rok 2009: 18 799,- Kč
z toho 65 % – příspěvek na vzdělání a zdravotní péči 15letému chlapci z Indie Sachinu
Sadhure v rámci projektu „Adopce na dálku“ (Kč 4 900,-), vybavení dětského koutku ve
Středisku výchovné péče v Březnici (Kč 5 500,-), příspěvek na školu v přírodě (Kč 800,-),
příspěvek na zakoupení pomůcek, desek hudební skupině „Třemšínská kvítka“ (Kč 1 749,-),
příspěvek na lyžařský výcvik žákovi ze soc. potřebné rodiny (Kč 3 000,-)

FARNÍ ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál

Jana Horníková

Číslo 1 Ročník VII

17. ledna 2010

________________________________________________________________________________
Zprávy a oznámení
Modlitby za jednotu křesťanů
V době od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Připojme i my tento úmysl
ke svým každodenním modlitbám.
Osadní svátek
V úterý 19. ledna slaví naše farnost osadní svátek – den, kdy se před vystavenou Nejsvětější svátostí
modlíme za naši českobudějovickou diecézi. Výstav eucharistie začne v městském kostele od 13.00
hod. Mše sv. bude v obvyklý čas, tedy od 17.00 hod. a bude zakončena svátostným požehnáním. Pro
zájemce o adoraci bude v kostelích připraven rozpis, do nějž se mohou zapsat.
Dětská mše
V pátek 22. ledna bude sloužena v městském kostele mše sv. pro děti a mládež. Zazpívají
Třemšínská kvítka. Začátek je jako obvykle od 18.00 hod.
Bohoslužby 27. a 28. ledna – změna
Ve středu 27.1. 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 ve čtvrtek 28. ledna.
Mše bude totiž až večer od 17.00 hod.

Úmysly mší svatých od 19. ledna do 2. února 2009
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.

Po
Út
M
St
M
Čt
m
Pá
M
So
M
Ne
R

18.1.
19.1.
20.1.
21.1.
22.1.
23.1.
24.1.

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

mše sv. není
Za Miladu Folaufovou a její
rodiče
Za Miloslava Máru a rodinu
Šaršovu
Za usmíření v rodině

Po 25.1.
Út 26.1.
M
St 27.1.

Čt 28.1.
M 17.00 !
Za Marii Hochmutovou a celý rod Pá 29.1.
Hochmutových
M
Za Františka a Jarmilu Liškovy a So 30.1.
celý jejich rod
M
Za farnosti
Ne 31.1.
R

mše sv. není
Volná intence
mše sv. není
Za Boží milosrdenství pro
zbloudilé a nevěřící
Za † z rodiny Holanovy, Hájkovy
a celý rod
Za rodinu Janouškovu a Marii
Skopečkovou
Za † Vladimíra Havrana a živou
rodinu

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
℡ 318 665 182 Uzávěrka příštího čísla je ve středu 27. 1. 2010. Redakce: P. Ivo Prokop, Ivana Hoyerová
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Několik slov o Haiti
Zpravodajství je nyní plné nesmírně smutných záběrů z Haiti poničeného zemětřesením.
Zničena byla mimo jiné katedrála Nanebevzetí Panny Marie v hlavním městě Port au Prince a
zahynul i místní arcibiskup Mons. Joseph Serge Miot, který byl ve funkci teprve od roku 2008.
Mezi desítkami tisíc obětí je i přes sto kněží a bohoslovců.
Charita Česká republika vyhlašuje na pomoc Haiti veřejnou sbírku a otevřela sbírkový účet
číslo 35-1868350237/0100 u Komerční banky, VS 99999. Do sbírky je možné přispět také
odesláním DMS HAITI na číslo 87 777 (jedna DMS stojí 30 Kč, na pomoc Haiti tak přispějete
27 Kč). Výše uvedenou veřejnou sbírku i humanitární pomoc bude jménem Charity ČR
provádět Arcidiecézní charita Olomouc. Sbírka z bohoslužeb o příští neděli 24. ledna bude
v naší farnosti určena na pomoc obětem této katastrofy. Protože však zde především platí, že
kdo rychle dává, dvakrát dává, bylo by dobré, aby ten kdo může, nečekal až na tuto sbírku, ale
poslal peníze na výše uvedený účet či na účty dalších charitativních organizací jako je Adra,
nebo Člověk v tísni ihned.
Abychom si lépe uvědomili, jakými zkouškami už tato nepatrná země prošla, připojuji pár
informací z internetu.
Kde je Haiti?
Haiti se nachází mezi Jižní a Severní Amerikou poblíž Kuby. Dělí se o jeden ostrov spolu
s Dominikánskou republikou. Na severu a jihu ostrova se rozprostírají pohoří. Uprostřed země
se nacházejí nižší pohoří a roviny. Pobřeží lemují nížiny. Tato bývalá francouzská kolonie
získala nezávislost v roce 1804. Po vzpouře otroků vznikl na ostrově nezávislý stát, první
nezávislá černošská republika na světě. Následkem vnitřních nepokojů a střídání vojenských
diktatur se republika stala nejchudší zemí Latinské Ameriky.
Pár čísel o Haiti :
Rozloha: 27 750 km2
Počet obyvatel: 7 595 000
Hustota zalidnění: 287 obyvatel/km2 (ČR 129 obyvatel/km2)
Státní zřízení: republika (od roku 1804 původně císařství)
Správní členění: 9 departementů
Hlavní město: Port-au-Prince
Úřední jazyky: haitská kreolština, francouzština
Rasové a národnostní složení: černoši 90%, mulati 9%, běloši 1%
Náboženství: římskokatolíci 80%, protestanti 16%, ostatní 3,9%
Přibližně 70% obyvatel různých vyznání praktikuje kult vúdů, který pochází z Afriky (voodoo
– náboženství černošského obyvatelstva v karibské oblasti, zejména na Haiti. Směs afrického
animismu a katolické víry. Významná je víra v duchy či nižší božstva, která se zmocňují svých
uctívačů. Součástí obřadů jsou tance v transu a oběti, rozšířena je magie. Údajně dokáží
oživovat mrtvé (zombie) – trestní řád ale zombifikaci zakazuje.

