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Bděte a modlete se v každé době, abyste mohli 

všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát 

před Synem člověka. Lk 21,36 
 

 

Milí farníci! 
 

Advent je tady a s ním se přiblížil i čas vánoční. Advent je tedy doba přípravy na 

svátky narození Spasitele – to nám připomínají nádherné starozákonní texty ad-

ventní liturgie, které krásně vyjadřují touhu po naplnění proroctví. To je poučení 

z víry Izraele. Ale Mesiáš se již narodil, to bude téma oslav vánočních od 24. 12. až 

do Slavnosti Zjevení Páně, tedy Tří králů. (Jen připomínám, že Slavnost Narození 

Krista je 25. 12., letos v úterý.) Současně nám advent připomíná touhu nás křesťa-

nů po viditelném příchodu Ježíše Krista, jak to sám přislíbil – bude to sice spojeno 

s koncem tohoto světa, na němž tolik lpíme a kvůli němuž vedeme tolik debat, spo-

rů a zápasů, ale pro upřímně věřící to bude satisfakce za všechny ústrky a nepo-

chopení, bude to happyend života dle víry, kterou nám dal Ježíš, bude to definitivní 

a neodvolatelné vítězství nad všemi bludy a hříchy, protože se ukáže Pravda, kte-

rou má jen Bůh, a Spravedlnost, kterou má jen On, a Láska, kterou je On sám. 

Skončí pochybnosti a odpírači Pravdy půjdou do stínu té své „pravdy“, tedy věčné 

lži, zatímco mučedníci Božích věci půjdou do věčné radosti spravedlivých. Z těch-

to úvah vyplývá, jak hluboká je adventní doba a v jakém je někdy rozporu s praxí 

našich kulturních pracovníků, kteří veřejně pořádají zahájení adventu jako show, 

jako již společensky zakódovaný schizofrenický úlet z reality do pohádky podma-

lované biblickou zprávou o narození zázračného děťátka, do laciného pozlátka cin-

grlátek, vůní a nálad… Proto vás zvu hned v prvním adventním týdnu na duchovní 

obnovu do městského kostela, kde se spolu zamyslíme v katechezi, budeme před 

tváří eucharistického Krista prosit za uzdravení nemocných i společnosti, nemocní 

a starší můžou přijmout svátost nemocných a nebude chybět možnost svátostného 

smíření s Bohem. Pokojný a hluboký Advent přeje                         

Pater Petr 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



Biskup Vlastimil nás v posledním pastýřském listu vybídl k adoraci, 

klanění se Bohu, zamysleme se nad tím… 
 

Slovo adorace pochází z latinského adoratio, což znamená klanění… 

 Sloužit a klanět se jedinému a nejvyššímu Bohu osvobozuje člověka 

od všech možných vlivů v životě. 

 
 
Nemějte strach z mlčení a klidu  

(Benedikt XVI. – promluva na setkání s mládeží, New York, 19. 4. 2008) 
 

Nejdůležitější pro náš život je rozvinout osobní vztah k Bohu. A ten se vyjadřuje 

v modlitbě. Bůh mluví, naslouchá i odpovídá svou vlastní přirozeností. Svatý Pavel 

nám připomíná, že se máme a můžeme „modlit bez přestání“ (1Sol 5,17). Aniž by-

chom se upínali sami na sebe nebo se odtahovali od životních výšin a nížin, 

obracíme se v modlitbě k Bohu a jeho prostřednictvím jedni k druhým, včetně těch, 

kdo žijí na okraji společnosti, i těch, kdo sledují jiné než Boží cesty. […] Existuje 

ještě jeden aspekt modlitby, na který musíme pamatovat: mlčenlivé rozjímání. Na-

příklad svatý Jan nám říká, že chápat Boží zjevení lze nejprve nasloucháním a pak 

teprve můžeme odpovídat zvěstováním toho, co jsme slyšeli a viděli (1Jan 1,2–3). 

