
Zprávy a oznámení 
Jak putovat do Compostely 
Pátek 25. 1. večer se mší svatou s dětmi a mládeží a s povídáním na téma „Jak putovat do Com-
postely“ umožnil účastníkům skrze svědectví bratří Jiřího Hronka a Václava Vlny zažít atmosféru 
společenství a navíc se dozvědět mnoho zajímavého. Děkuji všem, kdo se na přípravě a realizaci 
setkání podíleli, jakož i všem, kdo se zúčastnili… 

 

Předání farnosti Bohutín do pražské arcidiecéze 
Ve středu 30. 1. 2013 bylo za účasti P. Kuníka, P. Cieszkowského, otců vikářů píseckého a příbram-
ského vikariátu P. Vrby a P. Dlouhého a za bdělého dohledu paní vikariátní účetní píseckého vikari-
átu, paní Charouskové, úředně dokončeno předání bohutínské farnosti do správy pražské arcidiecé-
ze. Děkuji všem, kdo toto předání pomáhali připravovat. Děkuji všem v bohutínské farnosti, s kým 
jsem mohl jít na společné cestě za Kristem. Děkuji Bohu, že jsem mohl s Vámi společný čas prožít a 
vyprošuji Vám i otci Robertovi hojné Boží požehnání a hojnost dobré vzájemné spolupráce… 
 

P. Jan Kuník, bývalý bohutínský administrátor 
 

Zprávy z české církve 
 

Reakce kardinála Duky na výsledek prezidentské volby 
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP poblahopřál Miloši Zemanovi ke zvolení preziden-
tem České republiky. „Blahopřeji novému prezidentovi ke zvolení v historicky první přímé volbě. 
Průběh voleb ukázal, že naši spoluobčané přistoupili k těmto volbám s velkou vážností a že funkci 
prezidenta republiky považují za velmi významnou. Přeji novému prezidentovi, aby byl úspěšný ve 
snaze posílit jednotu našeho národa. Očekávám, že jako státník si bude vědom své odpovědnosti za 
naši zemi, dokáže ji důvěryhodně reprezentovat v zahraničí a bude se při svém působení opírat 
o morální zásady vlastní naší evropské tradici. Zároveň děkuji všem neúspěšným kandidátům, kteří 
v rámci své kampaně hájili křesťanské hodnoty, nutnost respektu k morálním otázkám, spravedlnost, 
sociální odpovědnost a solidaritu s potřebnými. Jsem přesvědčen, že tak pozitivně přispěli k formo-
vání celospolečenské diskuze o důležitých otázkách, které se v poslední době vynořily.“  
Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský  

Aleš Pištora, TS ČBK 
 
Shoda na podobě výzvy k vydání majetku 
Státní pozemkový úřad, Lesy České republiky jako hlavní povinné osoby a Římskokatolická církev 
jako hlavní oprávněná osoba (ve smyslu zák. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a 
náboženskými společnostmi – dále jen „ZMV“) se společně dohodly na podobě výzvy k vydání 
majetku. Představitelé SPÚ, LČR a České biskupské konference po několika týdnech intenzivního 
jednání dospěli ke konsensu v otázce formálního uspořádání „Výzvy k vydání majetku (věcí a ji-
ných majetkových hodnot)“. Vzhledem k tomu, že k uplatnění majetkového nároku dle ZMV nebyl 
vydán prováděcí předpis, byla jednotlivá zákonná ustanovení společným úsilím zapracována do 
výzvy k vydání majetku. Akceptování jednotné podoby této výzvy stranou povinnou i oprávněnou 
je klíčovým předpokladem k uskutečnění naturálního majetkového vyrovnání, neboť usnadní celý 
proces, jak sestavení a podání majetkových nároků oprávněnými osobami, tak jejich zpracování a 
vyhodnocení osobami povinnými. „Pro nás je důležité, že nám oprávněné osoby budou předkládat 
majetkové nároky jednoznačně definované a připravené tak, abychom je mohli bez zbytečných obtíží 
posuzovat,“ podotýkají shodně JUDr. Petr Šťovíček, ústřední ředitel SPÚ, a Ing. Michal Gaube, 
ekonomický ředitel LČR, pověřený zastupováním generálního ředitele. „Shoda na tom, jak bude 
výzva vypadat, mj. znamená, že byly hned v začátku odstraněny některé otazníky, které by při uplat-
nění nároků oprávněných osob mohly způsobit nepříjemné průtahy,“ doplnil Mons. Tomáš Holub, 
generální sekretář ČBK 

