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Milí farníci! 
Minulý víkend bylo na faře velmi rušno, místnosti naplnily chlapecké i zralejší 

hlasy našich ministrantů, všechna topidla nejrůznějších druhů fungovala na ma-
ximum, aby vychladlé prostory dostaly obyvatelnou teplotu, takže nakonec i ně-
kteří neotužilci chodili po faře v tričku! Ministrantský tábor se evidentně poda-
řil, za což ještě i touto formou děkuji starším ministrantům, kteří si sami celou 
akci realizovali. Věřím, že se tak upevnily nejen vztahy mezi dětmi, ale že našli i 
další důvody, proč chodit do kostela, proč ministrovat a k čemu to vlastně je. Vás 
starší prosím o vytrvalou modlitbu za budoucí křesťanskou generaci naší farnosti. 

Připomínám ještě setkání v sobotu 10. 3. od 9 do 13 hod. v Panském domě 
s psycholožkami diecézního centra pro rodinu s tématem dialogu jako nástroji 
porozumění. Akce je nejen pro manželské páry, ale též pro rodiče s dospívajícími 
či staršími dětmi. Toto setkání je organizováno naší farností, je tedy především pro 
vás farníky. Pohoštění je v ceně, nutno se zaregistrovat na webu www.dcr.bcb.cz 

Blíží se velikonoční svátky, proto vás zvu na postní duchovní obnovu, která 
bude v sobotu 17. března od 9 hod. v městském kostele. Čeká vás katecheze, eucha-
ristická adorace a při ní možnost přijmout svátost pomazání nemocných, také svá-
tost smíření, kterou vám umožníme spolu s paterem Kozubíkem, který bude zpo-
vídat již v průběhu obnovy. Je to příležitost také pro starší věřící, kteří se normál-
ně do kostela ke zpovědi nedostanou, prosím tedy jejich příbuzné, aby je přivezli, 
doprovodili a umožnili jim tak setkání s milosrdnou Boží láskou a připravit se tak 
na velikonoční slavnost. Obnova je samozřejmě pro všechny, využijte možnosti 
externího zpovědníka. Další zvláštní prostor pro svátost smíření bude na Bílou 
sobotu dopoledne ve farním kostele, kdy v tichosti uctíváme „Ježíšův hrob“. 

Duchovní postní obnova proběhne též ve Hvožďanech v sobotu 24. 3. od 9 hod. 
V sobotu 17. 3. se od 15 hod. uskuteční druhé setkání chlapů na rožmitálské 

faře. Je to akce pro taťky, kteří se chtějí sdílet v otcovské roli a modlit se za své 
rodiny. Využijte těchto nabídek k prohloubení vztahu s Bohem i blížními… 

 

                                                                                                       +! Pater Petr 

Víkend se svatým Tarsiciem aneb Víkend pro ministranty  

O víkendu 23. – 25. 2. se na rožmitálské faře uskutečnil víkend pro ministranty. 

Sešlo se tu celkem sedm mladších ministrantů a čtyři starší, kteří celou akci při-

pravili. V pátek večer na ministranty čekalo úvodní povídání, společné hry a mod-
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litba. Otec Roman Dvořák ze Strakonic obrátil pozornost kluků k tomu, že minis-

trování je pomoc Pánu Ježíši a ne jenom panu faráři nebo ostatním lidem v koste-

le. Sobotní dopoledne započalo krátkou rozcvičkou, po snídani pak program 

pokračoval povídáním o dů-

ležitosti ministrantské služby 

a takzvaným ministrantským 

kolečkem. Ministrantské ko-

lečko byla soutěžní aktivita 

s povídáním, při které se klu-

ci na třech stanovištích 

dozvěděli například o tom, 

jak hledat v misálu, nebo ve 

které knize naleznou nedělní 

čtení či že rouška používaná 

při umývání rukou není ruč-

níček, ale lavabo. Seznámili 

se také s liturgickými oděvy a vyzkoušeli si okuřování s nezapáleným kadidlem. 

Mše svatá měla poněkud neobvyklý, slavnostní charakter. Třebaže byla normální 

sobota, zavonělo kostelem kadidlo, to aby si ministranti procvičili další náležitost 

své služby. Mši svatou sloužil otec Ro-

man, o hudební doprovod se s kytarou po-

staral otec Petr Misař. Při obědě proběhlo 

vyhlášení ministrantského kolečka s pře-

dáním diplomů a medailí. Vítězem soutěže 

se stal Jonáš Brotánek, po něm následovali 

s velmi vyrovnaným skóre Matouš Juřica a 

Tomáš Mareš. Odpoledne si malí minis-

tranti zahráli hry venku na farní zahradě. 

Po nich pokračoval blok témátek tentokrát 

s otcem Misařem a staršími ministranty. 

