
Opravy ve Hvožďanech 
V letošním roce jsme po dlouhé snaze poprvé obdrželi dotaci z programu ministerstva kultury na 
restaurování mobiliáře kostela ve Hvožďanech. Oprava je rozvržena na několik let. Letošní 
příspěvek 100.000,- Kč umožní restaurování svatostánku a menzy hlavního oltáře. Podíl farnosti 
bude 20.000,- Kč. V současnosti jsou svatostánek i menza v ateliéru restaurátora pana Jaroslava 
Fuky. Zpět do kostela se vrátí patrně v listopadu. Příští rok by měly práce pokračovat na dalších 
částech hlavního oltáře. Také se už rozběhla oprava dekorativních maleb na stěnách kostelního 
presbytáře. Dokončení se předpokládá v průběhu září letošního roku.      
 

Mše sv. na Třemšíně 
Jak už bylo zveřejněno dříve, uskuteční se poutní mše sv. u kapličky na vrcholu Třemšína v neděli 
9. 8. od 10.30 hod. Doporučuji putovat doopravdy, tedy jít pěšky nebo alespoň jet na kole. Pro ty, 
kterým nezbývá než použít motorové vozidlo, budou v tento den otevřeny závory na cestách. 
Nedělní mše ve Starém Rožmitále, Bohutíně ani ve Hvožďanech nebude, ale je možno využít mši 
s nedělní platností slouženou v sobotu večer od 18.00 hod. v městském kostele v Rožmitále. 
 

Mše v domově důchodců 
V rožmitálském domově důchodců se budou konat v měsíci srpnu bohoslužby ve čtvrtek 13.8. a ve 
čtvrtek 27.8. vždy od 14.30 hod. v ústavní kapli. 
 

Mariánská  mše ve Vacíkově 
V návesní kapličce ve Vacíkově bude sloužena mše sv. o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 
v sobotu 15. 8. a to od 14.00 hod. 

 
Úmysly mší svatých od 3. do 30. srpna 2009 

 

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  
 
 

 

 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
℡ 318 665 182  Uzávěrka příštího čísla je ve středu 26.8.2009. Redakce: P. Ivo Prokop, Ivana Hoyerová 
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.volny.cz/rozmital 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ  

 
  Číslo 13   Ročník VI               2. srpna 2009 
 
 
 

Návštěva Svatého otce 
 

     Při každé mši sv. si připomínáme, že neslavíme pouze my sami, ale ve společenství s celou církví 
a výslovně při tom jmenujeme nástupce apoštola Petra, našeho papeže Benedikta. V pondělí 28. září 
o slavnosti sv. Václava však budeme moci slavit nikoliv jen v duchovním společenství s ním, ale 
přímo v jeho blízkosti na památném poutním místě ve Staré Boleslavi.  
     Z naší farnosti pojedeme za Svatým otcem autobusem, který zajistí rožmitálská farnost, ale přidat 
se k nám samozřejmě mohou i farníci z Bohutína a Hvožďan. Na mši sv. začínající v 9.45 hod. je 
z organizačních důvodů třeba předem objednat místenky prostřednictvím duchovních správců. Já 
jsem tak už pro celé osazenstvo autobusu učinil. Místenky na bohoslužbu jsou zdarma. Cenu 
jízdného včas oznámím. V kostelích bude k dispozici, jako při ostatních našich poutích a zájezdech, 
list papíru, na kterém se bude možno závazně přihlásit.  
     Vybízím vás nejen jménem svým, ale i jménem našich biskupů, abyste tuto vzácnou příležitost 
využili a přijali pozvání Kristova náměstka k jednomu eucharistickému stolu a posílili tak svou víru, 
lásku i naději. Ministrantům se nabízí šance asistovat při papežské mši, což je skutečně silný zážitek, 
na který nikdy nezapomenou. Dostanou se mnohem blíže k papežskému oltáři než všichni ostatní. 
Prosím tedy rodiče, aby ministranty povzbudili k účasti, zrovna tak jako ostatní mládež. K mladým 
lidem se totiž chce papež ve Staré Boleslavi zvlášť obrátit a proto pro ně budou k dispozici místenky 
na přední místa. Papež k nám všem putuje, aby ukázal svou starost o naši zemi. Tak také my 
putujme k němu, abychom od něj obdrželi apoštolské požehnání. Určitě je na místě připravit se na 
toto vzácné setkání také modlitbou, aby bylo opravdovou posilou nejen pro nás, ale i pro našeho 
Svatého otce. 

