
Varhanní koncert 
V sobotu 15. července máme možnost navštívit varhanní koncert v kostele Povýšení Svatého Kříže 
ve Starém Rožmitále. Začátek je od 19.00 hod. 
 
Příští číslo Farního zpravodaje vyjde v neděli 23. července 2006. 

 
Úmysly mší svatých od 26. června do 23. července 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        

              
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
℡ 318 665 182  Uzávěrka příštího čísla je ve středu 19.7. 2006. Redakce: P. Ivo Prokop, Ivana Hoyerová 
V příspěvcích Z historie je doslovným citacím z farní kroniky ponechán jejich původní pravopis i stylist. úprava. 

  

 FARNÍ ZPRAVODAJ  

 
  Číslo 12  Ročník III             25. června 2006 

 
 

 
 

 
Děti a kostel 

 

     Jedno ze čtyř evangelií, která jsme četli při průvodu kolem kostela o Božím Těle, mluvilo 
o Ježíšovi a dětech. Matky přiváděly své děti k Ježíšovi, on dětem žehnal a hrál si s nimi. Učedníci 
však děti odháněli, rozkřikli se dokonce na jejich maminky. Nezdálo se jim to důstojné velikého 
Mistra. Nechtěli, aby byli rušen z hlubokých zbožných myšlenek dětským žvatláním a pobíháním. 
Kristus se však dětí i maminek zastal a apoštoly pokáral. Řekl známou větu: „Nechte děti přicházet 
ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen pravím vám, kdo nepřijme Boží 
království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ 
     Když jsem četl toto evangelium, měl jsem před očima děti, které tak krásně sypaly kvítky 
v průvodu před Nejsvětější svátostí. A vzpomněl jsem si i na děti, které o týden později přistoupí 
k 1. svatému přijímání. A měl jsme radost, že náš kostel rozjasňují dětské tváře. 
     Bohužel však s dětmi v kostele bývají čas od času i problémy. Zlobí. Neposedí, křičí, otravují. 
Někteří z nás se zase trochu podobají apoštolům v jejich touze po naprostém tichu a klidu s Ježíšem. 
A děti je při bohoslužbě ruší z jejich soustředěnosti. Chtěli by, aby děti dokázaly prosedět tu hodinu, 
po níž trvá mše sv., v naprostém klidu a mlčení. Jistě by to bylo pro nás dospělé ideální, ale pro děti 
je to nepřirozené a téměř nemožné. 
     Požadovat to od nich je stejné, jako požadovat od nás velkých, abychom celých šedesát minut 
mše mysleli jen a pouze na zbožné věci, byli naprosto soustředění na Boží slovo, kázání, 
eucharistické tajemství a nezabloudili občas myšlenkou k tomu, co dnes bude dobrého k obědu, zda 
se udělá odpoledne hezky, nevšimli si, že farář má nakřivo štólu a nemysleli při kázání na to, kde asi 
sousedka v lavici koupila svůj pěkný a jistě drahý kabát. My dospělí dokážeme usměrnit své vnější 
projevy, ale myšlenky příliš ne. Ty se nám v hlavě rojí, hemží a vykřikují přesně tak, jako malé děti 
v kostele. Děti na rozdíl od nás prostě ještě neumí ovládat své tělo a být v klidu. Jsou jako z hadích 
ocásků. Potřebují se pohybovat a občas se na něco zeptat. Když se nudí při kázání, nepospávají 
zdvořile, jako my ostatní, ale dají to najevo a chtějí si povídat s mámou. Při nedělní mši se scházíme 
jako na velké rodinné oslavě. A nezdá se vám, že rodinná oslava by byla poněkud smutná bez dětí? 
Nepodobala by se spíše pohoštění před pohřbem, kde všichni pochmurně mlčí? 
     Z rozhovorů s rodiči vím, jak moc je trápí, že jejich děti při bohoslužbě ruší. Nejsou bezohlední 
vůči druhým. Některým dokonce působí obava z toho, co zase jejich ratolest vyvede, docela velký 
stres a nedělní mše se trochu bojí. Zoufale přemýšlejí, zda vůbec na mši jít nebo komu 
z nevěřícího příbuzenstva dítě svěřit na hlídání. To je velice bolestné. Bohužel k tomu občas přispěje 
i někdo z věřících, který začne napomínat a krotit cizí dítě i jeho rodiče a dokáže to dělat i dost 
drsně. Uvědomte si, prosím, že každé dítě je jiné. Některé je od přirozenosti klidný mlčenlivý 
pohodář, ale jiný je opravdu malý čertík, s nímž to není vůbec lehké. A rozumný rodič s ním, když to 
dítě začne skutečně přehánět, odejde na chvíli z kostela.  
     Než začneme napomínat cizí děti a pomlouvat jejich rodiče, jaké to mají nezvedence, zkusme se 
raději zeptat sami sebe, zde dokážeme mši, i když probíhá v naprostém klidu, opravdu soustředěně 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  