Večer na kluky čekala oblíbená individu-

ální večerní procházka za svitu svící. 

V neděli se osazenstvo fary sešlo na křížové cestě v kostele; jednotlivá zastavení 

si vyzkoušeli mladší i starší ministranti. Mši svatou opět zpestřil host, tentokrát 

diecézní kaplan pro mládež, otec Vojtěch Vágai, který přinesl pozvání na diecézní 

setkání mládeže a další akce. Na závěr bychom rádi poděkovali otci Petru Misa-

řovi za poskytnuté zázemí na faře a pěkné povídání, otci Romanu Dvořákovi za 

pěkná povídání a ministrantské kolečko, dámám z farnosti za nádherně připravené 

prostory fary, panu Liškovi za pomoc s focením. Michalovi za výtečné jídlo, ma-

minkám za buchty na snídani, všem, kdo se za nás modlili, a v neposlední řadě 

všem zúčastněným za super společenství.                    

                                           Jarka a Petr Blažkovi, Petr Muchna a Honza Novotný  



Finanční hospodaření farností za rok 2017 

Římskokatolická farnost Starý Rožmitál 

Příjmy: 
Kostelní sbírky  216 916,- Kč 
Dary 52 400,- Kč 
Vstupné do farního kostela  11 740,- Kč 
Nájem a pachtovné  227 826,- Kč 
Dotace Min. kultury – střecha městský kostel  200 000,- Kč 
Příspěvek od města  40 089,- Kč 
Příspěvek Biskupství  90 000,- Kč 
Dividendy  1 581,- Kč 
Úrok ČSOB a ČS  765,- Kč 
Příjmy celkem:  841 317,- Kč 
 

Výdaje: 
Odvod sbírek dle určení  33 840,- Kč 
Odvod z nájmů a pachtovného Biskupství 109 905,- Kč 
Výdaje za energii a vodu  35 543,- Kč 
Služby internetu  4 284,- Kč 
Bohoslužebné výdaje  5 952,- Kč 
Oprava střechy městského kostela  469 135,- Kč 
Z toho: Min. kultury  200 000,- Kč 
Podíl města 40 089,- Kč 
Podíl farnosti 229 046,- Kč 
Daň z nemovitostí 48 291,- Kč 
Asanace farního kostela /desinsekce/  26 620,- Kč 
Potřeby náboženství  2 337,- Kč 
Správní poplatky, prezentace  3 389,- Kč 
Opravy a materiál  76 760,- Kč 
Vybavení fary  14 261,- Kč 
Předplatné a dary  4 181,- Kč 
Poplatky ČSOB a ČS 400,- Kč 
Provozní režie  5 285,- Kč 
Výdaje celkem:  840 183,- Kč 
 

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2017:  218 674,- Kč 
 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že příjmy byly vyšší než výdaje o 1 134,- Kč. 
Velký dík patří všem, kteří přispěli dary, jak do kostelních sbírek, tak i bezhoto-
vostně na účet farnosti. Také poděkování patří za benefiční koncerty Třemšín-
ských kvítek, ZUŠ Rožmitál a p. Petra Lutky. Příjem ze vstupného s ukázkou hry 
na varhany ve farním kostele je zásluhou obětavých průvodců pana Huberta 
Hoyera a jeho dcery Ivany. I v letošním roce bude pokračovat oprava fasády měst-
ského kostela. Svými dary můžete přispět bezhotovostně na účet farnosti ŘKF Starý 
Rožmitál č. 4749150359/0800 nebo osobně knězi. Pán Bůh zaplať za každý dar. 



Římskokatolická farnost Hvožďany 
 

Příjmy: 437 166,- Kč  

Výdaje: 484 409,- Kč  
 

Příjmy nižší než výdaje o 47 243,- Kč. 
 

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2017:  144 614,- Kč 
Velký dík patří všem, kteří přispěli dary do kostelních sbírek, zvláště pak naší 

milé paní Editě Adlerové, která přispívá svými benefičními koncerty. Dary pro 

farnost Hvožďany je možné zasílat i bezhotovostně na účet č. 4749124329/0800. 

 

FARNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 

 

V sobotu 17. února dopoledne proběhl v tělocvičně ZŠ JJR v Rožmitále p. Tř. 

Farní turnaj ve stolním tenise. Zúčastnilo se celkem 12 hráčů a 4 nehrající. Hráči 

se utkali ve dvouhře (systém na 2 skupiny a 2 finále) a ve čtyřhře (systém na 

2 skupiny a finále). 

