
     Noc kostelů ve farním kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále 
 

     Půlroční příprava a nasazení se vyplatila. Dnes už to můžeme říct. Ještě ve čtvrtek 31. 5. jsme 
s Inkou Holanovou a Ivanou Hoyerovou měly na rtech mnoho otázek: Budou mít lidé o tuto akci 
zájem? Kolik jich přijde? 20 nebo 200? Máme vše dobře nachystané? Myslely jsme na všechno? 
Bude se to líbit? atd. 
     Kostel se otevřel v 17 hodin a celý večer začal mší sv. Zvony se rozezvučely 15 minut před 
oficiálním zahájením naší první Noci otevřených kostelů, kterou uvedli hezkými slovy jak pan 
starosta Josef Vondrášek tak pan farář Jan Kuník. 
     Dobře začalo vše už tím, kolik zájemců přišlo na komentovanou prohlídku kostela, varhan i 
sakristie. Mnozí z nás, kteří „svůj“ kostel navštěvujeme pravidelně mnoho let, o něm pramálo víme, 
a při tom je to nejstarší a nejdůležitější památka města. Nehledě na to, že pro nás křesťany znamená 
mnohem víc než jen památku. 
     Zájem o věž byl také nevídaný. Všechny věkové kategorie návštěvníků zdolávaly strmé schody, 
aby využily tuto příležitost. Někteří byli zklamaní, že nebylo vidět do kraje, ale to už máme do 
budoucna vymyšlené. Ovšem vidět zblízka zvony a stropní klenbu kostela bylo také jedinečné. 
     Velký úspěch měla děvčata a ženy v dílničkách pro děti, kterých se na faře vystřídalo na 50. 
Někteří rodiče tuto nabídku pojali jako dárek ke Dni dětí. Děti si vyráběly andílky, skládaly papíro-
vé kytičky, vybarvovaly omalovánky, stříkaly temperové barvy a zdobily keramické mističky. 
     Obsluha v kuchyni se měla také co ohánět, zvláště když na faru přišla velká skupina z prohlídky 
kostela. Každému přišel k duhu teplý čaj i káva. Chladné a deštivé počasí k návštěvě kuchyně přímo 
vybízelo. Mešní víno přijali lidé jako zajímavé chuťové zpestření. 
     Dílny a pohoštění se mohlo na faře uskutečnit jen díky nově zrekonstruovanému zázemí – farní 
společenské místnosti a kuchyně, které bylo dokončeno a využito už při krásné slavnosti biřmování 
s Otcem kardinálem Vlkem. 
     Koncert Třemšínských kvítek zaplnil kostel dalšími návštěvníky. Repertoár byl pestrý. Sóla 
našich nejmladších i těch ostřílených měla úspěch, ale především jsme sbor a schola a na tom staví-
me, aby různé hlasy zněly hezky dohromady.  
     Zajímavostí byl jistě i tanec v kostele na známou skladbu Ave Maria. Chrámová árie pro housle a 
varhany a také skladby z díla nejen Jakuba Jana Ryby jak zpívané, tak hrané nemohly při takové 
příležitosti a v tomto kostele chybět. Trubka spolu s varhanami a skladbou Dobytí ráje byly přípra-
vou k nočnímu ztišení.  
     Zamyšlení nad lidskými ctnostmi a příběh o světle a tmě měly naladit k přemýšlení, rozjímání a 
odpočinku. Krásný zvuk fléten s Písní osamělého pastýře a srdce z rozsvícených svící bylo před 
půlnocí ve zhasnutém a tichém kostele středem našeho vnímání. 
     Zvony nad Starým Rožmitálem oznámily konec celého večera, který jak doufám, bude znít všem, 
kteří tam nějaký čas prožili, dlouho v srdcích… 
     Návštěvníků se v průběhu večera vystřídalo více než 300. Chci poděkovat především panu faráři, 
že tuto akci umožnil uskutečnit, dále nejužšímu přípravnému týmu a všem ostatním, kteří byli ak-
tivně zapojeni do programu, darovali svůj čas a schopnosti a věřili v úspěšnost a smysl celého veče-
ra. DÍKY!!!                           

Helena Hochmutová 
 

Fotografie z Noci kostelů zveřejníme v příštím čísle FZ 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Zprávy a oznámení 
 
 
 

V neděli 17. června se od 16,00 hodin uskuteční ve farním kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém 
Rožmitále koncert pěveckého sboru Bojan z Brandýsa nad Labem. Na programu mj. Missa pro 
Patria Josefa Klazara (*1929). Srdečně zveme. 

