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Vážení čtenáři, vážené čtenářky Farního zpravodaje,
Německý básník Friedrich Logau (1605 – 1655), od roku 1644 knížecí rada na dvoře vévody
Ludvíka IV., řekl: „V nouzi Ti dá radu každý dobrý přítel, ale málokterý dá Ti pytel mouky.“
V rozhovoru, ve výzvách a nabídkách, uveřejněných na následujících stránkách, se skrývají
otázky: Pomohu, když bude třeba? Účastním se dobré aktivity? Inspiruji se k dobrým věcem?
Dnešní citát nás povzbuzuje, aby nezůstalo jen u otázek.
To vyprošuje sobě i Vám
P. Jan Kuník

Hybnou silou mého konání by měla být láska, říká nový budějovický biskup Vlastimil Kročil
Nejprve vás poprosím o krátké představení. Jaká byla vaše cesta do jihočeské metropole?
Narodil jsem se v jednašedesátém roce v Brně a celé své dětství a mládí jsem prožil na předměstí
moravské metropole. Protože
jsem se po ukončení povinné
školní docházky z náboženských důvodů nemohl dostat
na střední školu, vyučil jsem
se v oboru elektromontér. Byl
jsem za to rád, avšak moje
touha po vzdělávání neutuchala. Pokračoval jsem proto
po skončení vojenské služby
ve studiu na večerní škole. Ihned po maturitě jsem se hlásil ke vstupu do semináře v Litoměřicích, a protože jsem nebyl přijat,
pokusil jsem se o to i následujícího roku, avšak bezúspěšně. Vzhledem k tomu, že podobným
způsobem selhal i třetí pokus, rozhodl jsem se k emigraci do Itálie. Nepočítal jsem ani s tím, že
bych se někdy znova vrátil do vlasti, kdyby nepřišla zásadní změna v podobě takzvané sametové
revoluce s pádem „železné opony“. Mé rozhodnutí pro kněžské působení v jižních Čechách
ovlivnil vztah k tomuto kraji i přátelství k několika lidem z tohoto kraje. Prvním rokem mého
působení byl Jindřichův Hradec a potom Veselí nad Lužnicí, kde mě po osmnácti letech zastihlo
jmenování do úřadu českobudějovického biskupa.
Váš předchůdce Mons. Paďour odstoupil ze zdravotních důvodů. Očekával jste jmenování? Jak se v takové situaci vůbec postupuje?
Někdy se mluví o tom, jak je proces jmenování nových biskupů zahalen neproniknutelným tajemstvím, že jde o jakési zákulisní hry, což není pravda. To říkám odpovědně a z vlastní zkuše-

