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Úvodní slovo 
 

Vážení čtenáři, vážené čtenářky Farního zpravodaje, 
v úvodu tohoto čísla si prosím přečtěte dva zdánlivě nesourodé články. 

  

Adventní doba  
Adventní doba má dvojí povahu: je to doba přípravy na oslavu Narození Páně, kdy oslavujeme první 
příchod Syna Božího k lidem; a zároveň je to doba, v níž vedeni touto vzpomínkou směřujeme v myš-
lenkách k očekávání druhého Kristova příchodu na konci věků. Z těchto dvou důvodů je doba ad-
ventní dobou oddaného a radostného očekávání. Dny v předvánočním týdnu od 17. do 24. prosince 
jsou pak už velmi výrazným způsobem zaměřeny k přípravě na oslavu Narození Páně. 

Dokument Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a kalendáři, č. 39-40 

 
Papež vyhlásil Rok milosrdenství 
Petrův nástupce vydal bulu, kterou vyhlašuje mimořádný Svatý rok Milosrdenství. Učinil tak v rámci 
prvních nešpor z neděle Božího milosrdenství 13. 3. 2015 ve vatikánské bazilice sv. Petra. Podle 
tradice byla papežská bula přečtena před dosud zazděnou Svatou branou. Tu Svatý otec otevře 8. pro-
since tohoto roku /o rozebrání zdi před bránou píšeme na jiném místě Farního zpravodaje/ a zůstane 
otevřena do slavnosti Krista Krále 20. listopadu příštího roku. Otevření Svaté brány připadá na den 
padesátého výročí zakončení Druhého vatikánského ekumenického koncilu. Tehdy totiž začala nová 
etapa dějin církve, o níž papež říká: „Otcové shromáždění na koncilu pocítili - silně a jako opravdové 
vanutí Ducha - požadavek mluvit k lidem svojí doby o Bohu srozumitelněji. Byly zbořeny hradby, které 
bohužel příliš dlouhou dobu uzavíraly církev v privilegované pevnosti, a nadešel čas zvěstovat evan-
gelium nově. … Byl to nový závazek pro všechny křesťany, aby s větším nadšením a přesvědčením 
dosvědčovali svoji víru.“ Rok Božího milosrdenství má uschopnit i nás k novému začátku.Svatý otec 
při vyhlášení Roku milosrdenství pronesl krátkou homilii, z níž vyjímáme: „V srdci mnohých zní 
otázka: proč dnes Jubileum milosrdenství? Jednoduše proto, že církev je v této chvíli velkých epo-
chálních změn povolána nabízet mocněji znamení přítomnosti a blízkosti Boží. Tato doba není určena 
k roztěkanosti, ale naopak k setrvání v bdělosti a má v nás probudit schopnost hledět k tomu, co je 
podstatné. Pro církev je to doba opětovného nalezení smyslu poslání, které nám svěřil Pán v den 
Velikonoc, totiž být znamením a nástrojem Otcova milosrdenství (srov. Jan 20,21-23)". 

Podle http://www.radiovaticana.cz/. Redakčně upraveno. 
 
Spojme si nyní na závěr obě témata a vyprosme si sílu, aby letošní advent pro nás byl nejen dobou 
oddaného a radostného očekávání malého Ježíše, ale též dobou, ve které se pravdivě podíváme na 
svůj život a své jednání a přitom oddaně a rádi využijeme nabídku církve na setkání s Ježíšem milo-
srdným a odpouštějícím. Kéž to však není na úkor pravdy a moudrosti. Přeji Vám advent, ve kte-
rém nejen pravdivě přijmeme Milosrdného Krista, ale též o Něm začneme svědčit. 

 

Využijeme zvláštní příležitosti ke svátosti smíření v našich farnostech: Ve farnosti Starý Rožmitál: 
pro děti v pátek 11. 12. od  17,00 v městském kostele a pro dospělé v sobotu 19. 12. od 16.00 tamtéž. 
Ve farnosti Hvožďany: pro všechny v neděli 20. 12. od 9.45 ve farním kostele. 