 
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  
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FARNÍ ZPRAVODAJ  

 

  Číslo 9  Ročník IX            10. června 2012 
 
 
 

 
Milí farníci, 

 
 

v posledních dvou týdnech zažila naše farnost dvě velké slavnosti, které si všichni přítomní jistě 
vtisknou do paměti – biřmování spojené s oslavou 80. narozenin Otce kardinála Vlka a Noc kostelů. 
Slavnosti to byly po duchovní stránce vskutku silné a nezapomenutelné a v tomto čísle se k nim 
ještě vracíme. 
 

Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách 
slavnosti biřmování a oslavy narozenin Otce kardinála. Děkuji Otci kardinálovi, biřmovancům 
otcům jáhnům. Děkuji panu starostovi za účast na slavnosti a za předání daru v podobě dvou pohárů 
a karafy, replik středověkého skla ze sklárny Bělčice. Děkuji všem, kteří se modlili Novénu, všem, 
kdo uklízeli na faře i v kostele, připravovali liturgický prostor, na faře stoly, ubrusy, občerstvení, 
nápoje, těm, kteří obstarali dary, těm, kteří na ně finančně přispěli, i těm, kteří je předávali, ženám 
které květinami vyzdobily kostel, všem, kteří při slavnosti sloužili u oltáře i na kůru, fotografovali, 
těm, kteří se slavnosti zúčastnili osobně či v modlitbě, a všem, kteří s námi sdíleli společnou radost.  
 

Poděkování za Noc kostelů pak patří rovněž všem organizátorům a jejich pomocníkům, účinkujícím 
a přednášejícím a všem, kteří v tak hojném počtu přišli… 
 

Děkuji Vám všem za Vaši obětavost a zájem! 
 

Děkuji ale především Bohu, který poslal svého Ducha svatého, aby nás obdaroval. Kéž Ti, Pane, 
neděkujeme jen svými slovy, ale především svým jednáním… 
 

K tomu kéž nám žehná Bůh † Otec i † Syn i † Duch Svatý. Amen…. 
 

S úctou Vás všechny  zdraví a modlitbou provází 
P. Jan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 

Slavnost s Otcem kardinálem z pověření farní rady fotografoval pan Franti-
šek Liška, který je ochoten zhotovit vzorník fotografií a vystavit jej 
v kostele. Zájemci si pak budou moci podle tohoto vzorníku objednat foto-
grafie, které si vyberou. 
 

Pan Václav Hašek st. pořídil záznam celé slavnosti a ten farnosti poskytne. 
Až bude tento záznam k dispozici na DVD, bude jej možno „rozmnožit“ zá-
jemcům. Vše bude upřesněno v ohláškách. 
 

Případné společné „promítání“ tohoto záznamu na faře bude oznámeno 
v ohláškách stejně tak, jako případné konání tradičního táboráku na konci 
školního roku. 