Redakce FZ přeje všem čtenářům (i sobě) krásné a klidné 
prázdniny či dovolenou na zemi, na moři i ve vzduchu a načerpání 
nových sil tělesných i duševních. Ať prožijeme mnoho zajímavého, 
ještě více poznáme, a především, ať se zase všichni šťastně 
shledáme. 

 

Po   26.6. mše sv. není Po   3.7. mše sv. není 
Út   27.6.   
M 

Za Františka a Marii Irovy, Jarmilu 
Liškovou a jejich rodiče 

Út   4.7.   
M 

Za Annu Milčicovou, vnuka Petra 
a d. v o. 

St   28.6.   
M  

Za † Dr. Dagmar Hrdličkovou St   5.7.   
R 8.30 ! 

Za † P. Františka Cibuzara 

Čt   29.6.   
M 18.00 !   

Za rodinu Peštovu a Dvořákovu Čt   6.7. 
M 18.00 !   

Za zdraví dítěte 

Pá   30.6.     
M 

Za Marii Drechslerovou Pá   7.7. 
M              

Za † Annu Kresslovou a Aloise 
Kressla 

So   1.7.   
M 

Za rodiče Ludvovy, Václava Rosu 
a celý rod 

So   8.7.   
M 

Za Františka Roje, manželku Marii 
a celý rod 

Ne   2.7.   
R  

Za farnosti Ne   9.7.    
R   

Za Františka Sýkoru, jeho rodiče, 
rodinu Kubátovu a Šťastných 

Po   10.7.   mše sv. není Po    17.7.  mše sv. není 
Út   11.7.   
R 

Za † Marii Švecovou, bratra 
Tomáše a jejich rodiče Josefa a 
Josefu Průšovy 

Út    18.7.     
M 

Za † Jindřicha Šťástku 

St   12.7. 
M   

Za Marii Heindlovou a manžela St    19.7.     
M 

Na dobrý úmysl dárce 

Čt   13.7.  
m 

Za Jindřicha Závodného a celý rod, 
Josefa Bradáče, manželku Annu, 
dcery Růženku a Marii 

Čt    20.7.      
m   

Za † Boženu Býčkovou 

Pá   14.7.      
M 

Za Marii a Jiřího Pavlačkovy Pá    21.7.      
M                   

Za rodinu Holanovu 

So   15.7.  
M 

Za Františka a Růženu Mácovy a 
jejich rodiče 

So    22.7.   
M         

Za † Josefa Ptáčka 

Ne   16.7.  
R 

Za farnosti 

 
Ne    23.7.        
R   

Za Václava Kressla, sestru Olgu a 
jejich rodiče 



prožít. Zda ve svých myšlenkách také nepobíháme po celém kostele či dokonce nejsme někde úplně 
jinde. Rodičům bych chtěl na tomto místě říci, že mne jejich děti v kostele vůbec nevadí a neruší a 
že jsem moc rád, že tam s nimi chodí.  
     A vám ostatním velice děkuji za toleranci a trpělivost vůči dětem i jejich rodičům. Nepřivádějí 
své potomky do kostela, aby nás vyrušovali a zlobili, ale proto, aby si děti na kostel zvykly, aby se 
jim tu zalíbilo, byly tu jako doma a jednou zaujaly naše místa v lavicích i před oltářem. Podaří-li se 
nám děti s jejich rodiči z kostelů vypudit, budeme mít po určitý čas skutečně klid. Ale postupně nás 
začne vyrušovat jiný zvuk: Padání našich vlastních berlí, skřípání našich invalidních vozíků a 
nakonec už jen zatloukání našich rakví, jak budeme v kostele vymírat. 
 

P. Ivo Prokop 
 
 
     Z historie 36. část – P. Josef Bouše (8.) 
 