P. Jan Kuník  

Římskokatolické farnosti Starý Rožmi-
tál  

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  

http://www.liturgie.cz/liturgicke-knihy-ke-stazeni/
http://www.farnosthlucin.cz/index.php/svaty-otec/123-papez-vyhlasil-rok-milosrdenstvi
http://www.radiovaticana.cz/


Papež: Každý křesťan je strážce brány Božího milosrdenství 
Papež František se během své generální audience18. listopadu 2015 věnoval nadcházejícímu Svatému 
roku milosrdenství, které začne 8. prosince 2015 na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. 
17. listopadu 2015 došlo po patnácti letech k odkrytí Svaté brány milosrdenství v bazilice sv. Petra v Římě. 
Papež František se během své katecheze při tradiční generální audienci na Svatopetrském náměstí 
často odkláněl od připraveného textu a k tisícům poutníků hovořil spontánně. „Jestliže je brána Boží 
milosti otevřena trvale, stejně tak musí být vždy otevřené i dveře našich kostelů, láska v našich spole-
čenstvích, v našich farnostech, institucích, diecézích; protože, když tomu tak je, můžeme vyjít ven a 
nést tuto Boží milost,“ řekl papež. 
František také upozornil, k čemu má Svatý rok milosrdenství odkazovat: „Svatý rok připomíná velkou 
bránu Božího milosrdenství, ale také malé dveře našich kostelů – otevřených, aby mohl Pán dovnitř, 
ale také ven, Pán, který je často vězněm našich struktur, našeho sobectví a mnoha dalších věcí.“ 
Poslání každého křesťana je pak podle Františka být dobrým vrátným dveří Božího milosrdenství a 
snažit se ze svých domovů vytvářet místa setkání a přijetí, zvláště pro lidi v nouzi: „Jako strážci těchto 
dveří jsme v církvi povoláni být otevření pro všechny, kteří se snaží vstoupit do stáda Dobrého pastýře.“ 
Během Svatého roku milosrdenství vyzývá papež František především k tomu, abychom nezavírali 
dveře Boží milosti nikomu, kdo činí pokání, a s nikým nejednali podle zásluh, ale podle měřítka ne-
smírné Boží milosti a lásky. 
Mimořádný svatý rok František označil za otevřené dveře Božího milosrdenství. Ty budou symboli-
zovat Svaté brány, které se otevřou v církvi po celém světě. 
Tradiční obřad odkrytí zazděné Svaté brány milosrdenství v bazilice sv. Petra v Římě se konal v úterý 
17. listopadu 2015 večer, vedl ho kardinál Angelo Comastri. Po průvodu a krátké bohoslužbě začali 
pomocníci zeď kousek po kousku rozebírat. Vytáhli odsud také malou kovovou krabici, obsahující 
upomínky ze svatého roku 2000, po němž byla brána zazděna až do včerejška. Krabice obsahovala 
např. několik pamětních medailí, pergamenové listiny a především klíč, kterým bude moci papež 
František otevřít Svatou bránu v tento rok 8. prosince. 
Brány milosrdenství budou otevřeny také v dalších hlavních bazilikách Říma: bazilice sv. Jana v La-
teránu, bazilice sv. Pavla za hradbami a bazilice Santa Maria Maggiore. Kromě toho papež František 
nově vyhlásil otevření Svatých bran také v každé diecézi. 
Svatá brána bývá otevřená pouze během svatých roků. V jinou dobu bývá zazděná. Otevření Svaté 
brány symbolicky znázorňuje nabídku „mimořádné cesty“ ke spáse. 

Autor: Zuzana Lášková, http://tisk.cirkev.cz/ 
 
 

 

Slovo biskupa kněžím 
 

Drazí spolubratři,  
Nabízí se nám shůry velmi mnoho duchovních darů, za které máme být vděčni a to si budeme zvlášť 
intenzivně připomínat po celou dobu probíhajícího „Svatého roku milosrdenství“, který byl vyhlášen 
papežem Františkem. V naší diecézi to budou - vedle katedrály sv. Mikuláše – další dvě mariánské 
svatyně, kde bude symbolicky otevřena „Svatá brána“; jde o poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
na Dobré Vodě u Nových Hradů a poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech. 
„Svatá brána“ v katedrále sv. Mikuláše bude slavnostně otevřena v sobotu 12. prosince v 17.00 hod. 
Následujícího dne, tedy v neděli 13. prosince, bude otevřena „Svatá brána“ v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod. a v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Dobré Vodě 
u Nových Hradů v 14.00 hod. Na těchto určených a privilegovaných místech bude po celou dobu 
„Svatého roku milosrdenství“ zajištěna každý den mše svatá a možnost přijetí svátosti smíření. Věřím, 
že s vaším povzbuzením všichni naši věřící hojně využijí nabídnutou příležitost k tomu, aby zakusili 
Boží lásku, jeho dobrotu a milosrdenství.  
Těším se při těchto událostech na osobní setkání s vámi i vašimi farníky a přeji si, aby všechna tato 
setkání byla pro nás vzájemným povzbuzením na naší společné cestě vzhůru a vpřed. 

