
Zprávy a oznámení 
Školení mladých kněží 
V úterý 11. 12. se zúčastním pravidelného školení mladých kněží na biskupství  
v Českých Budějovicích. Mše sv. proto v tento den v Rožmitále nebude.  
 

Mše svatá v domově důchodců 
Ve čtvrtek 13. 12. bude sloužena mše sv. v rožmitálském domově důchodců. Začátek je jako 
obvykle ve 14.30 hod. Mši doprovodí zpěvem náš dětský sbor. 
 

Koncert v městském kostele 
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby si vás dovoluje pozvat na tradiční předvánoční koncert 
svých žáků, který se uskuteční ve čtvrtek 20. prosince od 16.00 hodin v městském kostele. 
 

Dětská mše 
Mše sv. se zaměřením pro děti a mládež bude sloužena v pátek 21. 12. od 18.00 hod. v městském 
kostele. Zazpívá při ní dětská schola. 
 

Betlémské světlo 
Skauti i letos přivezou z Ježíšova rodiště plamínek světla symbolizující radost a naději Vánoc. Do 
Rožmitála připutuje Betlémské světlo v sobotu 22. 12. v 16.19 hod. na vlakové nádraží. 
V 16.45 hod. by pak mělo dorazit pod adventní strom na Náměstí. Později bude plamínek hořet na 
paškálu v kostele sv. Jana Nepomuckého i ve farním kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém 
Rožmitále. 
 

Adventní zpovídání 
K přípravě na vánoční svátky patří i přijetí svátosti pokání. V adventě tudíž budu zpovídat půl 
hodiny před každou mší sv. a na požádání i po mši. Je možno si domluvit zpověď i na faře. Ve 
středu 19. 12. pak plánuji zpovědní den. Ke zpovědi bude možno přistoupit v městském kostele od 
16.00 hod. Účast na zpovídání přislíbil i P. Škrňa ze Svaté Hory. Upozorňuji, že na Štědrý den a na 
Boží hod vánoční se zpovídat nebude.  
 

Upozornění 
V době adventní a vánoční se nekonají středeční setkání nad Písmem svatým. Pokračovat budeme 
až po Novém roce. 

Úmysly mší svatých od 10. do 23. prosince 2007 
 
 

 

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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Promluva u vánočního stromu 

 

     Scházíme se na začátku adventu, abychom společně vstoupili do velice zvláštního času. Je to čas 
očekávání, čas, kdy je nám dobře, protože se na cosi těšíme. Jenže co my vlastně očekáváme, nač se 
to těšíme? 
     Optimista by řekl, že se těší na dárky, na štědrovečerní dobroty, na domácí pohodu a pohádky 
v televizi. Proč se však kvůli tomu scházet už dnes, na začátku prosince? Jaký to má smysl?  
     Skeptik by řekl, těšte se, však se za čtyři týdny dočkáte samých krásných věcí: plateb u lékaře, 
zvýšení daní, zdražení elektřiny a mnoha jiných radostí. Jako by tedy byl spíše důvod obávat se, či 
být naštvaný, ale rozhodně ne slavit.  
     Ale přesto, navzdory tomu všemu, se zde scházíme a očekáváme něco krásného. Začínáme slavit 
advent tak, jak jej slaví křesťané už stovky let, v dobách dobrých i zlých, časech příjemných i 
obtížných. Myslím si, že smysl adventu nám nejlépe naznačí vánoční strom, u nějž se scházíme.  
    Strom ukazuje do výšky, má zelené větve a je krásně ozdobený a zářící. Kolemjdoucí se u něj 
zastaví, postojí, pohlédne vzhůru a potěší se. Advent, stejně jako ten strom, nám naznačuje, že máme 
zvolnit svůj poklus životem. Na chvíli se zastavit, zvednout svůj zrak od všedních starostí, od šedé 
břečky na asfaltu, od plakátů s akčními slevami a chvátajících davů, vzhůru k obloze.  
     A najednou uvidíme mnohem víc, než běžně vnímáme. Třeba jen krásné štíty domů a nad nimi 
hvězdy či snášející se vločky sněhu. Najednou si možná uvědomíme, že kousek nad našimi 
ustaranými hlavami začíná nekonečný vesmír, plný tajemství a divů. Uvědomíme si, že ve svém 
nitru toužíme po opravdovém dobru, pokoji, jistotě a kráse, po tom, co v žádném obchodě koupit 
nemůžeme. Najednou si vzpomeneme, že pro svůj život nepotřebujeme jen peníze, práci, jídlo, 
mobily a auta, ale i trochu pochopení a lásky od našich blízkých, nějaký cíl, jakousi naději, důvod, 
proč má to, že žijeme, stárneme a lopotíme se, vůbec smysl.  
     Zastavit se můžeme nejen pod vánočním stromem, ale i při posezení s přáteli, s rodinou, s těmi, 
na něž jindy nemáme čas. Možná pak také uvidíme a uslyšíme mnohem víc, než běžně vnímáme, 
všimneme si, jak jsou pro nás druzí důležití. V adventě nemáme pouze nakoupit, uklidit a uvařit, ale 
především něco pozitivního zažít. Ochutnat kromě svařáku i vnitřní klid, radost, kterou působí, když 
dokážeme být štědří, krásu toho, když nikam nespěcháme.  
     Víme však, jak často se nám adventní náladu nedaří nastartovat, jak se nám často advent vůbec 
nepovede, uteče nám dříve, než si jej vůbec uvědomíme a ještě na Štědrý den jsme zavaleni úkoly, 
starostmi a nervozitou.    
     Naštěstí tak, jako má vánoční strom i uprostřed šedé zimy svěží zelené větve, má člověk, i když 
se mu nedaří, uprostřed všech obtíží, s nimiž se potýká, velkou naději. Tak jako svítí na vánočním 
stromě barevné ozdoby, svítí i nám, v temnotě našich starostí a obav, světlo Vánoc. Toto světlo nás 
ujišťuje, že nezáleží jen na nás. My zde nejsme sami. Je zde někdo, komu nejsme lhostejní, kdo 
s námi soucítí, kdo nám připravuje vše, po čem marně toužíme.  

