Zprávy a oznámení
Upozornění
Ve středu 18.3. budu mít mši sv. a přednášku pro mládež v Č. Budějovicích. Z tohoto důvodu
nebude sloužena mše u nás v Rožmitále. Ke změně dojde i následující den, tedy o slavnosti
sv. Josefa ve čtvrtek 19. března. Mše bude totiž až večer od 18.00 hod.
Mše v domově důchodců
Ve čtvrtek 26.3. bude od 14,30 hod. opět sloužena mše sv. v kapli rožmitálského domova důchodců.
Pozvání na přednášku
V rámci besed pořádaných Českou křesťanskou akademií si Vás dovoluji pozvat na přednášku která
se uskuteční v pátek 27.3. od 18.30 hod. v Modrém salonku Brdského památníku na rožmitálském
náměstí. Tématem je doba „temna“ a změna víry, kterou tehdy podstoupila většina našich předků.
Změna času
V noci ze soboty 28. na neděli 29. 3. dochází ke změně na letní čas. Nezapomeňte si tedy hodiny
posunout o hodinu dopředu.
Zpovědní den
Ve čtvrtek 2. dubna přijede do naší farnosti zpovídat P. Bohuslav Richter ze Slivice. Společně
budeme udílet svátost pokání v městském kostele a to od 16.00 hod. Jinak se v postní době zpovídá
vždy půl hodiny před mší sv. a na požádání i po mši. Využijme tedy všichni příležitost splnit
církevní přikázání, jenž nám ukládá alespoň jednou za rok přistoupit ke zpovědi a udělat tak jakousi
inventuru dobra a zla ve svém životě.
Poděkování
Děkuji P. Ivo Prokopovi za rozhodnutí a povolení a panu Martinovi Pevnému za zhotovení a
osazení ocelového zábradlí na schodišti v městském kostele. Pro nás zpěváky, kteří často
používáme toto schodiště, je to veliká pomoc a úleva po stránce zdravotní i bezpečnostní vzhledem
k abnormální výšce stupňů. Ještě jednou díky.
Jiří Trčka

Úmysly mší svatých od 16. do 29. března 2009
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.

R: Ne 8.15 hod.
R - farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále
m: Čt 8.00 hod.
m - městský kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí
M: Út, St 17.00 hod. Pá, So 18.00 hod. M - městský kostel sv. Jana Nep. na náměstí

Po 16.3.
Út 17.3.
M

mše sv. není
Za Josefu Folaufovou, jejího
manžela a děti

St

mše sv. není

18.3.

Čt 19.3.
M 18.00 !!!

Za Josefa Veverku a manželku

Pá

Za Marii Kulovanou, manžela a
dceru Marii

20.3.

