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Kdo se bojíte Hospodina, doufejte v příchod dobrých věcí,  

věčného veselí a milosrdenství. 

(Sírachovec 2,9) 
 

Drazí farníci, bratři a sestry, 

Advent je v polovině, Vánoce se blíží – a s nimi i druhý příchod Ježíše Krista. To 

poslední nám nějak nejde na mysl, nechceme myslet na to, co skončí. Jsou lidé, 

kteří by Vánoce slavili celý rok, vidíme kolem sebe vánoční atmosféru již téměř 

dva měsíce, zvláště v obchodech – pochopitelně z komerčních důvodů. Ale jsou 

opravdu nenapravitelní romantici, s úsměvem zamilovaných bláznů hledí na 

hmotnou i duchovní bídu a myslí si své. Těžko budeme naopak hledat někoho, 

kdo by chtěl stále slavit svatopostní dobu, rozjímat křížovou cestu a hledět na 

kříž. Nařkli bychom jej z masochismu. Moudře nás vede Církev církevním ro-

kem, vše má svou dobu, svou barvu, svou spiritualitu. Tak si nenechme vzít zby-

tek Adventu a těšme se na Vánoce. Snad se Bůh znovu narodí v duších těch, co 

o Něm ještě nevědí, a v srdcích těch, kdož na Něj zapomněli… 

                                                                                                   Váš pater Petr 

 

Mikuláš z Myry – patron naší diecéze 
Svatý Mikuláš zprostředkovává setkání se skutečností Ježíše Krista 

(z knihy Boží světlo v naší době, vydal(o): Paulínky) 
 

Kdo jde v prvních prosincových dnech našimi ulicemi, určitě ho potká, totiž sva-
tého Mikuláše, ve více či méně odpovídajícím biskupském oděvu a jistě nikdy bez 
dlouhého bílého vousu, s nímž se ostatně znázorňoval už v 8. století. Více méně 
biskupské je také to, co mikulášové říkají a dělají. I když často spíše nahánějí dě-
tem strach, než aby zpřítomňovali světcovu lásku, o níž se vypráví v četných vari-
acích jeho legendy.  
Kým tento muž byl ve skutečnosti, téměř nevíme. Přesto, když nasloucháme nej-
starším pramenům, skrze mlhu minulosti, stále ještě lze zahlédnout zář postavy, 
která otevírá dveře adventu, to znamená, že zprostředkovává setkání se skuteč-

ností Ježíše Krista.  

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  

https://www.vira.cz/texty/knihovna/bozi-svetlo-v-nasi-dobe
http://www.paulinky.cz/


Tradice vždycky ztotožňovala svatého Mikuláše s oním biskupem Mikulášem, 
který se zúčastnil koncilu v Niceji a spolu s tímto prvním velkým biskupským 
shromážděním vyslovil vyznání o pravém božství Ježíše Krista. Šlo zde o základ 
křesťanství, o rozhodnutí, zda se křesťanství stane sektou, či něčím skutečně no-
vým, vírou v Boží vtělení. Šlo o otázku, jestli Ježíš z Nazareta byl pouze výji-
mečný duchovně založený člověk, nebo se v něm Bůh opravdu stal člověkem. 
A konečně šlo také o otázku, zda je Bůh tak mocný, že se může stát malým, zda je 
tak mocný, že nás miluje a opravdu dokáže vstoupit do našeho života. 
Mikuláš je jedním z prvních, kteří byli uctíváni jako svatí, aniž byli mučední-

ky. V čase pronásledování křesťanů se přirozeně stali důležitými ukazateli cesty 
víry ti, kteří se postavili na odpor pohanské státní moci a svůj život položili za 
svou víru. V klidných dobách, co se týče vztahu církve a státu, lidé potřebovali 
nové a jiné vzory. Mikuláš se jim do paměti zapsal jako člověk, který pomáhá. 
Jeho velikostí nebylo hrdinství, které se nechává mučit, zavřít a popravit. Jeho 

velikostí byla neustálá každodenní dobrota a laskavost. 
V jiné legendě se o tom velmi pěkně říká, že všechny možné divy dokážou napo-
dobit také kouzelníci a démoni, takže zůstávají dvojznačnými, ovšem jen jediné je 
zcela jednoznačné a vylučuje jakýkoli podvod, klam a mam: být po celý život 

dobrým, po celý život každý všední den žít víru a zachovávat lásku.  
 

