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Milí farníci! 

Zdravím vás v předvánoční době. Nevím, jak vy, ale já tuto dobu zase tak moc 

neprožívám. Ne, že bych neměl rád Vánoce, jsou to přece narozeniny Božího 

Syna, našeho Mistra Ježíše Krista – ne, že bych neuklízel, nepral a nenakupoval, 

ale kvůli tomu, že se tento čas zvrhnul ve svátky konzumu a komerce. Kolik zby-

tečného zklamání, když klučík nedostal pod stromeček své vysněné kolo, kolik 

smutku z hraček, které nejsou tak úplně podle představ našich nejmenších! Kolik 

závisti, když se pak chlubí ve škole, co dostali a druzí to nemají… Jo, jo, Váno-

ce… Jak na ně? Rezignovat na ten chaos? Tiše se vytratit a nechat to přešumět? 

Nejsmutnější Vánoce jsou ty, když kvůli věcem zapomeneme na lidi kolem sebe. 

Jedině ve společenství rodiny má tajemství Božího vtělení šanci, aby vklouzlo do 

srdce a oživilo víru. Přeji vám pokojné a požehnané Vánoce!  

No, a protože se blíží nejdelší noc, připomeňme si v příspěvku našich mladých 

nejdelší dny na setkání v Olomouci. Jejich svědectví nás občerství. Díky Bohu za 

jejich kroky víry! Kéž Vánoce osloví další mladé a objeví Boha blízkého každé-

mu upřímnému lidskému srdci a zaplní kostelní lavice… 

Pater Petr 

 

Celostátní setkání mládeže v Olomouci 
 

Ve dnech 15. – 20. srpna se 

v Olomouci uskutečnilo již 

šesté celostátní setkání 

mládeže. Na tuto událost, 

která se koná přibližně 

každých pět let, se sjelo 

více než šest tisíc účastníků 

ze všech koutů republiky. 

Z rožmitálské mládeže se 

na setkání vypravila pětice 

mladých, jejichž poutavé 

vyprávění si přečtěte… 

Římskokatolické farnost i Starý Rožmitál  



Petr Blažek 

Již jsem několik akcí podobného rozsahu navštívil, a tak jsem váhal, 

zda mě v Olomouci něco překvapí. Ve finále mě však CSM 2017 překvapilo veli-

ce mile, skoro jako bych před ním na žádném setkání nebyl. 

Z velice bohaté programové nabídky jsem si vybral přednášku s názvem „Vý-

zva pornografie, aneb kudy ven a proč“. Dozvěděli jsme se zde, že se na porno-

grafii opravdu dá vytvořit závislost, jak se projevuje a jak se jí zbavit. 

V průzkumech přiznalo svou závislost překvapivě vysoké množství lidí (i desítky 

procent). Možná více udivující informací pro nás bylo, že si tento problém začali 

uvědomovat a zabývat se jím i lidé nevěřící. Na toto téma přednášel Mgr. Marek 

Macák, jehož hlas můžeme slyšet v pořadu Uši k duši na rádiu Proglas. Na druhé 

přednášce jsem se dozvěděl, jak se lépe zorientovat ve zpravodajských kanálech. 

Velice pěkná byla také „Cesta identity“ při pouti na Svatý Kopeček. Ve vzka-

zech „Holky klukům“ mě pobavilo poselství „Kluci, nesnažte se nás pochopit.“ 
 

Jarka Blažková 

Celostátní setkání mládeže bylo opravdu nádherné. Plné přítomnosti; přítom-

nosti Boží, přítomnosti mladých, přítomnosti kamarádů z různých koutů republiky… 

Hlavní program se odehrával na nádvoří Korunní pevnůstky, přednášky, kon-

certy a výstavy byly roztroušeny po městě. Každý den jsme si mohli vybrat pro-

gram podle své chuti. V pátek nás pak čekalo putování na Svatý Kopeček. 