So 21.3.
M
Ne 22.3.
R

Za † Josefa Drazdíka, jeho rodiče
a rodiče Větrovských
Za farnosti

Po 23.3. mše sv. není
Út 24.3. Za Josefu a Josefa Hořejší a
všechny † členy rodů Hořejších a
M
Zajonců
St 25.3. Za † Petra a Marii Brindzovy,
Josefa a Marii Dvořákovy a
M
všechny příbuzné
Čt 26.3. Za Marii a Josefa Marešovy, jejich
rodiče, Albínu Beranovou a Josefa
m
Ráže
Pá 27.3. Za Růženu Fialovou, manžela,
rodiče, sourozence a Františka
M
Leitermana
So 28.3. Za rodiče Záveských, jejich děti a
snachu
M
Ne 29.3. Za Marii a Adolfa Trčkovy, rodinu
Trčkovu a Průchovu a za d. v o.
R
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Pa pe žs ké mi s ij ní d ílo
Papežské misijní dílo (PMD) je jednou z největších světových organizací, která se systematicky
zabývá pomocí misiím. Má za úkol podporovat misionářskou činnost v nekřesťanských oblastech.
Princip činnosti PMD spočívá v tom, že každý, kdo chce z nejrůznějších koutů světa podpořit misijní
činnost, přispívá do „společné pokladnice“, ze které se potom podle aktuální potřeby spravedlivě
rozděluje. Nezáleží na tom, kolik člověk dává, ale že chce své srdce otevřít pro potřeby chudých.
Každá sebemenší pomoc je jako semínko, ze kterého vyrůstá bohatá úroda. Pomoc může byt různá –
modlitba, obětování utrpení, finanční pomoc, mše. Každý křesťan je pozván uskutečňovat Kristova
slova: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření“ (Mk 16,15). PMD jsou čtyři, ale
tvoří jednotu, která podléhá Kongregaci pro evangelizaci národů.
Historie a vznik PMD
Všechna čtyři Papežská misijní díla byla založena v různých obdobích a mají vlastního
zakladatele nebo zakladatelku. Každé dílo si udržuje vlastní identitu, sleduje své cíle.
1. Papežské misijní dílo šíření víry bylo založeno v Lyonu roku 1822
skupinou laiků, jejíž hlavní osobou byla Marie-Pauline Jaricot (na obrázku).
Založila skupinu přátel, která se modlila růženec za misie a dávala na ten
úmysl
i finanční prostředky. Postupně se skupinky rozrůstaly ve
francouzských diecézích, potom v jiných zemích Evropy a později
v Americe. 3.5. 1922 dílo dostalo papežský status. Jeho ústředí bylo
přeloženo z Lyonu do Říma. Světová misijní neděle byla ustanovená
14. dubna 1926 papežem Piem XI. Od roku 1928 bylo postupně zřízeno
v misijních územích a v současné době existuje přibližně ve 150 státech.
Zajišťuje systematickou pomoc nejchudším ve více než 1000 diecézích světa.
Podporuje katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty, školy,
nemocnice, domovy pro sirotky a staré lidi, leprosária, stavby a opravy
kostelů a jiné. Na této pomoci se podílí téměř 650 tisíc laických spolupracovníků, bohoslovců,
katechetů, řeholníků, kněží a biskupů.
2. Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola založily v roce 1889 Stephanie
Bigard a její dcera Jeane (na obr.) v Caen. Podporovaly misionáře,
seminaristy, stavbu křesťanského chrámu v Kjótu – tehdy hlavním městě
Japonska. Neúnavné dámy Bigardovy sháněly fondy, organizovaly stálou
podporu na výchovu misionářů, neváhaly žebrat, aby nashromáždily
nadační fondy pro mladé kněze. I toto dílo se díky podpoře Svatého stolce
rozšířilo do většiny diecézí Evropy a Ameriky. Jeho hlavní správa byla
převedena v roce 1920 do Říma. Je velmi úzce spojeno s dílem šíření víry.
Zaměřuje svoji pomoc na výchovu a formaci více než 80 000 bohoslovců
na misiích. Přispívá též na postgraduální studium několika desítkám
studentů v Římě. Další pomoc se dostává řeholnímu dorostu, nemocným a
starým kněžím, misionářům v chudých oblastech světa. Sponzorovat bohoslovce lze modlitbou a
finančním darem. Jakákoliv pomoc je vítána.

