
Zjevení Páně 
Slavnost Zjevení Páně (sv. Tří králů) letos oslavíme při mši v neděli 3.1.2010. Při této příležitosti 
bude opět žehnána voda, křída a kadidlo. V tento den také můžeme od 16.00 hod. vyslechnout ve 
farním kostele vystoupení chrámového sboru sv. Martina, který provede mši z Radomyšle „Radost 
mysle vánoční.“   
 

Mše sv. na počátku roku 
Od pondělí 4.1. do pátku 8.1. nebudou v Rožmitále mše sv. Budu čerpat krátké povánoční volno. 
Příslušné intence odsloužím v Č. Budějovicích. Mše sv. nebude sloužena ani v úterý 12.1., kdy se 
zúčastním pravidelného školení mladých kněží na biskupství.  
 

Bohoslužba v domově důchodců 
Poprvé v novém roce se sejdeme při mši sv. v rožmitálském domově důchodců ve čtvrtek 14. ledna 
2010. Začátek bude opět od 14.30 hod. v nové kapli. 
 
 
 

Úmysly mší svatých od 21. prosince 2009 do 17. ledna 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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 FARNÍ ZPRAVODAJ  

 
  Číslo 21  Ročník VI          20. prosince 2009 
 

 
                            Šťastné a veselé... 

 

     Ať chceme nebo nechceme, jsou pro nás Vánoce stále více svátky vzpomínek. Dokud jsme 
byli dětmi, dokázali jsme se radovat – já například přesně vím jakou radost mi vždycky 
udělalo, když ve vaně v koupelně jezdil kapr, když se z kapra podařilo dostat nafouknutý 
měchýř, nebo když voněly na stromečku prskavky. Fascinoval mne pohyblivý betlém 
v katedrále. Vánoční prázdniny byly úžasné a zdály se dlouhé. Všechno bylo nějak výjimečné, 
tajemné a vzácné.  
     Jak člověku přibývají léta, nějak se tento pocit vzácnosti a tajemna ztrácí. Možná nás trochu 
děsí, jakou rychlostí zase utekl další advent, jak blízko jsou Vánoce a co všechno ještě musíme 
stihnout. Také Nový rok, který vzápětí po Vánocích přijde, je pro nás spíše čímsi nepříjemně 
neznámým, než čímsi, co bychom s nadějí a radostí očekávali. Vánoce už vidíme realisticky – 
kapr nám zašpiní vanu, prskavky propálí koberec, po pečivu ztloustneme, dárky, které stojí 
hromadu peněz, by se daly mnohem levněji koupit v lednu.  
     Protože však přeci jen nějakou tu romantiku potřebujeme, uchylujeme se k vánočním 
vzpomínkám, do doby, kdy za nás svátky připravili a zaplatili jiní a my si jen užívali. Snažíme 
se poněkud vrátit do dětství a připomenout si, jak jsme se tehdy dívali na svět, vzpomínáme na 
své příbuzné, s nimiž jsme kdysi seděli u štědrovečerního stolu. Nebo se vracíme ještě více 
zpět, do minulosti, a vzpomínáme, jak slavili svátky naši předkové, jaké dodržovali zvyky, jak 
chodili s pověstnými lucernami v raním mrazu na roráty a vydávali se uprostřed noci 
z vyhřátých chalup na půlnoční, zpívali koledy. Obojí, vzpomínky na dětství a návrat do 
historie, má svůj význam. Nalézáme kořeny, z nichž pocházíme, zjišťujeme třeba, že 
k mnohému je dobré se vrátit, že mnoho věcí můžeme dělat jinak a k mnohému můžeme jinak 
přistupovat – mnohem bezstarostněji, pokojněji, s větší důvěrou a radostí. Vánoce už se sice 
tolik neslaví pro nás, ale my je můžeme slavit pro druhé – své děti, rodiče, příbuzné. Můžeme i 
v dospělosti prožívat Vánoce bez lítosti, že už nejsme dětmi, že třeba není sníh a kapr nám 
nechutná. 
     Má to však jeden předpoklad. Totiž, že Vánoce nejsou jen lidským výtvorem, čímsi na čem 
se lidé dohodli, aby se také jednou sešli, najedli a udělali radost dětem. Jako chodí kolem 
6. prosince Mikuláš s andělem a čerty, tak by chodil 24. prosince Ježíšek. Pak bychom s tím, 
jak rosteme a poznáváme, že čertem je soused a dárky pod stromeček chystá maminka, opravdu 
ztráceli důvod být nějak nadšení a vidět ve Vánocích něco víc, než jakýsi mezinárodní den dětí.  
     Ale poznáváme, že Vánoce mají nějakou zvláštní sílu, která nepramení jen domluvy lidí, 
nějak podstatně se liší od pouze lidského svátku, jakým je třeba Silvestr. Všechno se zastaví, 
každý cítí, že by měl být s blízkými, odkládají se všední záležitosti, cosi krásného stále i my 
dospělí očekáváme. Snad bychom mohli trochu poeticky říci, že o Štědrém večeru skutečně 
obchází Boží Syn. Nerozdává mobily, ponožky a autodráhy, ale přináší nám něco cennějšího. 
Ukazuje jak pěkné je, když funguje rodina, když se lidé na sebe usmívají a mají radost, když se 
dokáží obdarovat. Najednou nám nezáleží ani tolik na tom, co si sami koupíme a co dostaneme, 
ale mnohem víc, jak se nám povede obdarovat jiné. Najednou peníze jen nevyděláváme, ale 
také je umíme užívat, potěšit jejich prostřednictvím druhé. Jezulátko nám připomíná, že 
nemusíme být stále napjatí a vážní, stále řešit problémy a strachovat se budoucnosti. Vánoční 
radost je především radostí z toho, že nejsme sami, že je s námi Bůh, který kvůli nám přišel na 
zem a už nás nikdy neopustil. Naše radost je i radostí Boží, i Hospodin s námi slaví.  

