov 

Středa 5. 2.  17,00 volná intence  18,00 Modlitební setkání 
Společenské centrum 

Čtvrtek 6. 2.  8,30 volná intence    17,00 mše svatá 
Voltuš 

Pátek 7. 2. 18,00 volná intence   

19,00 Setkání na faře: setkání s Mgr. Olinou 
Švecovou o jejím ročním dobrovolnickém 
úkolu v Keni – pro všechny zájemce; poté 
Setkání mladých 

Sobota 8. 2.  18,00 Za Miladu Folaufovou   

Neděle 9. 2. 8,15 Za Josefa a Františku 
Drechslerovy a jejich rodiče  10,00  

mše svatá  

Pondělí 10. 2.  mše svatá není   

Úterý 11. 2.  17,00 volná intence  18,00 Schůzka přípravného týmu Noci 
kostelů   fara 

Středa 12. 2.  17,00 volná intence  18,00 Biblická hodina 
Společenské centrum 

Čtvrtek 13. 2.  8,30 Za Boží milosrdenství pro 
zbloudilé a nevěřící  14,30 mše sv. 

Centrum soc. služeb 

Pátek 14. 2.  18,00 volná intence   

Sobota 15. 2.  18,00 volná intence   

Neděle 16. 2. 8,15 Za zdraví, Boží pomoc a 
ochranu pro vnoučata a jejich rodiny  10,00  

mše svatá  


