
pamětní medailí ČBK. V úterý v 18,00 hodin budou biskupové společně slavit mši svatou v kostele 
sv. Petra ve Špindlerově Mlýně, při které si připomenou 100 let  od založení Papežského misijního 
díla v Čechách a na Moravě, které má u nás sídlo právě ve Špidlerově Mlýně.    
Předseda ČBK kardinál Dominik Duka rovněž seznámí přítomné se situací církve ve společnosti a 
místopředseda ČBK, olomoucký arcibiskup Jan Graubner, s přípravami na rok 2013, v němž si 
česká společnost připomene 1150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu. Biskupové si rovněž  připomenou 100. výročí od založení Papežských misijních děl, jež 
u nás sídlí právě ve Špindlerově Mlýně,  a vyslechnou i informace o pouti ostatků sv. Jana Boska, 
která se má v ČR uskutečnit v příštím roce.  

Jiří Prinz 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Poděkování 
Náš milý duchovní Otče, 
děkujeme Vám za krásné a radostné prožití velikonočních svátků, které jsme s Vámi mohli sdílet. 
Přes bolesti, které Vás trápily, jste se plně nasadil k co nejkrásnějšímu naplnění. Hezký zážitek jsme 
měli při Vašem pěkném zpěvu na oslavu velikonoční svíce ze včelího vosku. Máme Vás rádi a 
modlíme se za Vaše zdraví, aby Vám Pán žehnal na rožmitálské vinici a dlouho Vás tady ponechal. 
 

Jménem svým a dalších farníků Trčkovi, 11. 4. 2012 
 
 
 

Zprávy a oznámení 
Pouť k Panně Marii Březnické 
V sobotu 5. května budeme opět po roce putovat k Panně Marii Březnické v lese nad Voltuší  
Mše sv. zde bude sloužena v 10,30 hod. Večerní mše sv. v městském kostele v tento den již ne-
bude. Podrobnosti o pouti budou uvedeny ve farních ohláškách. 
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Aleš Opatrný: Už teď se můžeme radovat, navzdory zlu 

Toto je den, který učinil Hospodin,  
jásejme a radujme se z něho! (Žl 118, 24) 
 
Člověk má právem radost, když něco udělá dobře,  
když se mu podaří překonat překážku, nebo když něco dobře dopadne. 
 
Radost velikonočního rána a celé velikonoční neděle  
stojí na ještě pevnějším základě a je větším důvodem k radosti. 
 
Celá událost závěru Ježíšova života vrcholí velkým Božím činem, který nazýváme „vzkříšení“.  
Je to něco, co se týká člověka, ale co možnosti lidského snažení a konání nekonečně překračuje. 
 
Ježíšovo vzkříšení je definitivní vítězství nad mocným zlem,  
které zdánlivě slavilo triumf Ježíšovou smrtí. 
 
Smrt člověka zůstává nezvratnou skutečností.  
Ježíšovo zmrtvýchvstání ji neruší, ale je jakýmsi „krokem dál“, totiž krokem za hranici,  
za kterou my lidé nemůžeme už nic uskutečňovat. 
 
 
A je to také výzva, abychom přes všechny mocné činy zla, před kterými se cítí člověk zcela 
bezmocný, vnímali, že Boží skutečnost jde ještě dál.  
Až za vrchol lidských neštěstí, tragédií a lidské bezmoci. 
 
Proto se už teď můžeme radovat a jásat,  
i když se budeme se zlem v nás i okolo nás stále setkávat. 

 
Převzato z www.vira.cz 

 

 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 

Od 14. března 2012 byl zahájen předprodej vstu penek  
na tradiční velký koncert v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. 

Předprodej zahájen přednostně v Rožmitále p. Tř., ostatní místa od du bna.  
 

Vystou pí sku pina 

SPIRITUÁL KVINTET, 
s programem pro Rožmitál, který speciálně sestavil Dr. Tichota – vedou cí sku piny. 

 

Zazní průřez nejznámějších skladeb této legendární kapely,  
která již více než 50 let patří na špičku  naší folkové scény. 

