
Doporučujeme knihu: Jiří Černý: Poutní místa českobudějovické diecéze. Milostné obrazy, 
sochy a místa zvláštní zbožnosti. 
 

Kniha podává soupis a základní charakteristiku poutních míst katolických věřících na území 
českobudějovické diecéze. Jedná se o území okresů: Benešov (část), České Budějovice, Český 
Krumlov, Jihlava ( část), Jindřichův Hradec, Klatovy (část), Pelhřimov (část), Písek, Plzeň-jih, 
Prachatice, Příbram (část), Strakonice, Tábor. 

 
 
Pozornost je věnována poutním kostelům a kaplím, ale také 
některým drobným sakrálním stavbám v krajině, jako křížo-
vým cestám, kapličkám, Božím mukám a dalším objektům, 
které lze označit jako „místa zvláštní zbožnosti“. Z hlediska 
uměleckohistorického jsou popisovány především milostné 
sochy a obrazy, které jsou nedílnou součástí poutních míst. 

 
Vydala Nová tiskárna Pelhřimov. Vázaná, 343 stran, 
černobílé i barevné ilustrace, cena 330,-Kč. 
K dostání ve všech větších knihkupectvích nebo u vyda-
vatele   
Nová tiskárna Pelhřimov, Krasíkovická 1787,  
393 01 Pelhřimov,  
tel. 565 332 290, e-mail: ntp@ntp.cz. 
 
 

________________________________________________________________________ 
 

 

Zprávy a oznámení 
 

Pozvání na mimořádné „svatováclavské“ bohoslužby 
Vážení farníci, srdečně zveme nejen na všechny pravidelné bohoslužby a setkání, ale i na setkání 
mimořádná – svatováclavská. 

Vaše redakce 
Oblastní setkání mladých v Mirovicích 
V pátek 4. října 2013 zveme především naše mladé bratry a sestry na Oblastní setkání mladých do 
Mirovic. P. Jan Mikeš jej pro Vás se svým týmem připravil od 19.30! Věřte, že se máte na co těšit a 
my se těšíme na Vaši účast.  
 

Pouť ve Věšíně 
V neděli 6. října 2013 od 14.00 zveme všechny zájemce na poutní mši svatou o sv. Františku do 
Věšína. Kéž nás Pán nejen na tuto pouť vede! 
 

Svatováclavský koncert ve Hvožďanech 
Římskokatolická farnost Hvožďany a Obec Hvožďany pořádají Svatováclavský benefiční Koncert 
Ave Maria ve prospěch kostela sv. Prokopa a Navštívení Panny Marie ve Hvožďanech, který se 
koná v sobotu 28. září 2013 od 19,00 hodin ve hvožďanském kostele. Při koncertě vystoupí mezzo-
sopranistka Edita Adlerová a varhaník Tomáš Hála. Vstupné je dobrovolné. 
 

Kalendáře 2014 
Stolní kalendáře na rok 2014 si můžete zakoupit v obou rožmitálských kostelích za 55 Kč. 
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℡ 318 665 182  Uzávěrka příštího čísla je ve středu 2. 10. 2013. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová 
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz 
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Bratři a sestry,  

prorozjímejme, prosím, následující krátký text a vraťme se tak ještě k svátku  
Povýšení Svatého Kříže a k památkám Jména P. Marie a P. Marie Bolestné. 

Děkuji Vám. 
P. Jan 

 

Papež František 12. 9. 2013 kázal o nezbytnosti rozjímat Ježíšovo trpící lidství  
 

Vatikán.  Ježíšovo „trpící lidství“ a Mariin „jemnocit“ jsou dva „póly“, kterých si křesťan musí 
hledět, aby dovedl žít to, co žádá evangelium. Papež František to prohlásil v homilii při dnešní ranní 
eucharistii v kapli Domu svaté Marty. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelium je náročné, žádá po křesťanovi „silné věci“: schopnost odpustit, velkodušnost, lásku 
k nepřátelům… Existuje jenom jediný způsob, jak je umět uvést do praxe: „rozjímat Utrpení, Ježí-
šovo lidství“ a napodobovat jednání Jeho Matky. Právě Matce Boží, jejíž „svaté jméno“ dnes církev 
slaví, papež František věnoval první myšlenku homilie. Kdysi se dnešní svátek nazýval svátkem 
„sladkého jména Marie“. Potom se název změnil, ale „v úvodní modlitbě – poznamenal – tato slad-
kost jejího jména zůstala“. 
„Potřebujeme dnes tuto něhu Matky Boží, abychom pochopili všechno, co po nás Ježíš chce. Protože 
není snadné to žít. Milujte nepřátele, konejte dobro, půjčujte a nic neočekávejte nazpět… Tomu, kdo 
tě udeří po tváři, nastav druhou, a tomu, kdo ti vezme šaty, tomu dej i plášť… To jsou přece silné 
věci, ne? Ale to všechno svým způsobem žila Matka Boží: je to milost poddajnosti, milost umírně-
nosti.“ 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