Vojtěch Macek, Jiří Prinz, TS ČBK 
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Úvod 
„Modlitba a půst jsou důležitým prostředkem zbožnosti. Jsou však jen prostředkem, či cestou, ale 
nikoliv sebeúčelem a cílem! Někteří lidé zaměňují pravou zbožnost, kterou je osobní vztah s Bo-
hem, za pouhé zbožné úkony. Pravá zbožnost však nespočívá (jen) v lidských úkonech, ale v osob-
ním spojení, v setkání s Bohem. Lidské projevy zbožnosti jsou nutné a užitečné, neboť člověka 
disponují k spojení s Bohem a toto též vyjadřují, ale 'hlavní slovo' zde má Bůh sám, jen on sám 
je Záchrana a Spása!“ (J. Hrbata, Perly a chléb I., str. 202) 
Přeji tedy Vám i sobě, milí farníci: Nechme se Jím zachránit! 

P. Jan Kuník 
 

Hromnice, Uvedení Páně do chrámu 
Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu… (Z liturgie Hromnic) 
Svátek Uvedení Páně do chrámu se lidově 
nazývá Hromnice. Dříve jím končívala doba 
vánoční. Tento svátek připomíná událost, 
kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po 
jeho narození do jeruzalémského chrámu, 
aby ho odevzdali Bohu. Tento svátek je 
obohacen symbolem žehnání svící, které 
mají významnou symbolickou úlohu. Svíce, 
která sama sebe stravuje, aby jiným dala 
světlo… 
Bůh září do mých temnot (Žl 18,29), Hospo-
din je mé světlo, koho bych se bál? 
Lidový název „hromnice“ vznikl kvůli svě-
cení svíček „hromniček“, které se rozsvěcely 
i při modlitbě za ochranu při bouřce. 
Bože, ty jsi slunce našeho života zahánějící 
každou temnotu; osvěcuj nás svým jasným 
světlem, abychom nechodili ve tmách, ale 
věrně kráčeli po tvých cestách. 

www.vira.cz 
 

Dovolte připojit NĚKOLIK CITÁT Ů k tomuto svátku: 
 

KRISTUS DÁVÁ SVĚTLO A SÍLU 
Kristus, jenž pro všechny zemřel a vstal z mrtvých, dává člověku skrze svého Ducha světlo a sílu… 

(Jan Pavel II.: Tertio millennio adveniente, čl. 59) 
 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



PŘIJĎ, PANE JEŽÍŠI, A PROMÉŇ NOC          HOSPODIN JE MÉ SVĚTLO,… 
NAŠEHO ŽIVOTA V DEN                    KOHO BYCH SE BÁL? 
 

Přijď, Pane Ježíši,                           Hospodin je mé světlo a má spása,  
ty, kterého národy očekávají,                    koho bych se bál? 
a potěš nás svou blízkostí.                      Hospodin je záštita mého života,  
Přijď ty, lesku Boží nádhery,                    před kým bych se třásl? 
ty, sílo a moudrosti Boží:                      Důvěřuj v Hospodina, buď silný,  
Proměň noc našeho života v den                  ať se vzmuží tvé srdce, 
a dej světlo našim očím.                       doufej v Hospodina! 
                          (Podle sv. Bernarda z Clairvaux)                                                            (Žl 26) 

 

www.vira.cz 
 

POPELEČNÍ STŘEDA – ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, 
které je přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři kato-
lické církve je to středa, která předchází první neděli postní a označuje 
začátek postní doby. Datum Popeleční středy je pohyblivé a odvíjí se 
od data Velikonoc.  
Zavedení „popeleční středy“ se datuje někdy do 6. – 7. století, kdy byl 
začátek postního období přeložen z 6. neděle před Velikonocemi na 
předcházející středu, aby se z postní doby vyčlenily jednotlivé neděle, 
které nejsou chápány jako postní den. 
 

