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Úmysly mší svatých od 17. března do 13. dubna 2008 

 

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 Nepomuckého na náměstí  
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 FARNÍ ZPRAVODAJ  

 
  Číslo 5  Ročník V                16. března 2008 
 

   
 

Na začátku svatého týdne 
 

     Zamýšlel jsem se nedávno, proč jsou velikonoční obřady tak zvláštní. Vždyť zatímco o Vánocích 
sloužíme „běžné“ i když třeba hodně slavnostní mše, tak o Velikonocích se setkáváme s liturgií 
zcela zvláštní a jedinečnou. Vše je v těchto dnech jiné.  
     Začíná to už žehnáním ratolestí a zpěvem pašijí na Květnou neděli, pokračuje obřadem mytí 
nohou a přenášením Nejsvětější svátosti do Getseman na Zelený čtvrtek, kdy místo zvonů zní jen 
temné klapání. Vše vrcholí prastarými obřady Velkého pátku, kdy se neslouží oběť mše sv. a pouze 
uctíváme Svatý Kříž. Na Bílou sobotu pak církev neslaví vůbec žádnou bohoslužbu, jen soukromě 
navštěvují věřící Boží hrob. Když pak v noci, která už náleží k neděli Zmrtvýchvstání, zazáří nově 
posvěcený oheň, zpívá se chvalozpěv na Velikonoční svíci a světí křestní voda, je to opět 
nezaměnitelná bohoslužba, jakou můžeme vidět pouze jedenkrát do roka.  
     Proč je to všechno tak neobvyklé a tajemné? Nebylo by pro kněze i věřící snazší připomenout si 
velikonoční události obvyklou mší s vhodně zvolenými texty? Nemuset tolikrát za sebou a na tak 
dlouhou dobu do studeného kostela? Proč na ty zvláštní obřady klade církev takový důraz? 
     Je to proto, že o Velikonocích bychom neměli jen něco vyslechnout nebo se o čemsi poučit, ale 
měli bychom cosi zažít. Mělo by zde cosi působit nejen na náš rozum, ale i na city a smysly. 
Nemáme se pouze dozvědět, že Kristus trpěl a vstal z mrtvých, že bojoval a zvítězil, ale máme něco 
z toho prožít s ním.  
     Každý uzná, že je jiné číst o koncertě či fotbalovém zápase v novinách, jiné je se jej účastnit 
v hledišti koncertní síně či stadionu a ještě zcela odlišné je při tom hrát v orchestru či na trávníku. 
To, co v novinách nevzbudí celkem žádný zájem, může pro přímého účastníka znamenat životní 
zážitek. Liturgie nás tedy chce ve Svatém týdnu jakoby přenést do Jeruzaléma v roce 33 n.l., 
abychom společně s Kristem prožili těchto sedm tajemných dní, kdy se rozhodovalo nejen 
o budoucnosti Ježíšově, ale i o osudu nás i všech lidí. Bohoslužba má zvláštní schopnost zpřítomnit 
mezi námi události dávno minulé a učinit nás jejich účastníky. 
     Na Květnou neděli se tak můžeme postavit s jásajícími židovskými dětmi k jeruzalémské bráně a 
radovat se z Ježíšova příchodu. Na Zelený čtvrtek se máme s Ježíšem posadit k poslední večeři, 
doprovodit jej do Olivové zahrady, uvědomit si, jak je jeho duše smutná až k smrti, bdít s ním v jeho 
úzkostech. Zrovna tak jej potkáváme na Velký pátek nesoucího kříž a vidíme jej umírat. Stojíme 
s Marií na Golgotě a sledujeme, jak jej soucitný Josef z Arimatie pohřbívá. Zakoušíme smutné ticho 
Bílé soboty, kdy Ježíš leží v nitru skalního hrobu a zdánlivě se nic neděje. Nakonec se však 
radujeme s Marií Magdalénou, apoštoly a ostatními učedníky, když vycházející slunce ukáže 
prázdný hrob a my tušíme nejen blízkost andělů, ale i toho, který říká „já jsem s vámi po všechny 
dny, až do skonání světa“.  
     Všechno to, co se dělo tehdy v Jeruzalémě, dělo se kvůli mě, kvůli nám. Osobně se nás to týká. Je 
třeba být při tom, nasát do sebe tu zvláštní atmosféru, která začíná Květnou nedělí. Když neprožijme 
Velký pátek, nemůžeme chápat radost Vzkříšení. Je dobré být v těchto dnech v blízkosti našeho 
Pána, abychom lépe porozuměli, co všechno pro nás tenkrát z lásky vykonal a podstoupil. Přeji tedy 
sobě i vám, aby naše společná víra o Velikonocích zase ožila a my mohli s opravdovou radostí 
zpívat Aleluja a být vděční za to, že patříme k Pánu Ježíši.     

