
Zprávy a oznámení 
Další bohoslužby 
V soboru 13. srpna bude od 14,00 hod. sloužena poutní mše svatá ve Vacíkově. Nedělní mše 
svaté 14. 8. 2011 budou, dá-li Pán, z Nanebevzetí P. Marie.  
 

Mše v domově důchodců 
Na čtvrtek 18. srpna je v rožmitálském domově důchodců plánována od 14,30 hod. mše sv.  
 

Generální úklid fary 
P. Kuník prosí odhodlané muže a ženy o pomoc při generálním úklidu fary a přilehlých budov, 
který je plánován na sobotu 20.8 od 9,00 hod. Otec Jan předem velice děkuje nejen všem, kdo 
přijdou pomoci s vlastním úklidem, ale i všem, kdo pomohou se zajištěním občerstvení a pří-
padného táboráku. Vše bude ještě upřesněno v pravidelných ohláškách. 
 

Sbírka na pomoc Somálsku a Etiopii 
Kdo by chtěl pomoci lidem v Somálsku a Etiopii, kteří trpí hladem v důsledku dlouhodobého 
sucha a jsou nuceni putovat ve velkém horku vyprahlou krajinou bez vody a jídla do uprchlic-
kých táborů v Keni a Etiopii, kde by mohli získat potraviny a pitnou vodu, MŮŽE PŘISPĚT 
DO SPECIÁLNĚ OZNAČENÉ POKLADNI ČKY (CHARITA „SBÍRKA SOMÁLSKO“) , 
KTERÁ JE UMÍST ĚNA VE FARNÍM KOSTELE NA STOLKU POD K ŮREM, A TO 
DO NEDĚLE 21. 8. Vybraná částka pak bude odeslána na sbírkový účet Charity ČR 
Praha. Pomoci můžete i DÁRCOVSKOU SMS ve tvaru: DMS CHARITACR – zaslat na 
č. 87777 (cena DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč) 

J. Horníková 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   
 

Úmysly mší svatých od 8. do 21. srpna 2011 
 

 Ranní mše sv.    R: Ne  8.15 hod.           R - farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále 
            m: Čt   8.30 hod.          m - městský kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí   
Večerní mše sv.   M: Út, St, Pá, So 18.00 hod.    M - městský kostel sv. Jana Nep. na náměstí 
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Úvodní poznámka 
     Vážení čtenáři a vážené čtenářky, do úvodu farního zpravodaje jsem si dovolil vybrat 
text, který nás může povzbudit k zamyšlení nad tím, jak vypadá naše modlitba, náš rozho-
vor s Bohem. Kéž nám tato úvaha zprostředkuje co nejvíc radosti z toho, že v modlitbě se 
s námi spojuje živý Bůh. Přeji nám mnoho Božích darů k požehnané modlitbě, díky níž 
můžeme rozdat spoustu lásky… 

P. Jan Kuník 
 
 

Člověk má krásný úkol: Modlit se a milovat 
 

     Myslete na to, děti moje, že poklad křesťana není na zemi, ale v nebi. Naše myšlení má 
tedy směřovat tam, kde je náš poklad.  
Člověk má krásný úkol a poslání: modlit se a milovat. Modlete se tedy a milujte, v tom 
spočívá štěstí člověka na zemi.  
     Modlitba není nic jiného než sjednocení s Bohem, Kdo má srdce čisté a spojené s Bo-
hem, cítí v sobě balzám, sladkost, která ho naplňuje rozkoší; obklopuje ho podivuhodné 
světlo. V tomto důvěrném sjednocení jsou Bůh a duše jako dva dohromady slité kusy 
vosku; nelze je už rozdělit. Toto spojení Boha s jeho maličkým tvorem je něco překrásné-
ho, je to štěstí, jež nelze pochopit.  
     Byli bychom si zasloužili, abychom se nesměli modlit, Ale Bůh nám ve své dobrotě 
dovolil, abychom s ním rozmlouvali. Naše modlitba je kadidlem, které přijímá s největším 
zalíbením.  
     Děti moje, vaše srdce je sice malé, ale modlitba ho rozšiřuje a činí ho schopným milo-
vat Boha. Modlitba nám dává předtuchu nebe, sestupuje k nám kousek ráje. Nikdy nás 
neponechá bez sladkosti; vylévá se do duše jako med a osladí všechno. Strasti se při dobré 
modlitbě rozplynou jako sníh na slunci.  
     Modlitba působí, že čas plyne velice rychle a tak příjemně, že ani nepozorujeme jeho 
trvání. Poslyšte, když jsem byl farářem v Bresse a když byli jednou skoro všichni moji 
kolegové nemocní, musel jsem konat dlouhé cesty, a přitom jsem se modlil k Pánu Bohu; 
a ujišťuji vás, že se mi nikdy nezdála cesta dlouhá.  
     Někteří lidé se hluboce pohrouží do modlitby jako ryba do vody, protože jsou zcela 
oddáni Pánu Bohu. V jejich srdci není žádná přehrada. Jak mám rád takové velkomyslné 
duše! Svatý František z Assisi a svatá Koleta viděli našeho Pána a rozmlouvali s ním, jako 
my spolu rozmlouváme.  

Po   8. 8. mše sv. není Po  15. 8.  mše sv. není 
Út   9. 8.  
M 

Na úmysl dárce Út  16. 8. 
M 

Za Světové dny mládeže 

St    10. 8. 
M 

Na úmysl dárce St   17. 8. 
M  

Na úmysl dárce 

Čt   11. 8. 
m 

Za živé i zemřelé spolužáky Čt  18. 8.  
m   

Za Ladislava Varvařovského a d. v o. 