Nejhezčím zážitkem pro mne bylo právě zmiňované putování na Svatý Kope-

ček. Zprvu to tak sice nevypadalo, jelikož tropické vedro mi, jinak spíše chlad-

nomilnému člověku, znepříjemňovalo i myslet. Naštěstí jsem na tuto „strastipl-

nou“ pouť měla výborné společníky; s naším kaplanem pro vysokoškoláky a 

s kamarádkou Evou jsme strávili cestu v družném rozhovoru. 

Na Svatém Kopečku jsem donesla do baziliky papírek s poutním úmyslem, po-

té jsem na katechezi českobudějovické diecéze potkala zbytek rožmitálské skupi-

ny. Velký dojem na mne udělal otec biskup Vlastimil, který absolvoval pouť 

s námi. 

Večerní program na poutním místě zpestřil západ slunce, během něhož 

z blízkého města startovaly horkovzdušné balóny. Korunou mu potom byl pře-

krásný ohňostroj, kterým nás organizátoři překvapili.  

Putování na Svatý Kopeček i celé olomoucké setkání bylo příležitostí k mnoha 

rozhovorům, mnoha zážitkům, mnoha setkáním, z nichž některé možná časem 

zapadnou a jiné přinesou své plody. Každopádně to bylo fajn a já jsem velmi zvě-

davá, co bude dál. 
 

                                                                                                             Petr Muchna 

Pět let uteklo jako voda a po naplňujícím setkání ve Žďáru nad Sázavou pro-

běhlo letos v srpnu celostátní setkání mládeže v Olomouci. Z naší farnosti nás 

vyrazilo celkem pět, což je, myslím si, celkem pěkné číslo. 



Program začínal 15. srpna v 16 hodin mší svatou ze slavnosti Nanebevzetí 
Panny Marie. Proto jsme vyrazili již brzy ráno a než jsme se nadáli, už jsme se 
ubytovávali na místní vysokoškolské koleji. Poté následovala první zkouška na-
šich orientačních dovedností při hledání kostela Panny Marie Sněžné. Večer pak 
ještě zahajovací program a zasloužený odpočinek po náročném prvním dni. 

Program dalších dní byl velmi nabitý a člověk měl vždy spoustu možností vý-
běru aktivit, kterých se zúčastní. Na výběr byly přednášky, koncerty, workshopy, 
otevřené kláštery a mnoho dalšího. Každý den nesměla chybět mše svatá, mož-
nost adorace, duchovního rozhovoru či svátosti smíření.  

Páteční ráno jsme zahájili tematickými modlitbami. Já se například zúčastnil 
„Ranních chval se sv. Františkem“. Po obědě jsme vyrazili na pouť na Svatý Ko-
peček, kde jsme prožili krásné setkání po diecézích. Na to navazovala mše svatá 
celebrovaná Mons. Františkem Lobkowiczem. V sobotu jsme prožili den 
s rodinami a pomalu se nám přiblížil konec setkání. Bylo velmi posilující vidět 
tolik mladých věřících a slyšet tolik silných svědectví.  

Na závěr bych rád citoval slova jednoho z policistů, která otiskli v Katolickém 
týdeníku: „Ti lidé tady jsou velmi vděční, každou chvíli nám někdo poděkuje, 
pozdraví, jsou kamarádští. Je vidět, že jim ta akce dává radost. A nejsou tu ani 
žádné incidenty, nikdo se neopil, nepopral, nic se neztratilo. Spíše vlastně chrá-
níme vás před někým zvenčí.“ 
 
                                                                                                       Verča Jarosilová 

Je listopad a já konečně plním svůj úkol. Konečně jsem se rozhodla zavzpomí-
nat na Celostátní setkání mládeže v Olomouci, které proběhlo v srpnu. Spolu 
s dalšími odvážlivci z naší farnosti jsem se rozhodla využít příležitosti zažít něco 
neobvyklého. Zařekla jsem se, že nedostojím svému perfekcionismu a nebudu 
pátrat po detailech programu a urputně vzpomínat, co se mi tehdy honilo hlavou. 
Spíš se chci pokusit nastínit, co takové setkání zanechá v srdci třiadvacetileté 
holky, která má spoustu otázek, přemýšlí o smyslu svého života a stále má z ně-
čeho strach.  