P. Ivo Prokop 
 

Bože, náš nebeský Otče, děkujeme ti, že nás navštíví Svatý otec Benedikt XVI. 

Veď nás svou láskou, abychom se dobře připravili na setkání s tím, kdo řídí celou církev. 

Abychom ho přijali jako Marta a naslouchali mu jako Maria, když je navštívil Kristus. 

Dej nám: ať se zpevní naše víra, abychom pozorně naslouchali jeho slovům; ať se s nadějí 

otevřou naše srdce, neboť nám jistě přináší dobrou zvěst; ať se rozhoří naše láska, aby se 

u nás cítil dobře. 

Dopřej nám, abychom mu mohli ukázat mnoho dobrých činů a udělali mu tím radost. Dej, aby 

dny, které v naší vlasti stráví, byly pro něho i pro nás a celou společnost přínosem a 

povzbuzením. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

(S církevním schválením předsedy ČBK, Mons. Jana Graubnera, 
čj. 120/2009 ze dne 11.3.2009.) 

Po   17.8.   mše sv. není Po    24.8.  mše sv. není 
Út   18.8.   
M 

Na dobrý úmysl Út    25.8. 
M 

Na dobrý úmysl 

St   19.8. 
M 

Na dobrý úmysl a za † rodiče St    26.8. 
M      

Na poděkování a za další Boží pomoc 
a ochranu a za d. v o. 

Čt   20.8. 
m   

Za † Jarmilu Váňovou Čt    27.8.     
m 

Na poděkování s prosbou o Boží 
pomoc 

Pá   21.8.      
M 

Za rodinu Brindzovu a Dvořákovu Pá    28.8.     
M                  

Za † Josefa Drazdíka, jeho rodiče a 
rodiče Větrovských 

So   22.8.   
M 

Za rodinu Salivarovu, Kodatovu a 
Sýkorovu 

So    29.8.  
M         

Za Marii a Františka Kovaříkovy a 
jejich syny a dceru 

Ne   23.8. 
R   

Za Boženu Muchkovou, jejího 
manžela a d. v o. 

Ne    30.8.        
R   

Za farnosti 

Po   3.8. mše sv. není Po   10.8. mše sv. není 
Út    4.8.   
M 

Na dobrý úmysl Út   11.8.   
M 

Na dobrý úmysl 

St   5.8.   
M  

Za Lucii a Patrika Klementovy St   12.8.   
M 

Za † Jarmilu Váňovou 

Čt   6.8.   
m 

Za † Jarmilu Váňovou Čt   13.8. 
m 

Za Alenu Kulíkovou roz. Brdovou 

Pá   7.8.      
M 

Za Josefa a Kateřinu 
Handschuhovy a jejich rodiče  
a Zdeňka Šmída  a jeho matku 

Pá   14.8. 
M              

Za rodinu Holanovu 

So   8.8.   
M  

Za rodinu Ježkovu a Měšťákovu a 
za Ing. Josefa Matouška 

So   15.8.   
M 

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

Ne   9.8.   
Třemšín 

Za † Barboru Novotnou a rodiče 
z obojí strany 

Ne   16.8.   
R 

Za Josefa Hudečka, rodinu Sýkorovu 
a Salivarovu 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



Základní informace pro účastníky mše svaté se Svatým otcem Benediktem XVI.  
ve Staré Boleslavi 
 

Místenky si objednávejte ve farnostech. 
Kdy: Pondělí 28. září 2009 v 9:45 hodin. 
Kde: Stará Boleslav – travnatá plocha v blízkosti 
Mělnické silnice. 

