
Zprávy a oznámení 
Návštěva P. Stulíka 
Po delší době nás opět navštíví P. Petr Stulík, dřívější rožmitálský farář. Přijede o víkendu 30.6. a 
1.7. Připomene si s námi šedesát let od svého kněžského svěcení (29. 6. 1947) a také osmdesáté 
sedmé narozeniny (29. 6. 1920). S duchovním se bude možno setkat při sobotní večerní mši 
v městském kostele a poté i na faře, kde plánuji malé posezení. Druhý den navštíví P. Stulík také 
hvožďanskou pouť. 
 

Mše o svátcích 
O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (5.7.) bude mše sv. jako v neděli, to jest od 8.15 hod. ve farním 
kostele ve Starém Rožmitále. V pátek 6.7. (Jana Husa) bude mše sv. jako obvykle od 18.00 hod. 
v kostele městském. V tento den výjimečně nebude mše v kapli ve Voltuši.  
 

Mše v domově důchodců 
V rožmitálském domově důchodců bude v červenci sloužena pouze jediná mše sv., a to ve čtvrtek 
19.7. od 15.00 v kapli domova.  
 

Úmysly mší svatých od 25. června do 22. července 2007 
 

Ranní 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
 Večerní mše sv.  M: Út, St, Pá, So   18.00 hod.   M - městský kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí  

 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
℡ 318 665 182  Uzávěrka příštího čísla je ve středu 18.7. 2007. 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  
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Modlitba p řed dovolenou 
 
Pane, Ty ses dovedl vydat až do konce svých sil pro druhé, 
když byl k tomu čas – ale Ty ses dovedl také zastavit a odpočívat, když k tomu byl čas. 
Tys dovedl zavést své učedníky do ústraní, aby si odpočinuli. 
V mlčení, tichu a samotě jsi hledal odpočinek pro sebe i pro druhé. 
 
Máme před sebou dovolenou, Pane. 
Pomoz nám Ty sám, abychom dokázali dobře využít tohoto času svého odpočinku. 
Příliš jsme si zvykli žít stále v hluku a mezi množstvím lidí. 
Kempinky i všechna výletní místa bývají teď přeplněny. 
Na koupalištích, na plážích – tělo na těle. 
I v přírodě nás ohlušují přehrávače, telefony... 
 
Dovedeme urazit stovky, tisíce kilometrů, abychom se mohli pochlubit, kde až jsme byli  
a co všechno jsme viděli... 
Rádi bychom strhli za několik dní své dovolené všechno, co jsme nestačili udělat během  
roku doma, na chatě, chtěli bychom se více věnovat i svým oblíbeným koníčkům... 
Chtěli bychom toho stihnout mnoho, Pane. 
 
Pomoz nám nepodlehnout tomuto pokušení! 
 
Především dej, abychom Tě zkusili hledat, objevovat, setkávat se s Tebou! 
Potřebujeme ticho, abychom slyšeli Tvůj hlas, Pane. 
Ať dovedeme být vynalézaví, až budeme hledat ticho, samotu, klid. 
Ať se dovedeme ztišit někde v zapadlém koutě lesa, na rozkvetlé louce, v podvečer  
na břehu rybníka, na vrcholu hor, v opuštěném kostelíku...! 
Ať dovedeme být v tichu před Tebou a naslouchat! 
Ať dokážeme využít doby své dovolené k tomu, abychom tváří v tvář Tobě samému,  
Pane, dovedli zvážit a zhodnotit uplynulý rok, svůj život, svou práci, své jednání,  
svůj vztah k nejbližším, k rodičům, k manželce, manželovi,  
dětem, přátelům, sourozencům...  
svoji lásku k Tobě, sílu své víry, životnost své naděje a důvěry,  
že Ty sám mi ukážeš mé prázdninové cesty...! 
 

Po   25.6. 
 

Mše sv. není Po   2.7. 
 

Mše sv. není 

Út    26.6.   
M 

Za Annu Weinfurterovou Út   3.7.   
M 

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

St   27.6.   
M  

Za Františka a Marii Irovy, Jarmilu 
Liškovou a jejich rodiče 

St   4.7.   
M 

Za Marii Holanovou 

Čt   28.6.   
m  

Za Petra a Marii Brindzovy, syny 
Juraje a Michala, oboje rodiče, 
rodinu Dvořákovu, Josefa a Marii 
Dvořákovy a oboje rodiče 