Po  21.12.   mše sv. není Po  28.12.  mše sv. není 
Út  22.12.  
M  

Za Fr. Jeníčka, jeho rodiče, sestru a 
synovce, rodiče Dražanovy a jejich 
dceru 

Út  29.12. mše sv. není  

St  23.12. 
M  

Za Eman. Hajera a členy rodiny 
 

St  30.12. 
M   18.00 

Na poděkování s prosbou o Boží 
ochranu a požehnání v nastávajícím 
novém roce 

Čt  24.12. 
M 15.30 
R 22.00 

Za Martu Boučkovou, manžela, 
rodiče a bratra 
Za † J. J. Rybu a jeho rodinu 

Čt  31.12.     
M 15.30 

Za Jaroslava Bečku a jeho rodiče 

Pá  25.12.      
R 8.15 

Za farnosti Pá    1.1.     
R 8.15                 

Za farnosti 

So  26.12.   
m 8.15 

Za Josefa a Marii Suškovy, jejich 
syna a d. v o. na které nikdo nevzp.  

So    2.1.   
M         

Za † Karla Kozla a jeho rodiče 

Ne  27.12. 
R   

Za rodinu Brindzovu a Dvořákovu Ne    3.1.        
R   

Za farnosti 

Po     4.1. mše sv. není Po  11.1. mše sv. není 
Út     5.1.   
 

mše sv. není int. Za Boží pomoc a 
ochranu pro celý rod v nast. roce 
bude odsl. v Č.B. 

Út  12.1.   
 

mše sv. není 

St     6.1.   
 

mše sv. není int. Na dobrý úmysl 
bude odsl. v Č.B. 

St   13.1.   
M  

Za Slavomíra, Frant. a Jana 
Kovaříkovy 

Čt    7.12.   
 

mše sv. není int. Na poděkování za 
všechna dobra svého života bude 
odsl. v Č.B. 

Čt   14.1. 
m 

Za rodiče Větrovských, zetě Jos. 
Drazdíka a živé z jejich rodu 

Pá     8.1.     
 

mše sv. není Pá   15.1. 
M              

Za Karla Vránu a d. v o. 

So     9.1.   
M 

Volná intence So   16.1.   
M 

Za rodiče Marii a Fr. Durdilovy, 
sestru Marii, bratra Frant., Mirumila 
Pechara a vnuka Míšu 

Ne   10.1.   
R  

Za † Jos. Vacka z Věšína Ne   17.1.   
R 

Volná intence 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



     Krásně je to vyjádřeno v chrámě Sancta Maria Maggiore v Římě, kde se uchovávají 
betlémské jesličky. Tam je na vítězném oblouku, kde bývá obvykle zobrazen trůnící Kristus 
vládnoucí celému vesmíru, vymalován jen prázdný trůn a na něm odložený vladařský plášť. 
Bůh totiž sestoupil dolů, mezi lidi, usmívá se z jesliček. Zkusme tedy i my o Vánocích 
sestoupit ze svého trůnu, od vší vážnosti, od všech starostí s nimiž se snažíme řídit tu svou 
maličkou část vesmíru, sestupme od určitého cynismu a přezíravosti, jimiž se snažíme chránit a 
radujme se s maličkými z toho, že Bůh k nám byl štědrý, stal se maličkým, aby z nás udělal 
velké, dokonce téměř rovné sobě. Radujme se, že v Betlémě začalo něco velikého, co nikdy 
nezanikne a co nás zachrání ze všech obav a nejistoty, co nám, pokud tomu opravdu uvěříme, 
přinese nejen šťastný nový rok, ale šťastný celý život a dokonce i celou věčnost. 
 

