TŘEMŠÍNSKÁ KVÍTKA VONÍ VÁNOCEMI
Zveme všechny a zvláště pak naše milé farníky, kteří nás vždy podporují svou účastí, na
KONCERT PROVONĚNÝ VÁNOCEMI, který letos připravujeme na středu 29. 12.
v 17 hodin v městském kostele Sv. Jana Nepomuckého. Bude sice zima, ale na konci se
ohřejeme horkým čajem nebo svařáčkem a hlavně myslíme si, že společně nám bude fajn…
Srdečně zvou všechna TŘEMŠÍNSKÁ KVÍTKA ☺
Nabídka
Přecházíme na plynové vytápění. Máme šest let starý, plně funkční kotel Dakon. Protože jsou
místa, kam nikdy plyn zaveden nebude, nabízíme kotel (případně i s radiátory a potrubím) za
velmi nízkou cenu. Možno přijít k nezávazné prohlídce. Manželé Hořejších, Tyršova ulice 326
(Na drahách), Rožmitál pod Třemšínem.

FARNÍ ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál
Číslo 19 Ročník VII

19. prosince 2010

Úmysly mší svatých od 20. prosince 2010 do 16. ledna 2011
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.

R: Ne 8.15 hod.
m: Čt 8.30 hod.
M: Út, St, 17.00 hod.
M: Pá, So 18.00 hod.

Po 20.12.

mše sv. není

Út 21.12.
M
St 22.12.
M 18.00
Čt 23.12.
m

Za Josefa Milčice a d. v o.

Pá 24.12.
M 15.30
R 22.00
So25.12.
R
Ne26.12.
R
Po 3.1.
Út 4.1.

St 5.1.
Čt 6.1.

Pá 7.1.
M
So 8.1.
M
Ne 9.1.
R

R - farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále
m - městský kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí
M - městský kostel sv. Jana Nep. na náměstí
M - městský kostel sv. Jana Nep. na náměstí

Po 27.12. Za všechny dobrodince
M 18.00 !
Út 28.12. mše sv. není

St 29.12. Za rodinu Brindzovu a Dvořákovu
m
Za Boženu Muchkovou a jejího
Čt 30.12. Na poděkování s prosbou o Boží
manžela a d. v o.
m
ochranu a požehnání
v nastávajícím novém roce
Za Martu Boučkovou, manžela, rodiče Pá 31.12. Za Jaroslava Bečku a jeho rodiče
a bratra
M 15.30
Za † Jakuba Jana Rybu a jeho rodinu
Za farnosti
So 1.1.
Volná intence
R
Za farnosti
Ne 2.1.
Za Karla Kozla a rodiče
R
Za Vlastu Klasovou a oboje rodiče

mše sv. není
mše sv. není intence Na poděkování a
za ochranu pro celý rod v nastávajícím
čase bude odsloužena v Č. B.
mše sv. není

Po 10.1.
Út 11.1.
M

St 12.1.
M
mše sv. není intence Na poděkování
Čt 13.1.
za uplynulý rok s prosbou za ochranu m
a Boží požehnání bude odsl. v Č.B.
Za Slavomíra, Františka a Jana
Pá 14.1.
Kovaříkovy a jejich rodiče
M
Volná intence
So 15.1.
M
Za farnosti
Ne 16.1.
R

mše sv. není
Volná intence

Za Josefa a Kateřinu
Handschuhovy a jejich rod
Za Karla Vránu a d. v o.