Čt   5.7. 
R 8.15  

Za Josefu Tesaříkovou 

Pá   29.6.     
M 

Za Josefu Tesaříkovou Pá   6.7. 
M              

Za rodinu Holanovu 

So   30.6.   
M 

Za Bohumila Vondráška So   7.7.   
M 

Za Františka Roje, manželku Marii, 
syna Vladislava a celý rod  

Ne   1.7.   
R  

Za farnosti Ne   8.7.    
R 

Za Františku a Josefa Drechslerovy 

Po   9.7.   mše sv. není Po    16.7.  mše sv. není 
Út   10.7.   
M 

Za Františka Hladíka Út    17.7 
M      

Za  Jindřicha Šťástku 

St   11.7. 
M   

Za Herberta Solčány a rodiče St    18.7. 
M      

volná intence 

Čt   12.7. 
m   

Za † členy rodiny Homulkovy, 
Horníkovy a Zemkovy 

Čt    19.7.     
m 

volná intence 

Pá   13.7.      
M 

Za Jana a Emilii Stehlíkovy  
a † členy rodů 

Pá    20.7.     
M                  

Za Josefa Částku a duše v očistci 

So   14.7.   
M 

Za Marii a Jiřího Pavlačkovy So    21.7.  
M         

Za rodiče Ludvovy, Václava Rosu a 
celý rod 

Ne   15.7. 
R   

Za farnosti Ne    22.4.        
R   

Za Františka Sýkoru, jeho rodiče, 
rodinu Kubátovu a Šťastných 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



Povzbuzení pro mne i pro farnost 
 

Když jsem počátkem ledna zvedl telefon a 
domluvil s panem sekretářem narozeninovou 
návštěvu pana kardinála Vlka v naší farnosti, 
netušil jsem, kolik pěkných okamžiků mi 
příprava i průběh této slavnosti připraví. 
Nescházely při všem tom chystání i starosti a 
obtíže, ale to kladné mnohonásobně převažuje. 
Ačkoliv byl letošní červen v naší farnosti 
bohatý na různé akce (návštěvě předcházel 
o pouhý týden farní výlet a Boží tělo), 
znamenala kardinálova mše určitý vrchol. Při 
chystání všeho potřebného k důstojnému 
průběhu se mi sešlo překvapivě mnoho 
ochotných nabídek na pomoc různého druhu, z nichž jsem mohl využít jen část. Všem za nabídnutou 
podporu děkuji. Myslím, že hezká bohoslužba a poté pohoštění a společenství na faře potěšilo nejen 
pana kardinála, ale i nás všechny. Dokázali jsme, že umíme s Boží pomocí společně připravit něco 
hezkého, nač budeme ještě dlouho vzpomínat. Nyní vám všem přeji klidný čas dovolených a 
prázdnin, chvíle nerušeného odpočinku, čerpání nových sil a optimismu.   

P. Ivo Prokop  

 
Ještě jednou o zájezdu 

 

Náš výlet do Boru, Mariánských Lázní, Bečova a Teplé byl opět jedním z nejzdařilejších. Ze všech 
míst, která jsme navštívili, jsme si odnášeli mnoho hezkých a zajímavých zážitků. Po cestě se s námi 
náš P. Ivo modlil desátky růžence, v Boru nám vyjednal možnost mše sv. a také ji odsloužil. Za to 
mu děkujeme. Musíme také pochválit oba ministranty, Petra Muchnu a Martina Brindzu. A naše 
vděčnost patří vám všem, kteří jste svou ukázněností a dochvilností přispěli ke zdárnému průběhu 
celého zájezdu.  
 

S radostí děkují – organizátoři Božena Trčková a manželé Liškovi.   

 
     Z historie 56. část – P. František Roubík (13.) 
 

     Po několika dílech věnovaných válce a jejím následkům se budeme v našem historickém seriálu 
postupně vracet k běžnému životu, k událostem v porovnání se světovou válkou všedním, prostým a 
nezávažným. Život šel dál, bylo třeba budovat, opravovat, pořizovat. Než na to přijde řada, zmíníme 
ještě jednou událost spadající do let válečných a těsně poválečných. 
     Na rožmitálské faře již dlouho usilovali dát do pořádku farní hospodářství. „Zdejší farář žádal po 
svém nastoupení na podzim r. 1912 nejd. pana arcibiskupa kardinála Skrbenského o vystavění 
sešlých stájí na faře. Konečně mělo dojíti k rekonstrukci stájí, jak svědčí následující přípis:  
 

     C.k. okresní hejtmanství v Blatné, dne 7. července 1914.  
     Důstojnému farnímu úřadu ve St. Rožmitále. 
Při staro-rožmitálské faře stávající hospodářské budovy, a sice kravín, konírna a kolna jsou 
dle sdělení kníž. arcib. patronátního úřadu v Rožmitále ve stavu velice sešlém, takže prý bude 
zapotřebí rekonstrukce hospodářského traktu. 
     Dle předložených sem plánů a rozpočtů jest rozpočten náklad na stavbu tu následovně:   
        Za práce řemeslnické a hmoty 16.747.83 K 
        Za práce nádenické a dovozy    5.752.17 K 
                            22.500     K 
Za účelem zjištění nutnosti předmětných staveb, případně za účelem zjištění, jakým způsobem 
se tento nutný náklad hraditi má, ustanovuji konkurenční řízení na pondělí o 12. hod. 
dopolední, jež se v tuto dobu konati bude u farního úřadu ve St. Rožmitále. 
Vzhledem k tomu žádám důstojný farní úřad, aby se řízení toho zúčastnil. 
                                          c. k. okresní hejtman Beran 