Po   10.12. mše sv. není Po  17.12. mše sv. není 
Út   11.12.   
M 

mše sv. není Út  18.12. 
M 

Za Františku Kozlovou a její děti 

St    12.12.   
M 

Za Antona Jarábka St   19.12.  
M 

Za Miloslava Muchnu a jeho 
rodiče 

Čt    13.12.  
m  

Za Karla Kozla a d. v o. Čt  20.12. 
m 

Za † Jiřího Váně 

Pá   14.12.     
M    

Za rodiče Kulovaných a dceru Marii Pá  21.12.             
M 

Za rodinu Holanovu 

So    15.12.  
M 

Za Mirka Roma a jeho rodiče So  22.12.   
M 

Za † Marii Čípelovou 

Ne   16.12.   
R 

Za farnosti Ne  23.12.   
R   

Volná intence 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



     Bůh není nevšímavý, nezapomněl na nás, ale o prvních Vánocích přišel na svět, aby byl mezi 
námi. Přišel do světa, který nebyl lepší než ten dnešní, snášel vše, co tíží i nás, aby nás pozval 
k sobě. Udělal si na nás, uchvátané lidi, čas. Řekl, že všechno, po čem v skrytu toužíme, můžeme 
opravdu dostat. Celý náš život je jakýmsi dlouhým adventem, přípravou, očekáváním, na jehož 
konci budou definitivní, věčné Vánoce, chvíle, kdy dosáhneme štěstí tak velkého, že si je vůbec 
nedokážeme představit.  
     Jestliže uvěříme, že nás chce někdo takto štědře obdarovat, dát nám víc, než vůbec tušíme, tak je 
to jistě důvod k radosti a velkému těšení, a je to ten nejhlubší důvod, proč jsme se zde dnes sešli. 
 

P. Ivo Prokop 
 

     Z historie 65. část – P. František Roubík (22.) 
 