Neztratili jsme snad trochu z tohoto umění naslouchat? Necháváme si trochu pro-

storu pro naslouchání šepotu Boha, který nás volá, abychom postupovali směrem 

k dobru? Přátelé, nemějte strach z mlčení a klidu, naslouchejte Bohu, adorujte ho 

v Eucharistii! Dovolte, aby jeho slovo utvářelo cestu vaší svatosti. 
 
Jaký idol v mém životě mi brání, abych se klaněl Pánu?  
(Z homilie papeže Františka 14. 4. 2013) 
 

…To je pro nás důležitý bod: žít v intenzivním vztahu s Ježíšem, v důvěrnosti 

dialogu a života, rozpoznávat jej jako Pána a klanět se Mu. Kniha Zjevení mlu-

ví o klanění: miliony a stamiliony andělů, všechno tvorstvo, živé bytosti, starci se 

poklonili před trůnem Božím a obětovaným Beránkem, jímž je Kristus, kterému 

patří chvála, čest a sláva (Zj 5,11-15). Chtěl bych, abychom si všichni položili 

otázku: Ty, já, klaníme se Pánu? Předstupujeme před Boha, jen abychom prosili a 

děkovali, anebo se Mu také klaníme? Co vlastně znamená klanět se Bo-

hu? Znamená učit se přebývat s Ním, zdržovat se u Něho v dialogu, vnímat, že 

Jeho přítomnost je opravdovější, lepší a důležitější než jakákoli jiná. Každý z nás 

ve svém životě vědomě, nebo snad i nevědomky, zachovává určité pořadí důleži-

tosti věcí. Klanět se Pánu, znamená dávat Mu místo, které má mít; klanět se Pá-

nu, znamená stvrzovat, věřit, ne však pouze slovy, že jedině On opravdu vede náš 

život; klanět se Pánu, znamená, že jsme přesvědčeni o tom, že jedině On je 

Bohem, Bohem našeho života, našich dějin. Plyne z toho v našem životě jeden 



důsledek: oprostit se od spousty malých a velkých idolů, které chováme a 

k nimž se utíkáme, u nichž hledáme a často do nich vkládáme svoji jisto-

tu. Jsou to idoly, které často dobře schováváme; mohou to být ambice, kariérismus, 

chuť úspěchu, ústřední postavení nás samých, tendence mít převahu nad ostatními, 

nárok, že jsme jedinými pány svého života, nějaký hřích, ke kterému jsme vázáni, a 

tak dále. Tento večer bych rád, aby v srdci každého z nás zazněla otázka, na kterou 

si také upřímně odpovíme: přemýšlel jsem o tom, jaký idol v mém životě mi brání 

klanět se Pánu, což znamená oprostit se od svých idolů, i těch nejskrytějších, a 

zvolit si Pána jako střed, jako mistrovskou cestu svého života. 

 
 

Podzimní prázdniny na téma Noemova archa 
 

Ve dnech 26. – 29. 10. se na faru do Mirovic sjela dvacítka dětí nejen z rožmitál-

ské, březnické a kovářovské farnosti. Strávit většinu podzimních prázdnin v partě 

kamarádů se tentokrát vypravili i účastníci z Milevska a z Prahy. Páteční večer se 

již tradičně nesl ve znamení seznamovacích her a aktivit na prolomení ledů. Za-

končila jej animovaná modlitba a tematické čtení na dobrou noc. Za sobotního rána 

probudily malé účastníky tóny kytary. Následovala rozcvička a modlitba. Po snída-

ni se děti rozdělily do týmů a vyrobily si vlajky. V těchto týmech v následujících 

dnech absolvovaly některé hry. Do tématu dne děti uvedla scénka zahraná vedou-

cími. V návaznosti na zmodernizované ztvárnění příběhu, v němž Noe bojoval 

s nástrahami úřednického aparátu, se děti pokoušely zachránit před potopou světa. 

