
Sbírka na pomoc postižených povodněmi 
Sbírka na pomoc postižených povodněmi konaná v neděli 9. června vynesla v Rožmitále 13 300 Kč 
a ve Hvožďanech 3 200 Kč. Všech dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
 

Poděkování 
Milí přátelé, děkujeme všem účastníkům farního zájezdu za jejich modlitby, vzpomínku a zvláště za 
krásný pozdrav v podobě pohledu z Kladrub. Byli jsme moc potěšeni a Vám všem, kteří jste se 
osobně podepsali, upřímně děkujeme.  Trčkovi 

 

Vážení farníci! Děkuji všem, kdo se modlili a podíleli na přípravě i slavení bohoslužeb a jiných 
kulturních, stavebních i organizačních akcí farnosti během mé nemoci. Pán Bůh Vám to štědře 
oplať.   P. Jan Kuník 
 

Poděkování a pozdrav od P. Prokopa 
Vážená paní Lišková, velice děkuji za krásné fotky z pouti k Panně Marii Březnické i za moc hezký 
pohled z farního zájezdu do Kladrub, který jsem dnes také obdržel. Líbí se mi na něm i známka 
s kocourem, který vypadá skoro jako ten můj zrzavec, kterého mám ještě z Rožmitála. My jsme byli 
na farním zájezdu už 11. května a počasí nám celkem přálo. Zmokli jsme jen trochu na závěr. Jeli 
jsme do kláštera v Želivi, do Polné u Jihlavy a na Zelenou Horu u Žďáru. V Polné jsem hodně 
vzpomínal na Vás i na Trčkovy. Díky nim jsem tento krásný kostel poznal. Nyní je to tam ještě 
mnohem hezčí, mají novou fasádu a novou expozici na ochozech kostela. Zelená Hora mne zklama-
la – je to tam velice zchátralé a průvodkyně prohlídku vysloveně odbyla. V květnu u nás byl na 
návštěvě pan biskup Pavel Posád a bylo to moc milé setkání. Také jsme uspořádali Noc kostelů. 
Bylo ovšem špatné počasí, celou dobu pršelo a moc lidí nepřišlo. Vyřiďte prosím všem můj pozdrav 
a poděkování za modlitby.       S pozdravem Ivo Prokop 
 

Životní jubileum českobudějovického světícího biskupa Mons. Pavla Posáda 
Všechny kněze a jáhny českobudějovické diecéze zve ke společnému slavení Eucharistie na podě-
kování za dar 60 let svého života, které se uskuteční v pátek 28. června 2013 od 10,00 hodin 
v kostele Povýšení sv. Kříže ve Veselí nad Lužnicí. http://www.bcb.cz/udalosti 
 

Povzbuďme se ve víře spolu s apoštoly Petrem a Pavlem  
Duchovní cvičení pro dívky 18 – 35 let 
Kdy: 21. – 26. 7. 2013. Kde: Klášter na Lomci v jižních Čechách. Pořádají: Šedé sestry III. ř. sv. 
Františka. Duchovně doprovází: P. Bohuslav Richter. S sebou: Bibli, osobní věci, otevřené srdce 
k naslouchání. Přihlášky: tel.: 383 382 703, email: kongregace@lomec.cz. Začátek je v neděli kolem 
18. hodiny, ukončení v pátek dopoledne. Cena je dobrovolná. http://www.bcb.cz/udalosti 
 

Přihlaste se na Národní pouť do Svaté země. Poslední volná místa! 
Poutníci z celé České republiky vyrazí do Izraele na závěr Roku víry v listopadu 
2013. Cestu organizuje poutní centrum hradeckého biskupství. Národní pouť do 
Svaté Země vás přivede na místa narození, veřejného působení, smrti a 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, na místa, kde žila Panna Maria a kde se také odehrála 
většina starozákonních událostí. Účast na Národní pouti se dá chápat jako splně-
ní „snu“, poutníci mohou jít ve šlépějích Ježíšových a Panny Marie ve společen-
ství věřících z celé České republiky i biskupů ze všech diecézí. 
Hlavní společné bohoslužby ve Svaté zemi 
Hora Blahoslavenství 8. listopadu 2013 ve 12,00 hodin; Pole Pastýřů – Betlém 9. listopadu 2013 ve 
12,00 hodin; Sv. Anna - Jeruzalém 10. listopadu 2013 ve 12,00 hodin. 
Veškeré informace na http://www.narodnipoutdosvatezeme.cz/. Pokud máte nějaké dotazy, neváhej-
te a kontaktujte hlavní organizátory z hradeckého biskupství: e-mail poutnik@bihk.cz; tel.: 731 646 
800, 731 598 752. http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy 
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Vážení přátelé, dovolte, abychom se místo úvodního slova vrátili slovy papeže Františka 

