
  

FARNÍ ZPRAVODAJ 
 
    
   
   Číslo 11   Ročník XI      2. l istopadu 2014 
 
 

 
 
Vážení čtenáři, vážené čtenářky Farního zpravodaje! 

 

Přemýšleli jste někdy o symbolice svíce a světla vůbec? 
Světlo umožňuje vidět skryté věci a ukazuje je v pravé podobě, je symbolem Krista. Světlo také 
prozařuje tmu, resp. nicotu a je tedy symbolem života, který On dává, symbolem vzkříšení.  
Liturgickým symbolem světla je hořící svíce. Její části – vosk a plamen – naznačují hmotnou a 
duchovní skutečnost. Svíce je symbolem Krista, pravého Boha a pravého člověka. Plamen je zna-
mením Kristovy božské přirozenosti, vosk, který se při hoření ničí a stravuje, symbolizuje Kristovo 
obětované lidství.  
Svíce nebo lampy umístěné na oltáři symbolizují Kristovu přítomnost v mešní oběti a umocňují 
symboliku oltáře, který je znamením Krista a jeho oběti na kříži.  
Křestní svíce zapálená od velikonoční svíce zvané Paškál, symbolizuje křestní milost a nový život, 
který pokřtěný přijal od vzkříšeného Krista. Hořící svíce nám navíc připomínají, že i my jsme svět-
lem a máme žít jako synové světla: Bůh nás povolal ze tmy k podivuhodnému světlu… 
Nejlépe však po mém soudu vyjadřuje symboliku svíce průvod se svící velikonoční, od které si 
všichni přítomní na Velikonoční vigilii postupně zapalují svou svíčku. Můžeme v něm totiž spatřo-
vat výklad Kristových slov z Janova evangelia: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude 
chodit ve tmě, ale bude mít světlo života“.  

 
Rozsvítíme-li tedy jako křesťané svíci na hrobě někoho z našich zemřelých, vyjadřujeme víru, že 
náš zesnulý je na cestě následující Krista: na cestě přechodu z temnoty smrti do světla vzkříšení.  
Kéž nám takovéto zapálení svíce navíc připomene, že jsme Kristem pozváni k této cestě už zaživa, 
zde na zemi i my sami… 
 

P. Jan Kuník 
Literatura: http://www.nase-rodina.cz 

 Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



Modlit se za zemřelé? 
 

Křesťanská víra nedělá rozdíly mezi živými a mrtvými. Bůh totiž není Bohem mrtvých, je Bohem 
živých. Pro Něj jsou všichni lidé živí. 
 

MODLITBA POMÁHÁ NEJEN ŽIVÝM  
 

Věříme-li, že modlitba pomáhá živým lidem, proč bychom se 
neměli modlit i za mrtvé? Život je jeden, neboť jak říká evan-
gelista: „Bůh není Bohem mrtvých, ale živých“ (srov. Lk 
20,38). Smrt není konec, ale jen stupeň v lidském osudu. 
A tento osud nekončí ve chvíli smrti. Láska, kterou vyjadřuje 
naše modlitba, nemůže být tedy marná. Kdyby totiž na zemi 
láska měla moc, a po smrti již žádnou moc neměla, bylo by to 
popření slov Bible a zkušenosti církve, že láska je silnější než 
smrt, neboť Kristus ve své lásce k lidstvu smrt přemohl. 
 

O modlitbě za zemřelé hovoří již Bible Starého zákona: „Pro-
to dal Juda Makabejský přinést smírnou oběť za mrtvé, aby 
jim byly odpuštěny hříchy“ (2 Mak 12,46). 
 

