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Milí farníci! 
Prožil jsem s vámi první Vánoce a již i první Velikonoce. Je to vše nějak rychlé, takže během půlroku 
to vše, včetně seznamování s každým z vás, orientace v novém prostředí, řešení praktických záležitos-
tí, postupné vybalování a zařizování domácnosti, plány oprav kostelů, písemnosti atd. Děkuji všem, 
kdo mi s trpělivostí pomáháte. A omlouvám se těm, kterým vadí můj smysl pro humor, jiný již nebu-
du a nechci být, hodlám si uchovat onu šťávu života pokud možno až do konce života a doufám, že se 
ještě v nebi všemu hodně zasmějeme, tedy jen s těmi, kteří tam budou. Budu se snažit, aby nás tam 
bylo co nejvíce… K tomu vám několikrát denně žehnám. Myslím, že v očistci budou suchaři, pochy-
bovači, hnidopichové, tupci, žárlivci a ti, co se rádi urážejí a těžko odpouštějí byť nejmenší pochybe-
ní… Velkorysá víra a láska, jednání bez cukrbliků a úskoků, přímočarost a srdečná upřímnost, je 
patrná na našem mistru Ježíši Kristu. Učme se od Něho, Zmrtvýchvstalého, máme k tomu mnoho 
příležitostí při každé mši svaté, při každém společenství u Jeho Slova (Bible). Aleluja! 

                                                                                                                                    pater Petr                                                                                                                                  

 

Ježíš žije mezi námi – to je podivuhodné tajemství spásy (papež František) 
Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
Liturgie tohoto pondělí, zvaného „andělovo“, rozeznívá zvěst Zmrtvýchvstání, která byla oznámena 
včera: „Kristus vstal z mrtvých, aleluja!“ V dnešním evangeliu můžeme zachytit ozvěnu slov, jimiž se 
anděl obrátil k ženám, které přišly ke hrobu: „Rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen 
z mrtvých“ (Mt 28,7). Slyšme tuto výzvu jako by byla adresovaná také nám a „rychle jděme“ oznámit 
mužům a ženám své doby toto poselství radosti a naděje. Naděje jisté, neboť od chvíle, kdy na úsvitu 
třetího dne ukřižovaný Ježíš vstal z mrtvých, nemá už poslední slovo smrt, nýbrž život! A to je naše 
jistota. Posledním slovem není hrob, není smrt, ale život! Proto často opakujme: „Kristus vstal 
z mrtvých“. V Něm byl totiž hrob poražen a zrozen život. Mocí této události, která je novostí dějin a 
kosmu ve vlastním a pravém smyslu, jsme povoláni být muži a ženami podle Ducha a potvrzovat 
hodnotu života. Život je. To už je počátek vzkříšení! Budeme muži a ženami vzkříšení, muži a ženami 
života, pokud mezi událostmi, v nichž se zmítá tento svět – a je jich dnes mnoho – a uprostřed mon-
dénnosti, která vzdaluje od Boha, budeme umět prokazovat skutky solidarity a přívětivosti, živit 
všeobecnou touhu po míru a po lepším životním prostředí. Jde o obyčejná a lidská gesta, která však – 
jsou-li podporována a oživována vírou ve Zmrtvýchvstalého Pána – dostávají mnohem větší účinnost 
než naše schopnosti. Je tomu tak proto, že Kristus je živý a působí v dějinách skrze Ducha Svatého, 
vysvobozuje nás z našich ubohostí, dosahuje ke každému lidskému srdci a vrací naději komukoli, kdo 
je utiskován a strádá.  
Panna Maria, mlčenlivá svědkyně smrti a vzkříšení svého syna Ježíše, ať nám pomáhá být průzrač-
ným znamením vzkříšeného Krista uprostřed událostí tohoto světa, aby se ti, kdo se ocitli v souženích 
a těžkostech, nestali obětí pesimismu, poraženectví a malomyslnosti, ale nalezli v nás bratry a sestry, 
kteří jim nabídnou oporu a útěchu. Kéž nám naše Matka pomáhá mocně věřit v Ježíšovo vzkříšení: 
Ježíš vstal z mrtvých, žije tady mezi námi, a toto je podivuhodné tajemství spásy schopné proměňovat 
srdce a život. Ať se přimlouvá zejména za pronásledované a utiskované křesťanské komunity, které 
jsou dnes v mnoha částech světa povolány k nejobtížnějšímu a odvážnému svědectví.  