Úvod bu de patřit doktoru  Lu káši Vendlovi, profesoru  Pražské konzervatoře, který 
v premiéře představí vlastní variace a improvizace skladeb Spiritu ál kvintetu  

ve varhanním provedení. 
 

Koncert se koná v sobotu  12. května 2012 od 19,30 hodin  
v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. 

Dopravu a parkování u kostela bude tradičně regulovat místní Policie ČR. 
Vstu penky si možno zakou pit v Rožmitále p. Tř. na těchto místech: 
Ku ltu rní klu b – tel.: 318 665 339, Infocentru m Rožmitál – 318 660 

008, Drogerie paní Pazderníková – 318 665 020, dále pak v Příbrami 
– obchodní odd. a pokladna Divadla Ant. Dvořáka, Knihovna Jana Drdy Příbram – 

tel.: 318 622 384, Knihku pectví Mária Olšanská – Pražská u lice, objednávky on-line: 
www.pribram.cz/vstu penky 

Srdečně zve pořadatel: agentu ra ANDANTE, www.hudbapribram.cz 



Denis Sonet: Vyžadujeme-li od lásky příliš, je zklamání nevyhnutelné 
 

 „Když jsem se vdávala, myslela jsem si, že konečně budu prožívat štěstí. Konečně mělo skončit mé 
dívčí osamocení. Byla jsem přesvědčená, že s manželem, tak okouzlujícím a jemným mladým mužem, 
jaký byl v době našeho zasnoubení, budeme nejbáječnější dvojicí na světě. Mým přesvědčením bylo, 
že budeme všechno sdílet – své touhy, myšlenky, plány, víru. Bohužel jsem brzy dopadla na tvrdou 
zem, protože se má očekávání nenaplnila a já se cítila podvedená. Mladým lidem je důležité pově-
dět, že po svatbě nenastane ráj. Nenašla jsem to, o čem jsem snila.“ 
 

Proč se to stalo?  
Protože lidské srdce neřekne nikdy: „Dost!“ Láska slibuje splynutí, ale manželé zůstávají dva – se 
stěnou svých rozdílností. Manželství slibuje také sdílení, dialog, ale málokdo mluví o tíze každo-
dennosti. Láska slibuje úplnou pohotovost pro druhého, ale druhý je svobodná bytost, která náleží 
v první řadě sobě. Slibuje hluboké poznání milované bytosti, ale ten druhý zůstává tajemstvím, 
jehož vnitřní svět patří Bohu. Slibuje štěstí, ale přicházejí nemoci, přichází i pokles touhy. 
 

Nedokonalost patří k člověku 
Abychom mohli čelit této nevyhnutelné nespokojenosti, je nejprve třeba přestat se jí divit. Součástí 
lidské přirozenosti je nedokonalost. Nedokonalost nás dostihne ve všech oblastech a ani láska tomu-
to omezení lidské bytosti neunikne. Přijmout se s omezením a přijmout omezení druhého znamená 
opustit sny dospívání. Stát se dospělým znamená vypořádat se s nedokonalostí, pochopit, že pravá 
dokonalost, pravá velikost spočívá právě ve způsobu prožívání šedi každodennosti – odchod do 
práce, naplnění ledničky nebo úklid bytu. 
 

Absolutní naplnění nám nikdy neposkytne člověk 
Druhý nikdy nebude moci uspokojit tu trýznivou touhu po absolutnu, tu Boží trýzeň, která je 
v hloubi všech srdcí. Vyžadujeme-li od lásky příliš, je zklamání nevyhnutelné. Je třeba vidět, co je 
zřejmé: manžel není nekonečný Bůh a nemůže splňovat nárok na ukojení žízně po Nekonečnu. 
A přece je lidská láska se svou vrtkavostí, nepředvídavostí a se svou schopností uchvátit přesně tím, 
co potřebuje lidská bytost a co ji připravuje, aby se jednoho dne dokázala setkat s láskou absolutní. 
 