KŘESŤANÉ SE OD POČÁTKU PŘIMLOUVALI ZA 
ZEMŘELÉ  
Církev již od prvních dob uctívala památku zemřelých, při-
mlouvala se za ně a přinášela zvláště eucharistickou oběť (mši 
svatou), aby očištěni mohli dosáhnout blaženého spojení 
s Bohem. Církev také doporučuje almužny, odpustky a kající 

skutky za zemřelé: „Pojďme jim na pomoc a vzpomínejme na ně. Proč bychom měli pochybovat 
o tom, že naše obětní dary za mrtvé jim přinášejí nějakou útěchu? Neváhejme a pojďme na pomoc 
těm, kteří jsou mrtvi, a obětujme za ně své modlitby.“ (sv. Jan Zlatoústý). Památka všech věrných 
zemřelých či lidově „dušičky“ je dnem, kdy se církev zvláště modlí za zemřelé. Tento zvláštní den 
modliteb zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo († 1048). Ve 13. století se tento zvyk rozšířil 
v západní církvi a papež Benedikt XV. jej v roce 1915 potvrdil pro celou církev. 
 

„Jsme přesvědčeni, že když prosíme za všechny, kteří zesnuli před námi, tak jim to velmi prospí-
vá…“ (podle sv. Cyrila Jeruzalémského *315 + 386) 
 

MÁME ZODPOV ĚDNOST ZA TY, KTE ŘÍ JIŽ ZEM ŘELI  
„V určité fázi svého křesťanského života jsem měl pocit, že se za zemřelé již modlit nemůžeme. Ale 
během let jsem dospěl k jinému názoru… Zdá se, že jako žijící máme určitou zodpovědnost za ty, 
kteří zemřeli a kteří za svého života buď nevěděli jak, nebo nechtěli Boha následovat. Mnozí umírali 
plni svého sobectví, zášti a nevyřešených pozemských bitev. Nejspíš tedy nějak zůstávají svázáni se 
zemí. Jako křesťané máme určitou autoritu žádat odpuštění jejich hříchů a pochybení, aby mohli 
najít cestu k Bohu. Za zemřelé je možné se modlit např. osobně, či přinášením eucharistické oběti 
při mši svaté.“ (Kenneth McAll) 

http://www.vira.cz 
 

Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí. 
Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s tebou. 

Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k tobě. 
Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s tebou. 

 
http://www.modlitba.cz 



Není trní bez růže (Chiara Lubichová) 
 

Bolestné je pomyšlení, že mnoho lidí svůj život ve skutečnosti vůbec nežije. Nežijí, protože nevidí. 
A nevidí, protože se na svět, na věci, na svou rodinu, na ostatní lidi dívají jen svýma očima. Aby 
člověk viděl, pak by stačilo, aby se na každou událost, na každou věc, na každého člověka díval 
očima Božíma. Jen ten vidí, kdo se ponoří do Boha, kdo ho pozná jako lásku, kdo uvěří v tuto lásku 
a přijme smýšlení svatých: „Všechno, co Bůh chce nebo dopouští, je pro mou svatost.“  
Proto radosti a utrpení, zrození a smrt, úzkosti i jásot, porážky i vítězství, setkání, známosti, práce, 
nemoc, nezaměstnanost, války a katastrofy, dětský úsměv, mateřská láska – všechno je stavební 
hmotou pro naši svatost. 
Kolem nás se pohybuje svět nejrůznějších hodnot: svět božský, svět andělů, svět bratří, svět přívěti-
vý, ale i svět nepřátelský – to vše je Bohem určeno k dosažení svatosti, která je naším pravým cílem. 
V tomto světě je každý člověk středem, neboť zákonem všeho je láska. 
A máme-li podle vůle Nejvyššího, abychom zachovali božskou a lidskou rovnováhu svého života, 
milovat vždy Pána a bratry, vůli Boží i to, co Bůh dopouští, pak jsou nám ostatní bytosti k službám, 
ať si to uvědomují či nikoliv, a ve svém životě jednají z lásky k nám. Opravdu tomu, kdo miluje, 
slouží vše k dobrému (srv. Řím 8, 28). 
Se zastřenýma a nevěřícíma očima velmi často nevidíme, že každý jednotlivec i všichni lidé jsou 
stvořeni jako dar pro nás a my zase jako dar pro ně. 
Opravdu, je to tak! Tajemné pouto lásky spojuje lidi a věci, řídí dějiny, určuje cíl národů i jednotliv-
ců při zachování plné svobody. 
Když duše zcela odevzdaná Bohu přijme za svůj zákon „víru v lásku“ (1 Jan 4, 16), pak se jí po 
určitém čase zjeví Bůh (srv. Jan 14, 21). Dostane nové oči a vidí, že z každé zkoušky sklízí nové 
plody, že po každém boji následuje vítězství, že z každé slzy vykvétá vždy nový úsměv, protože 
Bůh je Život. Dopouští utrpení a zlo, aby mohlo vzniknout větší dobro. 
Duše pochopí, že cesta Ježíšova nevrcholí křížovou cestou a smrtí, ale zmrtvýchvstáním  
a nanebevstoupením. 
Potom lidský způsob nazírání na věci zmizí a ztratí svůj smysl: a žádná hořkost už neotravuje krátké 
radosti jejího pozemského života. Melancholické přísloví: „Není růže bez trní“ pro duši ztrácí smysl 
a vlna lásky, jež vše přetváří, a do níž ji Bůh vtáhl, mění přísloví v jeho opak: „Není trní bez růže…“ 
 