     Hned za „úrodou brambor“, kterou jsme končili minulý díl, najdeme rozsáhlé pojednání 
o konsekraci městského kostela a následném biřmování (viz FZ 17/II). A protože každá oprava něco 
stojí a vždy se najdou dobrodinci, zmiňme také dárce, kteří městskému kostelu nějak přispěli. 
„M ěsto Rožmitál na povzbuzení duchovního správce věnovalo na oltář a na varhany 1200 Korun ve 
třech ročních lhůtách splatných.“ Kronika hovoří i o tzv. legátech. Legát byl vlastně odkaz, hodnota, 
kterou musel podle zůstavitelovy vůle dát z dědictví dědic jiné osobě či instituci. Zde jsou tedy 
legáty pro městský kostel: „Paní Johanna Habichová, soukromnice z Prahy – i. č.p. 526 věnovala a 
zaslala duchovnímu správci, jelikož její otec Josef Kalla pražský měšťan a továrník kamen v Praze 
zemřelý 23. listopadu 1888 byl syn Václava Kally, měšťana a obuvníka v Rožmitále, byl rodák 
Rožmitálský – 400 Korun, by jich užito bylo ke cti a chvále Boží (kostela Rožmitálského). Peníze 
upotřebeny na nový oltář. Františka Berková, zemřelá spisovatelka v Rožmitále v říjnu r. 1905 
odkázala a věnovala na zřízení oltáře postranního P. Marie v kostele Rožmitálském 200 Korun. Paní 
Eva Sigmundová z Prahy věnovala na zřízení nových varhan v Rožmitále r. 1902 200 Korun. Peněz 
těch také k účelům těm použito.“ 
     Další velmi důležitou událostí se stalo „vysvěcení kaple v obci Věšíně 26. 11. 1905“. V obci 
Věšíně zřídil a postavil spolek pěknou kapli na zakoupeném pozemku č.k. 57 ve Věšíně. Povolení ke 
stavbě té udělil předsedovi spolku toho obecní úřad ve Věšíně ze dne 15. dubna r. 1898, na jeho 
žádost podanou k tomu účeli od něho dne 10. března 1898. Obecní výbor zakoupil místo (zahrádku 
tu) pro kapli od manželů Matějkových, čís. 1. Kaple je uvnitř dlouhá 10.90 met. a široká 5.60 metrů. 
Zástupci obce Věšína zavázali se reversem ze dne 29. června 1905 dle usnesení obec. výboru kapli tu 
udržovati v náležitém pořádku, jak zevně tak uvnitř a opatřiti všemi kostelními potřebami, kterých 
při službách B. jest potřeba na útraty obce samé.“ Zapsáni jsou: „z výboru – Fous Petr, Frt. 
Melichar, Frt. Polák, Mat. Milec, starosta Frt. Blažek a radní Mat. Blažek a Frt. Jeníček. Revers byl 
schválen na schůzi okres. zastupitelstva Březnického 10. srpna 1905.“ Za okresní výbor jsou zde 
jmenováni: „starosta Jos. Novotný a členové okresního výboru Jos. Havlíček a Jos. Kučera“. 
Zajímavou je i četnost jmen, která dnes již ustoupila jménům tzv. moderním. Za Březnici byli totiž 
všichni Josefové, ve Věšíně zas téměř samí Františkové. Pisatel kroniky se pak ještě vrací na 
začátek: „V r. 1897 svolána byla valná hromada občanů ve Věšíně a usneseno postaviti na návsi 
kapli a zvolen výkonný výbor, který se pak všemožně staral, by kaple na památku 50letého jubilea 
Jeho Veličenstva cís. a krále Františka Jos. I. postavena byla.“ Následuje seznam milodarů:  
 

1.  Jeho Eminence p. kardinál arcib. Pražský Frt. de Paula, hrabě ze Schönbornu   15.000 cihel 
2.  Důst. P. farář StaroRožmit. Linhart Pinter                               100 zl. 
3.  Kontribucenský fond býval. panství Rožmitál. k podané žádosti                   20 zl.  
4.  Obec Věšín na penězích a v surovinách přispěla obnosem                 1974 zl. 98 kr.  
5.  Občané Věšínští dílem hotově, dílem potahem,  

dílem řemeslnickou a nádenickou prací celkem                         2681 zl. 
u některých rolníků činil příspěvek přes 50 zl. 