k minulé neděli a povzbudili Vás k rozjímání nad jeho kázáním. 
Redakce FZ 

 
Jedině Bůh je Živý 

Homilie papeže Františka, nám. sv. Petra 
 

Drazí bratři a sestry, 
tato bohoslužba nese krásné jméno: evangelium života. Touto eucharistií v Roce víry chceme 

děkovat Pánu za dar života ve všech jeho projevech a zároveň chceme zvěstovat evangelium života. 
Chtěl bych na základě Božího Slova, které jsme slyšeli, nabídnout naší víře tři jednoduché body 
k rozjímání. Předně nám Bible zjevuje živého Boha, Boha, který je Životem a zdrojem života; za 
druhé: Ježíš Kristus dává život a Duch svatý nám jej uchovává; za třetí následování cesty Boží vede 
k životu, zatímco následování idolů (model) vede k smrti.  

1. První čtení z druhé knihy Samuelovy mluví o životě a smrti. Král David chce zakrýt spáchané 
cizoložství s manželkou Chetity Uriáše, vojáka z jeho armády, a 
nařizuje, aby byl Uriáš postaven do první linie, kde bude v boji 
zabit. Bible nám ukazuje lidské drama v celé realitě, dobro i zlo, 
vášně, hřích a jeho důsledky. Když chce člověk potvrzovat sám 
sebe, uzavírá se do vlastního sobectví, staví se na místo Boží a 
nakonec rozsévá smrt. Cizoložství krále Davida je toho příkla-
dem. Sobectví přivádí ke lži, která má oklamat nás i bližního. 
Boha však nelze oklamat a slyšeli jsme, jak prorok říká Davido-
vi, že učinil to, co je v očích Boha zlé (srov. 2 Sam 12,9). Král je 
postaven před svoje skutky smrti. To co učinil, je dílo smrti, nikoli života. Pochopí a žádá odpuště-
ní: „Zhřešil jsem proti Hospodinu“ (v. 13) a milosrdný Bůh, který chce život a vždy nám odpouští, 
mu promíjí a opět mu dává život. Prorok říká: „Hospodin ti odpouští hřích, nezemřeš.“ Jakou před-
stavu máme o Bohu? Možná nám připadá jako přísný soudce, jako někdo, kdo omezuje naši svobo-
du žít. Celé Písmo nám však připomíná, že Bůh je Živý, je Tím, kdo dává život a kdo ukazuje cestu 
k plnému životu. Pomysleme na začátek knihy Geneze: „Bůh utvořil člověka, prach ze země, a 
vdechl do jeho chřípí dech života; tak se stal člověk živou bytostí“ (Gen 2,7). Bůh je zdrojem života, 
díky Jeho dechu má člověk život, Jeho dech živí pozemskou existenci. Vybavuje se mi také povolá-
ní Mojžíše, kterému se Pán představuje jako Bůh Abrahamův, Izákův a Jakubův, jako Bůh živých, 
posílá Mojžíše k faraónovi, aby vysvobodil Jeho lid, a zjevuje Svoje Jméno: „Jsem, který jsem!“. 
Bůh se stává přítomným v dějinách, osvobozuje z otroctví, ze smrti a přináší život lidu, protože je 
Živý. Myslím také na dar Desatera přikázání, jež jsou cestou, kterou nám Bůh ukazuje opravdu 
svobodný život, plný život. Přikázání není hymnem negací – nesmíš toto, nesmíš tamto – nikoli! 
Jsou hymnem přitakávání Bohu, Lásce, životu. Drazí přátelé, náš život bude naplněn jedině v Bohu, 
protože pouze On je Živý! 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



