
Zprávy a oznámení 
Svatopetrský haléř 
Při sbírce v neděli 21. února určené na „haléř sv. Petra“ jsme vybrali ve farnosti Starý Rožmitál 
4.073,- Kč. Ve Hvožďanech pak 881,- Kč a v Bohutíně 871,- Kč. Všem dárcům děkuji. 
 

Svatojanská pouť 
V sobotu 20.3. se v Nepomuku koná pouť k výročí mučednické smrti sv. Jana Nep. Možnost 
zpovědi je od 8.00, od 9.30 modlitba růžence a od 11.00 pontifikální mše sv. (pan biskup Paďour). 
 

Mše v domově důchodců 
Poslední mše před velikonočními svátky bude v rožmitálském domově důchodců sloužena ve čtvrtek 
25. března. Začátek je plánován opět od 14.30 hod. 
 

Přednáška ČKA 
Dovoluji si vás pozvat na besedu, kterou bude mít v pondělí 22.3. v rámci místní pobočky České 
křesťanské akademie historik PhDr. Jan Stříbrný. Promluví na téma „Křesťané mezi rezistencí a 
kolaborací – zkušenost z totalit 20. století.“ Začátek je v 18.30 hod. v Modrém salonku ZUŠJJR na 
Náměstí. 
 

Zpovědní den 
Ve středu 24. března přijede do naší farnosti zpovídat P. L. Škrňa. Společně budeme udílet svátost 
pokání v městském kostele, a to od 16.00 hod. Jinak se v postní době zpovídá vždy půl hodiny před 
mší sv. a po předchozí domluvě i na faře. Máme tedy všichni příležitost splnit církevní přikázání, jež 
nám ukládá alespoň jednou za rok přistoupit ke zpovědi a udělat tak jakousi inventuru dobra a zla ve 
svém životě. Mše v tento den bude mimořádně od 18.00 hod. 
 

Květná neděle 
Květnou nedělí 28. března vstoupíme do Svatého týdne. Prosím, aby si věřící přinesli ratolesti, které 
budeme na začátku mše sv. žehnat.  
 

Letní čas 
Nemilé probuzení nás čeká na Květnou neděli 28. března, kdy budeme muset vstávat o hodinu dříve, 
kvůli přechodu na letní čas. Ručičky hodin si v noci ze soboty na neděli posuneme o hodinu kupředu. 
 

Poděkování 
Děkuji farní radě a P. Ivovi za kladné vyřízení mojí žádosti o osazení zábradlí na kůr ve Starém 
Rožmitále. Za skvělé provedení a osazení můj vřelý dík patří panu Martinu Pevnému. Všichni starší 
zpěváci chrámového sboru a návštěvníci kůru jsou a budou vděčni za usnadnění výstupu. 

Jiří Trčka 

Úmysly mší svatých od 15. do 28. března 2010 
 
 

 

Ranní mše sv.   R: Ne  8.15 hod.          R - farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále   

            m: Čt   8.00 hod.         m - městský kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí
 Večerní mše sv.  M: Út, St   17.00 hod.   Pá, So   18.00 hod.  M - městský kostel sv. Jana Nep. na náměstí  
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                               Římská pouť 
 

     V minulém čísle FZ jsem vám slíbil pár dojmů z pouti do Říma. Nyní se tedy pokusím 
o splnění svého slibu.  
     Naše malá skupinka poutníků se sešla v pondělí 22. února kolem osmnácté hodiny na 
ruzyňském letišti v Praze. Brzy jsme si připomenuli, že poletíme s nízkonákladovou leteckou 
společností. Většina cestujících si všechna svá zavazadla nesla s sebou na palubu, aby za ně 
nemuseli platit zvláštní příplatky, k letadlu se nepřicházelo pohodlným tunelem, ale jelo se dost 
nacpaným autobusem a uvnitř Airbusu 320 si každý sedal, kde chtěl či mohl. Letušky měly 
dost problémů, aby dokázaly všechna zavazadla umístit do zavíracích schránek. Vystartovali 
jsme na čas a let probíhal v pohodě. Nízkonákladové aerolinky nejsou moc pohostinné, takže 
jsme se nedivili tomu, že jídlo a pití bylo pouze za peníze a ne zrovna nepatrné – sendvič za 
4 eura či kávu za 3 jsme si bez potíží odpustili. Ačkoliv se jednalo o společnost maďarsko–
bulharsko–ukrajinskou, nebyly k dispozici ani čabajky ani bulharské víno či ukrajinský špek. 
Příjemným překvapením byla rychlost, s níž let probíhal. Italové po přeletu Alp zatleskali 
kapitánovi a radovali se, že když teď spadnou, tak už alespoň u nich doma, a za chvilku pak již 
bylo pod námi vidět světla Říma a několik stadiónů, na kterých zrovna probíhaly fotbalové 
zápasy. Zazněl znovu potlesk po zdařilém přistání a byli jsme ve Věčném městě. Po necelé 
hodině a půl letu jsme rolovali na římském letišti Ciampino, kde parkovaly desítky soukromých 
tryskáčů bohatých Italů. Naše letadlo ovšem zamířilo do skromnější části letiště, kde naopak 
stála převážně letadla irské společnosti Ryanair, provozující lidovou dopravu. Autobusy nás 
odvezly do letištní budovy, kde nás jakožto občany EU nikdo nekontroloval a za několik minut 
jsme se dočkali i našich zavazadel. Let jsme tedy přežili, zavazadla se nám neztratila, jak bývá 
dost často na italských letištích zvykem, a zbývala maličkost – dostat se do hotelu.  
     Nyní ovšem následovalo asi deset minut napětí. Cestovní kancelář nám totiž měla zajistit 
taxíky, které by nás do hotelu odvezly, ale najděte ve změti aut a lidí před letištěm zrovna ty 
správné, které byly objednány zrovna pro vás. Nakonec se podařilo v letištní hale objevit 
italského řidiče, který pro nás přijel. Místo taxíků měl luxusní mikrobus, do kterého jsme 
s úlevou nasedli a těšili se z cesty nočním Římem. Po dvaceti minutách jsme dorazili 
k hradbám starého Říma a spatřili orientační bod, který nám měl být jakýmsi majákem po dobu 
celého našeho pobytu – Cestiovu pyramidu. Několik stovek metrů odtud jsme už vystupovali 
před naším novým domovem – hotelem Piramid. Cestovní kancelář nám předem dojednala 
ubytování, a tak nás personál srdečně přijal. Byly pro nás připraveny celkem útulné 
dvojlůžkové pokoje, na nichž nechyběla italská specialita – sprchový kout + umyvadlo a 
záchod v jedné maličké komůrce. Tato tři důležitá zařízení nejsou nijak oddělena. Když se tam 
sprchujete, polijete spolehlivě úplně vše – od ručníku a kartáčku na zuby přes zrcadlo, koš na 
odpadky a dřevěné dveře. Především však vše teče na podlahu a vy v té vodě pak při každé 
návštěvě hezky šlapete. Alespoň, že je v podlaze kanálek a voda odtéká. Přesto jsme byli 
pochopitelně vděčni za možnost konečně se osprchovat. Teprve nyní jsme si uvědomili, jak je 
venku příjemně teplo. Odlétali jsme za mrazu a tady bylo v plném proudu jaro. Ani v pokoji 
nebylo zima, ačkoliv tu neměli žádné topení, jen jakýsi prazvláštní klimatizační přístroj pod 
stropem. Docela unaveni jsme pak ulehli a slyšeli houkání aut z blízké Via Ostiense, tedy cesty 

