
Chrámový sbor 
Před rokem se začal scházet chrámový sbor doplněný novými zpěvačkami, které zareagovaly na 
výzvu ve farním zpravodaji. Osm nových členek se rychle zapojilo do práce, a tak jsme si 
v „mohutnějším“ obsazení zazpívali o Vánocích i o Velikonocích, zvládli jsme i městskou 
svatojanskou pouť a svatodušní svátky, zpěvem jsme oslavili i sv. Cyrila a Metoděje. Celé prázdniny 
jsme věnovali přípravě na největší mariánský svátek – Nanebevzetí P. Marie a nyní se začneme 
připravovat na starorožmitálskou pouť. Scházíme se každé pondělí v 18.15 hodin v městském 
kostele. Rádi přivítáme další posily. Výzva platí dvojnásob pro muže, neboť ti jsou stále pouze tři!!!  
 
 

Úmysly mší svatých od 21. srpna do 17. září 2006 
 

Ranní mše sv.    R: Ne  8.30 hod.           R - farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále   

            m: Čt   8.00 hod.          m - městský kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí   
Večerní mše sv.   M: Út, St , Pá, So   18.00 hod.   M - městský kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí   
            V: Pá  17.00 hod.            V - kaple sv. Anny ve Voltuši       
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                  Může mě vůbec Bůh použít? 

 

Existuje mnoho důvodů, proč by mě Bůh neměl povolat. Neměj však obavy. Jsi v dobré společnosti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bůh nevypočítává, co jsi dělal v roce 1999, ani si o tom nevede záznamy. Buď si jistý, že existuje 
mnoho důvodů, proč by nás Bůh neměl povolat. Ale jestliže Ho milujeme, jestliže po Něm toužíme, 
On nás použije vzdor tomu, kdo jsme, kde jsme byli, co jsme prožili či jak vypadáme! Modlím se, 
abychom jako křesťané vystoupili z naší omezenosti do neomezené Boží přirozenosti. Tehdy naše 
touha po Bohu a po sdílení se s Ním roztrhá na cucky naše hranice, omezení.  

(Rodinný život č. 49/1999) 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 

Po   21.8. mše sv. není Po   28.8. mše sv. není 
Út   22.8.   
R 18.00 ! 

Na dobrý úmysl – volná intence Út   29.8.   
M 

Za novomanžele Maternovy 

St   23.8.   
R 8.00 ! 

Za Mirumila Pechara, Františka 
Durdila, manž. Janu a rodiče 

St   30.8.   
M  

Za Kateřinu Solčányovou a celou 
rodinu 

Čt   24.8.   
R 8.00 !    

Na dobrý úmysl – volná intence Čt   31.8. 
m   

Na dobrý úmysl – volná intence 

Pá   25.8.     
R 18.00 ! 

Za rodinu Holanovu Pá   1.9. 
M              

Na dobrý úmysl – volná intence 

So   26.8.   
M 

Za rodiny Kodatovu a Sýkorovu a 
za d. v o. 

So   2.9.   
M 

Za rodinu Soukupovu 

Ne   27.8.   
R  

Za Františka a Marii Kovaříkovy Ne   3.9.    
R 

Za farnosti 

Po   4.9.   mše sv. není Po    11.9.  mše sv. není 
Út   5.9.   
 

mše sv. není Út    12.9.     mše sv. není intence za † Václava 
Kašpara  bude odsl. v místě pobytu 

St   6.9. 
   

mše sv. není St    13.9.     mše sv. není intence za Karla a Marii 
Kloudovy, Josefa a Marii Tolmovy  
bude odsl. v místě pobytu 

Čt   7.9.   mše sv. není Čt    14.9.     
 