3. Papežské misijní dílo dětí (PMDD) bylo založeno roku 1843 biskupem de Forbin – Jansonem
z Nancy (na obr.), který působil mj. jako misionář v Číně. Podnětem pro založení byla situace dětí
v Číně, které umíraly ve velmi ranném věku nepokřtěné. Když se ukázalo,
že Čína je pro dospělé křesťany příliš daleko, že je osud tamních dětí
nezajímá, obrátil se biskup Janson na děti. Ty chtěly vědět, co mohou pro
své vrstevníky udělat. Janson je požádal, aby se denně modlily k Panně
Marii modlitbu Zdrávas Maria a měsíčně ušetřily jedno penny. Děti tyto
požadavky přijaly, a tak začalo všeobecné bratrství, které pokračuje dodnes,
chrání a pomáhá dětem ze všech kontinentů. PMDD je způsob, kterým se
v srdcích dětí podporuje víra a který jim poskytuje radost ze služby. Heslo
„děti pomáhají dětem“ způsobilo na poli apoštolátu revoluci. Misionářská
činnost dětí byla bezpochyby v církevní historii něčím novým a
jedinečným. Děti se staly důležitým objektem misií a adresáty zvěstování
evangelia. Jak velké bylo překvapení biskupů a kněží, když viděli účinnou účast těch nejmenších!
Od prvních měsíců po založení si bylo křesťanské společenství vědomo misionářské síly dětí, ve
kterých evidentně působil Duch svatý. PMDD přirostlo od počátku k srdci jak biskupům, tak kněžím
a rychle se rozvíjelo. Již po prvním roce vznikly misijní skupiny dětí v 65 diecézích. Mnoho biskupů
o tom psalo ve svých pastoračních dopisech a programech. 3. května 1922 obdrželo papežský status.
Dnes je přítomno v cca 120 zemích světa. Průměrná pomoc skrze projekty PMDD vychází ročně na
200,- Kč pro jedno dítě. Každý rok se prostřednictvím PMDD zachraňuje více než 2 700 000
trpících dětí. Jedná se o děti postižené, zneužívané, unášené, ohrožené a nakažené onemocněním
AIDS. Pomoc jde potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, vyznání či
národnost, a to skrze katechetické, vzdělávací, sanitární, charitativní, sociální
a život zachraňující projekty. Přispívá na stavbu a provoz mateřských a
základních škol, domovů pro sirotky i dětských leprosárií
4. Papežské misijní dílo jednoty kněží a řeholníků (Papežská misijní unie)
bylo založeno roku 1916 v Itálii P. Paolo Mannou (viz obr.), který byl na
podzim roku 2001 beatifikován. Od počátku mělo schválení Svatého stolce a
velmi rychle se rozšířilo ve většině diecézí světa. 28. října 1956 dostalo
oficiální papežský status. Je srdcem všech misijních děl.
(podle internetových stránek pardubické farnosti)

VÝZVA MAMINKÁM
Prosím maminky, které se zúčastňují naší pomáhající akce MISIJNÍ KOLÁČ, aby opět po roce
připravily své sladké dobroty a dopravily je během soboty 21.3.2009 (před 4. postní nedělí)
k Hochmutovým. Díky za to!
E XK L U Z I V N Í P O Z V Á N K A F A R N Í K Ů M
Naši milí farníci, na 4. postní neděli 22.3.09 jsme pro vás připravili několik postních
„bonbónků“.
Ten první je – Křížová cesta vedená dětmi, čili převedená do jejich života a jejich starostí.
Druhý – mše sv. proložená zpěvy našich Třemšínských kvítek.
A konečně ten třetí bonbónek je možnost se výtečně misijně nasnídat.
A to při tradiční akci MISIJNÍ KOLÁČ.
Prosíme tedy o vaše příspěvky do misijních kasiček, které budou s dětmi pobíhat mezi vámi.
Tím prospějeme na projekty Papežského misijního díla (vybavení, stavby mateřských školek pro
sirotky, pomůcky do škol, invalidní vozíky pro těžce tělesně postižené v některých částech
Afriky, pastorace, školní výchova, domovy pro sirotky, jídlo pro chudé školáky v Indonésii,
zdravotnická střediska a spoustu dalších projektů kde se pomáhá chudých, nešťastným a
opuštěným dětem).
Helena Hochmutová, katechetka

Večer otevřených srdcí
Katedrála sv. Mikuláše,
od 17:00 do 24.00 hod.
27.03.2009 17.00 hod. (pátek)
Postní duchovní obnova nejen pro mladé.
Nepromarněte postní dobu.
Přijďte na večer otevřených srdcí
do českobudějovické katedrály.
Program večera
• Společná modlitba
• Mše sv. při svíčkách
• Vigilie se svědectvími
• Křížová cesta a uctívání kříže
• Svátost smíření a duchovní rozhovor
• Adorace Nejsvětější svátosti
• Udělejte si čas na sebe a Boha
• Zbavte se svého balvanu
• Zapomeňte na chvíli na uspěchaný svět
• Duchovní očista před Velikonocemi
• Poslechněte si životní příběhy jiných