Místenky: Z důvodů klidného průběhu zaplňování 
sektorů v prostoru mše svaté je třeba objednat místenky pro účastníky bohoslužby se Svatým 
otcem, a také zvlášť místenky pro ministranty a mládež. Je možné přihlásit handicapované 
osoby a vozíčkáře s doprovodem, pro které je také připraven zvláštní sektor s omezenou 
kapacitou. 
Nahlášeným handicapovaným bude umožněn příjezd automobilem do blízkosti jejich sektoru a 
parkování na zvláštním parkovišti. Místenky a podrobné informace budou rozeslány v prvé 
polovině září. 
 

Mládež a ministranti: Mladší 15 let se mohou také hlásit; dbejte na to, aby je doprovázela 
osoba starší 18 let, která za ně ponese zodpovědnost. Někteří z ministrantů budou vybráni, aby 
doprovázeli kněze při podávání svatého přijímání. 
 

Doprava: 
 

VLAKOVÁ DOPRAVA : budou posíleny běžné vlakové spoje; kromě pravidelných spojů 
budou vypraveny zvláštní vlaky. Jízdní řád posílených a mimořádných spojů bude zveřejněn 
začátkem srpna na www.navstevapapeze.cz a bude k dispozici ve farnostech u duchovních 
správců v podrobných informacích na začátku září.  
 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA : pro autobusy s poutníky bude zajištěno parkování ve 
vzdálenosti cca 1 kilometr od areálu konání mše svaté; podrobnosti k příjezdu budou 
zveřejněny začátkem září (místo a způsob sjezdu z rychlostní komunikace R10).  
 

KYVADLOVÁ DOPRAVA : Autobusy z Prahy (Černý Most, Letňany) do Staré Boleslavi 
budou jezdit v nejkratším možném intervalu. Jízdní řád bude zveřejněn s podrobnostmi 
týkajícími se jízdného.  
 

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA : Podle dopravního řešení bude Stará Boleslav ve dnech 
27. září a 28. září uzavřena pro provoz osobní dopravy. Sjezd na odstavné parkoviště P1 
z rychlostní komunikace R10 ve směru od Prahy bude až na EXIT 17. Na odstavné parkoviště 
P2 bude příjezd od Mělníka po silnici č. 331. Parkování v Brandýse nad Labem 
nedoporučujeme vzhledem k větší vzdálenosti od areálu bohoslužby. Podrobnosti budou 
zveřejněny v září. 
Se zřetelem k dopravním omezením a předpokládaným čekacím dobám při parkování je 
potřeba plánovat příjezd s dostatečným předstihem. 
PĚŠÍ DOPRAVA: Vzhledem k opravě mostů ve městě je omezený pěší přístup od Brandýsa 
nad Labem; automobilová doprava v tomto směru je zcela vyloučena, pro pěší bude fungovat 
stávající lávka. 
 

Přístup do sektorů: Areál konání bohoslužby bude otevřen v pondělí 28. září od 4:00 hodin. 
Od 6:00 hodin začne společný program. Sektory budou označeny souřadnicovým systémem, 
toto označení bude na jednotlivých místenkách. Poutníci by měli být v sektorech nejpozději 
v 9:00 hodin. Dobrá viditelnost bude zajištěna velkoplošnými obrazovkami. 
 

Místa k sezení: V sektorech je možné využít vlastní skládací židličky. 
 

Hygienické zázemí: V areálu bude umístěno dostatečné množství mobilních WC. 
 

Občerstvení: Před vstupem do areálu a ve městě Stará Boleslav budou umístěny prodejní 
stánky s občerstvením. 
Zdravotní služba: Na označených místech v areálu konání mše svaté bude k dispozici 
zdravotní služba se zajištěnou dostupností do všech sektorů; v každém sektoru bude k dispozici 
dvojčlenná zdravotní hlídka. 
Upozornění: Během bohoslužby je pro uchování soustředění a důstojnosti třeba zachovávat 
klid. 
Podrobné informace včetně mapky s vyznačenými možnostmi parkování a plánku 
prostoru konání mše svaté budou zaslány spolu s místenkami. 
 