     Jak jsme lovili vlka 
 

     O slavnosti Seslání Ducha svatého v neděli 27. května, potažmo vlastně již v sobotu 26. května 
večer, zavítal do naší farnosti náš milý Otec kardinál Miloslav Vlk, aby zde udělil svátost biřmování 
a oslavil své 80. narozeniny. Podle jeho vlastních slov měla být oslava tohoto jubilea v Rožmitále 
jakousi tečkou za již téměř měsíc trvajícími oslavami. A protože Otec kardinál přijel do Rožmitála 
vlastně domů, chtěli jsme ho nějak „netradičně“ obdarovat a zároveň potěšit. Zda se nám to podaři-
lo, můžete posoudit z reakcí jeho samotného i z reakcí všech přítomných. Velkou odezvu měla 
u mnohých z Vás závěrečná gratulace Červené karkulky a myslivce s předáním plyšového vlka. Na 
četné žádosti mnoha farníků tedy v tomto článku poodhalím zákulisí vskutku náročných příprav této 
akce, jejichž důležité náznaky se objevily i v samotné básničce, kterou Karkulka přednesla.  
     Ke všemu, co se odehrálo, dal impuls sám jubilant v pořadu Třináctá komnata kardinála Milosla-
va Vlka, v němž z jeho úst zazněla tato věta: Ptaly se mě jednou děti, co ta čepička červená zname-
ná? A mě napadl takový vtip, že jsem jim říkal: „D ěti, já jsem vlk a tohleto je zbytek po Karkulce, 
kterou vlk sežral.“  
     K přípravě této velké slavnosti se dne 10. 5. sešla farní rada. Měla mj. také vybrat dárek, který od 
nás Otec kardinál dostane. Vzhledem k jeho skutečně významnému jubileu se totiž dalo předpoklá-
dat, že obdrží mnoho rozmanitých darů a že tudíž nebude vůbec jednoduché přijít s něčím originál-
ním. Prací spojených s touto velkou událostí se ujaly farní radou určené osoby. Na její schůzce bylo 
také rozhodnuto o tom, kdo bude pana kardinála vítat (manželé Liškovi) a kdo mu bude v závěru 
blahopřát (manželé Holanovi). S myšlenkou koupit Otci kardinálovi plyšového vlka (a to pokud 
možno co největšího) přišel sám pan farář Kuník a farní rada s ním nadšeně souhlasila. Za hlavní 
dar, na který ve farnosti probíhala do rukou paní Kozlové sbírka, byl zvolen poukaz na lázeňský 
pobyt, který po předchozí domluvě s Otcem kardinálem obstarala paní Helena Hochmutová ml.  
     Vše by se tedy mohlo zdát jasné a jednoduché, jeden háček tu však rozhodně byl. Do události 
zbývalo pouhých 16 dní a to pro ulovení vlka nebylo zrovna moc času. V době konání farní rady 
jsme totiž už věděli, že hotového plyšového vlka seženeme jen ve velikosti cca 45 cm, a to tedy, 
uznejte, není nic moc. Jana Horníková se proto ujala jednání s firmou na výrobu hraček B. N. V. 
Dubno. Odtud jí však bylo sděleno, že nemají na vlka střih a byli by schopni ušít pouze velkého psa-
vlčáka, kterého by trochu přizpůsobili, aby vypadal více jako vlk. Tato varianta se nám moc nezdá-
la, ale čas kvapil a my jsme zatím neměli po ruce jiné řešení.  
     Nechtěly jsme se s Janou smířit s tím, že neseženeme to, co potřebujeme, a tak jsme opět zasedly 
k internetu a hledaly v cizině. Celosvětový internetový obchod „Amazon“ nabízí hned několik 
překrásných vlků, mezi nimiž nás obě zaujal vlk „s drápama“, jehož milé vzezření i přijatelná cena 
přímo vybízely k objednání. Se svými jazykovými schopnostmi mi tehdy ochotně přispěchal na 
pomoc Radko Štefan, a tak byl do německé „pobočky“ obchodu amazon.de ve čtvrtek 17. 5. 
(o slavnosti Nanebevstoupení Páně) odeslán dotaz, zda jsou v tak krátkém termínu schopni zmíně-
ného vlka do Čech dodat. Abychom si vše ještě pojistili, odeslali jsme obdobný dotaz také do ob-
chodu s více než 3000 hračkami „Plüschtier Kaufhaus“, kde dotyčného vlka nabízeli také. Ještě 
tentýž den odpoledne jsme měli k dispozici odpověď prvního z obchodů, a ta pro nás nezněla vůbec 
příznivě – námi vybraného vlka nemohou do Čech dodat vůbec, ale doporučují nám oslovit nějaké 
přátele v Německu, zda by se toho neujali za nás. K objasnění následujících událostí je potřeba na 
tomto místě poněkud odbočit, neboť z této odbočky bude patrno, jak se i zdánlivě nespojitelné 
okolnosti mohou, jistě podle Božího plánu, ale pro nás zcela nečekaně, propojit.  
     Do Čech již řadu let jezdí skupina bavorských turistů, kteří vždy v květnu putují na Svatou Horu 
a zastavují se v Rožmitále, aby navštívili farní kostel a poslechli si naše varhany. V posledních dvou 
letech je jejich náklonnost k Rybově hudbě přivedla i k myšlence dojet do Rožmitála alespoň na 
zkoušku „Rybovky“, když se nedostanou na její skutečné provedení. A tak o druhé adventní neděli 
přijel do Rožmitála celý autobus německých nadšenců. Při každé jejich návštěvě našeho města je 
ochotně provázel pan Radko Štefan, a ten mezi nimi našel i manžele z městečka Grainetu, s nimiž 
navázal přátelské styky. Proto jej okamžitě napadlo, že by nám tito přátelé mohli s „lovem vlka“ 
pomoci. V pátek 18. 5. ráno je v mailu seznámil s naším problémem a v pondělí 21. 5. v poledne, 
byl již vlk přítomen na jejich stole, což dokládá fotografie s kocourem. „Našeho“ plyšového vlka si 
oba manželé okamžitě oblíbili, a jak vypovídá tato fotografie, zamlouval se i jejich kocourovi.  