Zpracováno z knihy Denise Soneta, Miláčku, netrap mě, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství 
 

 
Zápis ze schůzky farní rady 3. dubna 2012 
 

Přítomni: pan farář J. Kuník, V. Hašek, H. Hoyer, H. Hochmutová, J. Horníková, I. Hoyerová, Fr. Částka, 
J. Drechsler, M. Hochmut, J. Hořejší, F. Liška, J. Mareš       Nepřítomen, omluven: J. Matějka 
 

Kontrola minulých úkolů 
 

Stavební záležitosti: 
 

p. farář: rekonstrukce kuchyně svépomocí – poděkování všem pracovníkům 
- položena podlaha, rozvedeny sítě, obložena stěna za kuchyňskou linkou 
- dokončení elektroinstalace naplánováno na 4. 4., pokládka lina na začátek května 
- zakoupena kuchyňská linka, chybí spotřebiče a lino 
- celkové náklady rekonstrukce bez spotřebičů a lina: cca 40 000,- Kč 
 

p. farář: budování WC v areálu farního kostela 
- stavba WC je před dokončením 
- očekává se vyjádření památkářů ke vzhledu vstupních dveří 
-  celou akci ovlivňuje původní stav a velikost objektu, který nemohl být rozšířen, jak bylo původ-

ně plánováno 
-  problematické jednání s pracovnicí památkového ústavu, je třeba sjednat schůzku a věc uzavřít 
- existují zápisy ze dvou kontrolních dnů, věc dozoroval stavební technik p. Šimek 
-  termín dokončení stavby prodloužen do konce dubna  

 

p. Částka: opětovná kritika celé akce 
- se stavbou zásadně nesouhlasí, neboť je dle něj kryta nepřiměřeně vysokými finančními pro-

středky, a je připraven odstoupit z funkce člena farní rady 
- farní rada vyslechla jeho písemné vyjádření, které bylo rozdáno všem členům 
- upozornil, že se svým stanoviskem seznámí farníky a další místa, bylo konstatováno, aby jednal, 

jak uzná sám za vhodné 

- velká diskuse ohledně stavby WC 
- p. farář: za svým rozhodnutím stojí – mj. i proto, že si sám nechal zpracovat nezávislý audit roz-

počtu, který se téměř neliší od rozpočtu předloženého stavebníkem 
-  p. Liška: objem finančních prostředků je takový, jaký je, ale bylo již zpracováno několik roz-

počtů a všechny vycházely stejně; akci nelze srovnávat s obyčejnou stavbou, která není závislá 
na dotačním programu a není součástí památkového objektu 

- p. Částka: osobní kritika jednání p. faráře nejen ve vztahu k dotyčné stavbě – některými členy 
farní rady konstatováno, že na schůzku farní rady nepatří 

- rezignace p. Částky na člena farní rady a odchod z jednání (ve 20,25 hodin) 
-  členové byli seznámeni s jeho důvody, ale o stavbě již bylo hlasováno na minulé schůzce dne 

24. 1. a byla schválena 
-  farní rada doporučuje, aby ve farním zpravodaji byla (nejlépe stavebním technikem) zveřejněna 

fakta o stavbě a jejím ukončení 
- v závěru diskuse konstatováno, že duchovní správce tuto akci částečně zdědil a její vývoj jej i dal-

ší práci farní rady neúměrně zatížil; farní rada vyjádřila přesvědčení, že stavební záležitosti by 
měl řešit stavební technik 

- s ohledem na zkušenosti při stavbě WC farní rada doporučuje dobře zvažovat další akce, na něž 
budou použity dotace 

-  k vyúčtování celé akce se ve FZ vrátíme po dokončení stavby 
 

p. farář: obsazení uvolněného místa ve farní radě 
- zjistit, zda lze dohledat výsledky posledních voleb do farní rady 

 

p. farář: zadní zahrada 
- jednání s Ing. Marešem o jeho návrhu lesoparku odloženo na podzim 
 

p. farář: farní zahrada 
- poděkování všem pracovníkům 
- schází upravit spodní část – zakrýt svah 

