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Pouť na Třemšín 

 
Vážení přátelé v Kristu! 
Snad si uvědomujeme, že duchovním centrem našich farností či souvisejících komunit jsou farní 
kostely či kaple. Analogicky to platí i pro kraje či regiony: vždy jsou v nich duchovní centra, vybí-
zející k modlitbě za celý kraj, centra, kam putují mnozí poutníci, aby se tam skutečně modlili nebo 
prostě „jen“ v tichu přebývali, centra, ze kterých jakoby Bůh celému kraji žehnal. 
Takovým centrem je pro nás – jak věřím – kaple na Třemšíně. Dovolte mi, abych Vám alespoň 
stručně připomněl její historii a současnost. 
Kaple na Třemšíně byla vystavěna péčí rožmitálského lesmistra Josefa Eustacha Kračmera  
v roce 1771 údajně nad zasypanou studnou, zasvěcena byla Proměnění Pána Krista. O kapličku 
pečovali Kračmerovi nástupci. Býval na ní nápis „Bohu chvála, králi úcta, vlasti sláva“, péčí Lesů 
ČR po roce 1989 byl nápis znovu obnoven. 
Poutě se sem vždy konávaly v neděli po Proměnění Páně, a to od dob Arcibiskupa knížete Salma 
(†1810), který si Třemšín zamiloval a dal jej upravit tak, aby byl zpřístupněn.  
Od 60. let 19. stol. bývaly na Třemšíně národní slavnosti za účasti lidu z okolí. Roku 1869 byl zde 
chystaný tábor lidu zakázán. Národní pouť na Třemšín byla naposledy konána v roce1946.  
Letos oslavíme 10. výročí obnovení poutí. Před kaplí Proměnění Páně na Třemšíně budeme 10. 8. 
v 10.30 slavit mši svatou, kterou se chystá sloužit pan kardinál Miloslav Vlk. Po bohoslužbě jsme – 
jako tradičně – pozváni na občerstvení a setkání poutníků, které připravují roželovští hasiči. 
Srdečně zveme! 

Sestavil P. Jan Kuník 

 
 
 

Následovat Ježíše i v odpočinku 
 

Když Ježíš vybídne apoštoly: Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte (Mk 6,31), 
dostávají tak do jisté míry nové poslání: nikoli pracovat stále na vinici Páně, ale odpočinout si a 
zotavit se, strávit s ním prázdniny. Mají Ježíše následovat nejen v jeho činnosti, ale i v odpočinku. 
 

Těmito slovy míří Ježíš i na nás. Potřebujeme přestávky na nadechnutí, čas na ticho a klid, kdy jsme 
pouze s ním. Každý den nás povolává k tiché chvilce modlitby, každý týden ke dnu odpočinku, a tu 
a tam k delší době, kdy jsme s ním o samotě. Máme se odpoutat od svého každodenního jednání, 
abychom se dokázali podívat na svůj každodenní život s odstupem a novýma očima. Následujeme-li 
Ježíše i do samoty a odpočinku, přenese nás to přes všechny kritické životní události. 
 

Wilfrid Stinissen; Zpracováno podle knihy I dnes je den Boží – rozjímaní na celý rok, http://www.pastorace.cz 
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Říká se, že na slovech nezáleží, že jsou důležité skutky. Ano, ale… 
Toto praví Hospodin: „Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zemi a působí, že 
může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým 
slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří 
se mu, k čemu jsem ho poslal.“ (Iz 55,10-11)  
Važ slova 
Slova, která vypustíme z pusy, už nemůžeme vzít zpět, i když bychom si to někdy přáli. A naše 
slova mají dopad. Asi všichni máme zkušenost s tím, jak může slovo zranit, srazit, ponížit. Snad 
máme i zkušenost s tím, jak umí správné slovo v pravou chvíli povzbudit, utěšit, dodat síly a odva-
hu.  
Někdy se říká, že na slovech nezáleží, že důležité jsou skutky. Ano, je problém, pokud naše slova a 
skutky nejsou v souladu. Pak opravdu víc platí skutky. Nicméně i na slovech záleží, protože mají 
velkou moc. Zda v nějaké situaci promluvíme, nebo budeme mlčet, jaká slova zvolíme, co vyjde 
z našich úst, i to je součást našeho jednání, skutků.  
Važme dobře svá slova. Apoštol Pavel nás povzbuzuje: "Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné 
slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost“ 
(Ef 4,29). 
Važ si Božího slova 
Ještě větší moc má Boží slovo.  Tvoří věci nové, obnovuje staré, proměňuje. Boží slovo v bibli nám 
nechce jen podat informace, chce se nás mocně dotknout, přinést v našem životě své ovoce.  
Protože víme, že slova druhých nás mohou zraňovat, naučili jsme se vůči nim částečně obrnit, aby 
k nám tolik nepronikala. Umíme taky slova filtrovat, vypustit to, co nechceme slyšet, co nám neza-
padá do našich schémat, co nám není příjemné. Něco podobného jsme se naučili dělat k naší velké 
škodě i s Božím slovem.  
Važ si Božího slova, 
přestaň se vůči němu bránit a filtrovat ho, 
otevři se jeho moci. 
Dovol, aby v tvém životě vykonalo, 
k čemu ho Bůh poslal.  