Popelec, aneb „Jsi prach“ 
Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem zna-
mení kříže na čelo (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a 
v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evange-
liu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným 
v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem 
svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že 
mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových 
ratolestí (ev. „kočiček“ – v našich krajích) posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli. 
„P ři udělování popelce se říká: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) anebo 
opakuje Ježíšovu pobídku: „Čiň pokání a věř evangeliu“ (srov. Mk 1,15). Jak důležité je slyšet a 
přijmout tyto výzvy právě v této naší době!  Jsme omezenými tvory, hříšníky, kteří ustavičně potře-
bují pokání a obrácení. Soudobý člověk, který deklaruje svou totální nezávislost na Bohu, se stává 
otrokem sebe samého a často se ocitá v neutěšené izolaci. Výzva k obrácení je proto pobídkou 
k návratu do náruče Boha, něžného a milosrdného Otce, k důvěrnému odevzdání se Mu.“ (Benedikt 
XVI.) 
 

Půst jako takový 
Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst 
„újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení).  
 

Výzva k obrácení a pokání 
Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, která zaznívá na Popeleční středu, nemíří především na vnější 
skutky, „žíněné roucho a popel“, posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání a 
obnovu. Bez toho by vnější kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní obrácení motivuje 
k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek. Jde o radikální rozchod s hříchem, což znamená 
odvrácení se od zla a naopak nové zaměření celého života k Bohu. 
Toto obrácení ovšem není výsledkem jen jakési „duchovní gymnastiky“, ale je především působe-
ním samého Boha v životě člověka. Bůh nám dává sílu a možnost začít znovu. Když objevíme 
velikost Boha a jeho pozitivní vztah k nám, snažíme se odpovídat adekvátním způsobem. 
 

Rozmanité projevy a prostředky 
Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy, které se vhodně modifikují podle potřeb 
doby. Tradičními a staletími osvědčenými prostředky pokání jsou: modlitba, odříkání – „půst“ a 
„almužna“ – tedy dobrodiní činěné ve prospěch těch, kdo jsou na tom hůře než my. Vedle klasic-
kých forem se v současné době v řadě zemí rozšiřuje např. „ekologický půst“ – omezení zbytečných 
jízd autem apod. Vždy ovšem půst vychází z biblické a církevní tradice a je zaměřen na zkvalitnění 
vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému, a tím může ve svých důsledcích vést i ke zlepšení 
života a atmosféry v celé společnosti. 

www.vira.cz 
 
ANSELM GRÜN O PROŽÍVÁNÍ POPELE ČNÍHO POŽEHNÁNÍ 
Na Popeleční středu se po evangeliu žehná popel a přítomným se jím dělá na čele znamení kříže. 
Popel symbolizuje obrácení. Má nám připomínat, že jsme prach a v prach se obrátíme, jak zní stará 
formule při udělování popelce.  
Popele se dříve užívalo i jako čisticího prostředku. Toto znamení nás tedy vybízí, abychom vstoupili 
do postní doby vědomě a prožívali ji jako čas vnitřního očišťování. Máme zapotřebí důkladně pro-
čistit všechno, co se za celý rok proplížilo do našeho srdce a poskvrnilo je. 
 