Text z knihy Cesty světla Chiary Lubichové, http://www.pastorace.cz 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Zprávy 
List českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesťanům 
Drazí bratři a sestry, 
celý svět je zneklidněn událostmi na Blízkém východě, v mnoha zemích Afriky (především  
v Nigérii, Středoafrické republice a Jižním Súdánu) i na Ukrajině. Na těchto místech trpí lidé ve 
válkách rozpoutaných mocnými či netolerantními lidmi. Dnes je na celém světě pronásledováno až 
200 milionů křesťanů a více než 100 tisíc z nich je každoročně umučeno nebo zabito. Dnešní proná-
sledování má více obětí než pronásledování v dobách prvních křesťanů. Hlavními pronásledovateli 
jsou režimy založené na komunistické ideologii či náboženském fundamentalismu, zvláště pak 
islámském.  
Jako křesťané silně vnímáme, že trpí naše sestry a bratři, členové naší rodiny. Nemůžeme být lhos-
tejní, ani nestačí náš soucit nebo nářek, protože by nebyl upřímný, kdybychom nevyužili prostředky 
pomoci, které máme. Proto vás upřímně prosíme o intenzivní modlitby za mír a ukončení utrpení 
křesťanů. Mají-li být ovšem naše modlitby účinné, je třeba, abychom k nim dodali naše křesťanské 
svědectví života a úsilí proměnit naši společnost evangeliem. Nebudeme-li jako národ žít podle 
Božích přikázání, ani my nemáme jistý současný mír a blahobyt. 
Také vás prosíme: Obracejte se na naše politiky s výzvami, aby se více angažovali pro spravedlnost 
a mír ve světě, pro lidská práva a pomoc trpícím. Ať nemají strach připojit se k sankcím vůči agre-
sorům, ani když to bude znamenat omezení našich obchodů a od každého z nás to bude vyžadovat 
nějakou oběť. Pro naši zemi od nich požadujte rozhodování v souladu s morálkou a zásadami Desa-
tera Božích přikázání. 



Každoročně prožíváme šestou neděli velikonoční jako Den modliteb za pronásledované křesťany, 
ale v této situaci se od nás čeká víc. Proto prosíme, abyste se zapojili do Dne půstu za mír na Blíz-
kém východě, v afrických zemích a na Ukrajině, který vyhlašujeme na pátek 31. října. V prvním 
listopadovém týdnu se účastněte dle svých možností také prosebných adoračních pobožností a kaž-
dý den v poledne se spojme v modlitbě za mír alespoň krátkou modlitbou. Těm, kteří přišli o do-
mov, všechen majetek a trpí hlady, je nutné pomoci i našimi dary. Proto ve spolupráci s Charitou 
ČR vyhlašujeme celonárodní sbírku na pomoc lidem v těchto zemích. Prosíme, abyste ukázali svou 
velkorysost. 
Věříme, že nás Pán vyslyší, vždyť on slíbil, že vyslyší ty, kdo budou v jeho jménu společně prosit za 
jednu věc, na které se shodli podle Boží vůle.  
Děkujeme všem, kteří se zapojí, a všem žehnáme.  