Za † Jana Vavrouška, jeho rodiče a
d. v o.
Za † Josefa Drazdíka, rodiče
Větrovských a za živé z jejich rodu
Za † Irenu Štrofovou
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Vánoční radost
Vánoce máme každý většinou spojené s nějakými krásnými zážitky z dětství. Jako
bychom na Vánoce omládli. Vzpomínáme, nestydíme se být dojatí, jsme ochotni si třeba i
chvíli hrát a smát se. Dáváme a dostáváme dárky, jen tak pro radost. Zažíváme štědrost a
velkorysost. Dokonce přestáváme o Vánocích na chvíli spěchat a snažíme se být se svými
blízkými a neřešit s nimi problémy, ale vytvořit si klidnou pohodu. Uvědomujeme si, jak
je pro nás důležitá rodina a domov. Nacházíme zde všem lidem srozumitelný symbol
narození dítěte. Tedy nový počátek, novou naději, příslib budoucnosti. To vše jsou myslím
věci, které pociťuje člověk o Vánocích, ať už je křesťan či nikoliv. Jsou to věci, po nichž
většinou vědomě či nevědomky, toužíme.
Myslím si, že nenajdeme jiné svátky, které by tak dokonale spojovaly lidi nejrůznějších
názorů a přesvědčení. Skoro každý cítí, že o Vánocích může zažít něco vzácného,
nevšedního, krásného. Při oslavách Vánoc jsou naplněny všechny smysly něčím
příjemným: slyšíme nádhernou hudbu, cítíme vůni jehličí a kadidla, pochutnáváme si na
dobrém jídle a pití, navštěvujeme nazdobené zářící kostely s jesličkami. Všechno všední
jakoby ustupovalo do pozadí a my nahlíželi z mrazivého a temného světa pootevřenou
škvírkou brány do zářícího nebe. Můžeme zde vytušit, že svět netvoří jen čísla, peníze, trh
a konkurence, ale i přátelství, důvěra, krása a víra. Člověk se o hodně připravuje, když
tomu věří jen o jednom večeru v roce a v dalších dnech na to zapomíná.
Pro nás křesťany jsou pak Vánoce především oslavou Boží štědrosti, poděkováním za
vše, co nám Bůh dal. Věříme, že dokonce sestoupil z nebe mezi nás, narodil se o první
vánoční noci jako chudé dítě v Betlémě, aby nám pomohl zvládnout vše, co nás trápí a tíží
a dostat se k Bohu do úžasné radosti v nebi. Oslavujeme, že nejsme na světě sami a máme
připraven trvalý domov u Boha. On nám stále podává z nebe ruku a touží, abychom se jí
chytili a nechali se jí vést.
Chtěl bych všem farníkům i čtenářům Farního zpravodaje poděkovat za přízeň v právě
končícím roce a zároveň popřát, aby si Vánoce opravdu vychutnali, nenechali si je ničím a
nikým zkazit, sloužilo jim zdraví a nebáli se budoucnosti. Pokud se o Vánocích zamyslíme
nad tím, kdo se to tenkrát narodil a proč to i po dvou tisíciletích přináší tolik krásy a
radosti, můžeme se v klidu vydat i do Nového roku A. D. 2011.
P. Ivo Prokop

CHARITNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011
V SOBOTU 8. 1. A V NEDĚLI 9. 1. V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH
I letos, a to už PODESÁTÉ, bychom se rádi s dětmi zapojili do
organizování CHARITNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY. Podařilo se vytvořit 4 skupinky dětíkoledníků, které BUDOU CHODIT LETOS NOVĚ V OKOLNÍCH VESNICÍCH.
V ROŽMITÁLE BY CHODILA ZATÍM 1 SKUPINKA SKAUTŮ. Kdo by chtěl přispět a
koledníci nedorazí k němu domů, budou speciálně označené pokladničky v tyto 2 dny po
mši sv. i v městském a farním kostele vzadu pod kůrem. Je možné přispívat i
DÁRCOVSKOU SMS ve tvaru DMS KOLEDA – poslat na tel. č. 87777 (cena SMS je 30 Kč,
Charita obdrží 27 Kč).
65 % výtěžku sbírky bude použito zase na roční školné a zdravotní péči 16letého chlapce
z Indie Sachina Sadhure a také na pomoc sociálně potřebným rodinám z Rožmitálska.
Zbylou částku použije Diecézní charita Č. Budějovice na provoz různých charitních zařízení a
sociální pomoc v ČR i zahraničí.
Kolik se vybralo a jak byly využity peníze z předchozích sbírek?
- v r. 2002 – 11 174 Kč – 65 % – příspěvek na lyžařský výcvik 5 dětem ze 7. a 8. tříd ZŠ
Rožmitál
- v r. 2003 – 16 321,70 Kč – 65 % – pomoc 10 rodinám nejvíce postižených srpnovými
povodněmi
- v. r. 2004 – 17 032,50 Kč – 65 % – příspěvek 5 sociálně potřebným dětem na obědy a
17 soc. potřebným dětem na školní výlet ze ZŠ a ZvŠ Rožmitál
- v r. 2005 – 14 645,50 Kč – 65% – v rámci projektu „Adopce na dálku“ zaplaceno roční
vzdělávání a zdravotní péče 11letému chlapci z Indie (cca 4 900 Kč) a zbytek částky se
převádí do r. 2006
- v r. 2006 –18 715 Kč – 65 % – příspěvek na vzdělání a zdr. péči 12letému chlapci z Indie
Sachinu Sadhure v rámci projektu „Adopce na dálku“ (4 900 Kč), 1 dítěti ze soc. potřebné
rodiny zaplacen lyžařský výcvik (2 247 Kč), dětem Základní školy praktické Rožmitál –
příspěvek na pobyt na Šumavě v rámci programu prevence drog a kriminality, příspěvek
dětem ze ZŠ na protidrogový program u Sobeňského rybníka (1 500 Kč), placení obědů
1 soc. potřebnému dítěti ze ZŠ, příspěvek Mateřskému centru Rozmarýnek Rožmitál p. Tř.
– herní prvky pro děti (1 235 Kč) zbytek částky se převádí do r. 2007
- v r. 2007 –22 802,50 Kč - 65 % – příspěvek na vzdělání a zdravotní péči 13letému chlapci
z Indie Sachinu Sadhure v rámci projektu „Adopce na dálku“, dále 4 900 Kč na zakoupení
venkovního betonového stolu na stolní tenis do skateparku Březnice (koledovaly
2 skupinky dětí v Březnici), zbytek částky se převádí do r. 2008
- v r. 2008 –26 023,50 Kč – 65 % – příspěvek na vzdělání a zdravotní péči 14letému chlapci
z Indie Sachinu Sadhure (4 900 Kč), příspěvek na jazykový pobyt v Anglii 1 žákovi
(4 000 Kč), příspěvek na školu v přírodě, příspěvek na školní výlet dětem ZŠ, zbytek částky
se převádí do r. 2009
- v r. 2009 –18 799 Kč – 65 % – příspěvek na vzdělání a zdravotní péči 15letému chlapci
z Indie Sachinu Sadhure (4 900 Kč), vybavení dětského koutku ve Středisku výchovné péče
v Březnici (5 500 Kč), příspěvek na školu v přírodě (800 Kč), příspěvek na zakoupení
pomůcek, desek hudební skupině „Třemšínská kvítka“ (1 749 Kč), příspěvek na lyžařský
výcvik žákovi ze soc. potřebné rodiny (3 000 Kč), zbytek částky se převádí do r. 2010
- v r. 2010 –3 750 Kč – vybíralo se jen ve farním a městském kostele – příspěvek na
vzdělání a zdravotní péči 16letému chlapci z Indie Sachinu Sadhure, příspěvek na školu
v přírodě 2 dětem ze soc. potřebných rodin (900 Kč + 700 Kč), zbytek částky se převádí do
r. 2011
za Charitu J. Horníková, H. Hochmutová