Na počátku postní doby vždy vedu postní obnovu. Jsem zvyklý zahajovat ji mší svatou,  
při které uděluji zúčastněným znamení popelce. Cítím, jak je pro lidi důležité, aby dostali názorné 
znamení, které jim připomene jejich pomíjivou přirozenost, jež se jednou promění  
v prach, a které je vyzve k obrácení. Když se zeptám těch, kteří přijali popelec, co to s nimi udělalo, 
stěží to dokážou přiblížit slovy. Shodují se ale většinou na tom, že se jich to hluboce dotklo. 
 

Požehnaný popel tak zjevně proniká do jejich podvědomé touhy po novém začátku a po tom, aby 
bylo z jejich nitra vypáleno všechno, co jim brání skutečně žít. Je to smysluplné znamení jejich 
touhy obrátit se od cest, které nevedou dál, změnit smýšlení a vidět věci takové, jaké skutečně jsou.  
 

(Zpracováno z knihy Anselma Grüna: Jsi požehnáním, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.) 
 
MODLITBA: 
Dobrý Bože, 
dnes budu označen na čele křížkem z popela. 
Připomíná mi to, 
že jsem prach a v prach se obrátím.  
 

Popel je znamení pokání a toho, 
že chci začít všechno dělat lépe než dosud. 
Popel ukazuje, že staré shořelo. 
Popelem se také dříve čistívalo nádobí.  
 

Při udělování popelce kněz často říkává: 
„Obrať se a věř evangeliu.“  
Popelec mě chce vybídnout, abych opustil své staré cesty 
a vydal se po těch, které mě povedou k cíli. 
 

Řecké slovo „metanoeite“, které překládáme jako „obraťte se“,  
znamená vlastně v původním významu „změnit smýšlení“.  
Popeleční středa mě tedy vybízí,  
abych začal jinak myslet,  
abych se díval pod povrch věcí  
a abych pod tímto povrchem objevoval skutečnou podstatu.  
 

Nové smýšlení je předpokladem víry.  
Ve víře nově promýšlím věci a hledím na svět novýma očima.   
Prosím tě, uč mě dnes nově smýšlet,  
dívat se na svět a na lidi jiným, novým pohledem a věřit,  
že se v tom všem a v každém člověku setkáváš se mnou ty sám. 
 

 

(Zpracováno z knihy Anselma Grüna: Moje modlitební kniha,  kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.) 



Zápis ze schůzky farní rady dne 24. 1. 2013 
 

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

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

• Poděkování za práci v klubovně za společenskou místnostní na faře 
• Nové úkoly: 

 

Stav zadní farní zahrady 
- celkově velice zpustlá, skládka starých pneumatik, neudržovaná zeleň 
- několik možností využití, p. R. Mareš doporučuje její zušlechtění ve prospěch široké veřejnosti 
- nadace Partnerství – nadační program Místo pod stromy – můžeme žádat max. 200 tisíc Kč 
- žádost o grant byla již za P. Prokopa jednou neúspěšně podána 
- podmínkou přidělení grantu je spolupráce rozličných organizací (samospráva, neziskové organi-

zace, školy…) 
- p. R. Mareš navrhuje zřízení lesoparku – veřejného zeleného prostoru – výsadbu vhodné zeleně, 

cestičky, lavičky… 
- vlastník = farnost musí mít k dispozici co nejkonkrétnější projekt, i přesto je šance na získání 

grantu velice malá 
Diskuse k tématu: 
- p. farář – farnost by se měla pokusit o získání grantu, lesopark je pozitivní vzkaz veřejnosti, 

zeleň je důležitá, farnost  sama nemá dostatek finančních prostředků 
- p. Hochmut, p. Hořejší – obavy z náročnosti údržby, kdo ji bude zajišťovat a v jakém rozsahu 
- p. Hořejší, p. Hašek – nutná dohoda s městem ohledně údržby – sekání trávy, vyvážení odpad-

kových košů atd. 
- p. R. Mareš – bez spolupráce s městem a dalšími organizacemi akce stejně není možná 
- p. Horníková – celý návrh je třeba nejprve důkladně zpracovat a předložit farní radě 
- p. Hochmut – jaký bude podíl farnosti 
- p. R. Mareš – žádné finance, jen práce dobrovolníků 
- p. Liška – kdo bude objednatel, bude muset provádět veškerou úřední agendu (objednávky, 

kontrola…), je třeba přesně formulovat podmínky projektu 
- hlasováno o tom, zda se má farnost o tento projekt vůbec pokusit, schváleno (7 pro, 3 proti)  
 