 

mše sv. není intence za † Petra a 
Marii Brindzovy, syny Juraje a 
Michala a oboje rodiče bude odsl. 
v místě pobytu   

Pá   8.9.       
 

mše sv. není  intence za Ludvíka 
Brožka a d. v o. bude odsl. v místě 
pobytu  

Pá    15.9.     
                  

mše sv. není intence za Marii 
Trčkovou, živé členy rodu, Boží 
pomoc a ochranu  bude odsl. v místě 
pobytu 

So   9.9.   
M 

Za Miroslava Matouška a jeho 
rodiče 

So    16.9.  
M         

Na dobrý úmysl – volná intence 

Ne   10.9.   mše sv. není intence za Marii 
Jeníčkovou a Annu Veverkovou 
bude odsl. v místě pobytu 

Ne    17.9.        
R   

Poutní mše sv. – za farnosti 

Mojžíš koktal. 
Davidovi nepadlo brnění. 
Marek byl zamítnut Pavlem. 
Timotej měl žaludeční vředy. 
Ozeášova žena byla prostitutka. 
 
Jediným vzděláním Amose byla škola  
v prořezávání fíkovníku. 
Jákob byl lhář. 
David měl milostné pletky. 
Šalomoun byl velmi bohatý. 
Ježíš byl velmi chudý. 
 
Abrahám byl příliš starý. 
David byl příliš mladý. 
Petr měl obavy ze smrti. 
Lazar byl mrtvý. 
Jan byl na sebe příliš přísný. 
 
Noemi byla vdova. 
Pavel byl vrah 
stejně jako Mojžíš. 
Jonáš utíkal před Bohem. 
Miriam, sestra Mojžíšova byla drbna.  
 
Gedeon a Tomáš pochybovali. 
Jeremiáš dělal ze sebe šaška, 
měl deprese a sebevražedné úvahy. 
Eliáš trpěl syndromem vyhoření. 
Jan Křtitel byl křikloun a buřič. 

Marta byla příliš starostlivá. 
Marie mohla být líná. 
Samson měl dlouhé vlasy. 
Noe byl opilý. 
 
 
Umíš si představit, jak Mojžíš rychle vzplanul? 
A co teprve Pavel či Petr? 
 
Ale Bůh nevyžaduje přijímací pohovor. 
On nenajímá a nepropouští jako většina zaměstnavatelů,  
protože On je mnohem více náš Otec, než náš Zaměstnavatel. 
 
On se nedívá na finanční zisky a ztráty. 
On není předpojatý, stranický.  
On neposuzuje. 
On není nepřející. 
On nehledí na poslední módu. 
On není halasný. 
On není hluchý k našemu pláči. 
On není slepý k našim potřebám. 
 
Bůh nám dává své dary zadarmo, nakolik se mu otevřeme. 
Mohli bychom dělat nádherné věci pro nádherné lidi,  
a přesto nebýt… To je nádherné! 
 
Satan říká: „Nemáš žádné zásluhy!“ 
Ježíš říká: „O co jde, já mám!“ 
Satan se dívá zpět a vidí naše chyby. 
Bůh se dívá zpět a vidí kříž. 



Mužská spiritualita v Rožmitále 
 

     Již dva roky se schází několik mužů nejen z Rožmitálu, aby společně prohlubovali svou 
spiritualitu. Inspirujeme se postřehy františkánského kněze Richarda Rohra. Kromě P. Ivo Prokopa 
mezi nás někdy přichází i P. Krink z Příbrami a minule jsme se rozloučili s P. Piotrem Nowickim, 
který přesídlil ze Svaté Hory na poutní místo v Králíkách. Pokud by to nějakého dalšího (se sebou 
„nespokojeného“) muže zajímalo, bude mezi námi vítán. Snažíme se scházet jednou měsíčně, 
většinou první středu v měsíci a příští setkání je 6. září ve 20 hodin v Sedlici na Belině u Brotánků 
(mobil: 604 713 426).  
     Pro bližší představu je v knihovničce v kostele ve Starém Rožmitále možné si zapůjčit některé knihy 
Richarda Rohra (i v elektronické podobě) a přednášky na CD ve formátu MP3. Více též na www.chlapi.cz 
a www.setkani.org. 
V Čechách vyšly  knihy R.Rohra – Všechno má své místo (Vyšehrad), Proč být Katolíkem (Cesta), Cesta 
divokého muže (Cesta), Naděje proti temnotám (Cesta), Radikální milost - Sborník meditací na každý den  
(Vyšehrad), Devět tváří duše – ENEAGRAM (Synergie), Hledání SVATÉHO GRÁLU (Cesta). 
     Naposledy vyšla kniha Adamův návrat – mužská iniciace (Vyšehrad), která je nyní rovněž nově 
přístupná ve farní knihovničce a je k tématu  duchovní obnovy, na kterou je možné se ještě i 
přihlásit. Probíhá  již ve třetím ročníku  MROP (Mens Rite of Passage) – iniciace mužů, Pořádá ji 
společenství chlapů. Administrativně zajišťuje „YMCA – Živá rodina“. K účasti jsou zváni všichni, 
kdo touží iniciací projít a jsou na tento obřad připraveni.  