nosti, protože mé jmenování přišlo jako blesk z nebe a bylo pro mě samotného velkým překvapením. Při výběru vhodných kandidátů na uprázdněný biskupský stolec se postupuje podle pevně
stanovených pravidel církevního práva. Souvisí s tím velká odpovědnost, ale současně i potřebná
diskrétnost, přičemž hlavním aktérem zůstává apoštolský nuncius (vatikánský velvyslanec). Přiznejme si, že není dost dobře možné, aby vystoupil někde na ulici či v mediích s tím, že do
Budějovic hledá nového biskupa. Pan nuncius tedy písemně oslovuje biskupy a většinu kněží
v diecézi, ale i aktivní laiky a ptá se, koho by navrhovali jako případného kandidáta. Z celé řady
různých jmen, která se mu vrátí jako odpověď, vybere několik nejvhodnějších kandidátů, na
které se znova konkrétně a podrobněji informuje. Rozsáhlé odpovědi zpracuje a sestaví takzvané
„terno“, tedy trojici kandidátů, jejichž složky s italským překladem odešle do Říma na Kongregaci pro biskupy (úřad zabývající se záležitostmi biskupů, tedy i jejich jmenování). Tam zasedá komise, která všechny materiály prostuduje a jednoho ze tří kandidátů Svatému Otci doporučí ke jmenování. Svatý Otec má potom znovu možnost si veškeré materiály prostudovat a
zůstává na něm, zda doporučeného kandidáta jmenuje, nebo vybere z dalších dvou zbývajících.
Takže je to velice složitý proces.
Je to složitý a hlavně časově náročný proces. Jestliže jsme na jmenování biskupa v Českých
Budějovicích čekali celý rok, není to nic neobvyklého.
Zjistila jsem, že biskup si vybírá své heslo. Vy jste si vybral „Milovat a sloužit Pánu“. Co to
pro vás znamená? Proč právě toto?
Ano, je dobrou tradicí v našem kulturním prostředí, že biskup si po svém jmenování určuje podobu znaku, k němuž se váže i heslo. Obojí má svůj význam a vyjadřuje jakési osobní krédo či
představu o mé biskupské službě. O znaku jsem již mluvil vícekrát při jiných příležitostech a vy
se ptáte na heslo. Svým heslem chci vyjádřit, že hybnou silou veškerého mého konání by měla
být láska, a to ve vertikálním i horizontálním rozměru, tedy k Bohu, všem lidem i celému stvoření. Touto láskou bych chtěl naplňovat svou biskupskou službu a tím sloužit Pánu. Ostatně Pán
Ježíš nás učí, že pravá bohoslužba je právě láska. Krásně to vyjadřuje apoštol Pavel, když říká,
že i kdybych měl cokoli na světě, kdybych měl ty nejlepší schopnosti a vlastnosti, i kdybych
konal dobré skutky, ale bez lásky, není to k ničemu (srov. 1Kor 12, 1-3).
Takže skrze lásku naplňovat činy.
Nejen skrze lásku, ale i přímo láskou jakoby prodchnout všechno konání, láskou naplňovat
všechny činy. Takovým způsobem bych rád sloužil Pánu.
S jakými cíli přebíráte českobudějovické biskupství? Na co byste se chtěl nejvíce soustředit?
Hned po svém jmenování jsem vyjádřil tři priority, které považuji za důležité. Jsou to rodina,
kněží a charita. Jen tedy krátce k první ze zmíněných tří priorit. Rodina je přece tou nejzákladnější a nejdůležitější institucí každé zdravé společnosti a přesto je v současné době tak málo
podporovaná. Bez dobré rodinné politiky i perspektiva celé společnosti ztrácí svou vlastní budoucnost a pomalu umírá. Jde možná o tvrdé sdělení, ale jsem přesvědčen o jeho pravdivosti.
Pokud naše společnost nedokáže dobře nastavit výhodné sociální parametry ve prospěch rodin,
bude jich stále méně a společnost se začne ocitat v bezvýchodné situaci, začne se utápět v nejistotě, společenském marasmu a beznaději. Nechci nikomu upírat právo na svobodné rozhodnutí,
jakou cestou má, či nemá kráčet, zda zakládat, či nezakládat rodinu. Jde o to, aby si demokraticky
zvolená reprezentace uvědomovala, kde je důležité vynaložit úsilí a poskytnout veškerou pomoc.
K tomu bych rád přispíval svým hlasem!
Dnes jsou velikým problémem finance. Spousta mladých lidí by si přála rodinu, ale nemůže si ji dovolit.
Přesně tak. To s tím souvisí, ale nechtěl jsem to vyjádřit jen tak zjednodušeně, jakoby za vším
byly jen a jen peníze. Ty chybí v dnešní době všude a každému. Bez finanční podpory nelze
uskutečňovat charitu, bez finanční podpory nemůžou žít ani duchovní, což jsou dvě z dalších
zmiňovaných priorit. Přál bych si, aby se podařilo postupně odbourávat předsudky vůči církvi
pramenící z minulých desetiletí či staletí. Je toho tolik dobrého, co lze společnými silami vykonat, a přitom k tomu mnohdy stačí jen dobrá vůle a ochota vykročit ze sebe sama.