Gramotnost: 45%, polovina obyvatel zde kvůli nedostatku peněz na vzdělání neumí číst ani psát
Kojenecká úmrtnost: 83% (ČR 4,6%)
Analfabeti: 51,4%
Nezaměstnanost: 70%
Hrubý národní produkt na 1 obyvatele: 509 USD (ČR / 4957 USD)
Haiti leží v západní části ostrova Hispaniola, který je druhý největší ve Velkých Antilách.
Nejvyšší hora Chaine de la Selle má výšku 2 680 metrů. K Haitské republice patří i menší
ostrovy La Gonâve, La Tortue (Tortuga), Les Cayemites, Ile de Anacaona, a La Grande Caye.
Vlhké tropické podnebí. Krajina je z velké části zničena odlesňováním a následnými splachy
půdy při lijácích.
Pro Evropany ostrov objevil Kryštof Kolumbus při své první plavbě 5. prosince 1492, kdy
zde jeho loď Santa Maria najela na mělčinu. Nazval jej „La Espaňola“ (Malé Španělsko,
latinsky Hispaniola) a založil zde první španělskou osadu v Americe – La Navidad (Vánoce),
ovšem o rok později byla zničena domorodci. Kolumbův bratr Bartoloměj na území dnešní
Dominikánské republiky založil nové hlavní město Santo Domingo, ostrov se stal španělskou
kolonií a původní indiáni byli do roku 1533 vyvražděni. K práci na plantážích se začali přivážet
černošští otroci z Afriky. V 17. století se na severozápadě ostrova (na území dnešního státu
Haiti), začali usazovat piráti, především francouzští a 1697 bylo prohlášeno francouzskou
kolonií.
Zatímco východní španělská strana ostrova byla poměrně zanedbána, francouzská strana
prosperovala a stala se nejbohatší kolonií v celé Americe, odkud se vyváželo velké množství
cukru a kávy. (Uvádí se, že 1/3 příjmů francouzské státní pokladny přicházela právě z plantáží
na Haiti). Těsně před velkou francouzskou revolucí byla kolonie největším světovým
producentem cukru (měla 789 cukrovarů).
Po Velké francouzské revoluci došlo k obrovskému povstání černochů a mulatů. Otrok
Toussaint Louverture jako vůdce povstalců 1791 ovládl francouzskou i východní španělskou
část ostrova a vládl zde jako guvernér. 1802 byl zajat Francouzi. Další povstání vedené
černochem Dessalinesem vyhnalo Francouze ze země a 1. ledna 1804 byla vyhlášena
nezávislost, po USA druhá na americkém kontinentu. Dessalines se prohlásil císařem, v roce
1806 byl zavražděn. Jeho nástupce Jindřich I. vládl do roku 1820. Postavil si mimo jiné palác
kopírující Versailles a nesmírně zotročil obyvatelstvo. Budoval obrovskou pevnost La Ferrière.
Na stavbě rozsahem prací srovnatelné s egyptskými pyramidami pracovalo 20 000 dělníků po
dobu 13 let. Nakonec při povstání skončil sebevraždou.
V letech 1822-1844 byla zřízena republika v čele s prezidentem Boyerem. V roce 1844
východní část ostrova vyhlásila samostatnou Dominikánskou republiku. V letech 1915-1934
bylo Haiti okupováno USA. Do dneška se zde vystřídalo na 200 prezidentů. Pro dokreslení
zmiňme, že velkou úlohu v ekonomice hrál vývoz krve, kterou si chudí Haiťané nechávali
odebírat za peníze. Ale i o tuto komoditu přestal být kvůli na ostrově rozšířenému AIDSu
zájem.
V roce 1994 vyvrcholila nestabilita v zemí další intervencí Spojených států, která opět
nastolila vládu Jean-Bertranda Aristidea. Další nepokoje v zemi proběhly v roce 2004. Od roku
2004 na Haiti působí stabilizační mise OSN.
Církevně se dělí na dvě arcidiecéze a osm dalších biskupství. Je zde 251 farností a spousta
malých církevních společenství. Působí zde na 400 diecézních kněží plus 1300 misionářů ze
70 různých řeholních společenství. Haiti má velký počet duchovních povolání a na kněžství se
připravuje 300 bohoslovců. Vlivem nesmírné bídy zde má silné pozice teologie osvobození
(i prezident Aristide byl někdejší katolický kněz). Církev je jednou z mála institucí, které
v rozvráceném státě fungují a patrně jedinou nadějí pro budoucnost.
Bližší informace najdete na stránkách misionáře P. Romana Musila z řádu Oblátů, který na
Haiti již léta působí: http://www.praga-haiti.cz/P-Roman-Musil/ a také na oblátských řádových
stránkách: http://www.oblati.cz/oblati/Roman_Musil/Roman_Musil.html