 

 
     Ve středu 23. 5. se manželé Hoyerovi a Radko Štefan vypravili autem do bavorského městečka 
Grainetu, aby zmíněného vlka převzali a s pomocí Boží jej dopravili do Čech. Nesmírně milé přijetí 
v překrásném domě v podhůří Šumavy vyvrcholilo předáním vlka a osobního daru manželů, kteří 
(ač jsou sami evangelíky) spolu s milým věnováním poslali panu kardinálovi také svůj osobní dar. 
Po krátkém posezení se aktéři vydali s vlkem na zpáteční cestu. Ve středu odpoledne překročil vlk 
hranice našeho města… 
     Týden před samotnou slavností jsme však také začali přemýšlet nad tím, jakým způsobem vlka 
Otci kardinálovi předat. Na návrh Marty Hoyerové, aby vlka předávala Karkulka s myslivcem, 
zareagoval pan farář kladně a přesvědčil i manžele Holanovy, aby k tomuto úkolu propůjčili své 
„divadelní“ schopnosti. Zhruba týden před slavností se mi v hlavě začala rodit básnička, původně 
určená panu faráři, jejíž přednesení bylo na jeho návrh nakonec svěřeno samotné Karkulce. Všechny 
zainteresované osoby byly vázány slibem mlčenlivosti a celou akci se podařilo skutečně do poslední 
chvíle utajit. Manželé Holanovi si sehnali vhodné oděvy, které byly doplněny historickou puškou a 
lesnickým kloboukem z pozůstalosti Ing. Ivana Hoyera. Již při rožmitálské pouti zakoupil pan farář 
pro Karkulku vhodný košík. V něm Otec kardinál nalezl kromě zmíněného poukazu na pobyt 
v oblíbených lázních Poděbrady a dalších drobností i medovinu a bábovku, kterou upekla sama 
Karkulka.  
     Lehká nervozita zainteresovaných osob z toho, zda se aktéři, kteří byli sami kmotry, stihnou včas 
nachystat a zda se do kostela protlačí, byl rozptýlen pozvolným průběhem svatého přijímání i vol-
ným průchodem hlavního vchodu, a tak vše proběhlo tak, jak jste měli možnost sami sledovat. Otec 
kardinál se s celým kostelem upřímně zasmál a symbol svého jména zdvihl nad hlavu…  
     Děkuji všem zúčastněným – Duchu svatému, Ince a Vláďovi Holanovým, Janě Horníkové, Rad-
kovi Štefanovi, přátelům z Německa, rodičům a hlavně panu faráři Kuníkovi nejen za výborný 
nápad, ale i za to, že nás v dalším průběhu příprav podpořil. To totiž rozhodně není samozřejmost.  

 
Ivana Hoyerová 



 
 

Rok biskupa Hloucha 
 

Drazí věřící, od 25. března 2012 do 9. června 2013 chceme v českobudějovické diecézi vzpomenout  na vzácného člověka, kterého starší generace 
chová v srdci s posvátnou úctou: otce biskupa ThDr. Josefa Hloucha. V pondělí 26. března 2012 to bylo 110 let od jeho narození. Toužíme spolu 
s vámi poděkovat Pánu Bohu za jeho život a službu českobudějovické diecézi. Proto chceme využít této příležitosti k zahájení „Roku otce biskupa 
Hloucha“. Narodil se 26. března 1902 v Lipníku u Třebíče. Kněžské svěcení přijal 5. července 1926. Jeho světitelem byl arcibiskup Prečan. V roce 
1934 byl promován na doktora teologie a posléze se stal docentem a řádným profesorem. V létě 1947 (bylo mu 45 let) byl papežem Piem XII. 
jmenován 9. českobudějovickým biskupem. Svého úřadu se ujal v neděli 7. září 1947. Neuvěřitelně brzy po svém nástupu si získal srdce všech 
lidí, katolíků i nevěřících. Po únoru 1948 byl internován, izolován a odstraněn ze své diecéze. Niterný vztah k diecezánům vyjádřil v básni „Milion 
duší“. Z jeho rozjímání vznikla slavná „Minutěnka“, několikrát a nyní znovu vydaná. 9. června 1968 se vrátil do diecéze, ke katedrále a na bis-
kupství. Za čtyři roky, 10. června 1972 zemřel v pověsti svatosti. Ve své závěti napsal: „Všechny vás v srdci na věčnost nesu“. 
 