Biskupové českých a moravských diecézí 
 
Biskup František Radkovský zůstává v čele Diecéze plzeňské 
Plzeňský biskup Mons. František Radkovský byl vyrozuměn apoštolským nunciem Guiseppe Lean-
zou, že se jej papež František rozhodl ponechat na další rok v čele Diecéze plzeňské. Jakožto 
diecézního biskupa. 
Plzeň: Mons. František Radkovský dosáhl 3. října 2014 věku 75 let, a proto v souladu s církevním 
právem podal k rukám Svatého otce abdikaci z funkce diecézního biskupa. Papež František jeho 
působení v čele Diecéze plzeňské prodloužil o další rok.  
V dopise apoštolského nuncia Guiseppe Leanzy, který biskupa Radkovského o této skutečnosti 
informuje, se dále uvádí: „Mezitím se  Apoštolská nunciatura postará o hledání kandidátů vzhledem 
k posloupnosti a zahájí obvyklý kanonický proces pro určení nového plzeňského biskupa.“ 

Autor: Alena Ouředníková, http://tisk.cirkev.cz 
 
25. výročí kanonizace sv. Anežky České 
Kardinál Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský a primas český, srdečně zve k oslavě 25. výročí 
kanonizace sv. Anežky České a listopadových dnů 1989. Slavnou mši sv. v katedrále sv. Víta, Vác-
lava a Vojtěcha v Praze bude dne 15. listopadu 2014 od 10.30 hod. celebrovat J. Em. kardinál Pietro 
Parolin, vatikánský státní sekretář. Bohoslužbu i předprogram bude přenášet Česká televize. 
Program: 
9.30 – otevření katedrály pro poutníky, 10.00 – program písní a slova o sv. Anežce České,  
10.30 – pontifikální mše sv. ke cti sv. Anežky České, 12.00 – program na Hradčanském náměstí 

http://www.bcb.cz 
 
Závěrečná zpráva biskupské synody 
V sobotu 18. října 2014 byla zveřejněna závěrečná zpráva (tzv. Relatio finalis) III. mimořádného 
shromáždění biskupské synody. Dokument není textem učitelského úřadu církve, zachycuje však 
stav diskuze biskupů i body, které je třeba dále ujasnit. Současně bude podkladem pro reflexi nad 
tématem rodiny v následujícím roce. 
Vatikán: V sobotních večerních hodinách (18. října 2014) schválil papež František publikování 
závěrečné zprávy biskupské synody, jež se ve Vatikánu konala ve dnech 5. – 19. října 2014. Ozná-
mil to vatikánský tiskový mluvčí Federico Lombardi. Synodní otcové hlasovali o znění každého 
odstavce textu zvlášť. Na dvoutřetinovou většinu nedosáhly tři odstavce.  
„Bylo to papežovo přání. Papež řekl: ´Chci, aby se publikovala tato zpráva, a pro transparentnost a 
jasnost aby se také uvedlo, kolik hlasů bylo souhlasných či nesouhlasných, bod po bodu, aby tak 
nevznikaly zmatky nebo víceznačnosti´," uvedl Lombardi. 
„M ějme na paměti, že se nejedná o text učitelského úřadu církve,“ připomněl dále tiskový mluvčí 
synody pro anglicky mluvící oblasti. P. Tom Rosica. „Papež požádal, aby to bylo zveřejněno, aby 
tak ukázal stupeň zralosti, v jakém se věc nachází, a také prvky, v nichž musí věc uzrát v průběhu 
nadcházejícího roku.“ Text bude nyní rozeslán biskupským konferencím společně s krátkým dotaz-
níkem, jenž má obsahovat témata, která se na letošní synodě neobjevila. Dokument má sloužit 
k reflexi nad tématy v rámci příprav na synodu, jež se uskuteční v roce 2015. 