Konečné pořadí prvních šesti hráčů ve dvouhře:  

 Juřica Pavel, 2. Mareš Vladimír, 3. Drechsler Jiří, 4. Drechsler Marek, 

5. Muchna Petr, 6. Drechslerová Markéta. 

Konečné pořadí prvních tří párů ve čtyřhře:  

 Drechsler Marek – Muchna Petr, 2. Drechsler Jiří – Juřica Matouš, 

3. Mareš Vladimír – Mareš Jan. 

V kategorii mladistvých se nejlépe umístil: Juřica Matouš. 

Velké poděkování za obstarání občerstvení pro účastníky turnaje patří MUDr. 

Marii Čapkové a Markétě Drechslerové! Organizačně se turnaje zhostil Radko 

Štefan. Turnaj zahájil ráno krátkou úvahou a modlitbou P. Petr Misař. Turnaj pak 

probíhal v odlehčené atmosféře a zároveň ve sportovním duchu a skončil kolem 

13. hodiny odpoledne. Všichni účastníci získali nakonec za své výkony pěkné 

ceny. Potěšitelná byla účast 5 mladistvých hráčů! 

Další díky za turnaj patří vedení ZŠ J. J. Ryby za poskytnutí pěkné herny a zázemí 

šaten, oddílu stolního tenisu Spartaku Rožmitál za poskytnutí veškerého vybavení 

ke hře, slečnám Jarce Blažkové a Mgr. Ivaně Hoyerové za pomoc s tvorbou a 

tiskem plakátu, P. Misařovi za ceny věnované do turnaje a Petru Muchnovi za 

fotodokumentaci turnaje. 

Farní turnaj se stal již tradicí a já si přeji, aby nám vydržel i v dalších letech a 

přilákal další zájemce o rekreační hraní stolního tenisu. Již nyní zvu všechny 

farníky na příští 7. ročník farního turnaje v příštím kalendářním roce 2019. 

Ať žije stolní tenis, zdravý pohyb a zdravé mezilidské vztahy, založené na Evangeliu!! 
 

Radko Štefan                                                                          
__________________________________________________________________________________________ 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
 721 901 533 Uzávěrka příštího čísla 21. 3. 2018.            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 5. do 18. března 2018 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 5. 3.  mše svatá není    

Úterý 6. 3.  mše svatá není    

Středa 7. 3.     17,00 mše sv. Voltuš 

Čtvrtek 8. 3.  
18,00 Za Emila Stehlíka a d. v oč. 

Po mši sv. adorace 
 

16,00  

P. Kozubík  

Pátek 9. 3.   

17,00 svátost smíření 

17,30 křížová cesta 

18,00 Za Josefa a Františku Drechslerovy 

 

 

 

Sobota 10. 3.      
 

Neděle 11. 3. 
4. neděle postní 

8,00 křížová cesta  

8,30 Za živé členy rodu Trčků 

 
10,10 

mše sv. 

11,15  

bohosl. slova 
 

Pondělí 12. 3.  mše svatá není    

Úterý 13. 3.  mše svatá není    

Středa 14. 3. 
 

  
 mše sv. v Centru soc. sl. není 

Farní spol. není 

Čtvrtek 15. 3.  mše sv. není  
16,00  

P. Kozubík 
 

Pátek 16. 3.  

17,00 svátost smíření 

17,30 křížová cesta 

18,00 Za rodiny Kodatovu, Sýkorovu a d. v oč. 

   

Sobota 17. 3.  9,00 postní duchovní obnova    19,00 Spol. mladých   fara 

Neděle 18. 3. 
5. neděle postní 

8,00 křížová cesta 

8,30 Za Josefa Částku, syna a d. v oč. 

 

 

10,10 

bohosl. 

slova 

11,15  

mše. sv. 
 



 

Zprávy a oznámení 
 
 
 
 

Sbírka na pořízení digitálního číselníku  
Na digitální číselník se během dvou neděl (včetně dalších darů) vybralo 

11.850,- Kč. 

 

Sbírka Haléř sv. Petra 
St. Rožmitál 7.210,- Kč, Bělčice 2.510,- Kč a Hvožďany 1.350,- Kč 

Všem dárcům upřímné díky.        

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 19. do 25. března 2018 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 19. 3.  mše svatá není    

Úterý 20. 3.  mše svatá není    

Středa 21. 3.     17,00 mše sv. Voltuš 

Čtvrtek 22. 3.  
18,00 Za uzdravení 
Po mši sv. adorace  

16,00 
P. Kozubík  

Pátek 23. 3.   
17,00 svátost smíření 
17,30 křížová cesta 
18,00 Za Josefa a Josefu Průšovy 

 

 

 

Sobota 24. 3.   

9,00 

duchovní 

obnova 
  19,00 Spol. mladých   fara 

Neděle 25. 3. 

Květná neděle 
8,00 křížová cesta 
8,30 Za Josefa Drazdíka, bratra 

Miroslava a celý rod 

 
10,10 

mše sv. 
11,15 

bohosl. slova  