 

Podzimní prázdninový pobyt na téma David a Goliáš  
 

Ve dnech 25. – 29. října se na faře v Mirovicích rozezněly dětské hlasy. Konal se 
zde podzimní prázdninový pobyt pro děti na téma David a Goliáš. Sešlo se zde 
téměř dvacet dětí nejen z březnické, rožmitálské a kovářovské farnosti. V pátek 
večer na děti čekal tradiční seznamovací program s nezbytným školením o bez-
pečnosti pobytu na faře. Večer zakončila animovaná modlitba. Sobotní ráno zača-
lo rozcvičkou na čerstvém vzduchu a následnou modlitbou. Po snídani se pak děti 
seznámily s táborovou hrou, která je za pomoci biblických textů a kvízů doprová-
zela téměř celým pobytem. Následovaly tematické hry a po obědě také scénka, 
která malým účastníkům přiblížila část Davidova příběhu, konkrétně jeho poma-
zání za krále. Budoucí izraelský král jako chlapec pásl svému otci ovce, které se 
občas někam zaběhly nebo se ztratily, proto byla součástí odpoledních tematic-
kých her i terénní aktivita „Hledání ztracené ovečky“. Při ní se z účastníků akce 
stali pastýři hledající ztracenou ovečku. Pozdě večer na děti čekala i oblíbená 
noční hra, při které měly odnést kopí od hlavy spícího krále Saula. V neděli si 
osazenstvo fary díky změně času z letního na zimní pospalo o hodinku déle, proto 
bylo na ranní mši usměvavé a svěží. Mši svatou sloužil mirovický duchovní 
správce otec Mariusz Klimczuk. Bohoslužbu střídaly tematické hry. Ty byly uve-
deny scénkou, ve které David porazil obra Goliáše. Příležitost projevit svou krea-
tivní stránku dostali malí účastníci odpoledne. Vedoucí si pro ně připravili výrobu 
těžítka na papír alias obra Goliáše. Hrozivý válečník tak získal přezdívku Šutriáš. 
Večerní blok programu zahájilo všemi oblíbené promítání „kina JohnyStar“ 



s animovaným zpracováním 
Davidova příběhu. Zábava 
pokračovala hrami ve spole-
čenském sále. Společné čtení 
z Písma svatého zahájilo te-
matický blok pondělního 
dopoledne, které bylo poně-
kud neobvykle zasvěceno 
Davidovi jako tvůrci žalmů. 
Děti si pak ve skupinkách 
vyzkoušely vytvořit žalm či 
hymnu pobytu. Všechny 
básně byly velmi zdařilé, ale 
pro zveřejnění jsme se nako-
nec rozhodli vybrat báseň, 
kterou složila chlapecká skupinka. Naleznete ji na konci článku. Dopolední du-
chovní program zakončila mše svatá, kterou sloužil březnický duchovní správce 
otec Jozef Gumenický. Odpoledne se malí účastníci vyřádili venku při oblíbeném 
indiánském fotbalu. Na tuto hru navazovalo neméně oblíbené tvoření obrázků ze 
zažehlovacích korálků. Večer pak zakončilo kino JohnyStar s filmem 12 úkolů 
pro Asterixe. Promítání předcházelo vyhlášení táborové hry. Nejlepšími vědo-
mostmi se blýskl Filip z Prahy, nejhezčí brožurku měla Kristýna ze Zahrádky 
u Petrovic. Závěrečným dnem pobytu se stalo úterý. Ani v poslední den však děti 
nebyly ochuzeny o hry včetně indiánského fotbalu a dalších aktivit. Závěrem 

článku bych před slí-
benou chvilkou poezie 
ráda poděkovala otci 
Mariuszovi Klimczu-
kovi za poskytnuté 
zázemí na mirovické 
faře, oběma otcům za 
sloužení mše svaté, 
naší kuchařce Lídě 
Lacinové za výtečnou 
krmi, všem vedoucím 
za nasazení a úžasné 
hry a vám všem za 
podporu modlitbou i 
skutkem. Bohu díky.  
 

Jménem organizátorů 

Jarka a Petr Blažkovi 

a Honza Novotný 



Hymna podzimních prázdnin  
 

 

 

Byla tu dvoumetrová potvora,  

Co vkročila nám do dvora.  

Asi už k nám nevkročí  

Má kamínek v obočí.  

David po zahradě s prakem skáče,  

Vždyť nám zabil Goliáše.  

Trefil čelo natotata,  

I když mířil na ta vrata.  

Máme tady zvoneček,  

Jmenuje se Buzeráček.  

Nikdo ho tu nemá rád,  

Jen s Jarkou je kamarád.  

Na faře se modlíme  

A na Boha věříme.  

Tento tábor mirovický,  

Hrajem fotbal indiánský.  

Máme tady Prokopa,  

Co nám prokopl vrata.  

Goliáš nám uprchl  

A David ho zapíchl.  

Takhle to tu vypadá,  

Panuje tu pohoda.  