Pomodleme se za něj na prahu jeho jubilea. 
Otče náš…, Zdrávas Maria… Svatý Josefe, svatý Mikuláši, svatý Jene Nepomucký, svatý Jene Neumanne, orodujte za nás. 
 

Program 2. části Roku biskupa Hloucha 
 

9. června 2012         Vzpomínkový den na biskupa Hloucha České Budějovice  
11. – 29. června 2012    Všechny Vás v srdci na věčnost nesu ve Státním okresním archivu České Budějovice, Rudolfovská 40  
18. září 2012         Kněžský den, tematicky zaměřený na osobnost biskupa Josefa Hloucha v Klášterním kostele, Piaristické náměstí Č. Budějovice  
9. června 2013         Zakončení roku v nově opravené Katedrále sv. Mikuláše 
 

Výstava „VŠECHNY VÁS V SRDCI NA VĚČNOST NESU…“ – českobudějovický biskup Josef Hlouch (1902 – 1972) 
 

Výstava se koná od 11. do 29 června 2012 ve výstavním sále Státního okresního archivu České Budějovice, Rudolfovská 40 – otevřeno:pondělí až 
pátek od 9-17hodin. Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 8. června 2012 od 14 hodin. V rámci „Dne otevřených dveří“ Státního 
okresního archivu bude výstava mimořádně otevřena rovněž v sobotu 9. června 2012 od 9 do 15 hodin.                                     Převzato z www.bcb.cz 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 21. do 24. června 2012 
Starý Rožmitál 

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

11. 6.  mše sv. není    10,00 vikariátní 
konference v Záhoří 

12. 6.  mše sv. není     

13. 6.  
18,00  Za Jindřicha Závodného a ten celý 
rod, za Josefa Bradáče, manželku Annu, 
dcery Marii a Růženku 

   19,00  Biblická hodina 
ve Spol. centru 

14. 6.  8,30  Za Marii a Josefa Mrázkovy    18,00 mše sv. ve Voltuši 

15. 6.  18,00 Za pana Miroslava Suška            
(u příležitosti 3. výročí jeho úmrtí)     

16. 6.  mše sv. bude sloužena v Borovanech    Farní zájezd 

17. 6. 8,15 Za Marii a Adolfa Trčkovy, 
rodinu Průchovu a d. v o.  9,45 mše sv. 

13,00 křest 11,30  mše sv. 
14,00  

mše sv. 
(o. Jiří) 

16,00 koncert sboru 
Bojan z Brandýsa n. L. 
ve farním kostele 

18. 6.  setkání kněží      

19. 6.  mše sv. není     

20. 6. 
 

18,00 Za † Jaroslava Pospíšila    
19,00 Modlitební 
setkání v kostele sv. 
Jana Nep., adorace 

21. 6.  8,30  Za Aloize Kortschika, 2 manželky, 
dceru Marii a d. v o.    14,30 mše sv. v Centru 

soc. služeb 

22. 6.  18,00 Za Aloise Fouse, manželku a 3 děti     

23. 6. 13.00 svatba sl. Hlavínové a 
p. Kucharčíka (o. Josef ) 

18,00 Za Báru a Štěpána (příjmení 
neuvedeno)     

24. 6. 
8,15 Za Jaroslavu Ižákovou 
(Věšín 116); novokněžské 
požehnání (o. Tomáš Zavřel) 

 

9,45  mše sv. 
novokněžské 
požehnání 
(o. T. Zavřel) 

11,30  mše sv., 
novokněžské 
požehnání 
(o. T. Zavřel) 

14,00  
mše sv. 
(o. Jiří) 

 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 25. června do 1. července 2012 
Starý Rožmitál 

Hvožďany Bohutín Třebsko Ostatní 
farní kostel Povýšení 
sv. Kříže 

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého 

25. 6.  mše sv. není     

26. 6.  18,00  Za farníky     

27. 6.  18,00  Za Františka a Marii Irovy, Jarmilu 
a Františka Liškovy a jejich rodiče    19,00  Biblická hodina 

ve Spol. centru 

28. 6.  8,30  volná intence    14,30 mše sv. ve 
Voltuši 

29. 6.  18,00  volná intence      

30. 6.  18,00  volná intence   16,00  

1. 7. 8,15 volná intence  9,45 11,30   