Diecézní setkání mládeže
„Máme naději v živém Bohu.“ (1 Tim. 4,10)
Koná se na Biskupském gymnáziu
v Českých Budějovicích
27.03.2009 (pátek) – 28.03.2009 (sobota)
Páteční program
Začátek již v pátek v 18:00 hod.
v prostorách Biskupského gymnázia.
Od 19.00 hod. je připraven hudební večer,
po němž bude možnost účasti na vigílii
v katedrále sv. Mikuláše.
(v rámci programu Večer otevřených srdcí).
Sobotní program
začíná v 9.15 hod. v katedrále sv. Mikuláše,
po němž se účastníci přesunou do prostor
Biskupského gymnázia, kde budou probíhat
dopolední a odpolední skupinky.
Oběd je zajištěn v jídelně školy.
Zakončení bude v 15.00 hod.
slavnou mší svatou opět v katedrále.

Z historie 86. část – zápisy Václava Matouška (9.)
Bez dlouhých úvodů pokračujeme v našem historickém seriálu i tentokrát zápisy týkajícími se
válečných omezení, která postihla všechny obyvatele naší země.
„Jiná svízel: Museli jsme dělat zkoušky z němčiny ústní i písemnou. Kdo neobstál, musel ji
opakovat a měl-li platový postup, byl mu zadržen. Kde Němci dosadili německého vedoucího
úředníka, pak se v takovém úřadě, závodě, ve škole atd. muselo úřadovat německy. Když např. okres
Blatná byl zrušen a připojen ke Strakonicům, muselo se v celém okrese úřadovat německy, ježto
okresní hejtman byl Němec. Byl-li spis nebo jakýkoliv nápis v obou jazycích, pak ovšem němčina na
prvním místě. Dalo by se psát o dalších šikanováních, např. o zatemňování příbytku, upravování
pouličních světel, u povozů, velocipédů, do ruky atd. bylo to přísné, německé vojsko ovšem
zatemňování bytů v zámku neužívalo a svítilo bohatě. A také bohatě topili, až způsobili požár mezi
stropem pokojů a podlahou půdy. „Stateční“ vojíni nedbali hašení, ale utekli – v noci! Do
sokolovny. Na hašení požáru byl telefonicky zavolán oddíl hasičů z Prahy.
Byly zavedeny lístky na všechno, co člověk potřebuje: na chléb a jiné pečivo, na cukr, na maso,
na tuky, na mléko atd., na tabák, na látky, na obuv všeho druhu atd. Je pravda, že ty natištěné gramy
jsme dostávali a za cenu úředně stanovenou, ale co to bylo platné, když příděl tuku na měsíc
spotřeboval se taky za pár dní. Přikupovalo se – bez lístků! Ta cena! Mlynáři směli mlít jen úředně
stanovené množství obilí zemědělcům podle počtu osob v rodině, jinak přísné tresty jak mlynář tak
zemědělec; pro zatajení sklizně také smrt! Nastalo prodávání a kupování „na černo“, prodávající i
nakupující zvyšovali ceny, brzy panovala tzv. šmelina, byli tu šmelináři, jako za první světové války
tzv. keťasi.
Kdo však nemohl platit přemrštěné ceny, musel jíst nemastné, chléb „boží dar“ mizerný; byli
skutečně také občané, kteří byli živi jen „na lístky“ a jaké to bylo s jejich zdravím, si domyslíme.
Proti mnichovskému diktátu pracovali všemi silami naši exulanti na západě, kde státníci
poznávali, jak jedná Hitler přes čestné ujišťování, že jest spokojen a nemá po Mnichovu územních
požadavků, poznali to také naši sousedé Poláci, a tu viděli lež a zradu. Došlo k válce s Polskem a
tehdy se válka vedla jako „blesková“, náhle, bez diplomatického jednání a vypovídání.“
(Pokračování příště)

Ivana Hoyerová

