Zprávy a oznámení
Pohřeb v Bohutíně
V úterý 2. února se v bohutínském kostele koná rozloučení se zemřelým panem Vladimírem
Melicharem z Bohutína. Začátek pohřbu je v 15.00 hod.

FARNÍ ZPRAVODAJ

Svatoblažejské požehnání
Tradiční požehnání na přímluvu sv. biskupa a mučedníka Blažeje bude udělováno po mši sv. ve
středu 3. února.
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Mše v domově důchodců
V rožmitálském domově důchodců bude sloužena mše ve čtvrtek 4. února. Mše sv. začne ve 14.30
hod. v nové kapli.
Školení kněží
Pravidelné setkání mladých kněží s panem biskupem v rámci jejich dalšího vzdělávání se koná
v úterý 9. února. V tento den nebudu slavit v Rožmitále mši sv. Intence připadající na tento den bude
odsloužena nazítří ve středu 10. února.
Vizitace
V pátek 12. února bude konat nepomucký pan vikář P. Vítězslav Holý v naší farnosti kanonickou
vizitaci. V rámci vizitace bude také sloužit večerní mši sv. v městském kostele. Na tuto mši vás
spolu s ním srdečně zvu.
Poděkování
Děkuji všem, kdo se zúčastnili adorace při oslavě našeho osadního svátku. Jejich modlitby určitě
velice prospěly naší diecézi.
Sbírka na pomoc Haiti
Také chci vyjádřit srdečné díky za štědré příspěvky na pomoc obyvatelům Haiti. Při sbírce 25. ledna
se v rožmitálské farnosti vybralo 25.822,- Kč, ve Hvožďanech 3720,- Kč a v Bohutíně 4759,- Kč.

Úmysly mší svatých od 1. do 14. února 2010
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.
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1.2.
2.2.

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
M: Út, St 17.00 hod. Pá, So 18.00 hod. M - městský kostel sv. Jana Nep. na náměstí

4.2.

mše sv. není
Za Marii a Josefa Varvařovských,
4 děti a vnučku Janu
Za ochranu a Boží požehnání pro
dceru a její rodinu
Na dobrý úmysl dárce

5.2.

Za † Oldřicha Ptáčka

6.2.

Za rodiče Falisovy, zetě Tibora a
celý rod
Za farnosti

3.2.
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mše sv. není
mše sv. není

Za Miladu Folaufovou a její
rodiče
11.2. Za Boží milosrdenství pro
zbloudilé a nevěřící
12.2. Volná intence

10.2.

13.2. Za † Josefa Hrubého
14.2. Volná intence
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Nahlédnutí do farních statistik
Starý Rožmitál
Začátek nového roku je tradičně dobrou příležitostí, abychom se podívali, jaký byl rok
předchozí. Proto nebude jistě na škodu zveřejnit některé statistické údaje týkající se naší
farnosti:
Udělené svátosti křtu
23
Církevní sňatky
2
I. svaté přijímání
1
Církevní pohřby:
14 (do země 10 , kremace 4)
Pomazání nemocných:
9
Na křest se u nás připravuje jeden katechumen.
Na tomto místě bude také vhodné uvést jakousi finanční uzávěrku za rok 2009 v naší
farnosti. K 1. lednu roku 2009 začínala farnost s finančními prostředky ve výši 201 245,98
Kč.

Celkem příjmy za rok 2009 činily

698.931,12 Kč

V kostelních sbírkách se celkem vybralo 234.919,- Kč a fyzické osoby věnovaly
finanční dary ve výši 108.100,- Kč. Od krajského úřadu jsme dostali dotaci 150.000,- Kč.
Ministerstvo kultury poslalo 90.000,- také jsme získali grant od Nadace partnerství –
strom života na výsadbu stromů ve výši 18.000,- Kč. Ze sbírek mimo jiné Charita obdržela
3246,- Kč. Na potřeby diecéze jsme poukázali 3001,- Kč. Sbírka na bohoslovce přinesla
1773,- Kč. Sbírka na misie činila 16.297,- Kč. Sbírka na „svatopetrský haléř“ dosáhla
6272,- Kč. Odvody diecézi tvořily 7370,- Kč. Také jsme vybírali na návštěvu Sv. otce a to
3839,- a na televizi Noe, přičemž sbírka činila 3333,- Celkem jsme odeslali sbírky a
odvody ve výši 48.131,- Kč. Na pomoc lidem postiženým povodněmi na Moravě jsme
v létě vybrali a věnovali 22.460,- Kč.
Jaké byly výdaje na opravy? V uplynulém roce činily výdaje na opravy památek
(především omítky na věži farního kostela a opravy kanalizace a okapů na kostele

městském) 307.161,30 Kč. Ostatní opravy stály 50.381,- Kč. K větším výdajům patřila
oprava kněžské hrobky na starorožmitálském hřbitově a oprava hrobu pana katechety
Ostrého na novém hřbitově. Také jsme pořídili nový koberec do boční kaple sv. Jáchyma a
Anny ve farním kostele.

Celkem výdaje za rok 2009 činily

575.934,62 Kč

Příjmy tedy letos převýšily výdaje o 122.996,50 Kč. Naše farnost tedy vstoupila do
roku 2009 s finančními prostředky ve výši 324.242,48 Kč.

