
• Výjimečné bohoslužby a další akce: 
16. 5. – pouť v městském kostele – poutní mše sv. k Sv. Janu Nepomuckému v 18,00 hodin 
18. 5. – vigilie Slavnosti Seslání Ducha sv. – mše svatá ve farním kostele v 18.00, žehnání ohně 
venku, příprava hranice – M. Hochmut 
19. 5. – Slavnost Seslání Ducha sv. – Hod Boží svatodušní, mše sv. ve farním kostele od 8,15 
hodin 
25. 5. – pouť k Panně Marii Březnické v 10.30, hudbu zajistí p. Štětka, špekáčky – Hoyerovi 
2. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo) v 8.15 
2. 6. – od 16,00 hodin ve farním kostele – koncert Komorního sboru českých muzikantů  
9. 6. – rocková mše – hudba: Třemšínská kvítka, od 8,15 hod. ve farním kostele, od 15,00 
v Pročevilech při setkání farností Březnice - Rožmitál 
16. 6. – 1. svaté přijímání sedmi dětí v 8.15 
11. 8. – Pouť na Třemšín, od 10,30 hodin mše svatá u kapličky 

 

Příští schůzka: v září, termín bude upřesněn 
Zapsala: Ivana Hoyerová 

 
Zprávy a oznámení 

Farní zájezd  
Sobota 1. 6. 2013, odjezd v 6,00 hodin z autobusového nádraží, příjezd cca v 19 hodin. Cena: 280 Kč, 
děti do 15 let zdarma (je to pouze jízdné, vstupy si platí každý zvlášť). Jízdné nutno zaplatit předem. 
Program: Mše sv. v barokně gotickém kostele Nanebevzetí Panny Marie v klášteře v Kladrubech, 
prohlídka kláštera benediktinského řádu v Kladrubech (vstupné: plné 80 Kč, senioři 50 Kč, děti 6-15 
50 Kč, děti do 6 let zdarma). Sušice – návštěva Muzea Šumavy (včetně mechanického betléma), 
(vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma). Občerstvení (pravděpodobně v Hrádku 
u Sušice). Přihlášky přijímá: Lišková Jaroslava, tel. 728 241 715. 
 

Svátek matek 2013 
Svátek matek (den matek) se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli, letos připadá na neděli 
12. 5. 2013. Matkám věnovaný den má být oceněním odvahy a oběti mateřství. 
Za zakladatelku Svátku matek je považována metodistka Anna Marie Jarvis. Ta  při druhém výročí 
smrti její matky zorganizovala v baptistickém kostele v neděli 12. 5. 1907 setkání místních matek. 
Rok poté byla požádána, aby toto setkání na druhou květnovou neděli opět zopakovala. Pro velký 
úspěch se Anna Marie Jarvis začala šíření této myšlenky věnovat naplno, až nakonec kongres USA 
v roce 1914 prohlásil Den matek národním svátkem. Z USA se svátek začal šířit dále. V Evropě se 
uchytil po první světové válce. V Československu se Den matek začal slavit v roce 1923. V době 
komunistické totality byl svátek zatlačen do pozadí oslavami MDŽ. Nyní se již opět slaví veřejně, 
není ale oficiálním státním svátkem. 

Podle http://www.vira.cz 
 

Redakce Farního zpravodaje přeje všem maminkám, ale též všem ženám, které žijí duchovní 
mateřství, hojné Boží požehnání. 
 

Slavnostní znovuotevření katedrálního chrámu sv. Mikuláše v Českých Budějovicích 
Uskuteční se v sobotu 1. června 2013. Eucharistická bohoslužba, při níž bude posvěcen nový obětní 
stůl, ambon a biskupská katedra, začne v 10:00 hodin. Součástí slavnostního dne bude i „LITURGIE 
VEČERNÍCH CHVAL“ v 15 hod. za účasti místní kapituly a dalších zástupců kapitul z Čech a 
Moravy. 
 