Všechny týmy dokázaly uspět, což zřejmě mělo vliv na počasí v sobotu i v násle-

dujících dnech. Po obědě si děti vyzkoušely, jaké to je být staviteli archy. Vzhle-

dem k tomu, že již začínalo drobně pršet, byla tato aktivita vskutku příhodná. Po 

úspěšném postavení archy následovaly další venkovní hry. Tvořivé aktivity ve 

formě výroby zvířátek z kaštanů a obrázků ze zažehlovacích korálků děti očekáva-

ly hned po odpolední svačině. Oblíbené korálky děti zabavily až do večeře, při jejíž 

přípravě nadšeně pomáhali kluci Adam a Filip. Po večeři promítlo “kino Johnystar” 

animovanou pohádku. Při oblíbené noční hře si děti tentokrát zahrály na detektivy. 

Za pomoci svého důvtipu řešily totožnost zvířecích záškodníků na Noemově arše. 

Nedělní ranní modlitba se nesla ve znamení výročí 100 let Československa. Děti 

při ní měly napsat na české a slovenské vlajky, co by chtěly dát zemi a dětem v ní 

za dárek. Dopoledne poněkud poznamenalo loučení otce Kozubíka, který odcházel 

z Březnice na Island. Několik malých účastnic proto odjelo do Březnice, kde zpíva-

ly na mši svaté. Ostatní děti se zúčastnily bohoslužby s mirovickými farníky. I na 

ní se aktivně podílely, tentokrát ministrantskou službou. Po mši svaté na děti čekala 

další aktivita spojená s probíhajícím výročím a to interaktivní kvíz. Ve stovce otá-

zek prokázaly všechny čtyři týmy výborné znalosti své vlasti i sousedního Sloven-

ska. Sladké odměny tedy byly více než zasloužené. Po obědě čekalo účastníky spo-

lečné focení a fotografa nelehký úkol poskládat více než 20 osob před obraz sva-



tého Jana Bosca, patrona 

dětí a mládeže. I v neděli 

se děti dočkaly scénky, 

tentokrát dokonce dvou. 

Po té první, v níž si za-

hráli i jejich plyšoví maz-

líčci, si děti vyzkoušely, 

jaké to asi bylo, když měl 

Noe zachránit po páru od 

každého druhu zvířat. 

Druhá scénka uvedla 

venkovní hru. Během té 

děti přemisťovaly pneu-

matiky reprezentující zá-

soby pro archu na vyvý-

šené místo nedaleko fary. Večerní program výjimečně začínal modlitbou. Modlitba 

i celý zbytek večera se opět nesly ve znamení státního výročí. Jedna z našich ve-

doucích pochází ze Slovenska, a tak si děti mohly vyzkoušet i své znalosti sloven-

štiny. V pondělí dopoledne uvedlo děti do tématu společné čtení příběhu o arše 

z dětské Bible. Po něm si děti společně vyrobily papírovou duhu. K velkému potě-

šení některých účastníků se v pondělí uskutečnil i turnaj ve stolním tenise. S pod-

statně menším nadšením se pak setkal nezbytný úklid. Odpolední program si pro 

děti připravila maminka jedné z účastnic, paní Martina Marešovská. Dřevěné ko-

rálky na výrobu růženců svými barvami připomínaly duhu, dokonale tak zapadly 

do tématu akce. Na závěr článku bychom jménem všech vedoucích rádi poděkovali 

březnickému otci Mariuszovi Klimczukovi za poskytnuté zázemí na mirovické faře 

a všem, kdo nás během akce podpořili skutkem či modlitbou. Děkujeme! 