2. Dnešní úryvek z evangelia nás vede o krok vpřed. Ježíš potkává jistou hříšnici během oběda 
v domě jednoho farizeje, což vzbuzuje mezi přítomnými pohoršení. Ježíš dovoluje hříšnici, aby se 
k němu přiblížila, a dokonce jí odpouští hříchy slovy: „Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když 
mně nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo, málo miluje“ (Lk 7,47). Ježíš je vtělením 
Živého Boha, je Tím, kdo vnáší život mezi četné skutky smrti, mezi hříchy, sobectví a uzavírání se 
do sebe. Ježíš přijímá, miluje, pozvedá, povzbuzuje, odpouští a znovu dává sílu jít, obdarovává 
životem. V celém evangeliu vidíme, jak Ježíš svými skutky i slovy přináší Boží život, který promě-
ňuje. Taková je zkušenost ženy, která drahocenným olejem pomazává nohy Pánu. Cítí, že je chápá-
na, milována a odpovídá gestem lásky, nechala se dotknout Božím milosrdenstvím a dostalo se jí 
odpuštění, začíná nový život. Živý Bůh je milosrdný. Souhlasíte? Řekněme společně: Živý Bůh je 
milosrdný! Všichni: Živý Bůh je milosrdný. A ještě jednou: Živý Bůh je milosrdný! 

Taková byla rovněž zkušenost apoštola Pavla, jak jsme slyšeli ve druhém čtení: „Tento život 
v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval“ (Gal 2,20). Jaký je to 
život? Je to život Boha samého. A kdo nás uvádí do tohoto života? Duch svatý, dar Zmrtvýchvstalé-
ho Krista. On nás uvádí do života Božího jakožto opravdové děti Boží, jako syny v Jednorozeném 
Synu, Ježíši Kristu. Jsme otevření Duchu svatému? Necháváme se od Něho vést? Křesťan je du-
chovním člověkem, ale to neznamená, že je někým, kdo „žije v oblacích“, mimo realitu, jako pří-
zrak. Nikoli, křesťan je člověkem, který své myšlení a jednání v každodenním životě řídí podle 
Boha, člověkem, který nechává svůj život inspirovat a živit Duchem svatým, aby byl naplněný, jako 
opravdový syn. A to znamená realismus a plodnost. Kdo se nechá vést Duchem svatým, je realistou, 
dovede měřit a hodnotit realitu a zároveň být plodným; jeho život rodí okolo sebe život. 

3. Bůh je Živý, milosrdný. Ježíš nám přináší život Boží, Duch svatý nás uvádí a udržuje v tomto 
životném vztahu opravdových Božích dětí. Často však, jak víme ze zkušenosti, člověk nevolí život, 
nepřijímá „evangelium života“, ale nechává se vést ideologiemi a logikami, které kladou životu 
překážky a nerespektují ho, protože jsou diktovány sobectvím, zájmy, profitem, mocí, rozkoší a 
nejsou diktovány láskou, hledáním dobra druhých. Stálou iluzí je snaha budovat město lidí bez 
Boha, bez života a lásky Boží, tedy novou Babylonskou věž, a myslet, že odmítnutí Boha, poselství 
Kristova, evangelia života přinese člověku svobodu a plnou realizaci. Výsledek je takový, že na 
místo živého Boha jsou kladeny pomíjivé lidské idoly, které nabízejí opojení okamžikem svobody, 
ale nakonec vedou k novému otročení a smrti. Moudrost Žalmisty praví: „Hospodinovy předpisy 
jsou správné, působí radost srdci; Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči“ ( Žl 19,9). Pamatujme 
si neustále: Pán je Živý, je milosrdný. Pán je Živý, milosrdný. 

