
Mše v domově důchodců 
Poprvé po Velikonocích bude sloužena v kapli domova důchodců mše sv. 15. dubna od 14.30 hod. 
 

Výročí úmrtí P. Stulíka 
19. dubna uplyne rok od úmrtí P. Petra Stulíka. Z vděčností na něj vzpomínáme v modlitbách. 
Připomeneme si jej též při výroční mši sv. v úterý 20. dubna. 
 

 
Úmysly mší svatých od 29. března do 25. dubna 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, Pá, So 18.00 hod.     M - městský kostel sv. Jana Nep. na náměstí 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
℡ 318 665 182  Uzávěrka příštího čísla je ve středu 21.4. 2010. Redakce: P. Ivo Prokop, Ivana Hoyerová 
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.localizations.cz/rozmital 
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Jak prožívat mši plněji 
 

     Rád bych vám nabídl několik nápadů, které by nám měly pomoci prožívat mši plněji. Je to výsledek 
mnohaletého hledání, při kterém jsem vyzkoušel spoustu jiných možností, které k ničemu nevedly.  
     Zaprvé, vezměte si příklad z armády. Přesně je pozdě, dříve je včas. Jestliže mše začíná 
v 9:00, chovejte se, jako by začínala v 8:45. Vstaňte dřív, osprchujte se dřív, oblékněte děti dřív, 
vyjděte dřív z domu. Jestli si říkáte, že „to je sice pěkný nápad, ale je to trochu nerealistické“, 
zkuste se zamyslet nad tím, jak je možné, že do kina přijdete včas na úvodní upoutávky, ale na 
mši nepřijdete dost včas, abyste v klidu zaparkovali, usadili se, pozdravili lidi kolem a duchovně 
se připravili na vstup do největšího tajemství světa. Chcete to změnit? Tak se zamyslete nad tím, 
jestli je pro vás mše dost důležitá na to, aby vám stálo za to změnit svůj rozvrh a své ranní 
zvyky.  
     Zadruhé, přečtěte si Písmo předem. Všechna jména dávno zapomenutých měst a lidí nejsou 
zdaleka tak odstrašující a nesrozumitelná, když je na mši neslyšíte poprvé. Když věnujete čas 
tomu, abyste se modlili a přemýšleli o biblických liturgických textech předem, vaše prožívání 
Eucharistie a Slova Božího se změní. Zkuste to na měsíc a uvidíte, jak odlišná bude bohoslužba 
slova – první část mše – pro vás a vaši rodinu. Nezapomínejte, že jde o Slovo Boží, nikoliv jen o 
slova o Bohu. Liturgické texty na následující týden většinou najdete v brožurkách Nedělní 
liturgie, ale pokud se k nim nedostanete, jsou k dispozici v různých publikacích, ale také na 
internetu, (jako například na www.vira.cz/nedelni-liturgie). 
     Zatřetí, uvědomte si, k čemu jste se zavázali. Termín svátost, sacramentum, původně v antice 
znamenal posvátnou přísahu. Ve křtu a biřmování jste vstoupili do posvátného vztahu s Bohem a 
zavázali se tak, že ho budete milovat bez míry. Rodiče, kteří toto čtou, by neměli zapomínat, že 
mají velmi náročné povolání: nemáte jen přivést své děti do kostela, ale máte jim také předat 
poklad víry. Vezměte vážně nejen své závazky vůči svým dětem a jejich duchovnímu růstu, ale 
také vůči Bohu, který vám své děti svěřil.  
     Za čtvrté, buďte připraveni investovat trochu svého úsilí. Mše nikdy neměla být zábava. 
Přečtěte si o ní něco. Zjistěte, co se děje v každé části mše a jaký to má mystický a teologický 
význam. Odhalte, jaký vztah má mše k vašemu každodennímu životu. Sedněte si blíž. Zpívejte 
písně, i když lidé kolem nezpívají. Zůstaňte na závěrečné požehnání a závěrečnou píseň. 
Přemýšlejte o tom, co v liturgii odpovídáte. Modlete se to. Dejte si tu práci. 
     Za páté, buďte otevření změnám. To je to nejlepší, co můžete pro sebe a pro svou rodinu 
udělat. Celé velikonoční tajemství se týká změny. Duch svatý je Duchem změny. Pokud 
odcházíte ze mše a nic vás neoslovilo, nic se vás nedotklo, je dost pravděpodobné, že vám něco 
uniklo. Nechte se ohromit Boží mocí a dovolte Boží milosti, aby vás zbavila pýchy. Odevzdejte 
Bohu své tělo v jeho domě, abyste až budete z jeho domu vysláni, byli připraveni na těle i na 
duchu na vše, co vás čeká.  