Jak příznačné bylo motto setkání: „Nebojte se!“ Možná vás zklamu, ale nemo-
hu říct, že by setkání nějak radikálně změnilo moji psychiku, nemohu vyprávět 
o neuvěřitelném duchovním zážitku. Zažívala jsem i smutek, zoufalé hledání vý-
chodiska, únavu. Přesto nyní vnímám setkání v Olomouci jako důležitý bod ve 
svém životě. Ta neopakovatelná atmosféra společných mší, množství kvalitních 
přednášek, hudebních vystoupení, povzbudivých slov kněží, svědectví lidí, kteří 
našli Boha a dovolili mu vstoupit do svého života, nebo večerní vigilie, mi každý 
den dodávali tolik potřebnou naději a sílu začít znovu.  

Ptáte se CO začít znovu? Odpověď zní: Nebát se každý den znovu a znovu 
uvěřit, že jsem milované Boží dítě, a to za jakýchkoli okolností. Nebát se tuto 
lásku přijmout. Nebát se milovat a také být milován. Nebát se rozhodnutí strávit 
s milovaným a milujícím člověkem zbytek života. Myslím, že mohu děkovat Du-
chu Svatému za odvahu, kterou vlil do Honzíkova srdce, za to, že mě kdosi udržel 
na nohách a dal mi schopnost vyslovit kladnou odpověď na jeho žádost o ruku. 
Bohu díky. † 



                                                                                                              Honza Dědič 

O celostátním setkání v Olomouci 

tohoto roku už toho bylo napsáno 

mnohé. Asi všichni víte o tom, jak to 

tam vypadalo, neboť vše přenášela 

televize Noe a také asi víte o velkém 

množství přednášek, workshopů, 

koncertů a dalšího doprovodného 

programu.  

Setkání v Olomouci bylo hlavně 

plné Boží přítomnosti, která byla cítit 

opravdu na každém kroku. V takovéto 

atmosféře se stačí na chvíli uklidnit, 

ztišit tu bouři vlastních myšlenek, které se derou na povrch a jako byste mohli 

skoro slyšet, jak k Vám Nebeský Otec promlouvá. Věřím tomu, že jsem měl to 

úžasné štěstí a Bůh opravdu ke mně promluvil a já vyslyšel. 

Je krásné čtvrteční dopoledne a my vyslechli velmi poučnou přednášku o tom, 

jak se vypořádat s vlastními myšlenkami. Nutí mě přemýšlet o tom, jak vypadá 

můj život a výsledek mého zpytování není rozhodně přívětivý.  

Sedíme před hlavním podiem a je těsně přede mší svatou. Pláču. Nevím, co si 

mám počít s vlastním životem. V tu chvíli se to stane. Najednou jako by bylo vše 

jasné. Má mysl se uklidní. Podívám se na podium, kde je napsáno „nebojte se 

lásky/života“ (téma dne) a na další tabuli „Teď je ta doba příhodná“ (2 Kor 6,2b – 

slovo na den).  
Vzhlédnu k nebi, jako bych se chtěl ujistit, že to myslí opravdu vážně. Otočím 

se a pohlédnu do krásných očí ženy, kterou miluji, a už nemám strach… „Vezmeš 

si mě?“, zeptám se jí. A ona s příjemným překvapením a úsměvem na rtech odpo-

ví: „Ano.“ I takové bylo celostátní setkání v Olomouci. To ovšem neznamená, že 

byl Bůh přítomný jen v Olomouci. Je všude. V nás všech. V našich srdcích. Stačí 

jen naslouchat… 

____________________________________________________________ 
 

Zprávy a oznámení 
 

Bohoslužba o Slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. ledna 2018 ve 14 hod. v Bohutíně 