Publikovaný text o dvaašedesáti odstavcích tedy zahrnuje také tabulku s uvedenými výsledky hlaso-
vání. Dokument v zásadě obsahuje strukturu a obsahy tzv. Zprávy po diskuzích, která byla publiko-
vaná 13. října 2014 kardinálem  Péterem Erdö. Zapracovány jsou však také mnohé z celkem 
470 připomínek, jež vyslovili biskupové v debatách v menších skupinách. 
Nově zapracované připomínky 
"Zvláště si všimněte rozšíření prvních dvou částí. O to žádaly mnohé příspěvky v Menších kruzích, 
aby se tak vyvážil celek; aby se nehovořilo převážně či pouze o  výzvách a těžkostech, nýbrž více 
také o pozitivním (Božím) plánu s rodinou. Je to tedy obsáhlejší text, který chce být vyváženější a 
rozvinutější," komentoval strukturu dokumentu Lombardi.  
Některá témata byla do dokumentu přidána, např. přání, aby procesy prohlášení manželství za ne-
platné probíhaly zdarma (jedná se o přání především italských biskupů, aby tak nemohl vzniknout 
trh s právními službami v této oblasti), dále pozornost vůči adopcím, varování před pornografií, 
špatným užíváním internetu. Text se nově věnuje také ženám a dětem, jež se staly oběťmi sexuální-
ho zneužívání. Naopak vypuštěna byla pasáž o tzv. principu graduality, tj. stupních zjevení Božího 
plánu spásy.  
Odstavce, jež nedosáhly potřebné dvoutřetinové většiny, jsou číslovány 52, 53 a 55 a týkají se růz-
ných názorů na přijímání eucharistie rozvedenými a znovu sezdanými lidmi, dále tzv. duchovního 
přijímání a přístupu k lidem s homosexuální orientací.   
Co se týká rozvedených a znovu sezdaných lidí, velká většina přítomných (155 proti 19 účastníkům) 
hodnotila kladně odstavec, kde se píše, že jejich situace "vyžaduje pozorné rozlišování a doprováze-
ní ve velké úctě. Je nutné se vyhnout jakémukoliv jazyku a postoji, který jim dává pocítit diskrimina-
ci, a podporovat jejich zapojení do života společenství. Péče o ně není pro křesťanské společenství 
výrazem oslabení víry a svého svědectví ohledně nerozlučitelnosti manželství, nýbrž naopak spole-
čenství vyjadřuje právě v této péči svou lásku". Synodní otcové tak navazují na slova, která pronesl 
v roce 2012 Benedikt XVI. 
na Světovém setkání rodin v Miláně. Naopak odstavec, kde se hovoří o různých přístupech účastní-
ků synody k možnému přístupu rozvedených a nově sezdaných lidí k eucharistii, byl odhlasován 
menší než dvoutřetinovou většinou, 104:74. 
Tématika homosexuálních párů je oproti znění Zprávy po diskuzích zcela přepracovaná. Pasáž, jež 
stavěla do pozitivního světla soužití párů téhož pohlaví, byla zcela odstraněna. Dokument dále 
uvádí, že je nepřípustné, aby byli pastýři církve v této věci vystavováni nátlaku a aby mezinárodní 
organizace podmiňovaly financování chudých zemí zaváděním zákonů, které ustanovují „manžel-
ství“ osob téhož pohlaví.  
Text dále uvádí: „N ěkteré rodiny žijí v situaci, že někdo z nich má homosexuální orientaci. V této 
věci jsme si kladli otázku, jaká pastorační pozornost k těmto situacím je vhodná, vzhledem k tomu, 
co učí církev: ´Neexistují absolutně žádné důvody pro posuzování homosexuálních svazků tak, že by 
byly jakkoli podobné nebo dokonce vzdáleně analogické Božímu záměru s manželstvím a rodinou´. 
Nicméně muži a ženy s homosexuálními sklony mají být přijímáni s úctou a jemnocitem. ´Vůči nim je 
třeba se vyhnout jakémukoliv náznaku nespravedlivé diskriminace´ (citace z: Kongregace pro nauku 
víry, Úvahy ohledně návrhů na právní uznání svazků mezi homosexuálními osobami).“  
Poslední citovaný odstavec nedosáhl potřebné dvoutřetinové většiny (odhlasován počtem 118 pro a 
62 proti). Podle vatikánského tiskového mluvčího Federica Lombardiho zde jistý souhlas je, avšak 
„argument musí ještě zrát a být prohlouben, neboť souhlas shromáždění nebyl zjevně dostatečně 
uzrálý, aby schválil formulaci, jaká byla představena“.  
Plné znění závěrečné zprávy je možné nalézt na stránkách Tiskového střediska Svatého stolce (text 
je prozatím dostupný pouze v italštině). 