Po 15.3. mše sv. není Po 22.3. mše sv. není 
Út 16.3. 
M  

Za † Jos. Drazdíka, jeho 
rodiče a rodiče Větrovských 

Út 23.3. 
M 

Za Marii Kulovanou, manžela a dceru Marii 

St 17.3.   
M    

Za † Josefa a Josefu Průšovy St 24.3.   
M  18.00  

Za † Jana Rozkota 

Čt 18.3.   
m  

Za rodiče Josefa a Josefu 
Hořejší a všechny † členy rod 
Hořejších a Zajonců 

Čt 25.3. 
m 

Za rodinu Brindzovu a Dvořákovu a všechny 
příbuzné 

Pá 19.3.     
M    

Za Josefa Milčice, rodiče a 
syna Petra 

Pá 26.3.             
M 

Za Josefa a Františku Drechslerovy, rod 
Hořejších a Drechslerů a zetě Miloslava Muchnu 

So 20.3.   
M 

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

So 27.3.    
M 

Za rodiče Záveských, jejich děti a snachu 

Ne 21.3.  
R  

Za farnosti Ne 28.3.    
R   

Za Marii a Stanislava Drechslerovy, jejich rodiče 
a sourozence 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



vedoucí k bazilice svatého Pavla za hradbami, cesty po níž kdysi Apoštol národů přišel jako 
vězeň do císařského Říma. Co mu asi tenkrát šlo hlavou? Jak se asi cítil? Jak na něj Řím 
zapůsobil? Kolik týdnů by šel dříve poutník do Říma z Rožmitála? Já tu byl dnes za pár hodin. 
A s vděčností za to, že první etapa naší pouti dobře dopadla, jsme kolem jedenácté hodiny 
usínali.             

Pokračování příště 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Obyčejná Itálie – ulička, v níž se nacházel náš hotel 

S pomocí 
anděla 
strážného jsme 
šťastně 
dorazili do 
Říma (zde 
socha anděla 
zasouvajícího 
meč do pochvy 
na znamení 
konce morové 
epidemie 
z vrcholku 
Andělského 
hradu)  

Každý poutník by měl navštívit především čtyři hlavní 
římské baziliky. Zde stojím u svaté brány, která se otevírá 
jen v milostivém létě jednou za 25 let. Před 10 léty byla 
otevřená a já skrze ni mohl projít (lateránská bazilika).   

„Já a sv. Petr“:-) 

Výhled z hotelového pokoje 

Svatý týden a Velikonoce 
v rožmitálských kostelích 

 
 

Farní kostel Povýšení sv. Kříže 
28. března – Květná neděle 
8.15 hod. –  žehnání ratolestí, průvod do kostela, mše sv. 

se zpívanými pašijemi sv. Lukáše 
 

Triduum 
1. dubna – Zelený čtvrtek 
18.00 hod. –  mše sv. s připomínkou Poslední večeře Páně  
 

2. dubna – Velký pátek 
17.30 hod. –  poslední křížová cesta 
18.00 hod. –  velkopáteční obřady se zpívanými pašijemi   
              sv. Jana, připomínka ukřižování a smrti  
              Ježíše Krista 

 

3. dubna – Bílá sobota 
slavná vigílie Zmrtvýchvstání Páně po západu Slunce 
19.30 hod. – obřady venku – svěcení ohně a velikonoční 

svíce, průvod se svícemi do kostela, 
čtvero čtení ze Starého zákona a čtvero 
starozákonních žalmů, slavné Gloria, svěcení 
křestní vody a obnova křestních slibů 

 

4. dubna – Boží hod velikonoční  
8.15 hodin –  slavná mše sv., oslava Zmrtvýchvstání Páně 

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Náměstí 
5. dubna – Pondělí velikonoční 
8.15 hod.   –  mše sv. 