Hlavním celebrantem mše sv. bude P. Mgr. Vojtěch Novotný, novokněz Králové-

hradecké diecéze, rodák z Příbrami, který byl ve farnosti Bohutín pokřtěn. Po 

skončení bohoslužby bude udělovat novokněžské požehnání. Při mši sv. zazní 

Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání zpěváků a hudebníků z Rožmitála a okolí. 
              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 18. do 31. prosince 2017 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 18. 12.  mše svatá není    

Úterý 19. 12.  mše svatá není    

Středa 20. 12.  7,00 mše sv., roráty  
 14,30 mše sv. Centrum soc.sl. 

18,00 farní společ. 

Čtvrtek 21 12.  
18,00 volná intence 
Po mši sv. adorace. 

 
16,00  

P. Kozubík  

Pátek 22. 12.   
17,00 svátost smíření 
18,00 Za Ivana Hoyera a jeho rodiče 

 
 

 

Sobota 23. 12.      
 

Neděle 24. 12. 

4. neděle adventní 
8,30 Za Marii Trčkovou, živé čl. rodu a 
poděkování za uplynulý rok 
Vigilie Slavnosti Narození Páně 
/půlnoční/ + Česká mše vánoční  
22,00 Za Jakuba Jana Rybu a jeho rodinu 

15,00 Setkání s dětmi u Betléma 
10,10  
bohosl. 
slova 

11,15  
bohosl. 
slova 

 

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

 10,10 
mše. sv. 

11,15 
mše. sv. 

 

Úterý 26. 12.  
Svátek Sv. Štěpána 
8,30 volná intence 

 
 17,00 Česká mše vánoční 

(koncert) městs. kostel 

Středa 27. 12.  

Svátek sv. Jana Evangelisty 
18,00 volná intence 
Při mši sv. žehnání vína. 

 
 

17,00 mše sv. Voltuš 

Čtvrtek 28. 12.  
svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků 
18,00 bohoslužba slova 

 
16,00  

P. Kozubík 
 

Pátek 29. 12.  mše sv. není    

Sobota 30. 12.  
 

   
17,00 Vánoční koncert Třemš. 
kvítek  městs. kostel 

Neděle 31. 12. 

Svátek Svaté rodiny + sv. Silvestr 
8,30 volná intence 
Při mši sv. obnova manželských slibů. 
23,45 adorace, 24,00 svátostné požehnání 

 
 

10,10 
mše sv. 

11,15  
bohosl. 
slova 

 



 

TŘÍKRÁLOVÝ  
KONCERT 
žáků a učitelů  

Základní  
umělecké školy  

Jakuba Jana Ryby  
Rožmitál p. Tř. 

 
 

sobota 6. 1. 2018  
od 16,00 hodin 

 

kostel sv. Jana  
Nepomuckého  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 1. do 7. ledna 2018 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

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

mše svatá není  
 14,00 mše sv. + Česká mše 

vánoční         Bohutín 

Úterý 2. 1.  mše svatá není    

Středa 3. 1.    
 14,30 mše sv. Centrum soc.sl. 

18,00 farní společ. 

Čtvrtek 4. 1.  
18,00 volná intence 
Po mši sv. adorace. 

 
16,00  

P. Kozubík  

Pátek 5. 1.   
Vigilie Slavnosti Zjevení Páně, Tří králů 
s žehnáním vody, křídy a kadidla 
18,00 volná intence 

 
 

 

Sobota 6. 1.  
1. sobota 
9,00 mše sv. ke cti Panny Marie 

   
16,00 Tříkrálový koncert žáků  
a učitelů ZUŠJJR městs. kostel 

Neděle 7. 1. 
Svátek Křtu Páně 
8,30 volná intence 
 

 
10,10  

bohosl.sl. 
11,15  

mše sv. 
 