 

Kaple byla tedy postavena, opatřen byl zvon a v r. 1905 pořízen i nový mramorový oltář. Obraz 
sv. Františka Serafínského namaloval akademický malíř Förster z Prahy za 500 Korun. „Nejdůst. 
Bisk. Konsistoř udělila kapli té na žádost občanů a farního úřadu Staro-Rožmitálského ze dne 5. září 
1905 mešní licenci, aby v kapli té mohla časem a jednou v neděli v roce (o pouti) sloužena býti mše 
sv. Licence ta udělena na 6 let. Bisk. Ordinariat udělil na žádost farního  úřadu duchovnímu správci 
Staro-Rožmitálskému Jos. Bouše-ovi plnomoc ku posvěcení kaple Věšínské. Posvěcení vykonáno 
slavnostně dne 26. listopadu 1905. Velebný pán Frt. Roubík, jenž získal si nemalé zásluhy o kapli tu 
a konečné její posvěcení, měl při té příležitosti slavnostní kázání a po vykonaném posvěcení kaple 
sloužil pak duchovní správce a její světitel slavnou zpívanou mši sv. při kteréž školní dítky farní 
školy pěkně a dojemně zpívaly. Na žádost spolku pro zřízení kaple Věšínské daroval jeho Eminence 
nejdůst. p. kardinál Pražský Lev Skrbenský ze Hříště kapli té nový stříbrný kalich s patenou již 
posvěcený v ceně 96 K, pak pěknou albu s paličkovanými krajkami od sester Karla Borom. z Řep 
v ceně 26 Korun (s cingulum a humeralem).“ 
     Konstatováním – „díky dobrodincům, štědrým, ochotným a činorodým lidem, všem těm 
nejmenovaným, kteří přiložili ruce k dílu“ – končíme poslední předprázdninový díl našeho putování 
proti proudu času. „A Bohu díky“, především. 
 

(Pokračování  příště)                                            Ivana Hoyerová 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Zprávy a oznámení 

 
Poděkování 
Děkujeme vám všem, účastníkům farního zájezdu do Borovan, Nových Hradů a Dobré Vody za to, 
že jste se zúčastnili a zachovali si po celý den dobrou náladu a trpělivost. Zvláštní dík patří našemu 
knězi P. Ivovi, který pomohl celý zájezd zajistit. Pán Bůh zaplať za množství krásných 
obohacujících zážitků.  

Za organizátory Božena Trčková a manželé Liškovi 
 

Ještě jedno poděkování 
Také já připojuji jedno poděkování a totiž za uspořádání slavnosti Božího Těla. Děkuji chrámovému 
sboru za hudbu a především za krásné Mozartovo „Ave verum“ a za zpěv v průvodu, pánům 
Josefovi a Vladimírovi Marešovým, kteří spolu s paní Martou a  sl. Ivanou Hoyerovými oželeli náš 
fotbalový zápas s Ghanou a dovezli a připravili břízky kolem kostela, čtyřem silným mužům, kteří se 
chopili baldachýnu a dobře si s ním poradili i všem ostatním, kteří zapůjčením stolů či ubrusů nebo 
zajištěním květinové výzdoby přispěli k důstojnému průběhu této veliké slavnosti. Ačkoliv se to 
možná nezdá, není kromě velikonočních obřadů náročnější a současně krásnější liturgie. Pán Ježíš 
v Nejsvětější svátosti si naši úctu určitě zaslouží a sám ji náležitě odmění.  

P. Ivo Prokop 
 

Slavnost sv. Petra a Pavla 
Slavnost apoštolů Petra a Pavla (29.6.) letos připadá na čtvrtek, kdy bývá ranní mše. Vzhledem 
k významu tohoto svátku bude mše v tento den mimořádně až večer a to od 18.00 hod. v městském 
kostele. 
 

Bohoslužby 5.7 a 6.7. 
O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje ve středu 5.7. bude mše jako v neděli, tedy už v 8.30 hod. ráno ve 
farním kostele ve Starém Rožmitále. Ve čtvrtek 6.7. pak bude mše v městském kostele večer 
od 18.00 hod.  
 

Mše sv. v domově důchodců 
Bohoslužby v kapli rožmitálského domova důchodců se uskuteční ve čtvrtek 29.6. a 20.7. vždy 
od 15.00 hod. 