Ukončení roku biskupa Hloucha 
Slavnostní eucharistická bohoslužba při příležitosti Ukončení roku biskupa Hloucha se uskuteční 
v neděli 9. června 2013 od 9,00 hodin v nově zrekonstruované českobudějovické katedrále sv. Mi-
kuláše. http://www.bcb.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 22. 5. 2013. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová 
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz 
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Vážení farníci, 
I letos Vás chci v úvodu tohoto čísla FZ pozvat k účasti na darech Ducha svatého, kterými chce On 
sám znovu obnovit duše nás všech. Stejně jako loni Vás prosím, abychom se společně účastnili 
novény (devítidenního cyklu modliteb), kterou se v naší farnosti začneme modlit v pátek po slavnos-
ti Nanebevstoupení Páně. V těchto devíti dnech se, prosím, vždy v devět hodin večer (kromě neděle, 
kdy modlitby začínají v 17 hodin) spojme v modlitbě za příchod Ducha svatého mezi nás,  
za Jeho příchod do našich srdcí. Této modlitby se můžeme opět účastnit nejen duchovně na místě, 
kde zrovna budeme, ale i přímo v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. 
Novénu završí Vigilie ve farním kostele, která nás chce otevřít pro oheň Ducha, jež chce a může 
hořet v našich srdcích… 

P. Jan 
  
Bez Ducha svatého… 
„Jak se velikonoční událost, která se stala jednou provždy, stane skutečností i pro nás? Právě pro-
střednictvím Ducha svatého…  Vždyť skrze něho je nám Bůh přítomen. 
 

Bez něho je Bůh vzdálený, 
Kristus zůstává v minulosti, 
Evangelium je mrtvou literou, 
Církev pouhou institucí, 
autorita se stane nástrojem ovládání lidí, 
misie budou pouhou propagandou, 
liturgie vzpomínkovým rituálem 
a z křesťanství nám zbude zotročující morálka.“  
 

Výrok Habíba Hazima r. 1968 na IV. shromáždění Ekumenické rady církví ve švédské Uppsale. 
Tehdy byl metropolitou Laodiceje v Sýrii, později jako pravoslavný patriarcha Antiochie přijal 
jméno Ignatios IV.  

Podle http://www.vira.cz 
 
 
     Duch svatý a vnitřní uzdravení. Způsoby a prostředky duchovního uzdravení. 
   

     Ponecháme stranou diskusi o přirozených a lidských prostředcích – medicíně, psychologii, lékař-
ské diagnostice a rozlišení – které v této oblasti nicméně potřebujeme. Chceme se zde zabývat pou-
ze nadpřirozenými prostředky, prostředky víry, jichž je užíváno v charismatické obnově a o nichž 
nám zkušenost ukazuje, že jsou zvláště účinné. 
     A/ Slovo Boží. Když Kniha moudrosti mluví o Izraelitech, které uštknuli na poušti hadi, říká: 
„A opravdu, zdraví jim nevrátila bylina ani náplast, ale tvé slovo, Pane, jež uzdravuje vše!“ (Mdr 
16, 12). Jak často hluboké vnitřní uzdravení pramení prostě ze slyšení slova Božího! Díky Boží 
výzvě („Tolle, lege!“ = „Vezmi, čti!“) se svatý Augustýn chopil listu Římanům a nad verši 13,     