Momentálně je nedostatek kněží?
Říká se někdy, že počet kněží je více či méně úměrný počtu věřících. Je-li tedy málo věřících,
je i málo kněží. Neztrácím však naději na zlepšení této situace. Vnímám, jak moc se změnila
doba, třeba jen za pouhých dvacet let, a jak moc je mladých lidí, kteří hledají a ptají se po smyslu
života, štěstí a pokoji. Radostné poselství Ježíše Krista je stále živé a pro mnoho lidí mladé
generace jde o skutečný objev. Znám takových velmi mnoho, snad je někdy u nich patrná jen
jakási obava z náročnosti žít naplno jako křesťané.
Jak mladým lidem víru „atraktivně“ přiblížit? Jak je „přitáhnout“?
Předně bych řekl, že úkolem církve není někoho přetahovat či přitahovat. Církev je hlasatelkou a
nositelkou Ježíšova poselství, tudíž přichází s nabídkou, která je určena všem lidem bez rozdílu.
Ve vztahu k tomuto Ježíšovu poselství je pak zapotřebí zaujmout postoj. Někteří lidé ho přijmou,
jiní odmítnou, jiní jsou vůči němu indiferentní. V žádném případě bych si například nedovolil „zaškatulkovat“ naši společnost jako ateistickou či nevěřící. Pokud bych měl generalizovat, pak bych
řekl, že naše společnost je společností tápající, možná dezorientovanou, zčásti vykořeněnou a z největší části pochybující. Nebyl však také jeden z Ježíšových apoštolů podobně pochybující? Vidíte,
z jakého biblického základu vyrůstá i naděje budějovického biskupa… Uvnitř církve se často mluví
o takzvané nové evangelizaci, čehož se týká i vaše otázka. Jde o to, jakým způsobem nově prezentovat evangelium, a v tom nám báječným způsobem ukazuje cestu i papež František.
Myslíte si, že církev by se měla zmodernizovat v tom, jak třeba komunikuje se svými věřícími? Například papež František je velice aktivní na sociálních sítích, nejen kvůli tomu je
velmi populární.
Apoštolové a první křesťané využili pří šíření křesťanství rozsáhlou síť římských komunikací.
Kdybychom se ptali, co je pro nás obdobnou komunikační sítí, pak v dnešní době se nám nabízejí
sítě sociální. I tam je možné informaci o Ježíšově poselství sdělovat, jen bychom jako křesťané
neměli zapomínat na to, že takové sdělení je potřeba umět i sdílet. Moderní technologie jsou
výzvou pro církev a vynikající příležitostí ke sdělování, ale je potřeba brát v potaz i nebezpečí s
tím související. Jak snadno se může jeden s druhým spojit během jedné vteřiny, byť je rozděluje
třeba i oceán, a jak snadno se může vytratit lidský rozměr, když se pak sejdou v reálném životě.
Jak snadno se komunikuje přes počítač, a jak těžko se tváří v tvář vyslovují docela prostá a
jednoduchá slova, jako například prosím, děkuji, promiň. Právě papež František nám skvělým
způsobem ukazuje, jak využívat sociálních sítí a přitom neztrácet cit pro člověka a jeho potřeby.
Teď jedna osobní otázka, jak vypadá váš denní rozvrh? Co je náplní Vašeho dne?
Vstávám velmi brzo, následuje osobní modlitba, potom si projdu zprávy a korespondenci, kterou
je potřeba nějakým způsobem roztřídit a některou ihned vyřídit. Pokud právě nemusím někam cestovat, tak od devíti hodin obvykle začínají přicházet návštěvy, kterých je hodně. Po obědě probíhají
další setkání, odpoledne opět odpovídám na korespondenci, věnuji čas studiu dokumentů a večer
mám bohoslužbu. Určitý čas věnuji četbě literatury a modlitbou uzavírám uplynulý den.
Pokud máte nějaký volný čas, jak relaxujete? Máte nějaké koníčky?
Když to čas dovolí, nejraději relaxuji na farním dvoře ve Veselí, odkud jsem se zatím definitivně
nepřestěhoval. Celý dvůr je plný rozkvetlých oleandrů a muškátů, což je moje velká záliba a
připomíná mi to roky prožité v Itálii. Každý z těch oleandrů i každý muškát mi napovídá, že
když znova rozkvetl, je možné mít naději a vždy je z čeho se radovat.
Ještě bych vás poprosila o krátký vzkaz našim čtenářům.
Celé generace našich předků si byly vědomy, že bez Božího požehnání je marné lidské namáhání.
Ať již jste věřící, hledající, či pochybující, sympatizující, či nevěřící, lidé nikam a nikomu patřící,
dovoluji si vám popřát toto Boží požehnání a těším se na naše společné putování i setkávání při
nejrůznějších příležitostech, jak tady v Budějovicích, tak i v kterémkoli místě naší diecéze.
www.bcb.cz. Redakčně kráceno.