 

(Papež František před modlitbou Regina Caeli na Velikonoční pondělí, nám. sv. Petra) 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



Křížová cesta s dětmi a velikonoční hostina 
 

V sobotu před Květnou nedělí jsme 
s dětmi prožili společně Křížovou 
cestu. V 19 hod. jsme se sešli před 
sakristií ve Starém Rožmitále a každý 
dostal jeden kamínek jako symbol 
našich hříchů, ten jsme pak měli v ruce 
po celou Křížovou cestu. Texty ke 
každému zastavení byly vlastně krátké 
příběhy a události, které může reálně 
prožívat každé dítě. Tyto příběhy jsme 
převedli na to, co prožíval Pán Ježíš na 
cestě ke Kalvárii a jak bychom si 
z Něho mohli vzít příklad do každé naší 
životní situace, a tak se Ježíši snažili 
připodobňovat. Nakonec jsme před 
oltář položili svíčky, které byly u kaž-
dého obrazu, k nim položili své kameny 
a uzavřeli Křížovou cestu modlitbou 
Otče náš. Tyto chvíle byly v přítmí 
kostela velmi působivé. 
Pak už děti nedočkavě běžely na faru, 
kde měly nachystanou – jak to já nazý-
vám – velikonoční hostinu. Tu pro ně 
dělám každý rok ve škole při poslední 
hodině náboženství před Velikonocemi. 
Tentokrát jsem ale tuto hostinu připra-
vila na faře v zadní místnosti s kober-
cem, kterou jsme s paterem Kuníkem 
po rekonstrukci fary nazvali klubov-
nou. Na zem jsem položila bílý kulatý 
ubrus, doprostřed kříž, keramický 
kalich, kousek chleba a rozžatou svíci jako symbol Krista. Okolo jsem pak do keramických a dřevě-
ných misek nakrájela sýr, zeleninu, jablka, sušené ovoce, ořechy. Každý má před sebou svůj kulatý 
plátěný ubrousek, na něm kus domácího chleba, malý hrozen vína a ve sklence vinnou limonádu. Při 
této hostině si povídáme o Poslední večeři Pána Ježíše s apoštoly. Tentokrát bylo shodou okolností i 
dětí 12, jako tehdy učedníků. 

Když jsme všechno snědli, poděkovali 
jsme za jídlo, a kdo chtěl, mohl říci 
nějaké své poděkování nebo prosbu 
s podtextem blížícího se velikonočního 
týdne. Doufám, že děti, a to i ty, které 
jsou dnes už dospělé, na tyto naše "veli-
konoční hostiny" rády vzpomínají. Ještě 
připojím, že děcka dostala na začátku 
postní doby Postní kalendáře s úkoly, 
které mají trénovat jejich vůli a ochotu 
něco pro druhé obětovat. Po naší veli-
konoční hostině jsem dětem dala pra-
covní list, kam měly zapsat, který den 
(KVĚTNÁ NEDĚLE, ZELENÝ 

ČTVRTEK, VELKÝ PÁTEK, BÍLÁ SOBOTA nebo BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ) se jim nejvíc líbil 
– doma, v kostele – nebo zkrátka něco zajímavého prožily… Tak uvidím, zda na to nezapomněly… 
Další důležitá věc, která nás čeká za měsíc, je Dětská vikariátní pouť. Plakátek s programem brzy 
vyvěsím, aby se mohly rodiny přihlašovat. 

Katechetka Helena Hochmutová 



100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě 1917 – 2017 
 

Mezi moderními zjeveními je Fatima bezpochyby 

zjevením nejvíce prorockým, to jsou slova kardinála 

Tarcisio Bertone. A odcitujeme i sv. Jana Pavla II., 

který řekl doslova, že: „…Pokud zvítězíme i 

v universálním rozměru, bude to díky Marii. Kristus 

zvítězí jejím prostřednictvím, protože chce, aby vítěz-

ství církve současného i budoucího světa byla spojo-

vána s Ní.“ S Marií! 