Když už tu Goliáš není,  

Je čas i na lenošení. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Zprávy a oznámení 
 

Vzpomínkový večer na bělčického faráře P. Mráze 

Ve čtvrtek 19. 12. bude v 17 hod. mše svatá v kapli na Bělčické faře obětovaná za 

patera Mráze k 20. výročí jeho úmrtí, poté bude posezení a vzpomínkový večer 

s přednáškou a dobovou dokumentací. 
 

Betlémské světlo 

V sobotu 21. 12. by betlémské světlo mělo být skauty přivezeno na rožmitálskou faru. 
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Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 9. do 22. prosince 2019 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

farní kostel Povýšení sv. Kříže filiální kostel sv. Jana Nepomuckého 

Pondělí 9. 12. 
Slavnost Panny Marie počaté 
bez poskvrny prvotního hříchu (8.12.) 
18,00 Za Ivana Hoyera a celý rod 

  

 

 

Úterý 10. 12.  ---    

Středa 11. 12.  18,00 růženec    

Čtvrtek 12. 12.   
18,00    

far. spol. 
17,00 

mše sv. 
 

Pátek 13. 12.  
17,00 svátost smíření 
18,00 volná intence 

   

Sobota 14. 12.       

Neděle 15. 12. 

3. neděle adventní 
8,30 Za Růženu a Rudolfa Zajíčkovy, 
rodiče a sourozence 
Hudební doprovod Třemšínská kvítka 

  
10,10 

mše sv. 
11,15    
b. sl.  

Pondělí 16. 12.  ---    

Úterý 17. 12.  ---  
 18,00 farní společ. 

Panský dům 

Středa 18. 12.  
7,00 mše sv., roráty 
Na poděkování za tento rok s prosbou o B. 
požehnání, posilu a zdraví v roce příštím 

 
 

14,30 mše sv.  
Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 19. 12.    
17,00 

mše sv. 
Vzpom. večer na P. 
Mráze   fara Bělčice  

Pátek 20. 12.  
17,00 svátost smíření 
18,00 volná intence 

   

Sobota 21. 12.       

Neděle 22. 12. 
4. neděle adventní 
8,30 Za J. Foučka a rody Tesků, Foučků, 
Šourků a Petržílků Po mši sv. farní kavárna 

 
10,10 
b. sl. 

11,15 
mše sv.  



 

 

Vánoční a novoroční bohoslužby 
 

úterý 24. prosince 
15,00 – setkání s dětmi u Betléma – Rožmitál – městský kostel 
22,00 –  „půlnoční „ – vigilie Slavnosti Narození Páně + Česká mše vánoční  

 Jakuba Jana Ryby – Starý Rožmitál – farní kostel 
 

středa 25. prosince – slavnost Narození Páně, Boží Hod vánoční 
8,30 – Starý Rožmitál – farní kostel, 10,10 – Hvožďany, 11,15 – Bělčice  
 

čtvrtek 26. prosince – svátek sv. Štěpána  
9,00 – Rožmitál – městský kostel  
17,00 – Česká mše vánoční Jakuba J. Ryby (koncert) – Rožmitál – městský kostel  
 

pátek 27. prosince – svátek sv. Jana Evangelisty 
18,00 – Rožmitál – městský kostel, žehnání vína 
 

sobota 28. prosince – svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků 
9,00 – Rožmitál – městský kostel 
17,00 – Vánoční koncert Třemšínských kvítek – Rožmitál – městský kostel 
 

neděle 29. prosince – svátek Svaté Rodiny  
8,30 – mše sv. s obnovou manželských slibů – Starý Rožmitál – farní kostel 
10,10 – Hvožďany, 11,15 – Bělčice BS 
 

úterý 31. prosince – sv. Silvestr – konec občanského roku 
18,00 – Rožmitál – městský kostel – poděkování za uplynulý rok 
23,45 – adorace – Starý Rožmitál – farní kostel, 24,00 – svátostné požehnání  
 

středa 1. ledna 2020 – Slavnost Matky Boží Panny Marie 
14,30 – Centrum soc. služeb 
18,00 – Starý Rožmitál – farní kostel 
(14,00 – Bohutín + Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby) 
 

pátek 3. ledna – 1. pátek  
18,00 – Rožmitál – městský kostel, 17,00 hod. – tichá adorace 
 

sobota 4. ledna – 1. sobota 
9,00 – Rožmitál – městský kostel 
 

neděle 5. ledna – Slavnost Zjevení Páně, Tří králů  
8,30 – Starý Rožmitál – farní kostel, 10,10 – Hvožďany, 11,15 – Bělčice 
16,00 – Tříkrálový koncert žáků a učitelů ZUŠJJR – Rožmitál – městský kostel 
 

neděle 12. ledna – svátek Křtu Páně – konec vánočního období 
8,30 – Starý Rožmitál – farní kostel, 10,10 – Hvožďany, 11,15 – Bělčice BS 