Duchovní obnova pro zdravotníky a zaměstnance hospiců s Doc. Jaroslavem Maxem Kašparů
Srdečně Vás zveme na duchovní obnovu pro zdravotníky a zaměstnance hospiců s Dr. Jaroslavem Maxem Kašparů.
Setkání bude mít téma: „Zajeď na hlubinu…“ (Lk 5, 4) a proběhne ve dnech 10. - 13. 9. 2015
v pastoračním centru Žirovnice. (Kapacita: 30 osob (ubytování po dvou))
CENA: 1 900,- Kč
PŘIHLÁŠKY: e-mailem: farazirovnice@seznam.cz, telefonicky:
731 405 547. Přihlášení dostanou podrobnější informace!
www.bcb.cz

Biskupové a předsednictvo ERC k migraci
Dnes, v sobotu 4. července 2015, vydali biskupové českých a moravských diecézí, spolu s předsednictvem Ekumenické rady církví, prohlášení k migrantům. Text zveřejňujeme v plném znění.
Prohlášení ČBK a předsednictva ERC k aktuální otázce migrace
Jako katoličtí biskupové českých a moravských diecézí a členové předsednictva Ekumenické
rady církví (ERC) vnímáme naléhavost potřeby solidarity s oběťmi válek a náboženské nenávisti,
ale zároveň i obavy naší společnosti plynoucí ze současného přílivu migrantů do Evropy.
Uvědomujeme si, že tato solidarita musí být doprovázena odpovědností a problém je nutné řešit
v kontextu celoevropské situace. Taktéž máme za to, že musíme rozlišovat mezi uprchlíky stiženými
válkami, hladem či nestabilitou, kteří naši pomoc bez pochyby potřebují, a ekonomickými migranty.
Proto vyzýváme vládu ČR, aby se k dané problematice postavila s rozhodností. Katolická církev
a Ekumenická rada církví chce do tohoto problému vstoupit nejen podporou dialogu, ale i aktivní
pomocí bližním, kteří jsou v ohrožení života a stávají se obětí xenofobního nahlížení či hysterie.
Nabízíme vládě ČR v rámci kooperativních vztahů mezi státem a církvemi, že vyzveme naše farnosti a sbory k tomu, aby po dohodě s místními samosprávami i za spolupráce s lokálními Charitami a Diakoniemi mezi sebe přijaly rodiny křesťanských migrantů. Jsme tak připraveni aktivně pomáhat v jejich integraci a vytvořit tím prostor pro obohacení naší společnosti. Zároveň
jsme otevřeni hledání dalších možných forem pomoci.
http://tisk.cirkev.cz/