 + Vlastimil, biskup 

 
Otevřenými branami do Svatého roku milosrdenství 
 

8. prosince 2015 začíná mimořádný Svatý rok milosrdenství (Milosrdní jako Otec), který je na 
začátku spojen s otvíráním tzv. Svatých bran. Letos a počátkem roku 2016 toho můžete být poprvé 
účastni na různých místech ve vašich diecézích. V předstihu přinášíme ucelený přehled o těchto udá-
lostech napříč celou republikou. 

http://tisk.cirkev.cz/redakce-ts/zuzana-laskov/clanky/


Pražská arcidiecéze 
Praha, katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava 12. prosince 2015, 10.00 
Praha, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 27. prosince 2015; zvláštní poutní program vždy v první 
pátek od 5. února 2016, mše svatá, adorace, svátost smíření 
Praha, kostel Panny Marie Vítězné a sv. Ant. Paduánského (Pražské Jezulátko) 27. prosince 2015 
Svatá Hora u Příbrami, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 29. květen 2016 
Zvláštní jubilejní chrám: Kostel Panny Marie a sv. Benigny (Svatá Dobrotivá v Zaječově) poutní 
kostelem ustanoven na období 1. července – 31. srpna 2016. 
 

Plzeňská diecéze 
Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje 13. prosince 2015 v 10.30 
 
Kde hledat informace o uprchlících? 
 

V množství informací o migrační krizi se v současné době dokáže zorientovat jen málokdo. Přinášíme 
proto odkazy na přehledné a ověřené zdroje informací, které vám mohou dobře posloužit k vlastnímu 
informování i k dalšímu šíření. Navazujeme na článek Co dělat? 
Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 
Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) funguje od roku 1950. Jeho hlavním poslá-
ním je zabezpečení základních práv uprchlíků. Zároveň je zmocněn k vedení a koordinaci mezinárod-
ních činností pomoci uprchlíkům na celém světě. UNHCR působí v současnosti ve 125 zemích světa. 
Stránky UNHCR v České republice, které obsahují důležité informace k tématu, statistiky, konkrétní 
příběhy lidí, videa i fotografie jsou na adresehttp://www.unhcr-centraleurope.org/cz/index.html. 
Jejich součástí je i velmi přehledná zpráva Global Trend Forced Displacement 2014: 
http://unhcr.org/556725e69.html. 
Ministerstvo vnitra ČR 
Ministerstvo vnitra ČR spustilo vlastní portál věnovaný migraci. Zájemci zde naleznou aktuální in-
formace o uprchlících na našem území, slovníček pojmů a často kladené otázky k tématu nebo např. 
informace pro obce věnované integraci cizinců: http://www.mvcr.cz/migrace/. Ministerstvo vnitra ČR 
společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí provozuje také rozcestník pro cizince i odbornou 
veřejnost, kteří hledají informace o migraci a integraci cizinců v ČR. http://www.imigracniportal.cz/. 
Eurostat 
Zajímají-li vás statistiky o žadatelích o azyl nebo migrujících lidech, na stránkách Eurostatu (statis-
tický úřad EU) naleznete informace k druhému kvartálu roku 2015: http://ec.europa.eu/euro-
stat/web/asylum-and-managed-migration/statistics-illustrated. 
Charita ČR 
Charita ČR koordinuje pomoc české katolické církve uprchlíkům. Zájemci mohou nabídnout pomoc 
přes webový formulář na adresehttp://www.charita.cz/jak-pomahame/pomoc-cizincum-v-cr/formu-
lar-pro-pomoc-uprchlikum/. Charita také zabezpečuje pomoc uprchlíkům mimo ČR, v naší zemi dále 
provozuje řadu poradenských center pro cizince nebo telefonní linku v mongolském, vietnamském a 
českém jazyce. Aktuální informace naleznete na stránce http://www.charita.cz/jak-pomahame/po-
moc-cizincum-v-cr/. 
Caritas Internationalis 
Za pozornost stojí také stránky celosvětové Caritas Internationalis. Na adrese http://www.caritas.org/ 
what-we-do/migration jsou průběžně zveřejňovány informace z míst, kde organizace pomáhá. Caritas 
internationalis je konfederace 162 humanitárních organizací z celého světa, převážně národních charit.  
Diakonie ČCE 
Na stránkách Diakonie ČCE http://www.spolu.diakonie.cz/uprchlici/ je možné nalézt informace 
o možnostech pomoci uprchlíkům, a to jak v Evropě, tak i na Blízkém východě. 
Nadační fond Generace 21 
Nadační fond se zasazuje o přesídlení 152 křesťanů z uprchlických táborů v Iráku do ČR. Více na 
stránkách http://www.gen21.cz/. 
pomocuprchlikum.cz 
Portál http://www.pomocuprchlikum.cz/ je jakýmsi rozcestníkem pro všechny, kteří chtějí pomoci uprchlí-
kům. Přináší informace o četných materiálních i finančních sbírkách nebo o možnosti dobrovolnictví. 
Abeceda migrace 
Přehledným způsobem uvádí do jednotlivých témat Abeceda migrace (http://demagog.cz/abeceda-
migrace), kterou provozuje server demagog.cz. Cílem stránky je poskytnout na základě faktické ana-
lýzy reálné argumenty, na kterých může stát společensky přínosná diskuse.         Autor: Ondřej Mléčka 