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



11-14 byl zachráněn ze svého otročení tělu a ze svého strachu, že nebude schopen žít čistě. Když 
dočetl, vstoupilo do jeho srdce „světlo….“ a on věděl, že je osvobozen. 
     V „Upřímných vyprávěních poutníka svému duchovnímu otci“ nalézáme příběh vojáka, kterému 
hrozilo, že bude kvůli pití souzen stanným soudem. Jeden mnich mu řekl, aby si každý večer před 
tím, než půjde spát, přečetl jednu kapitolu evangelia. Po několika dnech za ním voják znovu přišel, 
aby mu dal jinou radu, protože nemůže rozumět ničemu z toho, co čte. Mnich mu odpověděl: „Jen 
čti dál. Ty možná nerozumíš, ale démoni ano, a prchají od tebe.“ Voják se podle této rady zařídil, a 
nakonec byl uzdraven. 
     Znám podobné případy. Jeden muž byl už v posledních fázích alkoholismu, přišel na biblický 
kurs a byl tam uzdraven, když slyšel slova Písně písní „Budeme jásat, radovat se z tebe, připomínat 
tvé laskání opojnější, než víno.“ (Pís 1, 4). Opakoval tato slova pokaždé, když byl pokoušen, a to 
v něm probudilo takovou uzdravující moc, že byl zanedlouho zcela osvobozen ze své závislosti. 
A nezapomeňme na to, co řekl setník, na slova, která opakujeme při každé mši: „Řekni slovo a budu 
uzdraven/a.“ (srov. Mt 8, 8). 
     B/ Láska Boží. V listu Římanům 8, 31-39 sepsal Pavel hymnus oslavující vítěznou Boží lásku, 
ve kterém jasně ukazuje, jak obrovskou moc uzdravovat tato Boží láska má. Metoda, kterou Pavel 
doporučuje, je následující: propátrat svou minulost a vytvořit seznam všech negativních zkušeností 
(meč, nahota, pronásledování…), potom se podívat na všechny tyto věci ve světle jistoty, že Bůh mě 
miluje a říct s přesvědčením: „Nemohu než zvítězit! Nic totiž nemůže vstoupit mezi Boží lásku a mne!“ 
     Často jsme tak zraněni ve svém duchu, že nemůžeme přijmout ujištění o Boží lásce přímo, ale 
potřebujeme, aby nám byla ukázána skrze lásku bratra či sestry. Jak píše svatý Řehoř Nysský, „or-
gánem“ služby uzdravení je soucit. Téměř každý skutek uzdravení, který Ježíš vykonal, je výslovně 
doprovázen hlubokým soucítěním. „…uviděl veliký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich 
nemocné.“ (Mt 14, 14); „Ježíš plný soucitu vztáhl ruku, dotkl se ho (malomocného) a řekl: Chci, 
buď čist.“ (Mk 1, 41) 
     C/ Duch svatý. „A každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a 
uzdravovala všechny.“ (Lk 6, 17-19) Co to bylo, tato „moc“, tato dynamis, která vycházela z Ježíše? 
Byl to Duch svatý! Lukáš říká: „Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje…“ (Lk 4, 14) „Moc Páně 
byla s ním, aby uzdravoval.“ (Lk 5, 17b) 
     Existuje obrovské množství svědectví o duchovním uzdravení v okamžiku křtu v Duchu svatém. 
Jedna žena mi jednou vyprávěla: „Žila jsem celý svůj život s pocitem, že mě nikdo nemiluje a ani 
nemůže milovat. Ve chvíli, kdy jsem byla pokřtěna v Duchu svatém, se tento pocit ztratil a už se 
nikdy neobnovil.“ 
     Toto uzdravující dílo Ducha svatého je dobře vyjádřeno v letniční sekvenci. Každá 
z následujících invokací hovoří o duchovním uzdravení: 
 

Viny z duší našich smaž       Srovnej, co je zkřivené, 
a vyprahlá srdce svlaž,         zahřej, co je studené, 
raněné rač vyhojit.           a nedej nám zabloudit. 
 

     Existuje jeden černošský spirituál, v němž se zpívá: „V Gileádu je balzám, který vrací zdraví.“ 
Ten balzám je Duch svatý. V písni se dále říká: „Někdy ztrácím odvahu, zdá se mi, že všechna má 
snaha je marná, ale pak přijde Duch svatý a oživí moji duši.“ 
 
D/ Modlitba.  Všechny tyto prostředky – slovo Boží, Boží láska, Duch svatý – se uvádějí ve skuteč-
nost ne nějakým teoretickým způsobem, ale modlitbou. Může to být osobní modlitba jednotlivce, 
nebo modlitba, při níž za nás prosí ostatní, ale pro každé duchovní uzdravení je modlitba nutnou a 
základní podmínkou. Modlitba nás uvádí do klimatu nadpřirozeného. Můžeme-li to tak říci, přizpů-
sobuje teplotu tomu, co je zapotřebí, aby se mohly odehrát zásadní změny. Mezi tolika druhy mod-
litby je o jednom zvláště známo, že je velmi účinný pro vnitřní uzdravení – je to modlitba chval. 
Chvála osvobozuje spoutané. Takřka všechny nemoci duše způsobují, že se člověk obrací sám 
k sobě a zabývá se ustavičně sám sebou. Chvála osvobozuje, protože nás otevírá z této „zauzlenosti“ 
v sobě a zaměřuje naši pozornost k Bohu. 
 