Převzato z knihy: Crash test, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 

Po  12.4. mše sv. není Po  19.4. mše sv. není 
Út  13.4. 
M   

Na úmysl dárce 
 

Út  20.4.   
M 

Za † P. Petra Stulíka a celý rod 

St  14.4.   
M 

Za Boží pomoc a ochranu pro syna 
a jeho rodinu 

St   21.4.   
M  

Za Karla Čejku, rodinu Čejkovu 
a Matějkovu 

Čt  15.4.  
m 

Za rodiny Hulmanovu a 
Miklovi čovu a celý rod 

Čt   22.4. 
m 

Za Ladislava Varvařovského a oboje 
rodiče 

Pá  16.4.     
M 

Za † z rodiny Holanovy, Hájkovy 
a celý rod  

Pá   23.4. 
M              

Za rodinu Brindzovu a Dvořákovu 

So  17.4.  
M 

Za rodinu Milcovu a Liškovu So   24.4.   
M 

Za Mirumila Pechara, rodiče z obojí 
strany a vnuka Míšu 

Ne  18.4.  
R  

Za Václava a Marii Trčkovy, jejich 
syna, rod Hořejších a Trčků 

Ne   25.4.   
R 

Za farnosti 

Po  29.3.  mše sv. není Po  5.4. 
m  8.15  

Za Josefa Částku, jeho syna a d. v o. 

Út  30.3.  
M  

Za Marii a Adolfa Trčkovy, rodinu 
Trčkovu a Průchovu a za d. v o. 

Út  6.4. mše sv. není int. Na poděkování za 
zdraví, Boží pomoc a ochranu bude 
odsl. v Č.B. 

St  31.3. 
m 8.00 ! 

Za Růženu Fialovou, manžela, 
rodiče a sourozence 

St  7.4. 
   

mše sv. není int. Za Františku 
Baliharovou a dceru Miladu bude 
odsl. v Č.B. 

Čt  1.4. 
R 18.00 

Za Svatého otce, biskupy a kněze Čt  8.4.      mše sv. není int. Za Boží 
milosrdenství pro zbloudilé a nevěřící 
bude odsl. v Č.B. 

Pá  2.4.      
R 18.00 

Velkopáteční obřady Pá  9.4.      
 

mše sv. není  

So  3.4.   
R 19.30 

Za nově pokřtěné So  10.4.   
M          

Za † Josefa Drazdíka, jeho rodiče 
a rodiče Větrovských 

Ne  4.4. 
R   

Za Rostislava Němečka, rodiče 
a sourozence 

Ne  11.4.        
R   

Za Rudolfa a Růženu Zajíčkovy, 
jejich rodiče a sourozence 

Duchovní správaDuchovní správaDuchovní správaDuchovní správa    ve Starém Rožmitále a všichni,ve Starém Rožmitále a všichni,ve Starém Rožmitále a všichni,ve Starém Rožmitále a všichni,    kdo se kdo se kdo se kdo se 
podílejí na vydávání Farního zpravodaje přejí čtenářůmpodílejí na vydávání Farního zpravodaje přejí čtenářůmpodílejí na vydávání Farního zpravodaje přejí čtenářůmpodílejí na vydávání Farního zpravodaje přejí čtenářům    
radostné prožradostné prožradostné prožradostné prožití velikonočních svátků naděje a vykoupení.ití velikonočních svátků naděje a vykoupení.ití velikonočních svátků naděje a vykoupení.ití velikonočních svátků naděje a vykoupení.    



Římská pouť II. 
 