Autor: Ondřej Mléčka, http://tisk.cirkev.cz 
 

____________________________________________________________ 
 
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. 11. 2014. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová 
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz 



Zápis ze schůzky farní rady dne 23. 10. 2014 
 

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

Úvodní slovo p. faráře:  
zdravotní stav – po pobytu v lázních se zlepšil, poděkování všem za pomoc v době jeho nemoci; 
upozornění na možnost svolat farní radu i v době nepřítomnosti p. faráře 
 

Kontrola minulých úkol ů: 
Oprava střechy městského kostela 
• zpráva p. faráře: dokončena další etapa, celková cena prací v této etapě: 600 000,- Kč, podíl 

farnosti: 240 000,- Kč, z fondu regenerace a od města: 360 000,- Kč 
• během nepřítomnosti p. faráře proběhly 2 kontrolní dny, stavební dozor – Ing. Lácha, až do 

2. kontrolního dne vše v pořádku, při předávání stavby poukázáno na závadné položení prejzů 
na atice, stavba nebyla převzata, podána reklamace; závady budou opraveny na náklady firmy 
Tesmo  28. 10. 2014 pomocí plošiny 

• objem tesařských prací plánovaný na základě průzkumu rozsahu napadení trámů dřevomorkou 
musel být rozšířen, trámy, které vypadaly zdravé, byly uvnitř silně poškozené; na úkor těchto 
prací byla krytina položena na menší část střechy, než se původně přepokládalo 

• o odhad nákladů na zbývající část střechy (nad presbytářem) požádán majitel firmy Tesmo, 
patrně bude nutno práce rozložit do následujících 2 let 

• farnost obdržela bezúročnou půjčku 100 000,- Kč od biskupství českobudějovického, původně 
však bylo dojednáno, že se bude jednat o dar; i přesto farnost půjčku přijala, aby nepřišla o dotaci 

• farnost má příslib dotace z fondu regenerace i v roce 2015, podíl farnosti bude opět činit 40 % 
 

Ohlasy na návrh p. Hochmuta k řešení finanční situace farnosti 
• farní rada doporučuje počkat do konce roku, vše bude projednáno na začátku ledna na základě 

zprávy farní účetní p. V. Homulkové 
 

Restituce církevního majetku 
• p. farář – ve Hvožďanech je již požadovaný majetek vrácen, připravují se nájemní smlouvy 
• v Rožmitále je situace složitější: pozemky, o něž farnost žádala, byly ve vlastnictví: Lesů ČR, 

Státního statku Jeneč a Státního pozemkového úřadu. SPÚ zablokoval vydání pozemků, Lesy 
ČR a Státní statek Jeneč pozemky vydají, ale protože sousedí s pozemky blokovanými SPÚ, 
farnost je nemůže převzít, dokud situace nebude vyřešena 

• ze strany SPÚ došlo pravděpodobně k obstrukcím; doklady byly místo do ČB zasílány farnosti, 
která je musela do ČB přeposílat 

• lhůta byla prodloužena do 31. 1. 2015, restituční oddělení ČB má celou věc dořešit, pokud se to 
nepodaří, podá Biskupství ČB pravděpodobně žalobu 

 