Pavel Semela, http://www.vira.cz 
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Zprávy 
 

V Brn ě proběhla další Katolická charismatická konference, 14. 7. 2014 
Ve dnech 9. až 13. července 2014 proběhl v Brně na výstavišti 25. ročník Katolické charismatické 
konference. Akce se se zúčastnilo na 7500 lidí, z toho bezmála 1000 dětí. Motto letošní konference 
bylo: "Pane, nauč nás modlit se!" Lk,11,1 
Hlavní program proběhl v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konfe-
rencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a také náměstek hejtmana Stanislav 
Juránek. Program konference tvořily přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a 
bohoslužby. 
Zahraničním hostem letošní konference byl P.René-Luc., který se narodil v roce 1966 ve velice 
problematické rodině ve Francii. Obrácení prožil až v dospělosti, kněžské svěcení přijal v roce 1994. 
P.René-Luc v současné době žije v diecézi Montpellier, věnuje se především  kazatelské činnosti, 
přičemž má zvláštním způsobem na srdci mladé lidi. V průběhu konference byl jeden program 
vyhrazen pouze pro mladé. V češtině vyšel jeho příběh v knížce: Vychoval mě gangster. 
Záznam přednášek a bohoslužeb pořizovala TV NOE. CD s nahrávkami si lze objednávat na webu 
akce… 
Příští konference se plánuje na stejném místě v termínu 8. 7. – 12. 7. 2015 

 

http://www.vira.cz. Zveřejněno v rámci mediální spolupráce. 



Prohlášení ERC a ČBK k smrti voják ů v Afghánistánu 
Předseda České biskupské konference (ČBK) Dominik Duka a předseda Ekumenické rady církví 
(ERC) Daniel Fajfr vydávají prohlášení k úterní (8. července 2014)  tragické smrti našich vojáků 
v Afghánistánu. Text uveřejňujeme v plném znění.  
 
Prohlášení ERC a ČBK k tragické smrti našich vojáků v Afghánistánu, 10. 7. 2014 
Představitelé České biskupské konference a Ekumenické rady církví s hlubokým zármutkem a 
bolestí vyjadřují svou účast rodinám vojáků, kteří tragicky zahynuli na vojenské misi v Afghánistá-
nu. Oceňujeme jejich obětavost i statečnost, s níž plnili úkol, kterým je pověřila vláda a parlament 
naší republiky. Svou solidaritu s nimi i smutek  nad jejich smrtí jsme vyjádřili tím, že se v naší vlasti 
rozezněly zvony ve chvíli, kdy se jejich ostatky vrátily na území naší republiky a budeme je prová-
zet modlitbami. I dnes, žel, řada politických představitelů nechápe, jak důležitá je i malá účast v boji 
proti terorismu, který kdykoliv může udeřit i na našem území, jak ukázaly případy ze Španělska či 
Francie. Jsme vděčni představitelům vlády, ministerstev, prezidentovi republiky a politikům, kteří 
dokázali vyslovit nejen slova útěchy, ale i přesvědčení, že za demokracii a svobodu této země i 
Evropy se bojuje na bojištích velmi vzdálených. 
 

Dominik Duka, předseda České biskupské konference, Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví 
http://tisk.cirkev.cz 

 
 