„Kdybych svůj dům dokonale vyzdobil jedlovými větvičkami,
blikajícími světýlky a znějícími zvonky, ale neměl bych lásku ke
své rodině, nebyl bych ničím, jen dekorátorem.
Kdybych se namáhal v kuchyni, pekl kila cukroví a
labužnických lahůdek a kdybych připravil i sváteční tabuli, ale
neměl bych lásku ke své rodině, nebyl bych ničím, jen kuchařem.
Kdybych pomáhal v charitní jídelně, v domově důchodců
zpíval koledy a všechen svůj majetek rozdal pro chudé, ale neměl
bych písně pro své bližní ve svém srdci, nic by mi to nepomohlo.
Kdybych ozdobil vánoční stromeček zářícími anděly a
háčkovanými hvězdami, zúčastnil se tisíců oslav a ve sboru zpíval
koledy, ale neměl bych v srdci Ježíše Krista, tak jsem nepochopil,
o co vlastně jde.
Láska přerušuje pečení kvůli objetí dítěte.
Láska nechává stranou ozdoby kvůli polibku manžela či manželky.
Láska je přátelská navzdory spěchu a stresu.
Láska nezávidí jiným jejich domácnost s výběrovým vánočním porcelánem a přiléhavými
ubrusy.
Láska neokřikuje děti, aby uhnuly z cesty, ale je vděčná, že tu jsou a že se tu mohou plést.
Láska nedává jen těm, kteří to mohou nějak vrátit, ale s radostí obdarovává právě ty, kteří
dárkem odpovědět nemohou.
Láska všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy nezanikne.
Videohry se rozbijí, perlové řetízky se roztrhnou, tenisové rakety zreziví, ale dar lásky
zůstává.“
Kéž máme Boha – Lásku ve svém srdci a skrze toto srdce vidíme všechny a všechno
kolem sebe.
___________________________________________________________________________________________