Přihláška do MAS (Místní akční skupina) 
• zatím nepodána, činnost MAS je pozastavena; možnost zapojení farnosti do různých projektů 

vedoucích k získání dotací, do budoucna zatím nejisté 
 

Informace z vikariátní konference 
• vikariátním kaplanem pro mládež ustanoven P. Hovorka z Březnice; přijat nový vikariátní účetní 
• inventura majetku farnosti k 31. 10. 2014 nebude zahrnovat pozemky, nejsou ještě vyřešeny restituce 
• nový předpis o přijímání darů – v případě jakéhokoliv finančního daru musí farnost s dárcem 

sepsat darovací smlouvu a v ní uvést účel, na nějž je dar poskytován; smlouvu nelze vystavit zpětně, 
do 3 let je nutné dar profinancovat; dary v celkovém objemu do 300 000,- Kč za rok se nezdaňují  

• výše odvodů zůstává stejná, bez ohledu na vrácený majetek 
• osamostatnění vikariátů – vikariát bude pravděpodobně samostatnou ekonomickou jednotkou, 

po dokončení restitucí bude zřízen svépomocný fond na úrovni vikariátu 
• lesy vrácené v restitucích budou v Českobudějovické diecézi spravovat 4 lesníci, před převzetím 

lesů má farnost povinnost zkontrolovat jejich stav (zda nejsou neadekvátně vytěženy) 
• změna v liturg. modlitbách, podle přání papeže Františka doplněno: „s jejím snoubencem sv. Josefem“ 
• změna v liturgickém kalendáři – 22. 10 – památka sv. Jana Pavla II. 

 



Nájem kaplanek 
• mladý manželský pár se vztahem k Rožmitálu projevil zájem o nájem kaplanek za účelem bydlení 
• prostory by k bydlení upravili na své náklady 
• farní rada shledala tuto nabídku zajímavou, doporučuje p. faráři dále jednat 
• je nutno upozornit zájemce na rizika: objekt nebyl dlouho využíván, nejsou provedeny rozvody 

vody, kanalizace, problém s vytápěním (vysoké stropy atd.) 
•  je nutno požádat o stanovisko památkového úřadu 

 

Rok Jakuba Jana Ryby 
• v roce 2015 uplyne 250 let od narození a 200 let od úmrtí Jakuba Jana Ryby 
• podíl farnosti na oslavách: 11. 4. 2015 – mše sv. u Rybovy mohyly nad Voltuší; požehnání nové 

knihy o Jakubu Janu Rybovi, 25. 10. 2015 – mše sv. za Jakuba Jana Rybu 
• ještě v roce 2014 – přednáška o J. J. Rybovi pro farníky na faře 
• další akce: koncerty ZUŠJJR ve farním kostele: 12. 4. a 25. 10. 2015, muzejní noc a valná hro-

mada Společnosti J. J. Ryby v Podbrdském muzeu – 30. 5. 2015 
• možnost prodeje upomínkových předmětů návštěvníkům kostela 

 

Nabídka P. Michalčíka ze Svaté Hory 
• postní duchovní obnova v Rožmitále a setkání s otci redemptoristy 
• farní rada projevila zájem, p. farář bude jednat o termínech 

 

Připomínky p. Hochmuta 
• farní stodola, která je pronajata p. Sýkorovi, je ve špatném stavu, je to majetek farnosti, špatný 

obraz u veřejnosti, iniciovat jednání s nájemcem 
• větrání v městs. kostele – nutnost větrat od jara do podzimu, vzduch musí proudit, je tu vlhko 
• svícení v kostele – možnost úspor při pozdějším zapínání a dřívějším vypínání světel, v létě 

nerozsvěcet nebo jen některá světla 
- reakce p. faráře – v souladu s liturgickými předpisy by měla být před bohoslužbou rozsvícena 

všechna světla, světlo je symbol, vše nelze podřizovat ekonomickému hledisku 
• p. Hochmut – vysvětlení p. faráře uznává 
- p. Mareš – domnívá se, že je dbáno na to, aby světla nesvítila zbytečně dlouho 
- p. Hořejší – navrhuje instalaci úsporných žárovek 
- p. Hoyer – v kostele je potřeba dostatečné světlo 
• zahrada – smrčky a túje už přerůstají, jaké má s nimi p. farář úmysly, navrhuje alespoň prořezat 
- p. farář – doporučuje sestřih stromů, osloví p. Haška a p. R. Mareše 
- sl. Hoyerová – stav stromů u kostela – žádá o odříznutí túje a borovice u vjezdu ke kostelu a 