Ještě k nabídce křesťanské pomoci bližním
Komentář generálního sekretáře ČBK Mons. Tomáše Holuba.
V sobotu 4. července vydala Česká biskupská konference a předsednictvo Ekumenické rady církví
prohlášení k otázce přijímání migrantů do ČR. Zpráva o zveřejnění textu i jeho samotný obsah
vyvolaly poměrně bouřlivou reakci. Je to dobře, neb je patrné, že nám osud bližních v nouzi asi zas
až tak lhostejný nebude. Zajímavá je ovšem ta skutečnost, že jsme byli nejednou odsouzeni ne za
vydání takového dokumentu, ale pro jeho údajnou měkkost, resp. spíše selektivní pohled na věc.
V různých komentářích na toto téma je uváděno, že katolická církev se nabídkou pomoci křesťanům z oblastí postižených katastrofami různého charakteru dopouští (takřka) xenofobního jednání a chce pomoci JEN někomu.
Musím ale konstatovat, že katoličtí biskupové a předsednictvo Ekumenické rady církví (ERC)
se nevyjadřovali k přijímání pouze křesťanských uprchlíků. V textu prohlášení je totiž zřetelná
zmínka o další možné pomoci. Poslední věta jasně hovoří o možnosti dalších forem spolupráce,
kromě tohoto aktivního přijetí křesťanských uprchlíků do farností a sborů.
Signatáři společného prohlášení o víkendu vyjádřili připravenost vyzvat farnosti a sbory k aktivní pomoci při integraci křesťanských uprchlíků proto, že na to máme účinné prostředky: je
možno pomoci na základě společně sdílené víry. Neznamená to vyloučení ostatních forem pomoci, které by však měly být více institucionálního charakteru a především s využitím profesionálních struktur národní Charity ČR i Diakonie.
Tomáš Holub, generální sekretář ČBK, http://tisk.cirkev.cz/
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Blatná - slavnosti u příležitosti 500. výročí vysvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie
Římskokatolická farnost Blatná a město Blatná Vás srdečně zvou na slavnosti u příležitosti
500. výročí vysvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie spojené s tradiční blatenskou poutí,
které se konají ve dnech 14. – 16. 8. a 6. 9. 2015.
Program oslav:
PÁTEK 14. SRPNA
SLAVNOSTNÍ VEČER S PŘEDSTAVENÍM KNIHY „BLATNÁ – DĚKANSKÝ KOSTEL
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE“
ambit u kostela: 18:00 zahájení, slovo paní starostky, pana faráře, autorů, prezentace knihy
18:10 prodej knihy, možnost podepsání autory
kostel:
19:15 prohlídka vedená Mgr. Vladimírem Červenkou
20:30 večer chval vedený polskými kněžími
SOBOTA 15. SRPNA
ambit u kostela 10:00–12:00
prodej knihy
kostel
10:00–12:00
otevírací doba
10:30 prohlídka vedená Mgr. Vladimírem Červenkou
NEDĚLE 16. SRPNA
nádvoří fary:
8:00
otevření růžencové zahrádky
kostel:
8:15
poutní mše; hl. celebrant: R.D. Marcin Piasecki, správce farnosti;
účinkují: Jakub Komrska (varhany), sbor Bedrs pod vedením L. Křivkové
ambit u kostela: 14:00–16:00
prodej knihy
kostel:
14:00–16:00
otevírací doba
14:30 prohlídka vedená Mgr. Vladimírem Červenkou
16:00 koncert pořádaný ve spolupráci s Klubem přátel Blatenska;
účinkují: Jakub Komrska (varhany), Jan Hrdlička a Martin Vališ (trubky)
NEDĚLE 6. ZÁŘÍ
Kostel:
14:30 výroční mše; hlavní celebrant: Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický; účinkují: Edita Adlerová (mezzosoprán), Marcela Šestáková (varhany)
www.bcb.cz