Také svatý Pavel v listě Kolosanům z dnešní liturgie (Kol 3,12-17) vybízí křesťany „projevovat 
něhu, dobrotu, pokoru, poddajnost, trpělivost a vzájemně si odpouštět“. A tady, komentoval papež 
František, „nás vzápětí napadne otázka: jak to dokázat? Jak se na to připravit? Co k tomu mám 
studovat?“ Odpověď je jasná, řekl Svatý otec: „Svými silami to udělat nemůžeme. Nedokážeme to. 
Jedině milost v nás to může. A tato milost přichází určenou cestou: 
„Myslet pouze na Ježíše. Pokud je naše srdce, naše mysl s Ježíšem, vítězem, který přemohl smrt, 
hřích, démona a všechno, můžeme praktikovat vše, co po nás žádá Ježíš a co chce apoštol Pavel: 
mírnost, pokoru, dobrotu, jemnocit, poddajnost, velkodušnost. Pokud nehledíme na Ježíše, nejsme 
s Ježíšem, nedokážeme to. Je to milost, která vyplývá z rozjímání o Ježíši.“ 
Zvláště na jeden aspekt Ježíšova života se má křesťan při rozjímání zaměřit, pokračoval dále papež. 
Na Jeho Utrpení, jeho „trpící lidství“. „Tímto rozjímáním Ježíše, našeho života skrytého s Ježíšem 
v Bohu můžeme pokročit v těchto postojích, ctnostech, které od nás žádá Pán. Není žádné jiné cesty: 
„Myslet na jeho mírné mlčení: to ať je tvá snaha. On učiní ostatní. On udělá vše zbývající. Ale musíš 
skrýt svůj život s Kristem v Bohu. Děje se to v rozjímání Ježíšova lidství, trpícího lidství. Není jiné 
cesty, není. Je jen jediná. Abys byl dobrý křesťan, musíš rozjímat Ježíšovo lidství, trpící lidství; abys 
vydal svědectví, abys mohl vydat svědectví. Abys odpustil, rozjímej trpícího Ježíše. Abys nechoval 
zášť vůči bližnímu, rozjímej trpícího Ježíše. Abys nepomlouval bližního, rozjímej trpícího Ježíše. 
Jedině to. Skryj svůj život s Kristem v Bohu. Takovou radu nám dává apoštol. A je to rada, jak se 
stát pokornými, mírnými a dobrými, velkodušnými a jemnocitnými.“ 
Končil papež František svoji dnešní ranní homilii. 

mig, www.radiovaticana.cz 

 
Národní svatováclavská pouť do Staré Boleslavi 
 

Letošní Národní svatováclavská pouť se koná ve Staré Boleslavi v sobotu 28. 9. 2013. Slavnostní 
poutní mše svatá začne na Mariánském náměstí v 10.00 hod. Hlavním celebrantem bude kardinál 
Dominik Duka OP, koncelebrovat bude Reinhard kardinál Marx, arcibiskup mnichovsko-freisingský 
a další čeští a moravští biskupové. 
V pátek 27. 9. 2013 od 18.00 hod. (v hodinu, kdy budou z Prahy do Staré Boleslavi převáženy 
relikvie sv. Václava) se rozezní zvony a farnosti na celém území ČR vytvoří modlitební most za 
český národ. 
 