P. Ivo Prokop 

Po   17.3. 
 

Mše sv. není Po   24.3. 
m 8.15  

Za Josefa Částku, rod Částků a za 
d.v o., na které nikdo nevzpomíná 

Út    18.3.   
M 

Za Marii Kulovanou, manžela a 
dceru Marii 

Út   25.3.   
M 

Za Petra a Marii Brindzovy, Josefa a 
Marii Dvořákovy a všechny příbuzné 

St   19.3.   
m 8.00 !!! 

Za Josefa Veverku, manželku a 
rodiče 

St   26.3.   
M 

Volná intence 

Čt   20.3.   
R 18.00     

Za Josefu a Josefa Hořejších, 
všechny † členy rodů Hořejších  
a Zajonců 

Čt   27.3. 
m 

Za Ladislava Matůše a jeho rodiče 

Pá   21.3.     
R 18.00 

Velkopáteční obřady Pá   28.3. 
M              

Za Růženu Fialovou, manžela, rodiče, 
sourozence a Františka Leitermana 

So   22.3.   
R 19.00 

Za Emilii a Stanislava Kodatovy 
 
 

So   29.3.   
M 

Za Marii a Josefa Marešovy a jejich 
rodiče, za Albínu Beranovou a Josefa 
Ráže 

Ne   23.3.   
R 8.15 

Za farnosti 
 

Ne   30.3.   
R 

Za rodiče Záveských, jejich děti a 
snachu 

Po   31.3.   mše sv. není Po    7.4.  mše sv. není 
Út   1.4.   
 

mše sv. není intence za Marii a 
Adolfa Trčkovy, rodinu Trčkovu a 
Průchovu a za d. v o. bude 
odsloužena v Č.B.  

Út    8.4 
 

mše sv. není 

St   2.4. 
 

mše sv. není intence za Boženu a 
Jana Štokovy a jejich dceru Marii 
Křížovou viz předch. 

St    9.4. 
M      

Za Františku Baliharovou 

Čt   3.4. 
m   

mše sv. není  
 

Čt    10.4.     
m 

Za Rostislava Němečka, jeho rodiče a 
sourozence 

Pá   4.4.       
M 

mše sv. není intence na 
poděkování a za Boží ochranu a 
pomoc, za rodiče Trčkovy  
a † z celého rodu viz předch. 

Pá    11.4.     
M                  

Za rodinu Holanovu 

So   5.4.   
M 

Za † rodinu Hulmanovu So    12.4.  
M         

Za Jiřího Blažka, rodiče, bratra a celý 
rod, Jaroslava Staňka, rodiče, bratry a 
celý rod, za Josefa Ptáčka 

Ne   6.4. 
R   

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

Ne    13.4.        
R   

Za farnosti 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



    

Svatý týden aSvatý týden aSvatý týden aSvatý týden a    Velikonoce Velikonoce Velikonoce Velikonoce vvvv    rožmitálských kostrožmitálských kostrožmitálských kostrožmitálských kosteeeelíchlíchlíchlích     
 

