
Pozvánka na koncert 
 

Základní umělecká škola a Společnost Jakuba Jana Ryby si vás dovolují 
pozvat na Koncert žáků a učitelů ZUŠJJR, který se bude konat u příležitosti 
239. výročí narození Jakuba Jana Ryby v neděli 24. října od 16 hodin 
v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. 

 
 

Úmysly mší svatých od  11. do 24. října 2004 
 

M  - městský kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí  
R - farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále    
V - kaple sv. Anny ve Voltuši 
 
 
 

Ranní mše sv.            R: Ne 8.30 hod.  
Večerní mše sv.        M:Út - So 18.00 hod.  V: Pá 17.00 hod.   
                

____________________________________________________________ 
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
℡ 318 665 182 Uzávěrka příštího čísla je ve středu 20.10. 2004 

 
 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

 
Číslo 1         10. ří jna 2004 

 
 

Vážení čtenáři, 
 
 

držíte v ruce první číslo našeho farního časopisu. Bude vycházet 
jednou za 14 dní, vždy v neděli, a má skromný cíl: pomoci získávat 
informace o dění v naší farnosti. Mnoho věcí není možno dostatečně 
podrobně zmínit při ohláškách na konci nedělní mše sv., něco neřeknu dost 
srozumitelně a na některé záležitosti ani nezbude čas. Je také těžké si to vše 
dobře zapamatovat. Mimo informace z farního dění bych vždy rád časopis 
doplnil článkem s duchovní tématikou. Nebude chybět ani rozpis 
bohoslužeb na následující dva týdny s uvedením úmyslů, na něž budou mše 
slouženy. 

Další případné rubriky jsou už na vás. Přivítám vaše návrhy, 
připomínky a rady, jak náš zpravodaj vylepšit a obohatit. Především ale 
uvítám vaše příspěvky. Například vzpomínky na historii farnosti, 
informace o společenstvích, v nichž jste někteří členy, upozornění na 
zajímavé knihy a články, které se vám dostaly do rukou apod. Zkrátka vše, 
o čem si myslíte, že by mohlo zajímat i ostatní farníky. 

Určitě budete srovnávat náš časopis s podobnými, které vydávají jiné 
farnosti. Prosím o shovívavost, neboť každý začátek je těžký. 

Nakonec dovolte, abych vyhlásil soutěž. Týká se názvu tohoto listu. 
Otázka zní: „Myslíte si, že je vhodné ponechat neutrální název „Farní 
zpravodaj“ nebo navrhujete nějaké jiné pojmenování?“ V příštím čísle 
zveřejním vaše návrhy na nový název a autor vítězného návrhu získá 
zdarma celoroční předplatné na dvě místa v první lavici v kostele.  

 

 
P. Ivo Prokop 
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Na dobrý úmysl 

Út        
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Za Josefa a Marii 
Tolmovy, za Marii a 
Karla Kloudovy 

St         
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Na dobrý úmysl 
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Na dobrý úmysl 

Čt       
14.10.  M 

 
Na dobrý úmysl 
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21.10.    M 

 
Na dobrý úmysl 
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             V       
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Na dobrý úmysl 
Na dobrý úmysl 

Pá         
              V 
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Na dobrý úmysl 
Na dobrý úmysl 