Program Národní svatováclavské pouti 2013, Stará Boleslav 
pátek 27. září - neděle 29. září  
 

Pátek 27. září 2013 
Bazilika sv. Václava 
18.00 Mše svatá, vigilie v kryptě   
19.50 Uvítání relikvie sv. Václava 
20.00 Slavnostní svatováclavský koncert a nešpory 
 

Houštka - Letní scéna 
18.30 DS Klika – Prapodivný příběh neobyčejně ctnostné ženy z Efezu 
21.00 DS Samodiv – Jablku můžete důvěřovat  
 

Lunapark Houštka 
Lidová pouťová zábava a pouťové atrakce 
 

Lázeňská ulice 
Ukázka dobových řemesel, stánkový prodej, občerstvení 
 

Sobota 28. září 2013, Státní svátek, Den české státnosti 
Duchovní program 
 

Bazilika sv. Václava 
6.30 Anděl Páně, modlitba se čtením 
7.00 Latinská Mše svatá v kryptě, ranní chvály 
8.30 Mše svatá v kryptě 
13.00 - 15.00 prohlídky basiliky 
16.00 Koncert zvonohry - Boudewijn Zwart, Holandsko 
16.50 Rozloučení s relikvií sv. Václava 
 

Mariánské náměstí 
10.00 Slavnostní poutní Mše svatá - Celebruje J. Em. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup 
pražský a primas český, koncelebrovat bude Reinhard kardinál Marx, arcibiskup mnichovsko-
freisingský, spolu s moravskými a českými biskupy. Mši přenáší v přímém přenosu ČT2. 
 

Chrám Nanebevzetí Panny Marie 
13.30 Modlitba za národ u Palladia země české 
17.00 Chrámový koncert na závěr pouti - Účinkuje Komorní orchestr Far Musica, Václav Hudeček, 
housle 
Chrámy budou otevřeny po celý sváteční den do 19.00 hod. V kryptě baziliky sv. Václava budou 
vystaveny svatováclavské relikvie. Poutníci mohou přijmout svátost smíření v bazilice sv. Václava 
dopoledne a v chrámu Nanebevzetí Panny Marie během celého dne. 
 

Po celé nedělní odpoledne budou v areálu Letního kina Houštka probíhat hry a soutěže pro děti o 
ceny, pořádá MDDM ve spolupráci s firmou AMZ. 

Dle různých pramenů – za správnost ručí redakce 

 
 
 
Dětská diecézní pouť  
(5. misijní kongres)  
 
 
 
Diecézní katechetické středisko ve spolupráci 

s Papežskými misijními díly zvou na 5. CE-

LOSTÁTNÍ MISIJNÍ KONGRES D ĚTÍ , 

který se uskuteční v sobotu 5. října 2013 

v Českých Budějovicích. 

Téma zní: Radost  a naděje pro každého 

 

www.bcb.cz 



Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 23. září do 6. října 2013 
Starý Rožmitál 

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

Pondělí 23. 9.  mše svatá není   

Úterý 24. 9.  18,00 Za farníky   

Středa 25. 9.  18,00 volná intence  19,00 Modlitební setkání 
Společenské centrum 

Čtvrtek 26. 9.  8,30 Za Jaroslava Komberce  14,30 mše svatá  
Centrum soc. služeb  

Pátek 27. 9.  18,00 Rekviem Za Janu Vočkovou, 
roz. Leitermannovou   

Sobota 28. 9. Slavnost sv. Václava 
17,30 !!! Za farnost  19,00 Svatováclavský 

koncert Edity Adlerové 
13,00 poutní mše svatá 
o sv. Václavu     Zalány 

Neděle 29. 9. 8,15 Za † Štefana Filu a Antona 
Marčišovského  10,00  

mše svatá 
17,00 poutní mše svatá 
o sv. Václavu     Sedlice 

Pondělí 30. 9.  mše svatá není   

Úterý 1. 10.  18,00 Za zdraví, Boží pomoc a ochranu 
pro děti a jejich rodiny   

Středa 2. 10.  18,00 volná intence  19,00 biblická hodina 
Společenské centrum 

Čtvrtek  3. 10.  8,30 volná intence   

Pátek 4. 10.  18,00 volná intence  19.30 setkání mladých 
Mirovice 

Sobota 5. 10.  18,00 volná intence  

9,00 diecézní pouť dětí a 
5. Misijní kongres dětí České 
Budějovice – začátek 
v katedrále sv. Mikuláše 

Neděle 6. 10. 8,15 Za Václava a Marii Trčkovy, 
jejich syna, rod Trčků a Hořejších  10,00   

mše svatá 
14.00 poutní mše svatá  
Věšín 