Loňského roku byly v našem farním kostele při křtu přivítány v církvi tyto děti:
Klára Marie Obermajerová a Vojtěch Jan Obermajer (21.3.), Mariana Anna Šmatláková
(28.3.), Petr Patrik Soukup (25.4), Monika Marcela Tesková (2.5.), Šimon Stanislav Pánek
(2.5.), Barbora Anna Štrynclová a Veronika Jana Štrynclová (13.6.), Lubor Václav Vaško
(27.6.), David Juřica (4.7.), Marek Karel Rydrych (4.7.), Josef František Bártík (11.7.),
Tereza Marie Priskinová (18.7.), Anna Marie Vondrášková (18.7.), Ondřej Sýkora (22.8.),
Michaela Kottnerová (22.8.), Jaroslav Petr Brouček (29.8.), Tereza Petra Kadeřábková
(19.9.), Matěj Šášik (10.10.), Vojtěch Mareš (17.10.), Lucie Jana Vaníková (24.10.),
Barbora Michaela Šebková (31.10.). O velikonoční vigilii byla pokřtěna i dospělá
katechumenka Hana Ungerová (11.4.)
Milosrdnému Bohu jsme svěřili v minulém roce tyto zemřelé:
Stanislava Mužíka (23.1.), Mathildu Šámalovou (29.1), Martu Krupičkovou (25.2.), Marii
Vondráškovou (14.3.), Josefa Částku (8.4.), Ludmilu Foltovou (15.4), P. Petra Stulíka
(24.4.), Miloslava Sazimu (26.5.), Josefa Karlíka (28.6.), Josefa Hrdinu (25.7.), Miloslavu
Braunovou (28.7.), Martu Boučkovou (29.7.), Rosalii Kulovanou (21.8.), Ladislava
Štěpánka (18.9.)
Na společnou cestu životem se z našeho farního kostela vydali tito manželé:
Ing. František Částka a MDDr. Hana Ungerová (20.6.), Štěpán Melichar a Žaneta
Jeníčková (3.10.).

Hvožďany a Bohutín
Hvožďany:
Udělené svátosti křtu
0
Církevní sňatky
0
I. svaté přijímání
0
Církevní pohřby:
3 (do země 1 , kremace 2)
Pomazání nemocných:
1
Na křest se zde nikdo nepřipravuje.

Bohutín:
4
0
0
3 (všechny do země)
0
Zde též není žádný katechumen.

Loňského roku byly v bohutínském farním kostele při křtu přivítány v církvi tyto
děti:
Alžběta Zdislava Moslerová (22.2.), Rostislav Pavel Kubík (9.5.), Antonie Pavla Viktorie
Brodníčková (18.10.), Antonín Václav Kopecký (18.10.)
Milosrdnému Bohu jsme svěřili v minulém roce tyto hvožďanské zemřelé:
Annu Smrčkovou (11.2.), Marii Stupkovou (26.4) a Karolínu Šťáskovou (20.6.)
stejně jako zesnulé bohutínské:
Josefa Biskupa (21.2.), Karla Stehlíka (3.7.), Boženu Vávrovou (8.8)
Pokud se týká financí, činily příjmy farnosti Hvožďany 185.972,31 Kč. Z čehož sbírky
dosáhly 60.893,- Kč, úroky 3.545,31 Kč. Obec nám darovala 10.000,- Kč a ministerstvo
kultury přispělo částkou 100.000,- Kč. Ostatní příjmy (dědictví po P. Stulíkovi) dosáhly
9.534,- Kč.
Výdaje pak činily 212.234,- Kč. Na svatopetrský haléř jsme zaslali 1569,- Kč, na
Charitu 1893,- Kč, na misie 3256,- Kč a na bohoslovce 860,- Kč. TV Noe jsme věnovali
1243,- Kč podobně jako jsme přispěli na návštěvu Sv. otce částkou 1215,- Kč. Na potřeby
diecéze jsme vybrali 1097,- Kč. Největším výdajem bylo restaurování menzy hlavního
oltáře v ceně 119.900,- Kč. Pořídili jsme také nový pohon jednoho zvonu za 38.794,- Kč,
zakoupili průmyslový vysavač do kostela za 5.181,- Kč. Jmenujme ještě další opravy –
nový přívod elektrického proudu do zvonice za 14.280,- Kč a restaurování maleb
v presbytáři.
Podobný výběr z příjmů a vydání pro bohutínskou farnost vypadá následovně:
Příjmy za rok 2009: 212.868,75 Kč. Z toho daleko nejvíce (100 tisíc) činil příspěvek od
obecního úřadu. Středočeský kraj nám zaslal dotaci 40.000,- Kč. Při sbírkách se vybralo
50.559,- Kč, nájemné činilo 17.717,- Kč. Fyzické osoby darovaly 2.700,- Kč, úroky
vynesly 1236,75 Kč a ostatní příjmy tvořily částku 656,- Kč.
Naproti tomu výdaje dosáhly 198.038,45 Kč. Z toho stála nejvíce oprava další části zdi
u kostela 71.230,- Kč a dále restaurování cínové renesanční křtitelnice – 55.000,-Kč.
Nákladné bylo též prořezání lip v okolí kostela odbornou firmou za 29.636,95 Kč.
Biskupství jsme odvedli 6.668,- Kč, svatopetrský haléř činil 1845,- Kč, na Charitu šlo
905,- Kč, na potřeby diecéze 1021,- Kč, na misie 4666,- Kč a na bohoslovce 983,- Kč.
TV Noe od nás obdržela 1160,- Kč a na návštěvu Sv. otce jsem darovali 1127,- Kč. Další
částky jsme zaplatili za elektřinu, svíčky, hostie, víno, květiny a jiné bohoslužebné výdaje.
Všem, kdo přispěli a jakkoliv pomohli, velice děkuji a vyprošuji Boží požehnání.
P. Ivo Prokop