     V římském hotelu jsme se pobudili do svěžího rána. V noci sprchlo a nyní svítilo slunce a 
vzduch byl i uprostřed města cítit jarem. Snídaně začínala o půl osmé a vzhledem k tomu, že 
jsme nevečeřeli, velice nás to na ní táhlo. Podávala se v maličké jídelně v suterénu a pro nás, 
kteří máme rádi uzenářské pochoutky, představovala trochu zklamání. Vše tu totiž bylo sladké 
a po nějakém salámu či párku ani vidu. Jen samé italské „buchty“. Také jsme zpočátku bojovali 
s automatem na kávu a čaj, který odmítal vydávat větší než malé množství oživující horké 
tekutiny, stejně jako s dávkovačem přeslazeného džusu, který naopak rozléval až příliš štědře. 
Během snídaně se místnost naplnila turisty z Koreje, takže jsme poznali naše hotelové 
spolubydlící. V osm hodin pět minut jsme pak už stáli před hotelem, připraveni vyrazit na 
nejdůležitější místo naší pouti – k bazilice sv. Petra. 
     Všechny cesty sice vedou do Říma, ale patrně už nikoliv do Vatikánu, takže jsme na 
blízkém nádraží dlouho a neúspěšně hledali vhodný vlak, který by nás tam odvezl. Nakonec 
jsme raději nastoupili do autobusu č. 23, který nás podél rozvodněné a kalné řeky Tibery 
dovezl do blízkosti vytouženého místa. Jízdné je v Římě skoro stejné jako v Praze – za 
jízdenku se platí 1,- Euro. Po cestě jsme si všímali ruchu na ulicích, především spousty skútrů, 
kterým Italové říkají „motorino“. Na skútrech jezdí do práce úředníci v nažehlených oblecích, 
stejně jako dělníci do továren a studenti do škol. Zvláště mladé Italky vynikají v zvláštní 
disciplíně – v bleskovém kouření cigarety na křižovatce při čekání na červenou. Jde o to, 
stihnout se nadýchat co nejvíce nikotinu, než naskočí zelená a všichni se tryskem rozjedou. Pak 
se cigareta zhasne a šlukuje se pro změnu kouř z výfuků. Každou větší křižovatku střeží 
dopravní policisté a především policistky, kterým neunikne žádný přestupek, ale řeší je 
většinou jen přísnou domluvou. 
     Také nás vzhledem k jarnímu počasí zaujalo, jak teple se Italové oblékají. Sluníčko hřálo 
kolem 16 stupňů a přesto nejčastějším oděvem na ulici byla tlustá zimní větrovka doplněná pro 
jistotu ještě důkladnou šálou. Čech zvyklý na naši maličkou a téměř nenápadnou armádu si 
také okamžitě na ulici všimne množství nejrůznějších šviháckých uniforem, v nichž italští muži 
s pýchou slouží vlasti. Všudypřítomné množství karabiniérů, policistů, členů finanční stráže, 
městských strážníků, bersaglierů (horských myslivců), klasických vojáků a možná ještě 
nějakých dalších ozbrojených složek je opravdu udivující. Člověk by na první pohled soudil, že 
Italové jsou velice militaristický a bojovný národ. Naštěstí jsou mírumilovní a patrně soudí, že 
v tak krásných uniformách je škoda válčit – mohli by si je ušpinit. Tak se raději vždy ve 
skupinkách někde opírají o auto a tráví čas pokuřováním a přátelským rozprávěním. Ovšem, 
abychom pokračovatele slávy legií neurazili, musíme přiznat, že podle názoru mnoha 
vojenských analytiků mají nejlepší vojenskou hudbu a nejchutnější vojenské konzervy na světě.  
     Od autobusu jsme šli do Vatikánu po Via della Conciliazione, kterou kdysi nechal mezi 
římskými domy probourat Mussolini, aby dosáhl velkolepého pohledu na svatopetrský chrám. 
Překročili jsme čáru na dlažbě, značící státní hranici mezi Itálií a Vatikánem, spatřili první 
švýcarské gardisty a rozhlíželi se po náměstí sv. Petra. Vše vypadalo jak na fotografiích 
z průvodců. Uprostřed se tyčil prastarý egyptský obelisk. Z fontán tryskala čistá voda 
přiváděná akvadukty z hor, po náměstí se trousili turisté, spěchali kolem vatikánští úředníci, 
elegantní monsignoři, nejrůznější řeholnice a mniši. Na vše shlížely z průčelí baziliky obrovské 
sochy apoštolů. Hledali jsme okno, z nějž v neděli pronáší papež modlitbu Anděl Páně. 
     Romantika však záhy skončila, když jsme se podívali pod mohutné sloupy Berniniho 
kolonády. Tady se totiž tísnil ohromný dav zájemců o návštěvu chrámu sv. Petra. Vstupné se 
sice neplatí, ale každý musí projít bezpečnostním rámem jako na letišti a nechat si zkontrolovat 
batůžek či kabelku. S odevzdaností jsme se postavili do fronty, která se téměř nehýbala. 
Naštěstí jsme přišli právě v čas, kdy se chrám pro turisty otevírá, takže se za chviličku fronta 
začala posunovat. Když jsme pak pohlédli za sebe, zjistili jsme teprve, co je to dav. To, co bylo 
před námi, jakkoliv se to zpočátku zdálo velké, nebylo téměř nic, proti stále narůstající frontě 
za námi. Nicméně se vatikánští strážci snažili a práce jim šla od ruky. Překvapivě rychle jsme 
byli zkontrolováni a mohli už volně pokračovat v cestě do největšího katolického chrámu na 
světě, nacházejícího se na místě někdejšího Neronova cirku, v němž zemřel mučednickou smrtí 