 
                           Jménem vedoucích akce: Jarka a Petr Blažkovi a Honza Novotný 
 

 

Zprávy a oznámení 

 

4. 12. úterý 18,00 hod městský kostel v Rožmitále:  

Adventní duchovní obnova – katecheze, modlitba za uzdravení, svátost nemoc-

ných, adorace a svátost smíření 
 

7. 12. pátek 18,00 hod. městský kostel v Rožmitále: 

Hodina Božího milosrdenství – tichá adorace od 17,00 hod., svátost smíření   

(tento program bude každý 1. pátek v měsíci) 
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Vánoční a novoroční bohoslužby 
 

pondělí 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 
 

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

středa 26. prosince – svátek sv. Štěpána  
8,30 – Rožmitál – městský kostel  
17,00 – Česká mše vánoční Jakuba J. Ryby (koncert) – Rožmitál – městský kostel  
 

čtvrtek 27. prosince – svátek sv. Jana Evangelisty 
17,00 – Bělčice 
 

pátek 28. prosince – svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků 
18,00 – Rožmitál – městský kostel 
 

neděle 30. prosince – svátek Svaté Rodiny  
8,30 – mše sv. s obnovou manželských slibů – Starý Rožmitál – farní kostel 
17,00 – Vánoční koncert Třemšínských kvítek – Rožmitál – městský kostel 
 
pondělí 31. prosince – sv. Silvestr – konec občanského roku 
18,00 – Rožmitál – městský kostel 
23,45 – adorace – Starý Rožmitál – farní kostel, 24,00 – svátostné požehnání  
 

úterý 1. ledna 2019 – Slavnost Matky Boží Panny Marie 
18,00 – Starý Rožmitál – farní kostel 
(14,00 – Bohutín + Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby) 
 

pátek 4. ledna – 1. pátek  
18,00 – Rožmitál – městský kostel, 17,00 hod. – tichá adorace 
 

sobota 5. ledna – 1. sobota 
9,00 – k poctě Neposkvrněného Srdce Panny Marie – Rožmitál – městský kostel 
16,00 – Tříkrálový koncert žáků a učitelů ZUŠJJR – Rožmitál – městský kostel 
 

neděle 6. ledna – Slavnost Zjevení Páně, Tří králů  
8,30 – Starý Rožmitál – farní kostel, 11,15 – Bělčice 
 
neděle 13. ledna – svátek Křtu Páně – konec vánočního období 
8,30 – Starý Rožmitál – farní kostel, 10,10 – Hvožďany 
 

 



 

 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 3. do 16. prosince 2018 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 3. 12.  ---    

Úterý 4. 12.  ---  
 18,00 Adventní duch. obnova, 

pom. nemocných, měst. kostel 

Středa 5. 12.  
18,00 Za Ivana Hoyera a rodiče 

Po mši sv. adorace 
 

 
14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 6. 12.    
17,00  

mše sv. 
 

Pátek 7. 12.  
17,00 svátost smíření 

18,00 Za živé i zemřelé čl. rodu Trčků 
  

15,00 zahájení adventu  

Centrum soc. sl., Třemš. kvítka   

Sobota 8. 12.     20,00 Spol. mladých   fara 

Neděle 9. 12. 
2. neděle adventní 

8,30 Za Růženu Foučkovou, 

rody Foučků a Tesků 

 

10,10  

bohosl.  

slova 

11,15 

mše sv. 
 

Pondělí 10. 12.  ---    

Úterý 11. 12.  ---    

Středa 12. 12.  
7,00 mše sv., roráty 

Za Marii Švecovou a Emila Stehlíka 
 

 
14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 13. 12.    
18,00 farní 

společ. OÚ 

17,00 

mše sv. 
 

Pátek 14. 12.   
17,00 sv. smíření  

18,00 Za rodinu Hájkovu 
   

Sobota 15. 15.      
16,00 mše sv. Bubovice 

20,00 Spol. mladých  fara 

Neděle 16. 12. 
3. neděle adventní 

8,30 Za Miloslava Muchnu  

a jeho rodiče 

 
10,10 

mše sv. 

11,15  

bohosl. 

slova 

 

  