Fasáda farního kostela 
- opadaná místa opraví p. Drechsler s p. Teskou na jaře 

 

Střecha městského kostela 
- havarijní stav krovu – výskyt dřevomorky v trámech 
- posudek experta o rozsahu výskytu dřevomorky bude vyhotoven v měsíci únoru 
- čištění půdy: půda byla znečištěna holubím trusem 
- proběhlo interní výběrové řízení – vyčištění části půdy se ujala firma p. Punčocháře 
- farní rada souhlasí s vyčištěním celé půdy, náklady ponese farnost 
- oprava krovu a výměna střešní krytiny – dlouhodobý projekt 
- p. farář – farnost nemá prostředky, je třeba využít dotační programy – Fond regenerace městské 

památkové zóny nebo ORP, nutná spolupráce s městem 
- firma provádějící opravu musí mít oprávnění k opravě památek, budeme potřebovat stanovisko 

Památkového úřadu atd. 
 

Církevní restituce 
- 3 etapy: 1) podání výzvy, 2) vydání a převzetí majetku, 3) nakládání a hospodaření s majetkem 
- 1. etapa – podání výzvy musí být skončena 31. 12. 2013, majetek může být vydáván již 

v průběhu roku 2013 
- v okolí Rožmitála: 1) historický majetek farnosti – malá část – o restituci tohoto majetku bude-

me usilovat, 2) historický majetek Pražského arcibiskupství – majetek bývalého arcibiskupského 
velkostatku – velká část (budovy, pozemky, lesy, rybníky) – na restituci tohoto majetku nemáme 
žádný vliv 

 

Účetní závěrka  
- bude zveřejněna ve Farním zpravodaji 

 

• Farní akce 
- 8. 4. Vikariátní konference v Rožmitále – schváleno, aby se konala na faře; občerstvení a oběd 

zajistíme svépomocí – koordinací pověřena pí J. Lišková 
- Koncert Spirituál Kvintetu – organizuje pí Klusalová, p. Hašek prosí o zajištění vstupenek pro 

farníky 
- Pouť ve městě – nemůže být 19. 5. protože je Boží Hod Svatodušní; pouť oslavíme ve čtvrtek 

16. 5., světská pouť a festival dech. hudeb se uskuteční 19. 5., ale mše sv. o Božím Hodu  Sva-
todušním bude ve farním kostele od 8,15 hodin 

 

• Diskuse 
- pí Horníková – seznámení s výsledky Tříkrálové sbírky 
- p. Liška – možnost posunutí začátku nedělní bohoslužby kvůli rodinám s malými dětmi 
- p. farář – dvě farnosti má pouze prozatímně, zatím nemá konkrétní informace, které farnosti 

dostane, proto zůstává začátek bohoslužeb nezměněn 
- p. Hořejší, p. Hochmut – nový plot kolem zahrady – ke zvážení 
- příští schůzka: 5. 3. v 18,00 hodin 

Zapsala: Ivana Hoyerová 
 

 
Nahlédnutí do farních statistik 

Starý Rožmitál 
Udělené svátosti křtu:    12 (z toho 0 dospělí, všechny děti do 1 roku stáří) (vloni 6) 
Církevní sňatky:        2 (vloni 1) 
I. svaté přijímání:       0 (vloni 2) 
Biřmování:          14 (vloni 0) 
Církevní pohřby:       11(do země 8, kremace 3 – pro úplnost 10 ve Starém Rožmitále,  
                 1 ve městě) (vloni 15 – do země 11, kremace 4) 
Pomazání nemocných:    10 (vloni 2) 
Výuku náboženství navštěvuje 21 dětí (vloni 20). Dospělý katechumen přijatý obřadem není zatím 
(jako vloni) žádný. 
 