     Jedná se o netradiční duchovní cvičení, jejichž obsah 
je plně založen na židovsko-křesťanských hodnotách, 
současně jsou však použity i některé obrazy a zkušenosti 
jiných kultur a náboženských tradic. Tímto iniciačním 
obřadem můžete projít jen jednou. Bez výjimek. 
     Nejlépe je projít touto zkušeností jako samostatný 
hledající. Synové a otcové za normálních okolností 
nejdou k iniciaci společně, stejně tak nejde o zkušenost 
úzkého přátelství. Můžete přijet se svými známými či 
kamarády, ale počítejte s tím, že se dostanete do skupiny, 
ve které nebudete znát ostatní členy. Iniciace se bude 
konat 10. – 14. září 2006 na Vysočině. 

     Účastníci duchovních cvičení se musí zúčastnit celého programu bez přerušení! Z důvodu 
nerušeného průběhu iniciace platí také podmínka důsledného nepoužívání mobilních telefonů po 
celou dobu duchovních cvičení. Nejsou možné žádné výjimky! Počítejte s tím než odešlete svoji 
přihlášku. 

 

Pokud máte vážný zájem o účast, pošlete vaši ručně vyplněnou přihlášku na adresu: 
Hanka Pištorová, YMCA - Živá rodina, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1, 

případně naskenovanou vyplněnou přihlášku na email: hana.pistorova@familia.cz 
 

Termín pro doručení přihlášek byl prodloužen a jsou k dispozici i ve farním kostele ve Starém Rožmitále. 
 

Za MSR Aleš Brotánek 
 
     Z historie 38. část – P. Josef Bouše (9.) 
 

     V minulém díle našeho historického seriálu jsme si odskočili za osudy dvou pozoruhodných 
pamětihodností ve farním kostele – křtitelnic a kněžské hrobky. Nyní se opět vracíme o sto let zpět, 
na konec roku 1905, k zápisům P. Boušeho. Stroze hodnotí zimu, která byla „celkem mírná a bylo 
málo sněhu“ . V březnu prý však bylo „dosti mrazivo“. Vše potřebné – ozimní žito, pšenice i jetele 
ale nakonec „dosti dobře přezimovaly“. Po mírné zimě přišlo „dosti brzo“  jaro, „k osevání dosti 
příznivé a teplé“, a tak „ja ře byly zaseté v 1. polovici dubna. Také brambory byly již v dubnu 