http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/index.html
http://www.mvcr.cz/migrace/
http://www.imigracniportal.cz/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/statistics-illustrated
http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/statistics-illustrated
http://www.charita.cz/jak-pomahame/pomoc-cizincum-v-cr/formular-pro-pomoc-uprchlikum/
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http://tisk.cirkev.cz/autori/ondrej-mleck/clanky/


Glosa k teroristickému útoku v Paříži 
Člověk sledující dlouhodobě situaci na politické scéně se nemůže zbavit silného dojmu, že v posled-
ních měsících selhávají při řešení uprchlické krize jak politici, tak elity. Jedna konference stíhá dru-
hou, není týdne, aby se dvakrát nesešli čelní představitelé té či oné části Evropy či světa, ale skutky 
jsou málo zřetelné. 
O to zřetelnější je ovšem kritika na adresu těch, kdo si dovolili mít jiné mínění, než zmíněné elity 
z politického světa. Dnes se, žel po strašných zprávách posledních hodin, ukazuje, že řada nepříjem-
ných a nepřijímaných varovných hlasů měla prostě pravdu. Více jak před deseti lety už přinesl ĎaS 
článek francouzského autora Gillese Kepela, který burcuje Evropu a hovoří o událostech, které právě 
nastaly. Podobně i tajné služby už tři roky varují vlády před podobnými scénáři. Výzvy ke zdrženli-
vosti, obezřetnosti a používání rozumu při přijímání uprchlíků byly zesměšňovány. Otevřená náruč 
se začala zavírat teprve v posledních týdnech, kdy už i každý prostší občan viděl, že není možné, aby 
miliony lidí vpluly do Evropy jen za vidinou materiálně lepšího života. Pomoc válečným uprchlíkům 
je opravdu naší povinností, jak občanskou, tak křesťanskou. Ale znovu opakuji, že máme užívat ro-
zum při rozlišování těch, kdo pomoc potřebují a kdo jen využívají situace k přemístění do Evropy. 
Popravdě řečeno se domnívám, že značná část vedoucích evropských politiků se docela odtrhla od 
svých voličů, které potřebuje jen v kampaních před volbami. Na jejich názory, hlasy a potřeby v dal-
ších letech už příliš nereflektují. Snad by stála za připomínku situace, kdy na Londýn za druhé světové 
války padaly bomby, a královna matka vyrazila do ulic s faktickou pomocí postiženým. Připomenu i 
obdobnou situaci Říma, kdy papež Pius XII. se také vydal mezi obyvatele Říma s pomocí poté, co byl Řím 
bombardován. Dnešní politici při podobném útoku zamíří rychle do krytu, odkud všechno řídí. Možná se 
začas projdou 50 metrů ulicí střeženou tisícovkami policistů. Mezi lidmi je ale tak nějak málo vidíme. 
Jsem zarmoucen a šokován z obětí v Paříži. Modlím se za ně a doufám a věřím, že tyto životy nebyly 
položeny nadarmo. Možná tato těžká chvíle přiměje politiky k realističtějšímu pohledu na svět a k na-
lezení skutečných řešení a přejdou od slov k činům. Vítám v této souvislosti uměřený postoj většiny 
našich státních představitelů, kteří se snaží o vyrovnaný a dlouhodobě reálný pohled na tento nepo-
chybně největší problém, před ním Evropa posledních desetiletí stojí. 