o poražení javoru ve svahu u kaplanek (nad silnicí) 
• odvoz posekané trávy, ohrada je již plná, tráva je shnilá 
- p. farář – požádá technické služby 
• hrabání listí – je třeba vyhlásit brigádu na sobotu, aby přišlo více lidí, a hrabat listí, až když 

všechno spadne, loni hrabalo listí jen několik lidí a v době, kdy byly jeho zbytky ještě na stromech 
-  sl. Hoyerová – listí se musí hrabat, když jsou k tomu dobré povětrnostní podmínky, nejlépe, 

když je suché, s mokrým listím ve větším není možno manipulovat 
- p. Drechsler – větší množství listí se na plachtách k silnici obtížně přepravuje 
- sl. Hoyerová – na hrabání listí je nutno se domlouvat podle počasí a možností jednotlivců 
- p. farář – vyhlásí brigádu na sobotu 8. 11. 
• hradba na zahradě – pokud bude ze strany farnosti zájem, může být v březnu nebo dubnu zhoto-

vena, p. Hochmut si celou akci bere na starost, p. farář vyhlásí termín 
- sl. Hoyerová – je potřeba natřít plechová vrata vedoucí od kostela do dvora 
• návrh p. Hochmutové – farnost by měla zakoupit přenosný mikrofon s reprobednou, využil by 

se v městském kostele při dětských mších a při bohoslužbách venku (Třemšín aj.), farní rada 
souhlasí, je nutno zjistit cenu, vybrat kvalitní výrobek 

• internetové stránky farnosti – neaktuální, je potřeba najít někoho, kdo je bude pravidelně aktualizo-
vat, navrhuje p. Jiráska  

- p. farář – děkuje za tip, p. Jiráska osloví 
• volby nové farní rady – p. farář žádá členy f. rady o další spolupráci, mohly by se uskutečnit v roce 2015 

 

Příští schůzka: 4. 12. v 18,00 hodin               Zapsala: Ivana Hoyerová 



 

*Pozn.: Zvláštní Boží shovívavost pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme vyprosit prvních osm listopadových dnů. Podmínkou je: přijetí svátos-
ti smíření a Eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce. Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v nitru)…Od poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. 
je možné zvláštní Boží odpuštění pro duše v očistci vyprosit též návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry. Předpokladem je, že pokřtěný 
katolík, který je ve stavu milosti, má úmysl zvláštní Boží odpuštění pro duše v očistci skutečně vyprosit a nemá sebemenší zalíbení v hříchu. 

Den 

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

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

Pondělí 3. 11.  mše svatá není   

Úterý 4. 11.  17,00 Za farníky   

Středa 5. 11.  17,00 Volná intence  18,00 Biblická hodina 
Společenské centrum 

Čtvrtek 6. 11.    14,30 mše sv.  
Centrum soc. služeb 

Pátek 7. 11.  18,00 Za farníky   

Sobota 8. 11.  18,00 Volná intence  *Končí týden zvláštních 
modliteb za †. 

Neděle 9. 11. 8,15 mše svatá se souborem Codex temporis. 
Za † Štefana Filu a za † Antona Marčišovského  10,00 

 mše svatá  

Pondělí 10. 11.  mše svatá není   

Úterý 11. 11.  17,00 Za farníky   

Středa 12. 11.  17,00 Za duše † rodu Králů, Poláků  
a d. v o.  18,00 Modlitební setkání 

Spol. centrum – terasa 

Čtvrtek  13. 11.    17,00 mše sv.  Voltuš 

Pátek 14. 11.  18,00 Za Evu a Františka Hořejší, 
dceru Evu, syna Jiřího a vnuka Rudolfa   

Sobota 15. 11. 18,00 Svatohubertská mše 
Za myslivce 

 
   

Neděle 16. 11. 8,15 Za Františku a Josefa Drechslerovy  10,00  
mše svatá  