zasázeny. Jaře sešly pěkně, ale v květnu nastalo sucho, i v druhé polovici toho měsíce přišla hojná 
vláha, takže vše se zlepšilo.“ Po dlouhé době to tedy bylo zase jedno téměř ideální jaro. Konala se 
též obvyklá kanonická vizitace, podepsán je opět V. Jíně, blatenský vikář. Po příhodném jaru přišlo 
krásné léto, „úroda byla pěkná, sena bylo dosti, a krmení (jetele) hojnost“.  
     Po obvyklém „klimatickém a zemědělském“ úvodu se opět dostáváme k dění kolem kostelů. 
Tentokrát půjde o nově zbudovaný městský kostel, tedy spíše o jeho vybavení: „V městském kostele 
přistaveném zřízeny přičiněním p. Leop. Vočky, jenž byl toho času předsedou kostelního spolku pro 
rozšířený kostel v městě, dva postranní oltáře. Na straně evangelia zřízen oltář sv. Václava 
s obrazem sv. Václava malovaným od akademic. malíře z Prahy Hlávky za 80 K. Peníze na obraz ten 
poskytla paní Pobudová, měšťanka, vdova, na památku svého zemřelého manžela Václava 
Pobuda(y), bývalého purkmistra. Posvěcen byl od duchovního správce Jos. Bouše, plnomocí od Bisk. 
Konsistoře (Ordinariatu) a sloužena při něm první mše sv. 10. června 1906, t.j. na sv. Trojici. Druhý 
postranní oltář Panny Marie zřízen ze starého již zde stávajícího oltáře se soškou Panny Marie, 
která také upotřebena. Náklad na opravu a zřízení vzat z daru 200 K., které věnovala k tomu účeli 
slečna spisovatelka Františka Berková z Rožmitála. Posvětil jej též duchovní správce plnomocí od 
bisk. Ordinariatu Jos. Bouše a sloužil při něm první mši sv. 22. července 1906, t.j. na sv. Máří 
Magdalenu, v neděli VII. po sv. Duchu r.t. Oba oltáře postranní zřídil a opravil Fous, štafir 
v Rožmitále. Také opraven v ten čas v městském kostele a zavěšen tam proti postranním dveřím starý 
kříž, který posvětil též, jakož i novou sochu sv. Antonína Paduanského, darovanou od paní 
Vyšohlídové, choti p. ředitele sněmovních kanceláří v Praze, rodi(a)čkou Rožmitálskou, místní 
duchovní správce. Socha sv. Antonína zhotovena v Kláštěře Emauzském v Praze a má cenu 260 K. 
Pro oltář postranní P. Marie pořízen nový oltářní kamen. 
     Tolik tedy pro tentokrát. Oltáře sv. Václava i Panny Marie dobře známe, sv. Antonín je umístěn 
na levé oratoři, kde až do loňského roku stával ve společnosti dalších soch (plastik). Dvě z nich jsou 
již krásně zrestaurované a čekají na vhodné umístění v kostele. A zřejmě se již brzy dočkají. 
 

(Pokračování  příště)                                            Ivana Hoyerová 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

   Zprávy a oznámení 
Dovolená duchovního 
Vzhledem k tomu, že se mi hromadí nevybraná dovolená za minulé roky, musím letos čerpat 
poněkud více. Dovolenou si tedy vyberu ve dvou fázích. Nejprve jeden týden od 21. do 25. srpna. 
V této době budu v Rožmitále a míním podnikat výlety na pamětihodnosti v okolí, které jsem ještě 
nestačil navštívit. Vzhledem k dovolené budu sloužit mši sv. pouze ve farním kostele a to tichou a 
bez kázání. Čas konání bohoslužeb: Út 18.00, St a Čt 8.00 a Pá 18.00 hod. Pokud by bylo třeba 
zařídit pohřeb či jinou neodkladnou duchovní záležitost budu k dispozici. Druhou část dovolené si 
vyberu stejně jako v loni v září. Jedná se o dobu od 4. do 16. 9. V této době budu na Šumavě a 
v neodkladných záležitostech mne bude zastupovat pan vikář Charypar z Březnice, který též 
odslouží mši sv. s nedělní platností v sobotu 9. 9. od 18.00 hod. v městském kostele. Vzhledem k mé 
dovolené vyjde příští číslo Farního zpravodaje až 17. 9. a v poněkud menším rozsahu. 
 

Táborák pro děti 
Jako již tradičně, uskuteční se na rozloučenou s prázdninami na faře táborák pro děti i jejich rodiče. 
Bude to v sobotu 2. září zhruba od 19.00 hod. Uzenky na opékání s sebou, hořčici a kečup dodám. 
Možná bude ještě předcházet dobrodružná bojová hra, o níž zavčas sdělím informace. 
 

Přihlášky na náboženství 
Rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti nově navštěvovaly výuku náboženství, mohou je přihlásit 
buď na faře či po mši v sakristii, nebo přímo u katechetky paní Hochmutové, tel. 739 081 521. 
U dětí, které chodily už loni, není třeba přihlášku podávat. 
 

Dožínky a pouť ve Starém Rožmitále 
Pouť v našem farním kostele oslavíme letos v neděli 17. září. Bude spojena s tradiční připomínkou 
dožínek, při níž poděkujeme za letošní úrodu. 


