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„Hle, přijde ten, po kterém touží všechny národy,  

a dům Páně se naplní slávou“ (Ag 2,7) 
 
 

Milí farníci, bratři a sestry v Kristu Ježíši, 

jsou před námi svátky, které svým způsobem slaví i nevěřící, a nový 

kalendářní rok se zajímavým letopočtem 2020. Před každými velkými církevními 

svátky jsem byl v napětí a jakési vnitřní křeči, z obavy, abych nic nezkazil a vše 

bylo jak má být. Tento jistě zodpovědný postoj se ale podepisuje na psychice a 

nakonec i na samém výsledku, nervozita se přenáší na další lidi a kýžený efekt 

dokonalosti se vytratí. Také v rodině se může napětí projevit kvůli přípravám, 

úklidu, pečení, přehnanému perfekcionalismu. Co je lepší? Najít v sobě harmonii, 

klid a vyrovnanost. K tomu nám měl pomoci Advent, ten ale končí a opět 

„Vánoce, Vánoce přicházejí...!“ Co čekáme, že nám přinesou? Nové věci, hračky, 

moderní elektrotechniku? Měli bychom se naučit prosit o mnohem luxusnější 

hodnoty – třeba kvalitní vztah, odpuštění, lásku, pohodu, porozumění, přátelství, 

živé společenství v rodině i v Církvi... A jak je mi líto, když právě to naposledy 

zmíněné přání neleží na srdci těm, kteří budou nastávající (křesťanskou?) 

generací... V Církvi se nedá žít jen pro sebe. Kristus se narodil do společenství 

s lidmi a v síle Ducha svatého vede všechny k Otci, neučí nás snad volat: „Otče 

náš...“? Věřím, že nás Bůh naučí opravdové lásce a radosti ve společenství rodin i 

farností – o tom rozjímejme u našich Betlémů. Modlím se za vás všechny, 

žehnám a prosím o ty nejlepší dary... Přeji všem pokojné svátky Kristových 

narozenin a požehnaný Nový rok! 

                                                                                                            Váš pater Petr 
 

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka 

na měsíc prosinec 2019: 
 

Modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí  

na podněty, které církev před ně klade. 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



Papež si připomíná 50 let kněžství 
Papež František si připomíná padesáté výročí kněžského svěcení. Na liturgickou 

památku svaté Lucie 13. prosince 1969 vysvětil mladého Jorgeho Maria 

Bergoglia arcibiskup argentinské Cordoby mons. Ramon José Castellano. Ke 

gratulacím, které k pontifikovi proudily z celého světa, se připojili také čeští a 

moravští biskupové. Své výročí prožil římský biskup v tradičním pracovním 

rytmu, napsal Vatikánský rozhlas. Jeho diecéze se u této příležitosti spojila 

v modlitbě, ke které věřící prostřednictvím pastýřského listu vyzval vikář Svatého 

otce kardinál Angelo De Donatis. Také poutníci přicházející do Říma Františka 

v těchto dnech ujišťují o svých modlitbách. Francouzští poutníci například 

pontifika minulý týden informovali o uspořádání jedenáctidenní nepřetržité 

modlitby, které se za něj zúčastnilo více než deset tisíc lidí. Ke gratulacím se 

připojili také čeští a moravští 

biskupové. V dopise zaslaném 

nejen k Františkovu výročí 

kněžství, ale i k jeho brzkým 

narozeninám, český primas 

Dominik Duka děkuje Bohu za 

dar papežova života i jeho 

příklad živé víry a vyprošuje 

pontifikovi Boží blízkost, dary 

Ducha svatého a ochrannou ruku 

Matky Boží. I my gratulujeme! 

 

Choďme k jesličkám, ukazují Boží něhu a krásu naší víry 
Jesličky jsou jakýmsi živým evangeliem, napsal papež František ve svém 

apoštolském listu Admirabile signum. Zveřejnil ho při včerejší návštěvě italského 

poutního místa Greccio, kde ve 13. století svatý František poprvé uspořádal živý 

betlém. Kontemploval přitom vlastníma očima chudobu, do které přišel Boží syn, 

napsal papež, s tím, že i dnešní betlémy v domácnostech či na veřejných místech 

nás pomáhají vtahovat do dějin spásy a přispívají k tomu, abychom se cítili být 

současníky Ježíšova zrození. "Svatý František jednoduchostí tohoto znamení 

uskutečnil velké dílo evangelizace. Jeho učení proniklo srdce křesťanů, kde tkví 

dodnes jako ryzí prostá forma opětovného předkládání krásy naší víry. (...) Proč 

vzbuzují jesličky takový úžas a dojímají nás? Především proto, že ukazují Boží 

něhu. Stvořitel veškerenstva se snižuje k naší nepatrnosti," stojí ve Františkově 