Dominik Kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, http://www.dominikduka.cz/ 

 
Betlémské světlo 2015 
V sobotu 12. prosince 2015 se ve vídeňském katolickém kostele farnosti Neusimmering na náměstí 
Enkplatz uskuteční ekumenická bohoslužba konaná při příležitosti převzetí Betlémského světla. Pro 
tento plamínek naděje se z Brna vydají skauti, kteří jej dopraví do České republiky. Již v neděli 
13. prosince 2015 od 9.00 hodin při mši v katedrále sv. Petra a Pavla předají skauti světlo z Betléma 
do rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, který zde při této příležitosti otevře Svatou bránu 
Svatého roku milosrdenství. 
Brno:  Po skončení bohoslužby si světélko v lucernách či na hořící svíci mohou první zájemci odnést 
domů. Další organizace šíření Betlémského světla ve farnostech a obcích již záleží na místních pod-
mínkách. Je možné ho uchovávat na farách, obecních úřadech, ve skautských klubovnách i u dobro-
volníků. Zájemci si pro ně mohou přijít sami nebo – zejména starší – požádat o jeho přinesení domů. 
V sobotu 19.  prosince 2015, bude za spolupráce dalších skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky po 
České republice. Jak uvádějí na svých stránkách rakouští skauti: „Ten, jehož život je plný radosti, 
neublíží nikomu jinému. Člověk, který má radost z rozmanitosti, se těší také z rozmanitosti světových 
kultur. V místech, kde hlad je součástí každodenního života, přetrvává bolest a násilí. Jestliže máte 
dostatek jídla, že se o něj můžete podělit, můžete posílit nejen tělesno, ale také poskytnout dostatek 
energie k upevnění míru. To je důvod, proč je letošní motto „Sdílení štěstí vám přinese pokoj“. Myš-
lenka byla převzata ze 14. kapitoly listu Římanům (17–19). Tato pasáž vysvětluje, že život je mnohem 
více než jídlo a pití a měli bychom se více zaměřit na mír, spravedlnost a radostné bytí. Radost ze 
života se může odrážet i ve společném pokrmu, což by mělo být letošním tématem.“ 
Bližší informace o Betlémském světle lze získat na internetové stránce www.betlemskesvetlo.cz. 

Autor: Martina Jandlová, http://tisk.cirkev.cz/ 
 

Do naší farnosti zavítá Betlémské světlo při mši svaté v sobotu 19. 12. od 18,00 hodin. 
Skauti ho přinesou během mše svaté, cca v 18,30 hodin. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  
 318 665 182 Uzávěrka příštího čísla je ve středu 9. 12. 2015. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová 
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz 

http://www.dominikduka.cz/
http://www.biblenet.cz/app/b/Rom/chapter/14
http://www.betlemskesvetlo.cz/
http://tisk.cirkev.cz/autori/martina-jandlova/clanky/
http://tisk.cirkev.cz/


Dětské čtvrtletní okénko aneb Co proběhlo s dětmi od začátku školního roku 
 

První říjnovou sobotu byla, jako již tradičně od roku 2000, Dětská diecézní pouť, tentokrát v Bechyni. 

Tématem poutě bylo poznávání života sv. Tarsicia – patrona ministrantů. Do Bechyně se nás sjelo 

celkem 750 poutníků. Mši svatou sloužil otec biskup Vlastimil Kročil. Kolem něj u oltáře bylo 

40 kněží. Kluků, kteří ministrují, bylo 120, ovšem ten den ministrovala jen asi třetina z nich, všichni 

by se totiž k oltáři nevešli.                                                                                                                                                                     

V rámci zajímavého programu jsme mohli poznat kus tohoto lázeňského města. Byl to den plný ra-

dosti, pěkných zážitků a navíc prosycený sluníčkem. Z obou farností – tedy z Rožmitálu a Březnice 

jsme zaplnili autobus do posledního místečka. 

Další pěkné společenství jsme prožili 16. října při mši sv. pro děti v kostele sv. Jana Nepomuckého. 