 

Ekonomické záležitosti: 
- platby za elektrickou energii – vzrostly, na faře se využívají především akumulačky 
- p. farář chce sám přispívat vyšší částkou 
 

Liturgické záležitosti a ostatní záležitosti: 
- Velikonoce: vše připraveno 
- Koncert Spirituál Kvintetu – 12. 5., připraven speciální program pro Rožmitál, duchovní vstupy 

P. Kuníka „o víře, naději a lásce“ 
- mše sv. v lese u Panny Marie Březnické – návrh: sobota 5. 5., čas bude upřesněn 
- Noc kostelů – 1. 6., k přípravě programu se schází organizační tým  
- Biřmování a narozeniny p. kardinála – Boží Hod svatodušní – 27. 5. v 10,00 hodin, další schůz-

ka farní rady k přípravě této akce – 10. 5. 
 

Zapsala: Ivana Hoyerová 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Zprávy z církve české i světové 
 
Sedm let pontifikátu Benedikta XVI. 
Před sedmi lety, 19. dubna 2005, oznámil bílý dým volbu nového papeže. Mnozí se vzhledem 
k věku Josepha A. Ratzingera mohli domnívat, že bude papežem pouze na přechodné období. Ale to 
byl zjevně omyl. Benedikt XVI. je papežem již sedm let. Svou činností, jejímž hlavním tématem je 
víra v dnešním světě, dokázal a stále dokazuje, že jeho pontifikát rozhodně v zapomnění neupadne.  

 

Tiskové středisko ČBK 

 

Biskupové se setkají v Krkonoších 
Letošní druhé, celkově již devětaosmdesáté plenární zasedání České biskupské konference se od 
pondělí 23. do středy 25. dubna 2012 uskuteční na Erlebachově boudě nad Špindlerovým Mlýnem. 
Špindlerův Mlýn: Během setkání budou čeští a moravští biskupové jednat o aktuální situaci týkající 
se mj. majetkového vyrovnání státu s církvemi, Charitě ČR či katolickém biblickém díle. Budou se 
také  zabývat  návrhy  na  ocenění  Českou biskupskou konferencí – Řádem sv. Cyrila a  Metoděje a 

 



Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 23. dubna do 6. května 2012 
Starý Rožmitál 

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

23. 4.  mše sv. není     

24. 4.  18,00  Za  farníky    
18,30 Žehnání hasičských 
potřeb – Hasičská 
zbrojnice St. Rožmitál 

25. 4.  18,00  Za Juraje Brindzu a jeho rodiče    Modlitební setkání není!   

26. 4.  8,30  Za  farníky    14,30 mše sv. v Centru 
soc. služeb 

27. 4.  18,00 Za dar víry, lásky a naděje pro rodinu 
Opršalovu, Zálešákovu a Jarosilovu    19,00 Příprava na 

biřmování na faře 

28. 4.  18,00  Za Ondřeje a Miloslava Dědičovy   16,00  

29. 4. 3. neděle velikonoční  
8,15 Za Josefa Částku, jeho syna a d. v o.  9,45  11,30   

30. 4.  mše sv. není     

1. 5.  18,00  Za  farníky 
18,45 májová bohoslužba     

2. 5.  
18,00 Za Václava a Barboru Vachatovy, 
jejich děti a rodiče; za Františka Lišku a 
celý jeho rod 

   19,00  Biblická hodina ve 
Spol. centru 

3. 5.  8,30 Volná intence    18,00  mše sv. ve Voltuši 

4. 5.  18,00 Volná intence    19,00 Příprava na 
biřmování na faře 

5. 5.  večer mše svatá není  →→→→    10,30  mše sv. u Panny 
Marie Březnické 

6. 5. 

4. neděle velikonoční 
8,15 Výroční bohoslužba: Za Marii 
Hochmutovou a celý rod Hochmutových 
17,00 májová bohoslužba 

 9,45  11,30  14,00  



 