Drazí bratři a sestry, hleďme k Bohu jako k Bohu života, hleďme na Jeho zákon, na poselství 
evangelia jako na cestu svobody a života. Živý Bůh nás osvobozuje! Přisvědčme lásce a odporujme 
sobectví, přitakejme životu a odporujme smrti, přitakejme svobodě a odmítněme otroctví četných 
idolů naší doby. Jedním slovem přisvědčme Bohu, který je láska, život a svoboda, a nikdy neklame 
(srov. 1 Jan 4,8; Jan 11,25; Jan 8,32), Bohu, který je Živý a Milosrdný. Jedině víra v Živého Boha 
nás spasí, v Boha, který nám v Ježíši Kristu daroval svůj život a darem Ducha svatého nám svým 
milosrdenstvím umožňuje žít jako pravé Boží děti. Tato víra nás osvobozuje a obšťastňuje. Prosme 
Marii, Matku Života, aby nám pomáhala vždycky přijímat a dosvědčovat evangelium života. Nechť 
se tak stane. 

Přeložil Milan Glaser, http://www.radiovaticana.cz 
 

Jsi mrtvý, to nám věř! 
 

Pochován zaživa 
Mrtvý člověk, kterého doprovázel na místní hřbitov smuteční 
průvod, zničehonic oživl a začal bušit na víko rakve. Zvedli víko a 
dotyčný se posadil. „Co to děláte?“ ptal se lidí shromážděných 
k obřadu. „Já nejsem mrtvý.“ Všichni mlčeli, ale bylo vidět, že 
jeho slovům nikdo nevěřil. Nakonec promluvil jeden 
z pozůstalých: „Příteli, lékař i notář tě oba prohlásili za mrtvého. 
Takže mrtvý jsi, to nám věř.“ A řádně ho pochovali. 
Tento súfický příběh mi připomíná osudy mnoha lidí, kterým jejich okolí vystavilo „úmrtní listiny“ 
v nejrůznějších podobách a tím pádem jsme s nimi jednou provždy „hotovi“. Anglický spisovatel 

George Bernard Shaw kdysi řekl, že ze všech lidí, které zná, si nejvíce váží svého krejčího. Kdykoli 
k němu přijde, krejčí mu vždycky znovu vezme míry. Ostatní lidé si ho totiž už jednou změřili – a 
svůj názor na něj nemění. Většinou jsme lidé pohodlní a nemáme snahu pokaždé věci znovu zkou-
mat a staré známé, včetně svých přátel, si znovu „přeměřit“. Kromě toho máme snahu složité si 
zjednodušit a nesrozumitelné prohlásit za nesmysl. 
 

Míváme tendenci lidi házet do jednoho pytle 
Pokud mne o dovolené v Římě ošidí nějaký prodavač, jsou všichni Italové zloději. Pokud mi ve 
Stockholmu někdo šlápl na kuří oko, jsou všichni Švédové bandou neurvalců. Takhle se ale onen 
krejčí ke spisovateli nechoval. Věděl, že člověk se může měnit. A proto hodnotil každého příchozí-
ho znovu a individuálně. Pokud by ušil šaty podle staré míry, určitě by neseděly a on by tím pádem 
ztrácel důvěru svých klientů. 
Nerozumím modernímu umění? Pak je to hloupost. Je mi nesrozumitelná filozofie? Potom je to obor 
k ničemu. A máme to vyřešené. Nositelé těchto profesí jsou pro mne darmošlapové, možná dokonce 
darmožrouti. Na druhé straně míváme tendenci jevy generalizovat a lidi házet do jednoho pytle. 
 

Vrávoravý krok nemusí znamenat opilce 
Cítíme-li někdy, že těm druhým přestáváme rozumět, míváme v tu chvíli po ruce jednoduché vy-
světlení. Oni jsou stále stejní. Nesrozumitelní, divní, nezměnili se. A pokud, tak každopádně 
k horšímu. A přece je pravda zcela jiná. Oni se změnili možná k lepšímu, ale my na ně hledíme 
původní optikou svých starých, už notně zkreslujících brýlí. 
Pokud uvidíme člověka, který jde po chodníku vrávoravým krokem, nemusí to být v každém přípa-
dě opilec, který už brzy ráno přebral, jak nás v tu chvíli asi napadne, ale třeba nešťastný člověk, 
který trpí závažným neurologickým onemocněním, které mu znemožňuje udržet rovnováhu. Pokud 
spatříme ženu, která vstupuje v neděli ráno do obchodního domu, nemusí jít o rozmařilou ženštinu, 
která nakupuje i ve svátek, ale o chudou ženu, která musela celý týden hodně šetřit, aby mohla 
pořídit svým dětem v neděli něco lepšího k obědu. 
 