 

     Z výše uvedeného i z toho, co bude ještě následovat, si můžeme udělat představu o tom, jak 
precizně se v době před 90 léty plánovaly stavební práce, jak probíhala jednání a jak se o všem 
dělaly podrobné zápisy, které se nám prostřednictvím kroniky zachovaly dodnes. To vše v době, kdy 
neexistovala rozmnožovací technika, počítače, mobilní telefony ani internet. A šlo to i bez nich. 
     „Komise na faře toho dne byla konána za řízení c. k. okresního komisaře p. Antonína Čubra. 
Páni starostové všech přifařených obcí uznali oprávněnost stavby a nutnost její a schválili rozpočet. 
Nastala neblahá válka a nebylo podniknuto ničeho. Jednání však přece neusnulo. Došel jiný úřední 
přípis, jak následuje: 
 

  C. k. okresní hejtmanství v Blatné, dne 18. ledna 1916.  
  Důstojnému farnímu úřadu ve St. Rožmitále. 
Při staro-rožmitálské faře stávající hospodářské budovy, a sice kravín, konírna a kůlna jsou ve 
stavu tak sešlém a chatrném, takže kníž. arcib. patronátní úřad v Rožmitále zažádal u zdejšího 
úřadu o předložení patřičných plánů a rozpočtu za zjištění nutnosti rekonstrukce těchto 
hospodářských budov a za provedení konkurenčního řízení. 
Dle rozpočtu rozvržen byl náklad na stavby ty následovně: 
     Za práce řemeslnické a hmoty 16.747.83 K 
     Za práce nádenické a dovozy    5.752.17 K 
                         22.500     K 
     Na základě této žádosti konáno bylo z nařízení c. k. okresního hejtmanství v Blatné ze dne 
7. července 1914 č. 17.587 na místě samém, aby jednak zjistila se nutnost navržené 
rekonstrukce hospodářských budov, jakož i aby zjistilo se, jakým způsobem tento nutný náklad 
má býti uhrazen. 
     Při řízení tomto shledáno bylo, že stav hospodářských budov dotyčných je skutečně velice 
sešlý a chatrný, takže navržené opravy jsou nevyhnutelně nutné, kteroužto nutnost také 
přítomní páni zástupcové přifařených obcí uznali. 
     Pokud se týče způsobu krytí nákladu s rekonstrukcí hospodářských budov těch spojeného, 
bylo zjištěno, že úroky z kostelního jmění krýti nelze. Příjem důstojného pana beneficiáta 
nesahá také nad kongruu, takže týž ku přispívání na náklad těchto nutných oprav také nikterak 
přidržen býti nemůže. 
     Nastává tedy jedině konkurence mezi patronem a přifařenými. 
     Vzhledem k tomuto výsledku konkurenčního řízení uznávám na základě §57 zákona ze dne 
7. května 1874 č. 50 ř. z. za právo, že jsou ku krytí výloh těchto povinni přispívati patron a 
přifaření. 
     C. k. okresní stavební správou upraven byl svrchu uvedený rozpočet tak, že rozpočtený 
celkový obnos 22.500 K zůstal nezměněn, avšak náklad vypadající na práce řemeslné a hmoty 
upraven byl obnosem 16.860 K 43 h, náklad pak vypadající na práce nádenické a dovozy 
upraven byl obnosem 5.639 K 57 h. 
     Bude tedy povinen hraditi patron výlohy za práce řemeslné a hmoty obnosem 
16.860 K 43 h a přifaření náklad za práce nádenické s dovozy obnosem 5.639 K 57 h. 
     Z tohoto posléz uvedeného obnosu připadají pak na jednotlivé obce přifařené po provedené 
repartici následující obnosy, a sice na obec: 
 

1. Buková                310 K 16 h   7. Starý Rožmitál            370 K 53 h  
2. Hoděmyšl (Sedlice)        287 K 42 h   8. Skuhrov (Nesvačily)        349 K 01 h 
3. Hutě Přední a Zadní       343 K 92 h   9. Věšín                 564 K 
4. Starý Nepomuk           300 K 29 h  10. Voltuš                 293 K 49 h 
5. Piňovice (Bezděkov)       438 K 21 h  11. Vranovice               419 K 51 h 
6. Rožmitál              1685 K 93 h   12. Zaběhlá                272 K 02 h 
 

a na mlýn „Valcha“ č. p. 9 
v osadě Oslí náležející manželům Karlu a Marii Petráňovým                                 5 K 08 h 

 

Z tohoto výměru lze se odvolati do 14 dnů od doručení u c. k. okresního hejtmanství v Blatné 
ku c. k. místodržitelství v Praze. 

c. k. okresní hejtman Beran 
 

(Pokračování  příště)                                                Ivana Hoyerová 