textu spolu s papežovým povzbuzením k obnovení a oživení praxe stavění 

jesliček. "Strojení betléma v našich domovech nám pomáhá znovu prožívat 

událost, která se stala v Betlémě. Evangelia přirozeně nadále zůstávají zdrojem, 

který nám onu událost umožňuje poznat a rozjímat o ní. Nicméně její znázornění 

vánočním betlémem pomáhá si ji představit, probouzí city, vtahuje nás do dějin 

spásy, abychom se cítili současníky této události, která je živá a aktuální 

v nejrůznějších historických a kulturních kontextech," napsal papež. 



Komentář K. Koubové – Otázky, které nás zastihnou nepřipravené 
Šéfredaktorka Katolického týdeníku Kateřina Koubová se v Komentáři týdne 

zamýšlí nad tím, jak s ostatními přirozeně mluvit o Bohu i o víře v něj. Už se mi 

to stalo tolikrát. U zkoušky, doma, mezi přáteli, ale i v kostele. Otázky či věty, na 

které jsem neuměla odpovědět, a přitom bych umět měla. „Já se vždycky 

v kostele bojím, je to tady divné,“ svěřila se nám letos 15letá dívka ve skupince 

mladých lidí, kterou jsem provázela po Praze coby kmotra jedné z dívek. Vůbec 

jsem nevěděla, co jí na to říct. Navíc moji bezradnost viděla i má kmotřenka. 

Uvízla jsem v rovině tzv. kulturního křesťana, který ani moc neví, proč do kostela 

chodí. Bude ještě příležitost to napravit? Dnes bych se jí třeba zeptala, jaká jsou 

místa, kde hledá klid. A pak bych se jí snažila přiblížit, že i proto si křesťané 

stavějí kostely. Ke zklidnění mysli, k pohledu výše, přiblížení se ke Stvořiteli. 

Jindy – do stejného kostela – vstoupili rodiče s malým synem. Sotva pětiletým. 

Pozoroval kříž a najednou se jich zeptal: „A ten Ježíš žije?“ Oni neuměli 

odpovědět. A i já jsem mlčela. Také jsem si nedovedla představit odpověď, kterou 

bych živého Boha přiblížila dítěti. Francouzský křesťanský tisk si nedávno všiml 

jedné novinářky, která se zaskočit nenechala. A teď si to představte: v přímém 

televizním přenosu se odehrává debata o ekonomice a politických aférách. Do 

debaty vstupují diváci prostřednictvím sms zpráv. „No, tak toto je opravdová 

otázka,“ uvádí potutelně moderátor. Divákův dotaz směřuje na novinářku 

ekonomického týdeníku, která předtím dala najevo, že je katolička. Otázka zní: 

„Jak je možné patřit mezi lidi s nadprůměrným intelektem a zároveň věřit 

v nadpřirozeno? Jak je možné ignorovat vědecké poznatky?“ Každý kolem 

kulatého stolu si očividně oddychl, že tuto otázku nedostal. Mladá redaktorka 

nejprve pro odlehčení poděkovala 

za lichotku stran intelektu a 

pokračovala. „To je otázka, kterou 

si samozřejmě klade hodně lidí. 

Mě osobně ubezpečuje to, že mezi 

kněžími a učiteli církve jsou ti 

nejinteligentnější a nejosvícenější 

lidé, se kterými jsem se dosud 

mohla na své životní cestě 

seznámit. Za všechny například 

svatý Tomáš Akvinský. A druhou 

věcí je víra jako dar. Jestli jsem 

v životě o něčem nepochybovala, 

je to právě víra v Boha. Byla bych 

moc ráda, kdyby tento dar dostal 

každý.“ Moderátor se sám za sebe 

začne ujišťovat: „Ale ve vzkříšení 

těla nevěříte?“ – „Věřím,“ zní 

odpověď. „A že bude poslední 



soud a všichni vstaneme z mrtvých?“ pokračoval moderátor. „Ano, v oslaveném 

těle,“ doplňuje ho novinářka a pokračuje: „Neřeším věk, ani jaké budeme mít 

vlasy, i když to jsou  teologické otázky. Tělo to bude jiné, oslavené.“ 

V televizním studiu jsou všichni vážní a moderátor pokračuje: „Věříte v ráj i 

peklo?“ Novinářka s úsměvem odpovídá: „Ano, existencí dobra a zla jsem si 

dokonce jistá.“ A už debatují všichni. Dějí se nám věci zlé samy, nebo si za ně 

můžeme prvotním hříchem? Máme svobodnou volbu mezi dobrem a zlem? Co je 

přitažlivější, milost nebo hřích? A dojde i na vědu. „Víře neodporuje,“ říká 

novinářka a doporučuje přečíst encykliku Jana Pavla II. Fides et ratio (v překladu 