Se svolením zpracováno podle knihy Maxe Kašparů Po provaze ke Kristu,  
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství., http://www.vira.cz 

________________________________________________________________________________ 
 

Zprávy a oznámení 
 

1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje 
V letošním roce si český i slovenský národ připomíná 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metodě-
je na Velkou Moravu. 
Učení bratři k nám dorazili v roce 863 z daleké a sluncem zalité Konstantinopole, aby, jednoduše 
řečeno, vzdělali náš slovanský národ a vytvořili pro něj první slovanské písmo a církevní jazyk – 

staroslověnštinu. Slované obývající Velkou Moravu je přijali za 
své učitele a společně s nimi se vydali na dlouhou cestu k moudrosti. 
Díky nim se naučili číst a psát, díky nim mohli poprvé porozumět 
slovům při bohoslužbě a dospět tak k duchovní realizaci, díky nim se 
z našich předků stali vzdělaní a racionálně uvažující lidé. Je tedy více 
než zřejmé, že sv. Cyril a Metoděj se výrazně zapsali do českých 
dějin a my letos s velkou radostí nejen oslavíme kulaté výročí jejich 
příchodu na Velkou Moravu, ale také nasajeme prostřednictvím 
mnoha aktivit něco z jejich odkazu, abychom se jím mohli inspirovat 
a díky jejich aktuálnosti je také vnášet do života. Jedná se o význam-
nou mezinárodní událost a při této příležitosti se již nyní připravují 

nejrůznější projekty. Na národní úrovni budou uspořádány dvě mezinárodní konference v Praze a na 
Velehradě. 
Přípravy na cyrilometodějské jubileum byly zahájeny v květnu 2012 v Římě. V České republice 
začaly oslavy v den státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů na Velehradě a pokračují pra-
voslavným Setkáním kultur v Mikulčicích 24. – 26. května 2013. Slavnosti vyvrcholí na Velehra-
dě ve dnech 4. – 5. července 2013 v rámci státního svátku ČR již tradičním národním projektem 
Dny lidí dobré vůle. Více informací: http://www.velehrad.eu/cz/                     http://www.bcb.cz/udalosti 



Katolická charismatická konference 2013 ve dnech 10. – 14. 7. 2013 v Brně 
 

Základní informace: 
„Slyšte všichni lidé slovanští, slyšte Slovo, od Boha přišlo“ (sv. Cyril, Proglas) 
24. ročník Katolické charismatické konference se bude letos konat v rámci oslav 1150. výročí pří-
chodu  sv. Cyrila a Metoděje a Roku víry ve dnech 10. až 14. července 2013 v Brně. Motto konfe-
rence bude: "On je hostem u hříšného člověka" (Lk 19,7). 
Zahraničním hostem bude Charles Whitehead, který patří mezi nejznámějších osobnosti Katolické 
charismatické obnovy. Charles Whitehead ještě donedávna zastával úřad 
prezidenta Rady ICCRS, což je mezinárodní koordinační centrum Obno-
vy v Římě, a celých dvacet let vedl charismatickou obnovu v Anglii. V 
současné době předsedá ekumenické organizaci ICC (Mezinárodní cha-
rismatická konzultace) a je poradcem Alpha International. Jeho žena Sue 
je anglikánka, mají spolu čtyři dospělé děti. V Anglii spolu založili velice 
populární konferenci rodin s názvem Celebrate. V civilním zaměstnání 
byl Charles Whitehead manažerem marketingové společnosti, nyní se už 
léta věnuje službě církvi na plný úvazek. Hlavní program proběhne 
v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konfe-
rencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a také ná-
městek hejtmana Stanislav Juránek. Program konference tvoří přednášky, 
adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby. Konference 
začíná ve středu 10. července 2013 v 19 hodin mší svatou v katedrále na 
Petrově. Ve středu se bude též provádět registrace na konferenci, a to od 12 do 21,00 hodin v pavi-
lónu F v areálu brněnského výstaviště BVV. Pro registraci budete potřebovat variabilní symbol. 
V dalších dnech se bude konference konat v areálu výstaviště BVV v pavilónu F. Zde bude také 
probíhat každý den registrace, a to od 8.30 do 18 hodin. Areál výstaviště bude každý den otevřen od 
8,00 do 22,00. Konferenční pavilón F se každý den bude otevírat až v 8,15! Konference bude ukon-
čena mší svatou v neděli v 11 hodin. Přihlašování přes internet bude ukončeno 23. 6. 2013 
ve 12,00 hodin. 