Pá   12. 8.      
M 

Za Juraje Brindzu a jeho rodiče Pá  19. 8.     
M 

volná intence 

So   13. 8.   
M 

Za dceru Radku a d. v o. So  20. 8.  
M 

Za Josefa a Marii Marešovy, rodiče z obojí 
strany, za Albínu Beranovou a Josefa Ráže 

Ne   14. 8. 
R    

Za farníky Ne  21. 8.        
R 

Za Františka a Marii Kovaříkovy  
a jejich děti 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



     My však často přijdeme do kostela a nevíme, co máme dělat nebo oč máme prosit. 
A přece ví každý velmi dobře, když k někomu jde, proč tam jde. Ale někteří dokonce jako 
by Pánu Bohu říkali: „Chci ti přednést pár slov, abych měl od tebe pokoj…“. Často mys-
lím na to, že když se přijdeme poklonit Pánu, dosáhli bychom všeho, oč žádáme, kdyby-
chom ho o to prosili opravdu s živou vírou a čistým srdcem.  
 

Z katechezí svatého faráře arského o modlitbě  
(Catéchisme sur la priére: A. Monnin. Esprit du Curé ďArs, Paris 1899, pp. 87-89) 

 

 
Vinnetouova modlitba 

 

     Když se Vinnetou a Old Shatterhand stali pokrevními bratry, projížděli na svých ko-
ních prériemi „divokého západu“. Vinnetou byl citlivý a spravedlivý náčelník indiánského 
kmene Apačů. Viděl ve svárech a válkách, které mezi sebou indiánské kmeny vedly, zká-
zu, postupnou likvidaci a zánik celého jejich národa. Proto usiloval o sjednocení všech 
kmenů. A mnohdy to bylo velmi těžké. Zvláště v době, kdy bílí osídlenci z celého světa 
začali „divoký západ“ osidlovat. Ale s těmi, kteří přišli založit nový domov – pracovat, 
obdělávat půdu, farmařit – přicházeli i různí vyděděnci, zlatokopové, bandité a desperáti. 
Náčelníky indiánů si podmaňovali alkoholem, vraždami a rozrušováním už tak nedobrého 
soužití mezi kmeny… Došlo k přepadávání a vyvražďování jednou indiánských, podruhé 
bílých osadníků. Vinnetou s Old Shatterhandem a několika věrnými přáteli se často dostá-
vali do situací, kde šlo o život. 
     Stávalo se, že Vinnetou chtěl, aby mu Old Shatterhand vyprávěl o Bohu a o křesťanech. 
Jeho „Bohem“ byl „Velký Manitou“.  Oba poznali, že jde o stejného Boha, který vládne 
nad celým světem.  
      Jednou „bratři“ vyslechli tajné umlouvání banditů k přepadu osady bílých osídlenců a 
okamžitě se rozhodli vesničany varovat. Když se v podvečer blížili k oné vesnici, uslyšeli 
hlas zvonu, který se zdáli ozýval. Vinnetou, když to uslyšel, žádal Old Shatterhanda 
o vysvětlení. „Toto je hlas, který vyzývá osadníky k večerním chválám a k díkůvzdání“, 
odpověděl Old Shatterhand.  
     Od tohoto dne byl Vinnetou často zamyšlen. Po čase říká Old Shatterhandovi: „Vinne-
tou slyší hlas zvonu, který oznamuje, že jeho život brzy skončí“.  Nato se oba „bratři“ 
střetnou s velkou přesilou banditů. Vinnetou je těžce zraněn a umírá v náručí Old Shatter-
handa, který se takto modlí: 
 
CHCE SVĚTLO DNE JIŽ ZAPADNOUTI,       CHCE SVĚTLO VÍRY ZAPADNOUTI, 

TEĎ TICHÁ NOC SE PLOUŽÍ SEM,           NOC POCHYBNOSTÍ STOUPÁ SEM, 

KÉŽ BOLESTI, JEŽ SRDCE RMOUTÍ          CHCE V BOHA NADĚJ OBEJMOUTI 

BY TAKÉ ZAPADLY S DNEM.              V ČAS MLÁDÍ, V KTEROU DOUFAL JSEM? 

SVÉ PROSBY TOBĚ K NOHÁM SKLÁDÁM,     ACH, MADONO, UCHOVEJ MI K STÁŘÍ 

TY K BOŽÍMU JE TRŮNU VZNES,           DŮVĚRU DĚTSTVÍ BLAŽENOU, 

Ó MADONO, DEJ, JAK SI ŽÁDÁM,           CHRAŇ HARFU MOJI SE ŽALTÁŘI,  

AŤ ZDRAVÍ TEBE ZBOŽNÝ PLES.           TYS’ SVĚTLO MÉ, TYS’ SPÁSOU MOU. 

AVE MARIA.                           AVE MARIA.  

CHCE SVĚTLO DNE JIŽ ZAPADNOUTI, 

TEĎ SMRTI NOC SE PLOUŽÍ SEM, 

CHCE DUŠE PERUŤ ROZEPNOUTI,  

NEB UMŘÍTI JE ZÁKONEM. 

ACH, MADONO, V TVÉ KLADU DLANĚ 

SVOU VROUCÍ PROSBU POSLEDNÍ. 

MNĚ VYPROS UMŘÍT ODEVZDANĚ 

A POTOM SLADKÉ VZKŘÍŠENÍ. AVE MARIA. 

     Se slzami v očích odříkává Old Shatterhand poslední slova modlitby. Vinnetou 
s velkou námahou řekne: „Jsem křesťan“ – a odebere se do věčných lovišť. 

 

Podle románu Karla Maye pro Farní zpravodaj vybral a volně upravil  Josef Hořejší 
 
 

Instalace závěsných desek na zeď farního kostela 26. 7. 2011 

Foto: Ivana Hoyerová 