S dětmi z náboženství jsme se na to pilně připravovali. Celou mši provázela myšlenka „Každý jsme 

jiný, každý umíme něco jiného a takové nás má Bůh rád“. Završili jsme tím téma zářijových hodin na 

náboženství. Ve společné říkance, v přímluvách i v průběhu obětních darů se opakovalo jak je dobře, 

že jsme každý jiný a jak se právě proto vzájemně potřebujeme. Nakonec jsme shora z ochozu odfoukli 

různě barevná peříčka, která měla symbolizovat naše různosti. K tomu jsme se inspirovali legendou „ 

O ptákovi s barevným peřím.“         

Naší poslední akcí byl „Večer chval a děkování“, a jelikož náš program byl večerní, přespávali jsme 

na faře. Sešlo se 13 dětí. Povídali jsme si o strachu a odvaze apoštolů po seslání Ducha svatého a 

o prvních křesťanech, kteří měli pro víru v Ježíše 

Krista velmi těžký život, ale přesto všechno byli 

odvážní a odhodlaní scházet se k modlitbám a 

společné večeři na památku Pána Ježíše. Svou od-

vahu musely děti prokázat tento večer také. Po 

naší společné večeři a s požehnáním pana faráře, 

jsme šli do setmělého kostela se svíčkami. Každý 

mohl mít z domova připravenou prosbu, poděko-

vání, zkrátka, co by chtěl Bohu říct a postupně 

jsme ze svíček utvořili na zemi kříž. Pak jsem dě-

tem vysvětlila, co je čeká. Jeden po druhém mu-

seli jít na hřbitov s číslem, které jim bylo přidě-

leno a najít na hlavní hřbitovní uličce skleničku 

se svíčkou a svým číslem. Vedle sklenky byla ru-

lička s částí textu. Když všichni splnili tento úkol, 

šli jsme na faru složit celý text. Byla to slova Pána 

Ježíše: „Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí stra-

chem. Věříte v Boha, věřte i ve mně. Já jsem 

s vámi po všechny dny až do skonání tohoto 

věku. Jdu, abych vám připravil místo u Boha 

Otce“.  Na konci textu byl symbol ryby, znak prv-

ních křesťanů. Kluci Juřiců k tomu vytvořili 

z kostek krásný kříž (viz foto). Po zdárném ukon-

čení této části programu jsme se dali do zkoušení 

malého tanečku, který bychom rádi předvedli při 

mikulášské mši sv. v neděli 6. 12. 

Před uložením ke spánku jsem dětem přečetla část bezvadné knížky Popoupo, o jednom krásném 

dobrodružství čtyř dětí. Druhý den jsme posnídali, ještě zahráli hru s obrazovými kartami, rozdali 

odměny, a pak už si pro děti přijížděli rodiče. Prý se děcka těší, že něco podobného uděláme zase na 

jaře. Tak uvidíme… 

Děkuji Martině Brotánkové za večeři, kterou nám připravila, a Martině Marešové, že mě provázela 

svou pomocí v průběhu pátku i soboty.                                 
katechetka Helena Hochmutová                               



 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 30. listopadu do 13. prosince 2015 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Ostatní 

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

Pondělí 30. 12.  mše sv. není   

Úterý 1. 12.  17,00 Za farníky   

Středa 2. 12.  17,00 volná intence   

Čtvrtek 3. 12.  6,30 rorátní mše svatá volná intence  
14,30 mše sv.  
Centrum soc. služeb  

Pátek 4. 12.  18,00 volná intence   

Sobota 5. 12.  18,00 volná intence   

Neděle 6. 12. 

2. neděle adventní 
8,15 mše sv. s dětmi, Třemšínskými kvítky 
a s připomínkou sv. Mikuláše 
Za rodinu Kodatovu a Sýkorovu a za d. v o. 

 
10,00  

mše sv. 
 

Pondělí 7. 12.  mše sv. není   

Úterý 8. 12.  

Slavnost Panny Marie počaté 
bez poskvrny prvotního hříchu  
18,00! Na poděkování za uplynulý rok.  
Za Boží pomoc a ochranu. 

  

Středa 9. 12.  17,00 Za farníky.   

Čtvrtek 10. 12.  6,30 rorátní mše svatá volná intence  17,00 mše sv.  Voltuš 

Pátek 11. 12.  
17,00 příležitost pro sv. smíření dětí  
18,00 volná intence 

 
15,00 žehnání věnců 
a koncert Tř. kvítek 
Centrum soc. služeb   

Sobota 12. 12. 11,30 křest Václava Šmolíka 18,00 volná intence   

Neděle 13. 12. 
3. neděle adventní  
(Otec vikář P. Jan Doležal) 
8,15 Za rodiče Větrovských a celý živý rod. 

 
10,00 mše sv. 
 (Otec vikář 

P. J. Doležal) 
 