Z knihy Raniero Cantalamessa: Duchovní vnitřní uzdravení , vydal(o): ICCRS  

Zápis ze schůzky farní rady dne 2. 5. 2013 
 

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

• Úvodní slovo p. faráře, přivítání přítomných členů a seznámení s programem 
• Poděkování: za úpravu hlavního oltáře (p. Hochmutovi a spol.), organizaci setkání mladých 

Březnice – Rožmitál (H. Hochmutové), za zpěv při dětské mši (Třemšínským kvítkům), za zpěv 
o Velikonocích (chrámovému sboru) a za péči o farní zahradu (M. Hochmutovi) 

• Kontrola minulých úkol ů: 
 

Střecha městského kostela 
- proběhlo nabídkové řízení k výběru firmy, podmínky akceptovalo 5 firem: Bierhanzl, Tesmo, 

Ziopulos, Hanuš, Vertigo 
- fa Hanuš – nejnižší cena – 1,9 mil. Kč, vyřazena pro nedodržení zadávacích podmínek nabídko-

vého řízení (nedodala patřičné doklady- např. pojištění stavby, dostatečné reference) 
- vybrána firma Tesmo Plzeň – druhá nejnižší cena – 2,1 mil. Kč, která byla nejlevnější z firem, 

jež dodržely zadávací podmínky nabídkového řízení. Navíc nabídla možnost předfinancování 
stavby, dobré reference, delší záruku (60 měsíců). 

- povinnost vést stavební deník, možnost přístupu zástupců objednatele (tedy naší farnosti) na 
stavbu pouze se svolením p. faráře 

- možnost čerpání dalších finančních zdrojů, specifika dalších etap se budou řešit dodatky ke smlouvě 
- otázka stav. dozoru, stav. technik p. Šimek v době konání schůzky nemocný, p. farář bude řešit  
- na letošní rok je z dotačního programu přislíbeno 330 000,- Kč, podíl města činí 94 200,- Kč, 

podíl farnosti farnost 47 200,- Kč 
- projekt k stavebnímu povolení vypracuje firma Petro Písek 
- zahájení stavby pravděpodobně v polovině června 
-  p. Hořejší – potřeba stanovit termíny kontrolních dnů (1x za 14 dní), řešit dodatkem ke smlouvě 

 

Církevní restituce 
- žádné nové informace nejsou, duchovní správci mají dle sdělení z biskupství vyčkat telefonátu 

odborného pracovníka z biskupství, který bude mít restituce na starosti 
- p. farář – povinnost provést odp. pracovníka po dotčených pozemcích 
 

Fasáda farního kostela 
- stavba lešení nebo plošina, bude rozhodnuto do 14 dní 
 

Zadní farní zahrada 
- v dotačním titulu nejsou finanční prostředky, projekt se odkládá 

 

Rozpočet stavby WC v areálu farního kostela 
- měl být zveřejněn ve Farním zpravodaji 
- stavební technik, který to má na starosti, je dlouhodobě nemocen; úkol trvá 
 

Vikariátní konference ve Starém Rožmitále 8. 4. 2013 
- poděkování J. Liškové a dalším ženám za přípravu občerstvení a H. Hochmutové za dárky pro kněze 
 

Sekání farní zahrady 
- 13 mužů, služby po 10 – 14 dnech, benzín zajišťuje M. Hochmut 
 

Nový plot kolem farní zahrady 
- realizace v září nebo v říjnu, zapojí se ministranti 
 

• Nové úkoly a diskuse 
- p. vikář píseckého vikariátu a někteří členové naší farnosti vyjádřili přání instalovat ve farním i 

v městském kostele topení do lavic: hlasováno, zda se má neprodleně řešit – 7 proti, 4 se zdrželi, 
farní rada doporučila jako neaktuální akci odložit 

- farní zájezd – 1. 6. 2013, zajišťují manželé Liškovi, cíl: Kladruby u Stříbra, Sušice 
- na hřbitově teče málo voda – porucha vodovodního řadu na farní zahradě směrem na hřbitov, 

městu povoleno položit nové vedení 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Březnic e,  kostel sv . Ig nác e a Fr ant išk a Xaverského 

 

 

 

 

 
 

 

18,00 Slavnostní zahájení Noci kostelůSlavnostní zahájení Noci kostelůSlavnostní zahájení Noci kostelůSlavnostní zahájení Noci kostelů 
přivítání farářem Karlem Hamplem a starostou města Březnice Jiřím Štěrbou 

18,10  Sv. Ignác zSv. Ignác zSv. Ignác zSv. Ignác z    LoyolyLoyolyLoyolyLoyoly  
vyprávění pana faráře Karla Hampla o sv. Ignáci, kterému je kostel zasvěcen 

18,20 Koncert dětského pěveckého sboru sv. IgnáceKoncert dětského pěveckého sboru sv. IgnáceKoncert dětského pěveckého sboru sv. IgnáceKoncert dětského pěveckého sboru sv. Ignáce                   
 zpěv křesťanských písní 
19,00 Procházka kostelemProcházka kostelemProcházka kostelemProcházka kostelem    

večerní prohlídka kostela s odborným historickým výkladem pana kaplana 
Jana Mikeše a pana PhDr. Jaroslava Kozlíka od oltáře až po kůr. Součástí 
prohlídky bude výstava barokních kasulí na levém ochozu. Na konci prohlídky 
zazní Preludium C dur od Františka Xavera Brix iho v podání místního 
varhaníka Oldřicha Holého. Prohlídka končí v sakristii.  