Ve sbírce pro rodiny zemřelých vojáků je již milion K č 
Na sbírkový účet pro rodiny výsadkářů, který byl vyhlášen 10. července 2014, již drobní dárci při-
spěli částkou jednoho milionu korun. Veřejná sbírka vznikla z popudu jejich druhů ve zbrani a 
zajišťuje ji Charita Česká republika. 
Čtyři čeští výsadkáři zahynuli při atentátu v úterý 8. července 2014 na misi v Afghánistánu, pátý byl 
těžce raněn a zemřel 14. července v Praze. 
Finanční sbírka byla vyhlášena na základě podnětu vojáků ze 41. mechanizovaného praporu ze 
Žatce a 43. výsadkového praporu z Chrudimi (oba útvary jsou součástí 4. brigády rychlého nasaze-
ní). 
„Ihned po tragické zprávě o úmrtí a zranění našich kolegů se výsadkáři rozhodli jako výraz solida-
rity a úcty k oběti svých přátel ve vojenské službě uspořádat sbírku pro rodiny těchto výsadkářů,“  
uvedl vojenský kaplan 4. brigády rychlého nasazení Žatec kapitán Petr Fiala. „Sbírka je veřejná a je 
současně zamýšlena jako výraz ocenění práce výsadkářů a principů svobody a demokracie, které 
hájili.“   
„Je pro nás velikou ctí, že si výsadkáři vybrali pro otevření sbírky naši organizaci,“ uvedl Lukáš 
Curylo, ředitel Charity ČR a dodal, že v rámci solidarity se organizace zřekla zákonné režie sbírky 
ve prospěch pozůstalých rodin. 
 
Sbírkový účet: 
Finanční dary je možné posílat na sbírkový účet Charity ČR číslo:44665522/0800 u České spořitel-
ny, variabilní symbol 916 (pomoc rodinám v tíživých situacích). 
Aktuální stav sbírkového konta (v úterý 15. 7. 2014) je 1029 059,61 Kč. 
Sbírka potrvá do konce srpna. Její výtěžek bude rozdělen rovným dílem mezi rodiny obětí. 
Aktuálně informace naleznete na stránkách www.charita.cz. 

Autor: Ondřej Mléčka, http://tisk.cirkev.cz  
 
100. výročí začátku 1. světové války – mše svatá za padlé a jejich rodiny 
K připomínce 100. výročí začátku 1. světové války bude P. Jan Bӧhm, vojenský kaplan 
v Táboře 28. 7. pondělí v 17 h. sloužit mši svatou za padlé a jejich rodiny v Táboře-Klokotech 
u pomníku padlých. 

www.bcb.cz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Římskokatolická farnost Starý Rožmitál
zve širokou veřejnost na

 

POUŤ NA TŘEMŠÍN
neděle 10. srpna 2014

poutní mše svatá u kapličky 
k 10. výročí obnovení pouti

hlavní celebrant 

Zpěvem a hudbou bohoslužbu doprovodí Rožm

Po mši sv. možnost posezení a občerstvení.

Bližší informace: P. Jan Kuník, Rybova 1, Starý Rožmitál, tel. 318 665

 
 
 

Římskokatolická farnost Starý Rožmitál
zve širokou veřejnost na 

POUŤ NA TŘEMŠÍN
 
 

neděle 10. srpna 2014 v 10.30 hodin
poutní mše svatá u kapličky 

10. výročí obnovení pouti 
 

hlavní celebrant – kardinál Miloslav Vlk
 
 

Zpěvem a hudbou bohoslužbu doprovodí Rožmitálský chrámový sbor a Třemšínská kvítka.
 

Po mši sv. možnost posezení a občerstvení. 
 
 
 
 

Jan Kuník, Rybova 1, Starý Rožmitál, tel. 318 665

Římskokatolická farnost Starý Rožmitál 
 

POUŤ NA TŘEMŠÍN 
v 10.30 hodin 

poutní mše svatá u kapličky  
 

kardinál Miloslav Vlk 

tálský chrámový sbor a Třemšínská kvítka. 

Jan Kuník, Rybova 1, Starý Rožmitál, tel. 318 665 182 



 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 21. července do 3. srpna 2014 
Starý Rožmitál 

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

Pondělí 21. 7.  mše svatá není   

Úterý 22. 7.  18,00 volná intence   

Středa 23. 7.  18,00 Za farníky   

Čtvrtek  24. 7.   8,30 mše svatá není  18,00 mše svatá Voltuš 

Pátek 25. 7.  18,00 Za M. Trčkovou a živé členy rodu   

Sobota 26. 7.  18,00 Za rodinu dcery Jany, syna Petra a za 
† členy rodu Králů a Poláků 

15,30 mše 
svatá!!  

Neděle 27. 7. 8,15 Za Miloslava Muchnu a jeho rodiče   10,00 poutní mše sv.  
Voltuš 

Pondělí 28. 7.  mše svatá není   

Úterý 29. 7.  18,00 volná intence   

Středa 30. 7.  18,00 volná intence   

Čtvrtek 31. 7.  8,30 mše svatá není  14,30 mše sv.  
Centrum soc. služeb 

Pátek 1. 8.  18,00 Za farníky   

Sobota 2. 8.  18,00 volná intence   

Neděle 3. 8. 8,15 Za Helenu a Josefa Němcovi a celý 
rod  10,00 mše 

svatá  