Prázdninové setkání přátel časopisu Duha – sobota 22. 8. 2015, Putim u Písku
Zveme vás na prázdninové setkání přátel časopisu DUHA.
PROGRAM:
11.30 příprava bohoslužby, nácvik písní
12.00 mše svatá v kostele sv. Vavřince v Putimi
13.00 pohoštění, pro děti tvoření, klaunské představení
19.00 závěr
Přijeďte celá rodina nebo si uspořádejte farní výlet. Je
možné si předem domluvit nocleh pro rodiny i pro skupiny dětí.
Prosíme, ohlaste se předem.
P. Tomáš C. Havel, CFSsS
redakceduhy@gmail.com
tel. 731 402 878
www.mojeduha.cz
www.bcb.cz

Eucharistický kongres: Obnova vztahu s Bohem i podané ruce
Za necelé tři měsíce v Brně vyvrcholí Národní eucharistický kongres, který se v naší zemi koná
poprvé od vzniku České republiky. Již nyní jsou přípravy v plném proudu.
Brno: Obnova vztahu s Bohem a podané ruce všem, kdo to potřebují. Takové jsou hlavní důrazy
Národního eucharistického kongresu (NEK), který vyvrcholí v Brně ve dnech 15. – 17. října 2015.
Akce bude předstupněm celosvětového kongresu, jenž se uskuteční v lednu 2016 na Filipínách.
„Skrze dar eucharistie přijímáme Krista, jeho Tělo a jeho Krev, a to tak, že se mu sami odevzdáváme. V této vzájemnosti se naplňuje smlouva mezi člověkem a Bohem,“ komentuje motto akce
vedoucí její přípravné skupiny, P. Pavel Dokládal. Právě věta „Eucharistie – smlouva nová a
věčná“ poukazuje na definitivní uzavření vztahu s Bohem, které se skrze svátost uskutečňuje.
Kongres současně zdůrazňuje požehnání, které obnova vztahu s Bohem přináší všem lidem. „Celému našemu národu tedy chceme přinášet skrze tento vztah s Bohem skrze Kristovu
oběť dobro a pomoc, a to ve všech rovinách - duchovních, charitativních, vzdělávacích, prostě
všem potřebným,“ dodává P. Dokládal.
Podobnou myšlenku vyjádřil již papež František během setkání s přípravným výborem filipínského Mezinárodního eucharistického kongresu: „Setkání s Ježíšem v eucharistii bude zdrojem
naděje pro svět, pokud my, proměněni mocí Ducha svatého k obrazu toho, s nímž se setkáváme,
přijmeme poslání přetvářet svět. Činíme tak skrze darování plnosti života, jejž jsme přijali a
zakusili, a nesení naděje, odpuštění, uzdravení a lásky těm, kdo to potřebují, především chudým,
vyděděným, utlačovaným.“ Podle papeže Františka má eucharistie ústřední místo v církvi, neboť „je to ona, která vytváří církev“.
Pořadatelé vyzývají k objednávání vstupenek
V těchto dnech probíhají závěrečná jednání kvůli technickému zajištění kongresu v Brně. „Ze
strany městské části Brno-střed je patrný profesionální a současně vstřícný postoj,“ oceňuje
spolupráci s městem P. Dokládal.
Pořadatelé vyzývají všechny zájemce, aby si již nyní objednávali prostřednictvím webu
www.nek2015.cz vstupenky na kongres. Vstupenky je vhodné objednávat vždy za celou farnost
nebo komunitu. Objednávky se nebudou potvrzovat bezprostředně po přijetí, ale v druhé polovině září budou všem zaslány detailní organizační pokyny.
Poslední měsíce před zahájením národních oslav se mohou věřící připravovat skrze modlitbu,
která byla vydána na kartičkách a je dostupná i na stránkách NEKu. „Tam, kde se ve farnostech
a ve větších společných aktivitách a programech dosud k modlitbě a přípravám nepřipojili, je
stále šance začít,“ říká P. Dokládal.
Mše sv., koncert i doprovodný program
Událost české a moravské církve začne již ve čtvrtek 15. října v 10.30 hod. v brněnské katedrále,
kde bude zahájena Konference o eucharistii. Té se následně v Biskupském gymnáziu zúčastní
delegáti z českých a moravských diecézí, biskupové, teologové, zástupci řeholních komunit, církevních hnutí i dalších institucí.
Vyvrcholením celého programu pak bude slavnostní bohoslužba na Náměstí Svobody, která
bude slavena v sobotu 17. října od 10.30 hodin. Ve 12.30 hod. se vydá Masarykovou třídou
průvod na Zelný trh, kde bude NEK ukončen vyznáním víry a obnovou nové a věčné smlouvy
s Bohem skrze tajemství eucharistie.
V centru města se také uskuteční doprovodné programy. Například v pátek 16. října proběhne
koncert nazvaný Podané ruce. Na sobotu, po ukončení NEK, se zase připravuje pestrá odpolední
nabídka mnoha programů a přednášek přímo v centru Brna.
„Cílem kongresu je, aby si jednotliví věřící, farní, diecézní i národní společenství více zamilovali Eucharistii, znovu a hlouběji ji prožívali jako nekonečný Boží dar,“ napsal již dříve ve svém pastýřském listu
královéhradecký biskup Jan Vokál, který je současně delegátem ČBK pro eucharistické kongresy.
Mezinárodní eucharistické kongresy se konají zhruba každé čtyři roky, poslední proběhly v roce
2004 v Guadalajaře (Mexiko), v roce 2008 v Québecu (Kanada) a před třemi lety v Dublinu.
Kromě toho probíhají v mnoha zemích kongresy národní. V České republice se podobná akce
koná poprvé od jejího vzniku v roce 1993.
Autor: Ondřej Mléčka, http://tisk.cirkev.cz/