Loňského roku byly v našem farním kostele při křtu přivítány v církvi tyto d ěti: 
Erik Milan Farkaš (7. 1.), Samuel Josef Mareš (24. 3), Daniel Máša (24. 3.), Rosálie Marie Peštová 
(4. 8), Gabriela Markéta Nová (25. 8), Tereza Elizabeth Valentová (8. 9), Anežka Zdislava Hašková 
(22. 9), David Petr Melichar (29. 9), Dan Petr Choura (13. 10), Julie Bernadetta Mírková (27. 10.), 
Johana Brotánková (3. 11.), Antonín Zdeněk Šebek (10. 11.).  
Milosrdnému Bohu jsme svěřili v minulém roce tyto zemřelé: 
Marii Smolovou (21. 1.), Jiřinu Matějkovou (28. 1), Miroslava Trčku (17. 3), Růženu Lejskovou 
(30. 3), Ludmilu Pecharovou (14. 4), Marii Jeníčkovou (7. 6), Jiřinu Štěpánkovou (7. 7), Marii 
Hudečkovou (11. 7), Marii Sýkorovou (8. 9), Čeňka Vrbu (24. 11), Zdeňku Halíkovou (21. 12.). 
Na společnou cestu životem se z našeho farního kostela vydali tito manželé: 
Jaroslav Křivánek a Barbora Jurová (5. 1), Jan Kuchařík a Ivana Hlavínová (23. 6.). 
 

Hvožďany:  
Udělené svátosti křtu:    2 (vloni 2) 
Církevní sňatky:        1 (vloni1) 
I. svaté přijímání:       0 (vloni 0) 
Církevní pohřby:       2 (oba do země) (vloni 2 – oba do země) 
Pomazání nemocných:    0 (vloni 0) 
Na křest se zde nikdo nepřipravuje. Zde též není žádný katechumen. Na biřmování se připravují 3 farníci. 
Loňského roku byly ve hvožďanském farním kostele při křtu přivítány v církvi tyto d ěti: 
Justýna Mozolová (17. 6.) a Adriana Eva Duchoňová (1. 12.). 
Milosrdnému Bohu jsme svěřili v minulém roce tyto hvožďanské zemřelé: 
Petru Burmannovou (4. 4) a Václava Novotného (13. 12.). 
Na společnou cestu životem se vydali tito manželé: 
Petr Janků a Radka Říhová (4. 8.). 

Z matrik vybral P. Jan Kuník



Farní účetní statistika 
Jako každý rok, uvádíme i tentokrát malou finanční uzávěrku za rok 2012 v naších dvou farnostech. 
K 1. lednu roku 2012 začínala Římskokatolická farnost Starý Rožmitál s finančními pro-
středky ve výši 502 610,73 Kč. Celkový účetně vykazovaný stav majetku (vč. dlouhodobého 
hmotného majetku) činil 1 693 118,73 Kč. 
 

   Celkem příjmy za rok 2012 činily 525 588,89Kč (vloni 704 466,69 Kč). 
 