A když 13. 7. 1917 v údolí Cova d´ Iria řekla při 

zjevení Panna Maria ve Fatimě třem malým pasáč-

kům, že její Neposkvrněné Srdce zvítězí, pak je právě 

toto důvodem, proč vnímat Fatimu i znamení doby – 

100. výročí Fatimy. A jestliže od sametové revoluce, 

tedy již 28 let v naší zemi žije a působí Českomorav-

ská Fatima - národní centrum ve spojení se Svatým 

stolcem a světovou Fatimou v Portugalsku, je to velký 

důvod i velká výzva, nejen pro hnutí samotné, ale pro celou církev i naši zem. Česká biskupská kon-

ference projednala a rozhodla, aby jubileum Fatimy v naší zemi bylo připraveno a také realizováno 

Fatimským centrem z Koclířova. (více na: www.fatima2017.cz) 

 

 

K čemu v dnešní době růženec a mariánská procesí 
 

K pochopení modlitby a významu sv. růžence v naší nové moderní době nejlépe pomůže apoštolský 

list sv. Jana Pavla II. Rosarium Virginis Mariae, který nám dal svatý Jan Pavel II. v roce 2003 jako 

svůj odkaz spolu s uvedením tajemství Růžence Světla. 

Modlitba růžence je součástí jasné výzvy Panny Marie, a to nejenom ve Fatimě. Je součástí kultu, 

tedy úcty k jejímu Neposkvrněnému Srdci. A právě k tomuto mariánskému kultu také patří zásvětné 

průvody a procesí, ve kterých vyjadřujeme mariánskou úctu a způsob, jak chceme jít cestou víry za 

Ježíšem s jeho Matkou Marii. Např. rytmická píseň Rozžíhá Maria svíce v nás je doprovodným vyjád-

řením. 

A 13. července 1917, mimo jiné, Panna Maria při zjevení řekla blahoslaveným fatimským pasáčkům: 

„Viděli jste peklo, kam upadají duše ubohých hříšníků. Aby byly zachráněny, chce Bůh zavést ve 

světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci“. 

ZDÁ SE TI TENTO DŮVOD SLABÝ K TOMU, ABYS ŠÍŘIL A HLAVNĚ ŽIL FATIMSKÉ PO-

SELSTVÍ V DNEŠNÍ DOBĚ? 

Při vůbec první národní pouti do Fatimy 13. 9. 2003 napsal do průvodce tehdejší biskup královéhradecký 

Dominik Duka OP tato slova: „Díky všem, kdo prožijí a pochopí poselství Fatimy pro tyto dny.“ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Zprávy a oznámení 

Poděkování za Misijní koláč 
Chtěla bych ještě touto cestou poděkovat dvaceti maminkám, které ochotně věnovaly své pečivo do 

Misijního koláče. Možná jste všichni nezaregistrovali, že osmnáctý ročník této dobročinné akce vyne-

sl 9 420 Kč – skvělý výsledek! Díky vám všem za každý příspěvek, který jste do sbírky Papežských 

misijních děl darovali a pomohli tak potřebným v Bangladéši, Ugandě, Indonésii, Haiti, Zambii, 

Malawi, Libérii a dalších…Všichni jsme prožili příjemné posezení na faře. Dá-li Bůh, příští rok bu-

deme pokračovat. Poděkování patří také těm ženám, které pomáhají s přípravou před a úklidem po 

Misijním koláči, protože bez toho by to nešlo, a dětem, které měly na starosti misijní kasičky. 
Katechetka Helena Hochmutová 



Nový bankovní účet farnosti 

Na žádost biskupství zřizují všechny farnosti diecéze běžné účty u České spořitelny, tak i naše far-

nost, tedy oznamujeme nový účet Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál: 4749150359/0800, 

a Římskokatolické farnost Hvožďany: 4749124329/0800. 

 

Příprava dětí k prvnímu svatému přijímání 

Protože čas rychle běží a blíží se slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo), bude třeba začít s přípravou 

dětí k prvnímu svatému přijímání a k první zpovědi. Proto apeluji na rodiče dětí, které chodí na nábo-

ženství, aby si naplánovali volno na tyto soboty, kdy děti přivezou na faru, budeme začínat vždy v 10 

hodin: 6. 5., 20. 5., 3. 6., 10. 6. v městském kostele – svátost smíření. Svaté přijímání bude společně při 

mši svaté v den slavnosti ve čtvrtek 15. 6. v městském kostele. Těším se na přípravu s vámi. PM 
 

Pouť dětí a rodičů píseckého vikariátu – sobota 13. května 

Kluky – Záhoří  

Pouť začneme v 9.30 mší sv. v kostele Navštívení Panny Marie v Klukách. Po ní následuje pěší pouť 

třemi stanovišti do Záhoří, kde následuje další zajímavý program. Viz plakát. 
 