So          
16.10.  M 

Za † členy rodiny  
Zíbů a Mazanců 

So          
23.10.    M   

Za Jana Zíba a celý rod, 
Josefa Trčku a celý rod 

Ne      
17.10.  R 

 
Za farnost 

Ne         
24.10.     R   

 
Za farnost 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



INTERVIEW S BOHEM 
 

Pojď dál,“ řekl Bůh. „Tak ty bys chtěl se mnou udělat interview?“ 
„Jestli máš čas,“ řekl jsem. 
Bůh se usmál a odpověděl: „M ůj čas je věčnost, a proto je ho dost 
na všechno. A na co se mě vlastně chceš zeptat?“ 
„Co tě na lidech nejvíc překvapuje?“ 
Bůh odpověděl: „To, že je nudí být dětmi, a tak pospíchají aby dospěli, 
a když jsou dospělí, zase touží být dětmi. 
Překvapuje mě, že ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze, a pak 
utrácejí peníze za to, aby si dali do pořádku své zdraví. 
Překvapuje mě, že se tolik strachují o budoucnost, že zapomínají 
na přítomnost, a tak vlastně nežijí ani pro přítomnost, ani pro 
budoucnost. 
Překvapuje mě, že žijí, jako by nikdy neměli umřít, a že umírají, 
jako kdyby nikdy nežili.“ 
Bůh mě vzal za ruce, chvíli jsme mlčeli. Pak jsem se zeptal: 
„Co bys chtěl jako rodič naučit své děti?“ 
Bůh se usmál a odpověděl: „Chci, aby poznali, že nemohu nikoho 
donutit, aby je  miloval. Mohu jen dovolit, aby je druzí milovali. 
Chci, aby poznali, že nejcennější není to, co v životě mají, ale 
koho mají. 
Chci, aby poznali, že není dobré porovnávat se s druhými. Každý 
bude souzen sám za sebe, ne proto, že je lepší nebo horší než jiní. 
Chci, aby poznali, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo 
potřebuje nejméně. 
Chci, aby poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které 
milujeme, hluboká zranění, ale trvá mnoho let, než se taková zranění 
uzdraví. 
Chci, aby se naučili odpouštět, odpouštět skutkem. 
Chci, aby věděli, že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale kteří 
nevědí, jak své city vyjádřit. 
Chci, aby věděli, že za peníze si mohou koupit všechno kromě 
štěstí. 
Chci, aby poznali, že opravdový přítel je ten, kdo o nich všechno 
ví, a přesto je má rád. 
Chci, aby poznali, že vždycky nestačí, aby jim odpustili druzí, 
ale oni sami musejí odpouštět. 

Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti. 
Pak jsem Bohu poděkoval, že si na mne udělal čas. Poděkoval jsem mu 
za všechno, co pro mne a mou rodinu dělá. 
A Bůh odpověděl: „Kdykoli. Jsem tu čtyřiadvacet hodin denně. Jen 
se zeptej a já ti odpovím.“ 
Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapomenou, co jste udělali, 
ale nikdy nezapomenou, jak se vedle vás cítili. 
 
____________________________________________________________ 
 

Zprávy a oznámení 
 

Předběžné přihlášky na biřmování 
 

Jak již bylo oznámeno v kostele, přijímám do konce října předběžné 
přihlášky ke svátosti biřmování. Podmínkou je být pokřtěný, být členem 
katolické církve, věřit v Krista a snažit se žít křesťansky. Minimální věk je 
14 let. Nahoru věk omezen není. Tato svátost má mimořádný význam pro 
utvrzení a posílení naší víry i pro lidské dozrání křesťana. Proto církev 
naléhavě vybízí všechny pokřtěné, aby svůj křest při biřmování potvrdili a 
upevnili a nepřipravovali se o nabízenou Boží pomoc. 
 
Příprava na křest 
 

Zájemci o přijetí svátosti křtu by se též měli přihlásit na faře, abychom co 
nejdříve začali s jejich přípravou - katechumenátem. Pokřtěni by pak byli 
o Velikonoční vigilii na Bílou sobotu. 

 

Akce koberec   
 

Při sbírce na nový koberec do farního kostela se minulou neděli vybralo 
19 969 Kč. Máme tedy už skoro na polovičku koberce. Všem, kteří takto 
velkoryse přispěli, upřímně děkuji. I další nedělní sbírky v říjnu budou na 
tento účel.    

 

Přednáška křesťanské akademie 
 

V neděli 17. října se koná přednáška MUDr. Petra Hacha: Moderní 
reprodukční medicína. Začátek je v 17.00 hod. v Brdském památníku na 
náměstí v Modrém salonku ve II. patře. 