VÝSLEDEK
„CHARITNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2010“
V letošním roce proběhla „Tříkrálová sbírka“ jen v městském a farním
kostele. Vybralo se celkem Kč 3 750,-. Všem dárcům patří velký dík.
Bohužel se nevybíralo po městě, protože se na výzvu ve FZ nepřihlásili
vedoucí skupinek = osoby starší 15 let, které by skupinky dětí – 3 králů doprovázely a bez
kterých skupinky dětí nemohou chodit. Děti mají velký zájem o koledování, ale bohužel k nim
nemáme vedoucí skupinek. Proto doufáme, že v příštím roce budou noví zájemci.
Výtěžek ze sbírky bude použit už popáté na roční školné a zdravotní péči 15letému
chlapci z Indie Sachinu Sadhure v rámci projektu „Adopce na dálku“ a také na pomoc
sociálně potřebným rodinám z Rožmitálska.

KDO BY CHTĚL JEŠTĚ PŘISPĚT DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY, MŮŽE POMOCÍ
SLOŽENKY NEBO DÁRCOVSKÉ SMS ve tvaru DMS KOLEDA a poslat na č. 87777
(cena SMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).
Kolik se vybralo a jak byly využity peníze z předchozích sbírek?
rok 2002: 11 174,- Kč
z toho 65 % – příspěvek na lyžařský výcvik 5 dětem ze 7. a 8. tříd ZŠ Rožmitál
rok 2003: 16 321,70 Kč
z toho 65 % – pomoc 10 rodinám nejvíce postižených srpnovými povodněmi
rok 2004: 17 032,50 Kč
z toho 65 % – příspěvek 5 sociálně potřebným dětem na obědy a 17 soc. potřebným dětem na
škol. výlet ze ZŠ a ZvŠ Rožmitál
rok 2005: 14 645,50 Kč
z toho 65 % – v rámci projektu „Adopce na dálku“ zaplaceno roční vzdělání 11letému chlapci
z Indie (cca Kč 4 900,--) a zbytek částky se převádí do r. 2006
rok 2006: 18 715,- Kč
z toho 65 % – příspěvek na vzdělání a zdravotní péči 12letému chlapci z Indie Sachinu
Sadhure v rámci projektu „Adopce na dálku“(Kč 4 900,-), 1 dítěti ze soc. potřebné rodiny
zaplacen lyžařský výcvik (Kč 2 247,-), 20 dětem Základní školy praktické Rožmitál –
příspěvek na pobyt na Šumavě v rámci programu prevence drog a kriminality, příspěvek
dětem ZŠ J. J. Ryby na protidrogový program u Sobeňského rybníka (Kč 1 500,-), placení
obědů 1 soc. potřebnému dítěti ze ZŠ J. J. Ryby, příspěvek Mateřskému centru Rozmarýnek
Rožmitál p. Tř. – herní prvky pro děti (Kč 1 235,-)
rok 2007: 22 802,50 Kč
z toho 65 % – příspěvek na vzdělání a zdravotní péči 13letému chlapci z Indie Sachinu Sadhure
v rámci projektu „Adopce na dálku“, dále Kč 4 900,- na zakoupení venkovního betonového
stolu na stolní tenis do skateparku Březnice, zbytek částky se převádí do r. 2008
rok 2008: 26 023,50 Kč
z toho 65 % – příspěvek na vzdělání a zdravotní péči 14letému chlapci z Indie Sachinu Sadhure
v rámci projektu „Adopce na dálku“ (Kč 4 900,-), příspěvek na jazykový pobyt v Anglii
1 žákovi (Kč 4 000,-), příspěvek na školu v přírodě, příspěvek na školní výlet 1 žákovi ze soc.
potřebné rodiny