http://konference.cho.cz 
 
 

Charita ČR rozdala materiální pomoc za více než 5 milionů Kč 
Rozruch kolem povodní pomalu utichá, Charita zůstává s lidmi dál. V terénu probíhá sociální šetře-
ní a první psychologická pomoc, s odklízením následků pomáhají týmy dobrovolníků. Finanční 
sbírka překročila částku 8,2 milionů Kč. Charita Česká republika zhodnotila první dva týdny své 
povodňové pomoci. Do domácností dosud zapůjčila 228 vysoušečů a rozdala mimo jiné: 
 • 2930 litrů desinfekce a čisticích prostředků 
• 3174 ks nářadí, nástrojů a pomůcek pro úklid 
 • 2103 ks pracovních oděvů a ochranných pomůcek 
 „Charita rozdala vyplaveným domácnostem materiální pomoc v celkové hodnotě přes pět milionů 
korun,“ říká národní povodňový koordinátor Charity ČR Martin Zamazal. Vedle toho pomáhali i 
charitní zaměstnanci a dobrovolníci. Konkrétně 
 • 135 pracovníků v prvních dnech provedlo monitoring 
 • 30 lidí pomáhalo s úklidem 
 • 106 pracovníků provedlo prvotní sociální šetření a stejný počet poskytl psychologickou první 
pomoc 
 „V následujících dnech naši pracovníci dokončí podrobná sociální šetření v téměř 400 domácnos-
tech. Na základě vyhodnocení pak bude následovat přímá pomoc,“ dodává národní povodňový 
koordinátor Martin Zamazal. Zdůrazňuje také, že Charita ČR působí v zasažených obcích dlouho-
době se svými sociálními službami a proto zůstane vyplaveným lidem nablízku i do budoucna. Na 
sbírkovém kontě, ze kterého se bude další pomoc rozdělovat, se ke čtvrtečnímu ránu sešlo 8 247 169 Kč.  
 

Teplé počasí zlepšuje náladu 
V terénu jsou nadále i pomocníci z nezasažených oblastí. Například z jižní Moravy přijely do posti-
žených oblastí v Čechách již čtyři týmy charitních pracovníků nebo dobrovolníků. V úterý a ve 
středu pomáhali odstraňovat následky povodní lidem v domácnostech v Litoměřicích pracovníci 
Charity z Blanska, Znojma a Uherského Hradiště. Kromě vysokotlakých čističů a odsávačů bahna si 
s sebou přivezli příklepová elektrická kladiva, majzlíky i kladiva na otloukání omítek. Jiná parta 
pracovala v jihočeské Putimi. „Panuje tady spolupráce a velmi dělná atmosféra,“ popsal své dojmy 
při otloukání mokrých omítek Jan Havelka, krizový koordinátor znojemské Charity. „Teď se ale 
musí čekat na vysychání zdí. To z mých zkušeností může trvat až rok. Lidé však někdy s nahazováním 
příliš spěchají a jsou pak nemile překvapeni. Teplé počasí celé věci naštěstí napomáhá, i co se týče 
nálady,“ pokračuje Havelka. Charita pomáhala i při bleskových povodních (například na Slovácku a 
Blanensku) a při jiných mimořádných událostech. Svou pomoc nabídla občanům i Charita Krnov po 
ničivém úterním tornádu. 
Konto, DMS a další důležité údaje:  
• Sbírkové konto Charity ČR č. ú. 11998822/0800 u České spořitelny, VS 906.  
• DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777  
• Stav konta dnešnímu dni (20. 6.) je: 8 247 169 Kč. Děkujeme! 
 • krizová nonstop linka: 737 234 078 
 • linka duchovní pomoci 702 585 588 
 • povodne@charita.cz – nabídky pomoci, dotazy veřejnosti, žádost o pomoc aj. 
•http://povodne.charita.cz – praktické rady a návody, kontakty, aktuality  
 