     Minulý díl našeho historického seriálu jsme celý věnovali finančním záležitostem fary, v tomto 
se, alespoň zpočátku, vrátíme k věcem duchovním. Postupně se ale řeč opět stočí jinam, totiž 
k rysům doby tak podobným té dnešní.  
      „Mše sv. s kázáním v Záběhlé Zadní byla 5. 10. 1924 v neděli venku u zvonice. Školní dítky 
přistoupily k sv. přijímání. Mešní píseň s nimi zazpíval p. Reitmeier, krejčí z Rožmitála pod 
Třemšínem. Účastníků, zvláště žen, bylo dosti. Ale není radno sloužiti v Záběhlé mši sv. venku. Vítr, 
který jest tam domovem, bral velkou i malé svaté hostie. Bude nesnáz se mšemi svatými v Záběhlé. 
Nejdp. biskup si přeje, aby v Záběhlé mše sv. byly častěji. V nesvěcené socialisty a nevěrci střežené 
škole a při učitelstvu proti církvi a náboženství tak zahroceném to nepůjde, v některé světnici sloužiti 
mši sv. je illusorní, ježto se do ní vejde sotva několik školních dětí, v sále hostince, kde bývají 
dupárny, mše sv. se nehodí. Uvidíme!“ 
     „Roku 1922 a 1923 v létě konal u pomníku padlých vojínů ve Vranovicích roku 1920 ritem řím. 
katolickým požehnaného československou bohoslužbu prof. Kalous z Příbrami, profesor státní 
reálky, který vodí průvody pohřební a jest duchovním církve této. Na Příbramsku je původcem a 
vůdcem těchto odpadlíků. Ve Vranovicích mezi mužskou mládeží pro odpady agitoval Mora, syn 
hostinského, zaměstnaný při horním závodu na Březových Horách a podařilo se mu některé mladíky 
pohnouti k zřeknutí se jejich mateřské víry. Učitel Frant. Červený, rodák ze Starého Rožmitála, 
bývalý ministrant, který byl až do oktávy v arcib. konviktu v Příbrami a jako student sexty doma 
ministroval a jehož matka chodívala každodenně na mši sv., v agitaci Morovi pomáhal a otec Morů, 
hostinský, též. Aby katolíci právo na pomník si obnovili a sobě uvědomili, že padlí vojíni na pomníku 
uvedení vesměs byli jejich katolíci, sloužena byla u pomníku mše sv. s kázáním dne 15. srpna 1925 
od Jeho Mil. vsdp. preláta a kapitulního děkana z Č. Budějovic Th.Dr. Antonína Mráze a rok před 
tím v neděli 12. 10. 1924 od faráře Roubíka.“ 
     Z úvodního vyprávění poznáváme, jak je pro církev důležitý prostor určený duchovním věcem – 
kostel či kaple. Jak podstatné je, mají-li se křesťané kde ke mši svaté scházet a je-li to prostor pro 
bohoslužbu vhodný. V dnešní době, kdy máme kostelů „nadbytek“ nebo spíše nedostatek věřících, 
to zřejmě již tak silně nepociťujeme. Zpohodlnělým už dnes kostel nevyhovuje vůbec, protože je tam 
zima nebo špatné lavice, zpívají se tam „starodávné“ písně, dlouho to trvá a říká se tam to, co 
nechtějí slyšet. Jednou za týden se to možná ještě nějak přežije, případně se tam zajde jen o svátcích 
či na pohřeb. Společnost dnes nemá kostely v takové úctě, v jaké je měli naši předkové, většina 
populace se v kostele chová naprosto nevhodně, jsou i jedinci, kterým nepřijde zvláštní přivést do 
kostela psa, chovají se hlučně a kostel považují přinejlepším jen za docela hezkou a historicky 
cennou stavbu. I my křesťané se někdy v kostelích chováme hůř než doma, a co je nejhorší, zřejmě 
si to ani neuvědomujeme. 
     Většina dětí vyrostlých v ateistickém prostředí vůbec netuší, jak své chování přizpůsobit kostelu, 
místu tak posvátnému, nerozumí ani významu toho slova. A právě nyní, před Vánoci, máme 
možnost dětem kostel ukázat, vysvětlit jeho význam v životě křesťana i ateisty, poradit, jak se 
chovat. Náš farní kostel navštíví během adventu několik desítek dětí. To, co zanedbali jejich rodiče a 
učitelé, neboť i v jejich výchově to bylo kdysi zanedbáno, se těžko dožene jedinou návštěvou 

kostela, avšak nemůžeme to vzdát. Kdyby si byť jen jedno z nich vzalo k srdci něco z toho, co zde 
vyslechne, nebyla naše snaha marná. Mocné působení Ducha svatého, již mnohokrát prokázané 
právě na tomto místě, nám bude jistě nápomocno i tentokrát a malí i velcí návštěvníci našeho 
krásného kostela za přispění Rybovy hudby a jedinečného zvuku starorožmitálských varhan zde 
snad zažijí alespoň kousek „čehosi krásného“. 
     Zmínka o bohoslužbách československé církve a o vztahu mezi církvemi nám ukazuje, jak chyby 
jednotlivců ovlivňují celek – národ i církev. A za chyby se platilo, platí a bude platit vždycky. 
A protože skutečná spravedlnost na světě nemůže existovat, doplatili, doplácejí a budou na ně 
doplácet i nevinní čistého srdce. Božská spravedlnost jim však dá „uzřít svou tvář“ a to je ta největší 
odměna pro ty, kteří dobře pracovali, pracují a budou pracovat na Božím díle.  
 
 

(Pokračování příště)                                                                                                                       Ivana Hoyerová 
 

 

Vánoce vVánoce vVánoce vVánoce v    rožmitálských kostelíchrožmitálských kostelíchrožmitálských kostelíchrožmitálských kostelích 
 

pondělí 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  
 

úterý 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 
 

středa 26. prosince – svátek sv. Štěpána  
8.15 hod. – mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého se zpěvem koled na závěr 
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 
 

čtvrtek 27. prosince – svátek sv. Jana Evangelisty 
18.00 hod. – mše sv. se žehnáním vína v kostele sv. Jana Nep. na Náměstí 
 

neděle 30. prosince – svátek sv. Rodiny 
8.15 hod. – mše svatá s obnovou manželských slibů ve farním kostele Povýšení 
sv. Kříže ve Starém Rožmitále 
 

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

Úterý 1. ledna 2008 – slavnost Matky Boží Panny Marie 
8.15 hod. – mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále 
 

Neděle 6. ledna – slavnost Zjevení Páně, Tří králů 
8.15 hod. – mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále  
 

Neděle 13. ledna – svátek Křtu Páně – konec vánočního období 
8.15 hod. – mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále 