V kostelních sbírkách se celkem vybralo 164 703,-Kč (vloni 243 340,- Kč) a fyzické osoby věnova-
ly finanční dary ve výši 21 000,-Kč (vloni 41 607,- Kč). Na nájemném jsme získali 100 081,- Kč 
(vloni 54 060,- Kč). Další příjmy (ostatní příjmy, vstupné do kostela, úroky apod.) přinesly farnosti 
14 804,89 Kč (vloni celkem 10 079,69 Kč). Od diecéze jsme obdrželi příspěvky ve výši 0,- Kč 
(vloni 150 000,- Kč), příspěvky obecní, krajské a státní činily 225 000 Kč (vloni 205 380,- Kč).  
Celkem jsme odeslali sbírky a příspěvky diecézi ve výši 50 847,-Kč (vloni 73 542,- Kč). Ze sbírek 
bylo mimo jiné na charitativní účely posláno 2 010,-Kč (vloni 5 314,- Kč). Na potřeby diecéze jsme 
odeslali 2 600,- Kč (vloni 3 438,- Kč). Sbírka na bohoslovce přinesla 2 320,- Kč (vloni 4 660,- Kč). 
Sbírka na misie činila 3 850,- Kč (vloni 8 688,- Kč). Sbírka na „svatopetrský haléř“ dosáhla výše 
2 190,- Kč (vloni 4 988,- Kč). 6 100,- Kč jsme poslali na opravu katedrály sv. Mikuláše a ostatní 
poskytnuté dary činily 5 830,- Kč. (Proti tomu stojí loňský příspěvek na podporu TV Noe: 5 000,- 
Kč a dar na pomoc Japonsku 25 616,- Kč). Dary a charitativní výdaje (vč. 2 010,-Kč „na charitu“) 
činily letos celkem 24 900,-Kč (vloni 36 715,- Kč). Opravy památek si vyžádaly 393 266,- Kč 
(vloni 261 938,- Kč), ostatní opravy stály 0,- Kč (vloni 51 342,- Kč). Odvody z nájmů činily 
22 947,- Kč (vloni 37 454,- Kč). Na daních jsme zaplatili 11 379,- Kč (vloni 11 456,- Kč). Ostatní 
výdaje (např. režijní výdaje, nákup dlouhodobých prostředků, bohoslužebné výdaje aj…) se 
v letošním výkazu shrnují do jedné položky ve výši 310 933,48 Kč, což není měřitelné s loňským 
výkazem…) Loni vykázány tyto položky: Za nákup dlouhodobého majetku jsme vydali 40 879,- 
Kč, režijní výdaje (elektřina, topení, telefon, internet, poštovné, tisk…) dosáhly 161 774,03 Kč, 
bohoslužebné výdaje 21 695,- Kč. Celkem tyto výdaje činily 224 348,03 Kč). 
 

   Celkem výdaje za rok 2012 činily 766 425,48Kč (oproti loňským 659 341,03 Kč). 
Výdaje převýšily letos příjmy o 240 836,59Kč. (Vloni příjmy převýšily výdaje o 45 125,66 Kč). 
 

Starorožmitálská farnost tudíž vstoupila do roku 2013 s finančními prostředky ve výši 
261 774,14 Kč. Celkový účetně vykazovaný stav majetku (vč. dlouhodobého hmotného majetku) 
činil na začátku roku 2013 1 526 860,14 Kč. 
 