Jan Oulík 
Vážení přátelé, a co my, nezapomněli jsme? 
                                 P. Jan Kuník 
 
 
Počet katolíků přesáhl 1,2 miliardy 
Podle nejnovější Statistické církevní ročenky za rok 2011 stoupl celosvětový počet katolíků na 1, 2 
miliardy osob.  
Statistická ročenka obsahuje údaje o počtech biskupů, kněží, řeholníků, řeholnic a vůbec všech 
mužů a žen katolického vyznání k 31. prosinci roku 2011. Uvádí také koeficienty jejich početního 
nárůstu či poklesu ve srovnání s rokem 2010.  
Počet katolíků se zvýšil z 1 miliardy 196 milionů na 1 miliardu 214 milionů, což je nárůst o +1,5%. 
Poněvadž je tento nárůst katolíků o něco vyšší než nárůst světové populace, zůstává procentuální 
počet katolíků ve světě nezměněn tedy 17,5%.  
Biskupů je 5 132, což představuje proti roku 2010 nárůst o +0,55%. Nejvyšší nárůst zaznamenala 
Oceánie (+4,6% ) a Afrika (+1%), v Americe zůstal počet biskupů nezměněn v Evropě je 0,5%. 
Počet všech kněží, diecézních i řeholních na celém světě činil k 31. prosinci roku 2011 celkem 413 
418, což oproti roku 2001 představuje nárůst +2,1%. Nejvíc kněží přibylo v Africe (+39,5%) a Asii 
(+32%), v Americe je počet stabilní, zatímco v Evropě počet kněží pokles o více než 9%.  
Stálých jáhnů je na světě 41 tisíc.  
Řeholníků s věčnými sliby bez kněžského svěcení bylo ke konci roku 2011 přibližně 55 tisíc a 
nejvíce jich za uplynulý rok přibylo opět v Africe (+18,5%) a Asii (+44,9%). Jejich počet naopak 
poklesl v Americe (-3,6%) a Evropě (-18%). Řeholnic s věčnými sliby je 713 tisíc, což znamená, že 
oproti roku 2001, kdy jejich počet činil 792 tisíc, jde o pokles -10%. Největší pokles počtu řeholnic 
připadá na Evropu (-22%), pak Oceánii (21%) a Ameriku (-17%). Počet řeholnic naopak stoupá 
v Africe (+28%) a v Asii (+18%). V důsledku toho vzrostl podíl afrických a asijských řeholnic ve 
vztahu k celosvětovému počtu ze 24,4% na 33% na úkor podílu evropských a amerických řeholnic, 
jejichž počet se vzhledem k celosvětovému počtu snížil ze 74% na 66%. 
Statistická ročenka za rok 2011 uvádí také počet kandidátů kněžství, diecézních i řeholních. Jejich 
počet vzrostl oproti roku 2001 o 7,5% a k poslednímu dni roku 2011 činil 120 616.  

Zdroj: Radio Vaticana, Autor: Jiří Prinz 



Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 24. června do 7. července 2013 
Starý Rožmitál 

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

Pondělí 24. 6.  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
mše svatá není   

Úterý 25. 6.  18,00 volná intence   

Středa 26. 6.  18,00 Za farnost  19,00 modlit. setkání 
Společenské centrum 

Čtvrtek  27. 6.  8,30 Za farnost  18,00 mše svatá  
Voltuš 

Pátek 28. 6. 18,00 Za farnost 
mše sv. s dětmi a mládeží (s farností Březnice)     