Předprogram pro mládež ve Staré Boleslavi 
Mladí lidé se ve Staré Boleslavi společně setkají již o den dříve  
 

V čase návštěvy Svatého otce v naší zemi se mládež zúčastní vlastního předprogramu, který 
začne v neděli 27. září 2009 od 19.30 na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. K vidění 
budou scénky, vystoupí i pozvaní hosté. Program hudebně doprovodí skupina Credenc. 
Předpokládaný konec je ve 22.30, poté je možnost soukromé adorace v bazilice. Účastníci 
mohou nocovat ve vlastních stanech na louce, kde budou následující den slavit mši svatou se 
Svatým otcem. 
V den setkání se od 6.00 hodin promítá film, o půl hodiny později začne samotný ranní 
program, kterým provázejí moderátoři. Během programu se mladí setkají se sv. Václavem a 
připomenou si předchozí setkání papeže s mládeží u nás i ve světě. O hudební doprovod se 
postará skupina Credenc spolu se Scholou brněnské mládeže (SBM). 
Mladí lidé se zapojí i do mše svaté, která začne v 9.45 hodin. Po skončení bohoslužby se 
s mládeží setká Svatý otec, který ji povzbudí svým slovem. Zástupci této věkové kategorie mu 
také předají dary - fotoknihu a peněžní šek „Dar pro Afriku“. 
________________________________________________________________________________ 

Zprávy a oznámení 
Sbírka na postižené povodněmi 
Při nedělní sbírce dne 26.července na pomoc lidem postiženým povodněmi se vybralo v Rožmitále 
22.460,- Kč a v Bohutíně 4.060,- Kč. Při téže sbírce ve Hvožďanech v sobotu 25. července se 
vybralo 2.202,- Kč. Sbírky byly odeslány na povodňové konto katolické Charity. Všem dárcům 
velice děkuji za jejich štědrost. 
 

Oprava kostelní věže 
Dlouho očekávaná oprava fasády věže ve Starém Rožmitále by měla začít v prvních srpnových 
dnech. Na opravu, kterou bude provádět písecká firma Vertigo, nám přispěl Středočeský kraj 
částkou 150.000,- Kč a také město Příbram přislíbilo z peněz, které na tyto účely dostává od 
ministerstva kultury, 89.000,- Kč. Rozpočet však činí 447.000,- Kč. Budeme tedy muset značnou 
část nákladů uhradit z prostředků farnosti a z darů. Velice vás tedy prosím, pokud máte možnost, 
přispějte na tuto akci, aby byl náš kostel opět krásný a byl dobrou vizitkou naší farnosti. Také uvítám 
kontakty na případné sponzory, kteří by byli ochotni darovat nějakou větší částku. Tyto dary je 
možno odečítat z daní. 
 

Křtitelnice v Bohutíně 
Bohutínská farnost neměla dlouhá léta k dispozici důstojnou křtitelnici. Šťastnou náhodou se mi 
však podařilo nalézt na kostelní půdě původní cínovou křtitelnici z přelomu 16. a 17. století, která 
byla považována za odcizenou. Pro velice špatný stav však tuto křtitelnici nebylo možno využít. Až 
letos se díky příspěvku 40.000,- Kč z rozpočtu krajského úřadu podařilo křtitelnici restaurovat. 
Celkově vyšla obnova na 55.000,- Kč a velice zdařile ji provedl restaurátor pan Michal Eisler 
z Prahy. Nyní už zbývá jen si přát, aby vzácná památka sloužila svému původnímu účelu a stála na 
počátku dobrého křesťanského života co nejvíce dětí. 
I letos pokračovala oprava zdí kolem areálu bohutínského kostela. Včas, tedy do pouti, zpevnila a 
omítla dlouhou zeď na pravé straně od kostela firma pana Majera. Akce se uskutečnila díky 
příspěvku 70.000,- Kč od Obecního úřadu v Bohutíně. 