Pokud se týká financí ve hvožďanské farnosti, k 1. lednu roku 2012 začínala farnost s finanč-
ními prostředky ve výši 659 978,26 Kč. Celkový účetně vykazovaný stav majetku (vč. dlouhodo-
bého hmotného majetku) činil 967 128,28 Kč. Příjmy činily 149 246,76 Kč (vloni: 177 794,95 
Kč).  
Z čehož sbírky letos dosáhly 53 300,- Kč (vloni: 54 661,- Kč + úroky 133,95 Kč). Od státních 
orgánů jsme získali 60 000,- Kč (vloni 100 000,- Kč). Ostatní příjmy letos 31 124, 76 Kč (vloni 
dosáhl prodej majetku, úrok z term. vkl. a ostatní příjmy výše celkem 23 000 Kč). Letos jsme též 
přijali dar 2000,-Kč (vloni 0,- Kč). Výdaje pak činily 135 816,-Kč (vloni 160 943,- Kč).  Celkem 
jsme odeslali sbírky a příspěvky diecézi ve výši 19 688,- Kč (vloni 6.350,-Kč). Na potřeby diecéze 
jsme vybrali 780,- Kč (vloni 980,- Kč). Na svatopetrský haléř jsme zaslali 1 270,- Kč (vloni 1 381,- 
Kč), na misie 1 520,- Kč (vloni 960,- Kč) a na bohoslovce 1010,- Kč (vloni 1 300,- Kč). 1 600,- Kč 
jsme poslali na opravu katedrály sv. Mikuláše a ostatní poskytnuté dary činily 0,- Kč. (Proti tomu 
stojí loňský příspěvek na podporu TV Noe: 700,- Kč). Dary a charitativní výdaje (vč. 1020,-Kč „na 
charitu“) činily 7 200,- Kč (vloni: 7 640,- Kč). Opravy památek si vyžádaly 100 000 Kč (vloni 
111 200,- Kč). Ostatní výdaje (např. režijní výdaje, nákup dlouhodobých prostředků, bohoslužebné 
výdaje aj)… se v letošním výkazu shrnují do jedné položky ve výši 15 368,- Kč, což opět není 
měřitelné s loňským výkazem… (Loni vykázány tyto položky: Za nákup dlouhodobého majetku 
jsme vydali 6 190,- Kč, režijní výdaje (elektřina, topení, telefon, internet, poštovné, tisk…) dosáhly 
4 348,- Kč, bohoslužebné výdaje 2 172,- Kč. Celkem tyto výdaje činily 12 710,- Kč). Odvody 
z nájmů činily 688,- Kč (vloni 329,- Kč). Odvody z prodejů činily 11 500,-. Kč (vloni 0,- Kč). 
Ostatní výdaje 15 368,- Kč (vloni 22 970,- Kč). Příjmy převýšily výdaje o 13 430,76 Kč. (Vloni 
příjmy převýšily výdaje o 116 851,95 Kč). Hvožďanská farnost tudíž vstoupila do roku 2013 
s finančními prostředky ve výši 673 409,04 Kč. Celkový účetně vykazovaný stav majetku 
(vč. dlouhodobého hmotného majetku) činil na začátku roku 2013  980 559,04 Kč. 
 

Všem, kdo přispěli a jakkoliv pomohli, znovu velice děkuji a vyprošuji Boží požehnání. P. Jan Kuník 



Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 4. do 17. února 2013 
Starý Rožmitál 

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

Pondělí 4. 2.  mše sv. není   

Úterý 5. 2.  17,00 Za dceru Báru   

Středa 6. 2.  17,00 Za Josefa a Františku Drechslerovy a 
jejich zetě Miloslava Muchnu  18,00 modlitební skupina  

Společenské centrum 

Čtvrtek 7. 2.  8,30 na úmysl dárce  17,00 mše svatá 
Voltuš 

Pátek 8. 2.  18,00 Za Annu a Josefa Hulmanovy a celý rod   

Sobota 9. 2.  18,00 Za Miladu Folaufovou   

Neděle 10. 2. 8,15 Na úmysl dárce  9,45 mše svatá  

Pondělí 11. 2.  mše sv. není  10,00 Vikariátní konference 
Kestřany u Písku 

Úterý 12. 2.  17,00 Za dceru Báru   

Středa 13. 2. 
 Popeleční středa: mše svatá s označováním 

popelem 
18,00 Za farnost 

  

Čtvrtek 14. 2.  8,30 Na úmysl dárce    

14,30 mše svatá 
Centrum soc. služeb 
18,00 biblická hodina 
Společenské centrum (!!)  

Pátek 15. 2.  18,00 Za † Josefa Křížka a jeho rodiče 
Stanislava a Julii Křížkovy  Večer mladých 

Kovářov 

Sobota 16. 2.  18,00 Za Jarmilu a Františka Liškovy, Vilmu 
Klemovou a ten celý rod   

Neděle 17. 2. 1. neděle postní 
8,15 Za farnost    9,45 mše svatá   