Sobota 29. 6.  Slavnost sv. Petra a Pavla 
18,00 Za P. Petra Stulíka  

15,00 bojová hra (pod 
vedením M. Hochmuta) 
19,00 farní táborák 

Neděle 30. 6. 8,15 Za Marii a Stanislava Drechslerovy, jejich 
rodiče a sourozence  10,00 mše 

svatá  

Pondělí 1. 7.  mše svatá není   

Úterý 2. 7.  18,00 volná intence   

Středa 3. 7.  18,00 volná intence  19,00 biblická hodina 
Společenské centrum 

Čtvrtek  4. 7.  8,30 Za † členy rodiny Michálkovy a 
Solarovy  14.30 mše svatá Centrum 

soc. služeb 

Pátek 5. 7. 
Státní svátek – Den slovanských věrozvěstů 
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
8,15 Za farnost 

   

Sobota 6. 7.  18,00 Za Růženu a Františka Mácovy   

Neděle 7. 7. 8,15 Za Marii Hudečkovou  10,00 poutní 
mše svatá  



 
 
Kněžská svěcení a primice novokněží 
Přinášíme seznam letošních novokněží a jejich primic. 

 
Olomoucká arcidiecéze  
V sobotu 22. června 2013 přijmou z rukou arcibiskupa Jana Graubnera kněžské svěcení dva jáhni. 
Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 hodin.  
Ladislav Sovadina, Holešov - 7. července 2013, 14.00 hodin  
Michal Zahálka, Jednov - 23. června 2013, 15.00 hodin  

Brněnská diecéze  
Kněžské svěcení udělí brněnský biskup Vojtěch Cikrle v sobotu 29. června 2013 při mši od 9.00 
hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně šesti kandidátům.  
Pavel Kuchyňa, Velké Meziříčí - 30. června 2013, 15.00 hodin  
Jiří Polach, Břeclav-Poštorná - 30. června 2013, 15.00 hodin  
Vojtěch Loub, Brno-Židenice - 30. června 2013, 15.00 hodin 
Michal Cvingráf, Běhařovice - 2. července 2013, 16.30 hodin 
Petr Václavek, Jasenice - 6. července 2013, 10.00 hodin 
Jiří Brtník, Babice nad Svitavou - 6. července 2013, 15.00 hodin 

Plzeňská diecéze  
Novokněz Ivan Pavlíček, doposud jáhen v Klatovech, byl vysvěcen biskupem Františkem Radkovským  
15. června 2013 v 10.00 v Plzni v kostele sv. Jana Nepomuckého na Chodském nám.  
Ivan Pavlíček, Klatovy – 16. června, 15.00 hodin  

Českobudějovická diecéze  
V sobotu 15. června v 10.00 hodin přijal v českobudějovické katedrále svatého Mikuláše z rukou 
biskupa Jiřího Paďoura kněžské svěcení Jozef Gumenický.  
Jozef Gumenický, Dlhé nad Cirochou (Slovensko) – 22. června, 10.00 hodin  

Ostravsko-opavská diecéze  
Kněžské svěcení udělí 29. června 2013 v 9.30 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě biskup 
František Václav Lobkowicz.  
David Powiesník, Karviná - 7. července, 15.00 hodin  
Jan Slavík, Ostrava – Pustkovec - 1. července, 16.30 hodin 
Jakub Dominik Štefík, Nový Jičín - 6. července, 10.00 hodin  
Vavřinec Martin Šiplák bude biskupem Františkem V. Lobkowiczem vysvěcen 28. června v 10.00 
hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově. Primice: Praha-Strahov, 29. června, 
18. 00 hodin 

Pražská arcidiecéze  
V sobotu 22. června v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze udělí kardinál 
Dominik Duka kněžské svěcení čtyřem jáhnům. 
David Horáček, Svatá Hora – 24. června, 17. 00 hodin  
Jan Primus, Praha-Lhotka - 24. června, 18.00 hodin 
Vojtěch Smolka, Praha-Strašnice - 23. června, 16.00 hodin 
Eliáš Tomáš Paseka, Praha – Nové Město (Panna Maria Sněžná) - 23. června, 9.30 hodin 
 

Autor: Jiří Prinz 

 