Mše svaté s dětmi 

Poslední pátky v měsíci: 28. 4., 26. 5., 30. 6. 
 

Pouť k sv. Vojtěchu 

Poutní mše sv. bude v sobotu 29. 4. v 18 hod. v Újezdci (u Bělčic). 
 

Benefiční koncert 

originálních písničkářů Jiřího Smrže, Petra Lutky a Markéty Lutkové – na finanční podporu opravy 

městského kostela sv. Jana Nepomuckého v Rožmitále p. Tř., bude po páteční mši sv. 5. 5. v 19 hod. 

Předem děkujeme za vaše dary, vstupné dobrovolné. Prosíme, pozvěte své známé. 
 

Pouť v Hornosíně 

Poutní mše sv. bude v sobotu 6. 5. v 18 hod. v hornosínské kapli (bělčická farnost). 
 

Májové pobožnosti 

Jak je již krásnou tradicí, budeme se i letos v květnu vždy po mši sv. v pátek modlit loretánské litanie. 

Samostatné májové pobožnosti nám pak zpříjemní nedělní odpoledne. Na první nedělní májové ve 

farním kostele se sejdeme 7. 5. v 17 hod.  
 

Pouť k Panně Marii Březnické 

I na letošní květen plánujeme pouť na krásné místo v lesích – k soše Panny Marie Březnické nad 

Voltuší. Putovat budeme v sobotu 27. května, a to pěšky či na kole. Pro ty, kdo mají potíže s pohy-

bem, dojednáme otevření závory a povolení k vjezdu autem. Mše sv. se uskuteční v 11,00 hod. a po ní 

bude možnost posedět, popovídat si a doplnit dobra duchovní i lahůdkami pro tělo z vlastních i far-

ních zásob, jak už se stalo dobrým zvykem.  
 

Slavnosti v měsíci květnu 

Letošní svatojanská pouť v městském kostele připadá na neděli 21. května. Poutní mše sv. zde bude 

sloužena od 8,30 hodin. Slavnost Nanebevstoupení Páně oslavíme ve čtvrtek 25. května mší sv. od 

18,00 hod. ve farním kostele. 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  
 721 901 533 Uzávěrka příštího čísla 3. 5. 2017.            Redakce: P. Petr Misař, Ivana Hoyerová 
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz 



Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 24. dubna do 7. května 2017 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 24. 4.  mše svatá není    

Úterý 25. 4.  mše svatá není    

Středa 26. 4.    
 14,30 mše sv. Centr.soc.sl. 

18,00 farní společ. Panský d. 

Čtvrtek 27. 4.  
18,00 Volná intence 
Po mši sv. adorace 

 
18,00 mše sv. 
P. M. Kozubík 

 

Pátek 28. 4.  

17,00 svátost smíření 
18,00 Za rody Bahenských, Pánků, 
Wiesingerů, Kalinů, Staníků a Přibáňů 
Mše sv. s dětmi 

 

 

 

Sobota 29. 4.    
18,00 poutní  

mše sv. Újezdec 
19,00 Spol. mladých   fara 

Neděle 30. 4. 
3. neděle velikonoční 
8,30 Za dobrodince 

 
10,10  

mše sv. 
 

 

Pondělí 1. 5.  mše svatá není    

Úterý 2. 5.  mše svatá není    

Středa 3. 5.     18,00 mše sv. Voltuš 

Čtvrtek 4. 5.  
18,00 Za Václava a Barboru Vachatovy 
Po mši sv. adorace 

 
18,00 mše sv. 
P. M. Kozubík 

 

Pátek 5. 5.  
17,00 svátost smíření 
18,00 Volná intence 
19,00 benefiční koncert písničkářů 

   

Sobota 6. 5.    
18,00 poutní  

mše sv.  
Hornosín 

10,00 Příprava dětí na 1. sv. 
přijímání  fara 
19,00 Spol. mladých   fara 

Neděle 7. 5. 

4. neděle velikonoční 
8,30 Za Marii Trčkovou, rodiče a 
syna Bedřicha 
17,00 Májová pobožnost  

 
10,10  

mše sv. 

 

 



 
 