Víra a rozum). Proč? Protože věda nedává vysvětlení, proč žijeme. Zkrátka je 

nutné uznat, že některé věci nejsme schopni plně pochopit jen intelektem. 

A poslední slovo má novinářka: „Na konci budeme všichni souzeni podle lásky.“ 

Vtipné je, že pracuje pro redakci ekonomického týdeníku Valeurs Actuelles, tedy 

Aktuální hodnoty, ale možný je i překlad Skutečné hodnoty. A tak přeju všem: 

Využijme tento adventní čas, abychom se Bohu skutečně přiblížili, abychom ho 

pozvali do našeho života a prožívali s ním i všední události. A zkusme také 

zkoumat, co o Něm zjistili naši předchůdci a učitelé církve. Pak už nás dotazy jen 

tak někdo nezaskočí a budeme přitom autentičtí. 
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Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 23. prosince 2019 do 5. ledna 2020 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 23. 12. 
Slavnost posvěcení č. b. katedrály 
18,00 volná intence 

    

Úterý 24. 12. 
Vigilie Slavnosti Narození Páně 
/půlnoční/ + Česká mše vánoční  
22,00 Za Jakuba Jana Rybu a jeho rodinu 

15,00 setkání s dětmi u jesliček  
22,00 

bohosl. 
slova 

 

Středa 25. 12. 
Slavnost Narození Páně 
8,30 Za farnost 

 
10,10 

mše sv. 
11,15 

mše sv. 
 

Čtvrtek 26. 12. 
Svátek sv. Štěpána 
9,00 volná intence 

   
17,00 Č. mše vánoční 
(koncert) městs. kostel 

Pátek 27. 12.  
Svátek sv. Jana Evangelisty (žehnání vína) 
18,00 Za J. Částku, syna a duše v očistci      

   

Sobota 28. 12. 
Svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků 
9,00 volná intence 

    
17,00 Vánoční koncert 
Tř. kvítek, měst. kostel 

Neděle 29. 12. 
Svátek Svaté rodiny 
8,30 volná intence 
Při mši sv. obnova manželských slibů. 

  
10,10 

mše sv. 
11,15    
b. sl.  

Pondělí 30. 12.  ---    

Úterý 31. 12. 23,45 adorace, 24,00 svát. požehnání 18,00 Na poděkování Bohu za uplynulý rok    

Středa 1. 1. 
Slavnost Matky Boží Panny Marie 
18,00 volná intence 

   
14,30 mše sv.  
Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 2. 1.    
17,00 

mše sv. 
 

Pátek 3. 1.  
17,00 Hodina Božího milosrdenství adorace 
18,00 volná intence 

   

Sobota 4. 1.  
1. sobota 
9,00 volná intence 

    

Neděle 5. 1. 
Slavnost Zjevení Páně, Tří králů 
s žehnáním vody, křídy a kadidla 
8,30 volná intence 

 
10,10 

mše sv. 
11,15 

mše sv. 
16,00 Tříkrálový koncert 
ZUŠJJR městs. kostel 



 

 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 6. do 12. ledna 2020 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 6. 1.  ---    

Úterý 7. 1.  ---  
 

 

Středa 8. 1.  
18,00  Za Radka Petržílka, rodiny 
Petržílkovu a Teskovu 

 
 14,30 mše sv.  

Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 9. 1.     
17,00 
mše sv 

 

Pátek 10. 1.  18,00  volná intence    

Sobota 11. 1.       

Neděle 12. 1. 
Svátek Křtu Páně 
8,30 Za dar zdraví, Boží pomoc 
a ochranu po celý rok 

  
10,10 

mše sv. 
11,15    
b. sl.  

 

 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 

žáků a učitelů  
Základní umělecké školy  

Jakuba Jana Ryby  
Rožmitál p. Tř. 

 

neděle 5. ledna 2020  

od 16,00 hodin 
 

kostel sv. Jana Nep. 
v Rožmitále p. Tř. 

 