Farní kostel Povýšení sv. KřížeFarní kostel Povýšení sv. KřížeFarní kostel Povýšení sv. KřížeFarní kostel Povýšení sv. Kříže    

16161616. . . . březnabřeznabřeznabřezna – Květná neděleKvětná neděleKvětná neděleKvětná neděle 

8.15 hod. – průvod do kostela, mše sv. se zpívanými pašijemi sv. Matouše 
 

TriduumTriduumTriduumTriduum    

20202020. . . . březnabřeznabřeznabřezna    –––– Zelený čtvrtekZelený čtvrtekZelený čtvrtekZelený čtvrtek 

18.00 hod. – mše sv. s připomínkou Poslední večeře Páně  
 

21212121. . . . březnabřeznabřeznabřezna    –––– Velký pátekVelký pátekVelký pátekVelký pátek 

17.30 hod. – poslední křížová cesta 

18.00 hod. – velkopáteční obřady se zpívanými pašijemi sv. Jana,  

           připomínka ukřižování a smrti Ježíše Krista 
 

22222222. . . . březnabřeznabřeznabřezna    –––– Bílá sobotaBílá sobotaBílá sobotaBílá sobota 

           slavná vigílie Zmrtvýchvstání Páně po západu Slunce 

19.00 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 
 

23232323. . . . březnabřeznabřeznabřezna    –––– Boží hod velikonočníBoží hod velikonočníBoží hod velikonočníBoží hod velikonoční  

8.15 hodin – slavná mše sv., oslava Zmrtvýchvstání Páně 
    

KoKoKoKostel sv. Jana Nepstel sv. Jana Nepstel sv. Jana Nepstel sv. Jana Nepomuckéhoomuckéhoomuckéhoomuckého    na Náměna Náměna Náměna Náměsssstítítítí    

24242424. . . . březnabřeznabřeznabřezna    ––––    Pondělí velikonočníPondělí velikonočníPondělí velikonočníPondělí velikonoční    

8.15 hod. – mše sv. 

 
 

Upozornění:Upozornění:Upozornění:Upozornění: 

Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a BíNa Zelený čtvrtek, Velký pátek a BíNa Zelený čtvrtek, Velký pátek a BíNa Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu se před obřady lou sobotu se před obřady lou sobotu se před obřady lou sobotu se před obřady nebudenebudenebudenebude    zpovídat!zpovídat!zpovídat!zpovídat!    

 
           
     Z historie 69. část – P. František Roubík (26.) 
 

     V minulém díle našeho historického seriálu jsme si slíbili pokračovat v popisu jednání 
o přeložení fary do města. Naše předky jsme opustili v r. 1927 po napsání dopisu starosty města 
biskupské konsistoři. Nyní se seznámíme s dopisem ze dne 3. 3. 1927 s odpovědí kancléře biskupské 
konsistoře adresované farnímu úřadu ve Starém Rožmitále, v němž konsistoř tomuto zasílá přílohou 
výše zmíněný dopis a žádá o vyjádření. „D ůstojnému farnímu úřadu ve Starém Rožmitále, zasíláme 
výše řečenou žádost ze dne 23. 2. 1927 č. 480/27 ku vyjádření. Jsme toho názoru, že žádost jest 
oprávněna a že jí za daných poměrů vyhověno by býti mohlo a mělo. Dobrozdání pana faráře 
Františka Roubíka komisi ze dne 27. 11. 1924 sdělené uznáváme za správné, že je totiž přeložení 
fary ze Starého Rožmitála do města Rožmitála podmíněno souhlasem přifařených obcí, souhlasem 
pana patrona a církevních a státních úřadů a také souhlasem stávajícího faráře. Pokud se týče 
souhlasu nejdůst. pana patrona, církevních a státních úřadů, nebude po našem náhledu žádných 