20,45 Ochutnávka mešního vínaOchutnávka mešního vínaOchutnávka mešního vínaOchutnávka mešního vína                                                                                                                                    
    degustace mešního vína v sakristii 
21,00 Skupina BedrsSkupina BedrsSkupina BedrsSkupina Bedrs              
 hud. vystoupení bělčického duchovního rytmického sboru 
21,45 Moje cesta kMoje cesta kMoje cesta kMoje cesta k    BohuBohuBohuBohu      
 svědectví kaplana Jana Mikeše o jeho životní cestě k Bohu 
22,20 Biblické písněBiblické písněBiblické písněBiblické písně      
 zpěv Hany Beranové za doprovodu ředitele ZUŠ Přemysla Zíky 
22,40 Ztišení a  zakončení večeraZtišení a  zakončení večeraZtišení a  zakončení večeraZtišení a  zakončení večera 

rozjímání a společné zakončení s hudbou z Taizé a modlitbou za Březnici 
23,00 Zvony k zakončení Noci Zvony k zakončení Noci Zvony k zakončení Noci Zvony k zakončení Noci kostelůkostelůkostelůkostelů    

    

V průběhu celého večera bude možnost individuální návštěvy kostelní věže u zvonů, 
také můžete na pravém ochozu shlédnout výstavu křížové cesty paní Heleny 
Hochmutové.  

 



Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 13. do 26. května 2013 
Starý Rožmitál 

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

Pondělí 13. 5. 21,00 Novéna k Duchu svatému – soukromě mše sv. není  10,00 Vikariátní konference 
Sepekov 

Úterý 14. 5. 21,00 Novéna k Duchu svatému – soukromě mše sv. není   

Středa 15. 5. 
21,00  Novéna k Duchu svatému 18,00 Na poděkování P. Marii za ochranu a 

posilu. Prosba o její další pomoc v životě.   
18,35!! Májová bohoslužba 

 19,00 biblická hodina 
Společenské centrum  

Čtvrtek  16. 5. 21,00  Novéna k Duchu svatému Poutní slavnost sv. Jana Nepomuckého 
18,00 Na úmysl dárce  Mše svatá ve Voltuši až 30. 5. 

od 18,00 hod.. 

Pátek 17. 5. 21,00  Novéna k Duchu svatému 18,00 Za Miladu Folaufovou     

Sobota 18. 5. Vigilie Slavnosti Seslání Ducha svatého 
18,00 Za Jana Zíba a celý rod   9,30 Vikariátní pouť dětí 

Mirovice 

Neděle 19. 5. 
Slavnost Seslání Ducha svatého 
8,15 Za farníky 
17,00 Májová bohoslužba + adorace 

 10,00  
mše svatá  

Pondělí 20. 5.  mše svatá není   

Úterý 21. 5.  18,00 Za obrácení 
18,45 Májová bohoslužba   

Středa 22. 5.  18,00 Na úmysl dárce  19,00 biblická hodina! 
Společenské centrum 

Čtvrtek  23. 5.  8,30 volná intence  14,30 mše svatá  
Centrum soc. služeb 

Pátek 24. 5.  8,30!!  Za Ivana a Vlastu Hoyerovy  Noc kostelů Březnice 

Sobota 25. 5.  mše sv. není  →→→→  10,30 mše sv. u P. Marie 
Březnické Za Růženu a Fr. Mácovy 

Neděle 26. 5. 

8,15 Za Václava Kressla, sestru Olgu a 
jejich rodiče. Za rodiče Novotných, 2 
syny a dceru /slouží P. Karl Zeiser, 
Klokoty/ 
17,00 Májová bohoslužba + adorace 

 

10,00 mše 
svatá /slouží 
P. K Zeiser, 

Klokoty/ 

 