na kříži, obrácen hlavou dolů, první papež sv. Petr a kde bylo pro zábavu lůzy na kůlech 
upáleno a jinak strašlivě umučeno mnoho těch, kdo uvěřili v Krista. S úctou a pokorou 
před těmito statečnými lidmi, díky nimž se víra dochovala do dnešních časů a dostala až k nám, 
jsme vstoupili dovnitř. 

 

Pokračování příště              
__________________________________________________________________________________________ 

 

Zprávy a oznámení 
Misijní koláč 
Letošní Misijní koláč vynesl 6 400,- Kč. Pán Bůh zaplať všem zúčastněným, především maminkám, 
které napekly sladkosti, a dětem, které tyto dobroty rozdávaly a vybíraly do kasiček příspěvky. 
 

Změny konání bohoslužeb 
V souvislosti s přechodem na letní čas budeme sloužit mše sv. od 30.3. v úterý a ve středu opět 
od 18.00 hod. Ve středu 31.3. však bude mše sv. v městském kostele sloužena mimořádně již 
ráno od 8.00 hod. Na Zelený čtvrtek 1.4. a Velký pátek 2.4. budou obřady ve Starém Rožmitále 
od 18.00 hod. Zde také bude slavena velikonoční vigilie 3.4. od 19.30 hod. a slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně 4.4. od 8.15 hod. Pondělí velikonoční 5.4. si pak připomeneme mší 
v městském kostele od 8.15 hod. 
 

Upozornění 
Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a na Bílou sobotu před Velikonoční vigilií se nebude zpovídat. 
 

Obřad mytí nohou 
I letos prosím, aby se přihlásilo dvanáct mužů, kteří budou ochotni zúčastnit se starobylého 
obřadu mytí nohou při mši na Zelený čtvrtek. Na rozdíl od předchozích let však nebude po mši 
následovat pohoštění. Rád bych tentokrát prožil večer Zeleného čtvrtka v tichosti a modlitbě. Je 
mi také trochu líto manželek a dětí, které musí být v tak důležitý večer doma samy, zatímco 
muži se veselí na faře. Proto velice rád zvu nejen oněch dvanáct mužů s jejich rodinami, ale i 
všechny, kdo pečují o fungování našeho kostela, abychom se na faře sešli raději po 
Velikonocích a udělali si společné posezení. Termín včas oznámím.  
 

Adorace na Bílou sobotu 
Na Bílou sobotu 3.4. bude možno během dne navštívit ve farním kostele Boží hrob a adorovat 
zde umučeného Spasitele. Prosím, aby se zájemci zapsali na listinu, která bude v předstihu 
k dispozici v kostele. Kostel by neměl zůstat ani na chvíli prázdný. 
 

Květinová výzdoba 
Předem chci poděkovat všem, kdo i letos finančně přispějí na květinovou výzdobu našich 
kostelů o Velikonočních svátcích, především pak na hortenzie u Božího hrobu. 
 

Nepřítomnost duchovního ve farnosti 
Od úterý 6. dubna do pátku 9. dubna nebudu přítomen ve farnosti a tudíž v tyto dny ani 
nebudou slouženy mše sv. Intence odsloužím v Českých Budějovicích. 
 

Dětská mše 
V neděli 11. dubna bude sloužena v našem farním kostele mše sv. se zaměřením na děti a 
mládež. Zpěvem ji doprovodí Třemšínská kvítka. DVD s 11 skladbami, které v podání 
tohoto našeho dětského sboru zazněly při koncertě 27.6.2009 v městském kostele, si 
můžete zakoupit u paní katechetky za 200 Kč. 
 

Koncert k výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby 
Koncert žáků a učitelů ZUŠ J. J. Ryby k výročí Rybova úmrtí se uskuteční v neděli 11. dubna 
od 16.00 hod. ve farním kostele. Zazní při něm i v Rožmitále dosud nerealizované Rybovy 
skladby. Po skončení následuje krátká vzpomínka u Rybova hrobu. Vstupné je dobrovolné. 