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 27. července do 9. srpna 2015
Den

Starý Rožmitál
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí

27. 7.

mše sv. není

Úterý

28. 7.

18,00 Za † Radka Maléře

Středa

29. 7.

18,00 Na poděkování a za d. v o.;
za děti a vnoučata

Čtvrtek

30. 7.

Pátek

31. 7.

Sobota

1. 8.

11,00 křest

Neděle

2. 8.

8,15 Za † Radka Maléře

Pondělí

3. 8.

mše sv. není

Úterý

4. 8.

18,00 Za farníky

Středa

5. 8.

18,00 na dobrý úmysl

Čtvrtek

6. 8.

Pátek

7. 8.

18,00 na dobrý úmysl

Sobota

8. 8.

18,00 Za požehnání a Boží ochranu
pro všechny z celého rodu

Neděle

9. 8.

Hvožďany

Ostatní

14.30 mše sv.
Centrum sociálních služeb
18,00 Za farníky
18,00 Za † Radka Maléře
10,00
mše sv.

13,00 poutní mše svatá
kaple Věšín

18,00 mše sv.
Voltuš

Slavnost Proměnění Páně
10,30 Poutní mše sv. na Třemšíně

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 10. do 23. srpna 2015
Den

Starý Rožmitál
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí

10. 8.

mše sv. není

Úterý

11. 8.

mše sv. není

Středa

12. 8.

mše sv. není

Čtvrtek

13. 8.

Pátek

14. 8.

Sobota

15. 8.

11,00 křest Tomáše Petra Nového

Neděle

16. 8.

8,15 Za farníky

Pondělí

17. 8.

mše sv. není

Úterý

18. 8.

mše sv. není

Středa

19. 8.

mše sv. není

Čtvrtek

20. 8.

Pátek

21. 8.

mše sv. není

Sobota

22. 8.

18,00 Za farníky

Neděle

23. 8.

Hvožďany

Ostatní
Po – Pá dovolená duchovního
správce, zástup bude včas
ohlášen.

mše sv. není
mše sv. není
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
18,00 Za † Josefa Staňka, manželku,
dceru a 3 syny a za + členy rodiny
Blažků a za d. v o.
10,00
mše sv.
Po – Pá dovolená duchovního
správce, zástup bude včas
ohlášen.

mše sv. není

8,15 volná intence

10,00
mše sv.