Děkuji všem, kdo i v končícím roce přicházeli do našich kostelů, trpělivě poslouchali má kázání 
a udělali si i čas na nějakou modlitbu za farnost i za jejího duchovního správce. Především 
chci vyjádřit svou vděčnost těm, kteří jakkoliv pomáhali při zajištění bohoslužeb, výuky 
náboženství, farních zájezdů, oprav a údržby kostelů i fary a podíleli se ještě mnoha jinými 
způsoby na tom, aby naše farnosti fungovaly. Jsem zavázán všem, kdo mně osobně podpořili po 
nepříjemné autohavárii a krádeži na faře. Všem zaplať Pán Bůh, jenž nejlépe ví, jak kdo přispěl 
a neošidí nikoho o spravedlivou odměnu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

     Povídačka 
     Je přetěžké promýšlet,po té pak povídat příběhy počínající písmenem P. Protože pořádně 
přemýšlela paní Helena Hochmutová, přináší podivné povídání pro pousmání. Pozorně prosím 
přečtěte. 
     Povídám přátelé parádní povídačku pro poslední prosincový podvečer: Pan profesor Polívka 
pobýval před pedagogickou pracovnou. Po práci potřeboval pořádně protáhnout potuhlou 
postavu, především pak posilovat, přeskočil parádně plot. Potom proběhl podchodem, po té 
přes park pěkně přefrčel, pak pečlivě promasíroval přetaženou postavu. Poněvadž přiběhl 
přesně před první panelák pražského předměstí, pískl pilně přichystanou písničku. 
Předpokládal, pokud perfektně pískne, přiběhne před pána poslušně procvičený pejsek. Potom 
pes poběží první, pan profesor Polívka psa pomalu předbíhá – pejsek poslušně přibrzdí, protože 
pedagog právě přistává přesně v pět před původní pracovnou pedagogického personálu…. 
     Pakliže pozorně přečtete pečlivě propracovaný příběh, poděkuji perfektnímu publiku, 
protože poutavě povídám pořádné pitominky. Potlesk povolen!! 

 
 
 

Zprávy a oznámení 
Prosba o modlitbu 
V pondělí 14. prosince zemřel ve věku 86 let bývalý zdejší duchovní správce P. František Uhlíř. 
Působil zde po P. Vlkovi a před P. Stulíkem v létech 1978-1980. Posledních sedm let prožil 
v kněžském domově v Českých Budějovicích. Pohřben byl v sobotu 19. prosince v Květově 
u Milevska. Vzpomeňme na něj v modlitbě. 
 

Upozornění 
V úterý 29. prosince nebude sloužena mše sv. Musím odjet do Prahy a nevím, přesně v kolik hodin 
se vrátím. Intenci odsloužím ve Starém Rožmitále po svém návratu. 
 

Koncert prof. Raka 
Ve středu 30. prosince se ve farním kostele ve Starém Rožmitále uskuteční koncert prof. Štěpána 
Raka. Na koncertě zazní duchovní skladby J.J. Ryby v transkripci pro klasickou kytaru a další 
duchovní hudba. Na varhany zahraje Adam Viktora, profesor plzeňské a pražské konzervatoře. Na 
tento koncert bylo nutno včas zajistit vstupenky. Mše v městském kostele bude až od 18.00 hodin. 

 
 

Přeji všem farníkům 

i čtenářům farního 

zpravodaje pokojné a 

radostné prožití svátků 

našeho vykoupení a 

vyprošuji ochranu Matky 

Boží do nového roku. 

 

Váš P. Ivo Prokop 

 

 

 

 

Vánoce v našich kostelích  
 

čtvrtek 24. prosince – Štědrý den 

15.30 hod. – malá půlnoční - mše svatá v městském kostele sv. Jana Nepom. 
 

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  
 

pátek 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. Hvožďany – 9.45, Bohutín – 11.30 hod. 
 

sobota 26. prosince – svátek sv. Štěpána  
8.15 hod. – mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého se zpěvem koled na závěr 
Hvožďany – 9.45 hod., Bohutín – mše nebude 
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 
 

neděle 27. prosince – svátek sv. Rodiny 
8.15 hod. – mše svatá s obnovou manželských slibů ve farním kostele Povýšení 
sv. Kříže ve Starém Rožmitále Hvožďany – 9.45, Bohutín – 11.30 hod. 
 

čtvrtek 31. prosince – sv. Silvestr, konec občanského roku 
15.30 hod. – mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého na Náměstí 
 

pátek 1. ledna 2009 – slavnost Matky Boží Panny Marie 
8.15 hod. – mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále 
Hvožďany – 9.45, Bohutín – 14.00 hod. 
 

neděle 3. ledna – slavnost Zjevení Páně, Tří králů (6.1.) 
8.15 hod. – mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále 
Hvožďany – 9.45, Bohutín – 11.30 hod. 
 

neděle 10. ledna – svátek Křtu Páně – konec vánočního období 
8.15 hod. – mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále 

Hvožďany – 9.45, Bohutín – 11.30 hod. 



VÁNOČNÍ PŘÍLOHA  
NEJEN PRO DĚTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Přijměte tyto obrázky jako malý vánoční dárek. Děti se je mohou vybarvit nebo vystřihnout 
a použít jako dekoraci na oknech nebo jinde. 