překážek. Budou-li některé obce, které mají do Starého Rožmitála blíže, proti přeložení, budou zase 
jiné, které jsou blíže města, pro přeložení. Ostatně vykonávaly by se funkce ve Starém Rožmitále i 
nadále jako ve filiálním kostele pro obce tam bližší, takže by neměly oprávněného stesku. Co se 
konečně týká souhlasu nynějšího faráře, který se odvolává na přísahu složenou na stávající faru a 
zavázal se, že bude hájiti její práva a zájmy, jsme toho mínění, že salus animarum je nejdůležitější 
zájem duchovního správce a že horlivý p. děkan František Roubík přinese pro klid a spásu duší na 
své osadě po případě i malou oběť a dá svůj souhlas k přeložení fary do města, což může učiniti 
s dobrým svědomím, protože beneficium tím nijak nebude poškozeno a přísaha beneficiátů je vždy 
podmíněna konsensem ordinaria. Odklad oprávněné žádosti města Rožmitála, až po úmrtí nebo po 
odchodu nynějšího faráře a vypsání konkursu až potom s podmínkou na zmíněné přeložení, zdá se 
nám příliš nebezpečné. 

M. Lufata, kancléř“  
 

     Tolik P. Roubík v kauze přeložení fary do města. Jak je výše uvedeno, vše záleželo na jeho 
rozhodnutí. 59letý duchovní správce už do farní kroniky zaznamenal jen několik událostí, o kterých 
se zmíníme ještě příště, a veden pohnutkami doslova „praktickými“, rozhodl se pro radikální krok. 
Byl přesvědčen, že tím farnosti nebývale prospěje.  
    Než se dovíme, jaký to byl krok a co pro Rožmitál znamenal, budeme se věnovat ještě několika 
málo zmínkám o letech 1926-28. Jedna se týká úpravy jeskyně Panny Marie Lurdské odhalované 
k májovým pobožnostem. „Oprava jeskyně sochy P. Marie Lurdské na hlavním oltáři farního 
kostela k májové pobožnosti provedena r. 1926 tím způsobem, že těžká masivní dřevěná jeskyně ta 
nahražena byla plechovou, kterou zhotovil klempíř Zíb za cenu circa 600 Kč.“ 
     Stavbu nové kaple ve Voltuši, požáry v Pňovicích a ve Věšíně a opravu farního hřbitova si tedy 
necháme na příště. 

 

(Pokračování příště)                                                                                                                       Ivana Hoyerová 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Zprávy a oznámení 

Mše svatá ve středu 19.3. 
V tento dne bude mše sv. sloužena už v 8.00 hod. v městském kostele.  
 

Obřad mytí nohou 
Opět prosím dvanáct mužů, kteří budou ochotni zúčastnit se při mši na památku Poslední večeře 
Páně na Zelený čtvrtek starobylého obřadu mytí nohou. Po mši je rád uvítám při večeři na faře. 
 

Adorace na Bílou sobotu 
Na Bílou sobotu 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 ani na chvíli zůstat prázdný. 
    
Nepřítomnost duchovního ve farnosti 
Od pondělí 31.března do pátku 4. dubna nebudu přítomen ve farnosti a tudíž ani nebudou slouženy 
mše sv. Intence odsloužím v Českých Budějovicích. 
 

Koncert učitelů a žáků ZUŠ 
V neděli 6. dubna se od 16.00 hod. koná v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále koncert 
učitelů a žáků zdejší Základní umělecké školy. Koncert je pořádán k 193. výročí úmrtí Jakuba Jana 
Ryby. Po skončení následuje krátká vzpomínka u Rybova hrobu. Vstupné je dobrovolné. 
 

Mše v domově důchodců 
Poprvé po Velikonocích bude sloužena v kapli domova důchodců mše sv. ve čtvrtek 27. března 
od 14.30 hod. a poté 10. dubna v tutéž dobu. 
 

Školení na biskupství 
V úterý 8. dubna se zúčastním pravidelného školení mladých kněží na biskupství v Č. Budějovicích. 
Mše svatá v Rožmitále tento den nebude.  