Zprávy a oznámení
Zpovědní den
I letos bude jako poslední záchrana pro ty, kdo nestačili přijmout svátost smíření dříve, sloužit
zpovědní den ve středu 22. prosince. Zpovídat budu v městském kostele už od 15.30 hod.
Kolem 17. hodiny pak přijede zpovídat i pan děkan Charypar z Březnice. Kvůli zpovídání
bude sloužena mše svatá až od 18.00 hod. Po mši budu podle potřeby zpovídat též. Na Štědrý
den ani na Boží hod se zpovídat nebude.
Mše v domově důchodců
Poslední bohoslužba v tomto kalendářním roce bude slavena v rožmitálském domově důchodců
ve čtvrtek 23. 12. od 14.30 hod. První mše v roce novém pak bude sloužena ve čtvrtek 13. 1.
Vánoční bohoslužby
Pořad mší sv. o nejvýznamnějších svátcích vánočního období najdete v samostatném přehledu.
Zde bych chtěl ještě upozornit na některé změny, k nimž dochází o „všedních“ vánočních
dnech. V pondělí 27. 12. bude v městském kostele sloužena mše sv. ke cti sv. Jana Evangelisty,
a to od 18.00 hod. Na závěr bohoslužby se bude konat tradiční obřad žehnání vína. V úterý
28. 12. mše sv. nebude. Ve středu 29. 12. se na mši sv. sejdeme již ráno v 8.30 hod. Večer totiž
bude koncert Třemšínských kvítek. Ve čtvrtek 30. 12. bude mše jako obvykle, tedy od 8.30
hod. Po Novém roce budu čerpat krátké volno a mše od pondělka 3. 1. do čtvrtka 6. 1.
nebudou. Intence odsloužím v Českých Budějovicích.
Slavnost Zjevení Páně
Tříkrálovou vodu, křídu a kadidlo požehnáme o slavnosti Zjevení Páně letos už v neděli 2. 1.
Přineste si vhodné nádobky na svěcenou vodu. Na kadidlo, křídu a sůl budou k dispozici
vhodné sáčky.

DOPIS A VYSVĚDČENÍ ADOPTOVANÉHO CHLAPCE SACHINA SADHURE
Z INDIE Z VÝTĚŽKU CHARITNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Dopis z anglického jazyka přeložil Radko Štefan

Zdraví Vás Vaše sponzorované dítě – Sachin.
Jak se máte? A co Vaše zdraví? Modlím se denně za Vaše dobré zdraví. Na naší škole jsme 26. ledna
slavili Den republiky. Měli jsme k tomuto dni pěkný program a já jsem si ho užil se svými kamarády.
V Indii jsou v tento den všichni šťastní a všude je veselo.
Jsem moc rád, že Vám mohu napsat o svém studiu. Moc děkuji za Vaši podporu a pomoc v něm.
V Santhpuru se učím práci s počítačem a vyšívání. Chodím na hodiny pravidelně a rád. Máme velmi
dobré učitele a já chodím rád do školy. Prosím, modlete se za mě.
Mám dobré přátele. Všichni žijeme v lásce. Pomáhají mi se všemi úkoly a také mě povzbuzují ve
studiu. Na škole jsme také měli „piknik“, který jsem si pěkně užil s kamarády a učiteli.
Doma se všem daří dobře a všichni Vás pozdravují. Spolu s naší rodinou se za Vás denně
modlíme. Prosím, modlete se za naši rodinu.
Děkuji Vám za knihy, poznámkové sešity, pero, tužku, gumu, měřítko, tašku, peníze a časopis. Měl
jsem z toho všeho velkou radost. V dubnu se konal v Santhpuru třídenní kemp. Účastnilo se ho
mnoho dětí i já, a během kempu byl také „piknik“.
Ještě jednou Vám mnohokráte děkuji. Čekám na Vaši odpověď.
S upřímným pozdravem

pátek 24. prosince – Štědrý den
15.30 hod. – malá půlnoční
mše svatá v městském kostele sv. Jana Nepomuckého
22.00 hod. – vigilie
mše svatá ve farním kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále
obětovaná za Jakuba Jana Rybu spojená se slavným provedením jeho České
mše vánoční „Hej, mistře“ a zpěvem koled na závěr

Váš Sachin

sobota 25. prosince – Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně
8.15 hod. – zpívaná mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém
Rožmitále se zpěvem koled na závěr
neděle 26. prosince – svátek sv. Rodiny
8.15 hod. – mše svatá s obnovou manželských slibů ve farním kostele
Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále
17.00 hod. – provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby jako
duchovní koncert se zpěvem koled na závěr v kostele sv. Jana Nepomuckého
na Náměstí
pátek 31. prosince – sv. Silvestr, konec občanského roku
15.30 hod. – mše sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého na Náměstí
sobota 1. ledna 2011 – slavnost Matky Boží Panny Marie
8.15 hod. – mše sv. v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále
neděle 2. ledna – slavnost Zjevení Páně, Tří králů (6. 1.)
8.15 hod. – mše sv. v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále
neděle 9. ledna – svátek Křtu Páně – konec vánočního období
8.15 hod. – mše sv. v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále

