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Velikonoce – pozvání ke svobodě 

 

     Nacházíme se nyní na jakémsi rozhraní mezi dobou postní, která trvá už několik týdnů, a 
velikonočními svátky, které začínají za pouhý týden Květnou nedělí. Po těch několika týdnech postu 
si už dobře uvědomujeme, že ani letos na tom nejsme o mnoho lépe než loni. Počáteční nadšení a 
dobré úmysly z Popeleční středy zase spláchl proud všedních dní a obyčejných starostí. Znovu 
zjišťujeme, že vytrvat v něčem dobrém není vůbec lehké a věci duchovní vypadají příliš odtažitě a 
nezajímavě a prohrávají s tím, nač si můžeme sáhnout. Na rozdíl od adventu, je půst mnohem delší a 
zachmuřenější a málokdo z něj má doopravdy radost. Očekávání Velikonoc má úplně jiný charakter 
než těšení se na Vánoce. Vše je jaksi vážnější, tajemnější, méně jasné. Je tu setkání se smrtí, kterou 
viděli všichni veřejně na kříži a proti tomu tichá naděje ve vzkříšení, které se odehrálo beze svědků 
ve skrytosti velikonočního svítání.    
     Asi bych nyní měl nadšeně vybídnout, abychom půst nevzdávali, napnuli síly, zápasili na 
modlitbách, konali zbožné skutky atd. Vždyť cíl je už na dohled. To je jistě pravda, ale myslím si, že 
nám to příliš nepomůže. Nepříjemný pocit, že se nám i ten letošní půst příliš nevyvedl, zůstane. Co 
s tím? Možná bychom si měli připomenout několik skutečností, na které občas zapomínáme a 
v jejichž důsledku se často zbytečně trápíme. Pokud je přijmeme, bude nám lépe.  
     První skutečnost, kterou bychom měli přijmout, je ta, že jsou lidé, kteří nás nemají rádi a s nimiž 
si prostě při sebelepší vůli neporozumíme. Každého neokouzlíme, zrovna tak jako každý neuchvátí 
nás. Podívejme se na Pána Ježíše, kolik měl nepřátel, kolik lidí jej nepochopilo, odmítlo, 
pomlouvalo. Kolik odpůrců měli světci nebo i zesnulý papež Jan Pavel II. Nemohu být jediným 
člověkem na světě o němž budou všichni mluvit jen dobře, milovat jej, vždy jen chválit a ve všem 
s ním souhlasit. Jsme lidé a tak nás odmítnutí bolí. Nemohu být s každým člověkem přítel – ani Ježíš 
to nedokázal a tudíž to nechce ani od nás. Nemusím se tedy trápit tím, co o mne kdo řekl a vyčítat si, 
že k někomu nedokážu cítit sympatie. To není žádný hřích. Nikoliv. Mám mu vědomě požehnat, 
nepřát mu nic zlého a nechat zbytek na Pánu Bohu. 
     Druhá skutečnost, na niž ke své škodě zapomínáme, je fakt, že selháváme a zklamáváme. Lidé se 
často trápí tím, že selhali. Věnoval jsem tomu tolik úsilí a všechno to bylo k ničemu... Neúspěch 
patří k životu. Některé věci nám zkrátka nevyjdou, ale není to důvod nezkusit jindy něco jiného. Pán 
Ježíš skvěle kázal, dokonale učil, sytil tisíce hladových, uzdravoval nemocné a křísil mrtvé a skončil 
na kříži. Copak to není neúspěch, zklamání? A my bychom chtěli být úspěšnější? Utrpět občas 
porážku a zakusit neúspěch je zkrátka normální. Říká se, že prezident Lincoln se při výběru svých 
ministrů vždy více zajímal o to, jaké měl kandidát v životě neúspěchy, než o to, co se mu podařilo. 
Ne, že by chtěl mít vládu složenou z outsiderů, ale zajímalo jej, jak se s prohrami vyrovnali. Chtěl 
lidi, kteří dokáží s neúspěchy ve svém životě zápasit a nevzdávají se. Zralost člověka se projeví 
v okamžiku jeho neúspěchu. 
     Třetí zásada, o které je dobré vědět, říká, že máme své hranice, omezené schopnost a své chyby. 
Často se snažíme tvářit, jako bychom byli lepší než jsme. Silnější, chytřejší, šikovnější, zbožnější. 
Nemáme odvahu si říci například: já mám strach, modlitba mne nebaví, nerozumím tomu, co se píše 
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M 
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18.00 hod.    
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manžela a dceru bude odsl. 
v Č.B. 
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Za † členy rodiny Šlajsovy 

Pá   21.4.      
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Za rodiče Františku a Františka 
Větrovských, Stanislava a Josefa 
Drazdíkovy 
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V 
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Za farnosti 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



v Bibli, láká mne hřích. Předstíráme, že je všechno v nejlepším pořádku a v nitru jsme nespokojeni. 
Když nám někdo něco vytkne, hned se podrážděně bráníme, místo abychom si přiznali, že tomu tak 
zkrátka je a že naše dokonalost má své hranice. V kostele na začátku mše klidně konstatujeme, že 
jsme hříšníci, ale jen kdyby nám pak před kostelem někdo připomenul nějaký náš opravdový hřích, 
to bychom nadskočili a hned se bránili. 
     Každý máme svá omezení, ale také své dary. Schopnosti i slabosti. Proto potřebujeme druhé a oni 
zase potřebují nás. Nesoustřeďujme se na to, co nám schází, bylo by to nevděčné vůči Bohu, a 
připomeňme si čím jsme naopak byli obdarováni a čím jsme užiteční druhým. Každý z nás se Bohu 
povedl, on netvoří zmetky, Jsme přesně takoví,  jaké nás chtěl, ale záleží na nás, zda to přijmeme a 
nebo se proti tomu budeme stále bouřit. 
     Poslední zásada pak říká, že každý člověk má svůj kříž. To všichni víme, rozumem to uznáváme, 
ale v srdci, v hloubce své mysli jsme to nepřijali. Ani Kristus nešel na Kalvárii zvesela. Na 
Turínském plátně lze poznat, jak hluboko se mu do ramene zadřelo břevno kříže. Jak to muselo 
bolet. Už předem věděl do čeho jde a modlil se „Otče, ať mne mine tento kalich“. Bál se kříže úplně 
stejně jako my. Ovšem dodal „ne má, ale tvá vůle se staň“. Tam se ukázal jako jiný než my, jako 
svatý. Je nutné se modlit k Bohu, aby nám pomohl nést kříž. Bez něj ho neuneseme. Nemá smysl se 
modlit za odstranění všech našich křížů. Pouze bychom si vyprosili jiné. Není k ničemu pokukovat 
po křížích druhých lidí a domnívat se, že jsou lehčí. Nemá smysl se na kříže hněvat, spíše se podívat, 
zda nemůžeme někomu vedle sebe jeho kříž nadlehčit. Pak můžeme čekat, že zas někdo druhý 
pomůže nám. Jedni druhých břemena neste. 
     Náš život bude svobodnější, když dokážeme přijmout skutečnost, že máme neúspěchy, že máme 
své hranice, že ne každý člověk nás bude milovat, že máme své odpůrce a musíme nést kříž. Pokud 
to nepřijmeme, hrozí nám nebezpečí, že náš život bude naplněn zklamáním, strachem nebo hněvem. 
     Kardinál Suenes kdysi řekl, že svatý je ten, kdo ví, že je hříšník. A blahoslavená Matka Tereza 
dodala, že svatý je člověk, jenž dokáže dělat malé věci s velkou láskou. Jako křesťané žijící 
v mezidobí po Vzkříšení a před novým příchodem Krista už občas prožíváme mnoho krásného. Ale 
vše je to ještě jen v naději, jako odlesk, vzdálený obzor v mlze. Doufáme, tušíme, očekáváme. Ale 
věříme, že nám jednou vyjde naplno slunce, víra se změní v jistotu, země v nebesa, čas ve věčnost a 
my v Boží děti. Pak už budou předchozí zásady i všechna jiná slova zbytečná a my okusíme, jak 
velká radost je být opravdu svobodný.           

P. Ivo Prokop 
 
 

Výběr z jednání farní rady dne  17. 3. 2006 
 

1. Administrátor P. I. Prokop zůstává ve farnosti 
-  studium odloženo pravděpodobně o rok 
2. Nájemní smlouva  s p. administrátorem za užívání fary 
- na pokyn Biskupství českobudějovického byla dojednána nájemní smlouva mezi 

Římskokatolickou farností Starý Rožmitál a p. administrátorem I. Prokopem za užívání fary 
- p. admin. platí nájemné Kč 400,- měsíčně + paušál Kč 1 000,- elektřina 
3. Návštěva p. biskupa Paďoura 24. 12. 2006 na vánoční „půlnoční mši sv.“ ve Starém Rožmitále 
- zdrží se pravděpodobně do 25. 12. 2006 
4. Oprava rozvodů vody, odpadů na faře 
- v prosinci 2005 proběhla na faře v důsledku ucpání odpadu výměna rozvodů vody, odpadu + 

oprava koupelny 
- provedla firma Pešek Rožmitál, platilo biskupství  
5.  Oprava  městského kostela  
- s firmou Rios je problematická spolupráce – nedokončeny práce z minulého roku – nevyčištěny 

okapy. Nutno zajistit opravy na letošní rok – nové vnější omítky. 
8.  Sochy z městského kostela 
- Navrhnout umístění soch patronů mládeže sv. Stanislava Kostky a sv. Aloise Gonzagy 

v městském kostele. 
9. Vrata na farní zahradu 
-    nutno vybudovat vrata na farní zahradu – z důvodu zavážení dřeva na topení, parkování auta atd. 

Zprávy a oznámení: 
 

Poděkování za Misijní koláč 
V neděli 26. března vybraly děti při akci „Misijní koláč“ 3715,- Kč. Díky patří všem, kteří přispěli, i 
maminkám, které sladkosti napekly, a v neposlední řadě i všem dětem. 
 

Změna času bohoslužeb 
V souvislosti se změnou času dojde od úterý 4. 4. i k posunu začátku bohoslužeb. Od úterý do 
soboty budou večerní mše sv. v městském kostele slouženy opět od 18.00 hod. Doba konání ranních 
bohoslužeb zůstává stejná. 
 

Beseda o Velikonocích 
V Městské knihovně manželů Tomanových se uskuteční v úterý 4. dubna beseda P. Ivo Prokopa 
s mladými čtenáři o velikonočních svátcích. Začátek je od 16.30 hod. 
 

Mše sv. v domově důchodců 
Ve čtvrtek 6. dubna bude od 15.00 hod. sloužena mše sv. v kapli domova důchodců. Bude při ní 
zájemcům udílena svátost pomazání nemocných.  Další mše sv. se pak uskuteční 27.4. 
  

Možnost sv. zpovědi 
Abychom opravdu dobře prožili Velikonoční svátky, je nutné připravit se upřímnou svatou zpovědí. 
Proto nyní před každou mší sv. 30 minut zpovídám. Kdo bude mít zájem, může se na požádání 
vyzpovídat i po mši sv. nebo přijít po předchozí domluvě na faru. Rád mu i zde posloužím touto 
svátostí. V pátek 7. dubna bude možnost přijetí svátosti pokání už od 14.30 hod. v městském kostele. 
Účast přislíbil redemptorista P. Škrňa ze Svaté Hory. Upozorňuji důrazně, že o svatém třídení 
(tedy na Zelený čtvrtek, Velký pátek a na Bílou sobotu) se před bohoslužbami nezpovídá!  
 

Koncert k 191. výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby 
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby zve všechny skladatelovy ctitele na koncert žáků a 
učitelů, který se uskuteční na Květnou neděli 9. dubna od 16.00 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže 
ve Starém Rožmitále při příležitosti 191. výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby. Po skončení koncertu bude 
následovat krátká vzpomínka u hrobu Jakuba Jana Ryby. Vstupné je dobrovolné.     
  

Mytí nohou na Zelený čtvrtek 
Opět prosím dvanáct odvážných mužů z naší farnosti, aby se tak jako v loni přihlásili k obřadu mytí 
nohou při mši sv. na památku Poslední večeře Páně na Zelený čtvrtek večer. Po mši sv. jsou tito 
muži srdečně zváni na faru k pohoštění.  
 

Adorace na Bílou sobotu 
Během dne na Bílou sobotu je možno navštívit Krista odpočívajícího v Božím hrobě, který bude 
připraven ve farním kostele ve Starém Rožmitále. Zájemci o adoraci se mohou zapsat ve Svatém 
týdnu v sakristii. 
 

Sbírka na potřeby diecéze 
Sbírka z Božího hodu velikonočního 16. dubna bude určena na potřeby českobudějovické diecéze. 
 

Nepřítomnost duchovního 
Ve dnech 18., 19. a 20. dubna nebudu přítomen ve farnosti. V Rožmitále tudíž nebude mše sv. 
Intence na tyto dny připadající odsloužím v Českých Budějovicích. 
 

Společenství mladých 
Po velikonoční přestávce se společenství mladých (od 13 let) sejde na faře opět v sobotu 22. dubna a 
to od 19.15 hod.  
 

Beseda s doc. Kratochvílem 
V sobotu 29. dubna pořádá od 18.30 hod. křesťanská akademie besedu s doc. Zdeňkem 
Kratochvílem. Název přednášky zní: DUŠE, DUCH A TĚLO - jak vnímáme tyto pojmy v 21 .století 
a co tomu vnímání předcházelo. Místo konání: Brdský památník , 2. patro, Modrý salonek. 
 

Příští číslo Farního zpravodaje vyjde až v neděli 30. dubna 2006. 



-    bude oslovena  firma Pešek Rožmitál –  dobrá spolupráce při opravách kanalizace 
10. Zateplení stropu fary – velký únik tepla 
-    bude požádáno Biskupství českobudějovické o finanční pomoc 
11. Setkání „mladých“ na faře – 1x za 14 dní v sobotu v 19.00 hod. 
12. Dohodnut termín poutě k P. M. BŘEZNICKÉ 
-     sobota 27. 5. 2006 v 11.00 hod. (následně z nutných důvodů změněno duchovním na 20.5.)  
13. Průvod na Boží Tělo 
-     odsouhlaseno slavit v neděli – 18. 6. 2006 
14. První svaté přijímání – v neděli 25. 6. 2006 
15. Zájezd organizovaný  KDU-ČSL Rožmitál - sobota 10. 6. 2006 
16. Pouť na Třemšín – mše v neděli 6. 8. 2006 v 10.30 hod 
17. Duchovní obnova farnosti – předběžně dohodnuta sobota před Květnou nedělí (z důvodu       
      zaneprázdnění P. Škrni přesunuto posléze na pátek 7. dubna) 
18. p. Hoyer  –  nutno provést hydrofobizaci vnější omítky farního kostela + vyčištění okapů –  
      firma  Novadus a plošina Vondrášek z Tochovic 
19. Diskuse, návrhy: 
p. Hořejší –  prosba o zakoupení koberců  na zimu i do bočních lodí farního kostela – předběžně se 
s tím počítá  
p. admin. – obnova lavic v městském kostele – oslovit několik truhlářů – dobré dřevo +  rozpočet 
kolik by stálo – vzor lavic ve Hvožďanech 
p. admin.  – pořídit „displej na čísla písní“ zatím do městského kostela –  zde více mší sv. 
p. admin. – seřídit ozvučení farního kostela – J. Matějka provedl hned druhý den 
p. Hašek – v neděli 7. 5. 2006 bude rytmická mše sv.  
 
     Z historie 31. část – P. Josef Bouše (3.) 
 

     Šest měsíců po smrti kardinála Schönborna byl  znovu obsazen pražský arcibiskupský stolec. 
P. Bouše o tom píše: „Po úmrtí Jeho Eminence p. kardinála Františka de Paula hraběte Schöborna 
ráčil císař pán František Josef I. jmenovati knížearcibiskupem Pražským svobodného pána Lva 
Skrbenského ze Hříště, probošta. Týž spolu nejmilostivější patron farního chrámu P. Staro-
Rožmitálského slavil vjezd svůj do Prahy v sobotu před slavností Jména Ježíš ve 3 hod. odpol. dne 
13. ledna 1900. Na stolec sv. Vojtěcha nastolen byl slavně o slavnosti Jména Ježíš dne 14. ledna 
1900, když před tím byl dne 6. ledna 1900 slavně v Olomouci o slavnosti Tří králů od tamního 
nejdůst. p. arcibiskupa Khona na arcibiskupa posvěcen.“   

    Lev Skrbenský z Hříště pocházel z moravského šlechtického rodu. 
Narodil se 12. 6. 1863 v Hukovicích na Moravě jako syn majora. Po 
maturitě na gymnáziu v Kroměříži studoval od roku 1882 práva 
v Innsbrucku, kde v roce 1884 získal doktorát. Během vojenské služby se 
rozhodl pro kněžství a vstoupil do semináře v Olomouci. Vysvěcen na 
kněze byl 7. 7. 1889, v Římě dosáhl doktorátu církevního práva na 
Gregoriánské univerzitě 21. 12. 1892. Působil nejprve jako kaplan 
v Dubě, Moravské Ostravě a Uherském Ostrohu, od roku 1895 jako farář 
v Melči. Byl současně proboštem kolegiální kapituly v Kroměříži. 
Kanovníkem olomoucké kapituly se stal v roce 1899. Dne 15. 9. 1899 ho 
jmenoval pražským arcibiskupem císař a 14. 12. téhož roku papež Lev 
XIII. Biskupské svěcení přijal 6. 1. 1900 Rok nato byl jmenován 
kardinálem titulu Sv. Štěpána na Celiu. Byl oblíben pro svou mírnou a 

laskavou povahu. Snažil se uvést v život rozhodnutí vatikánského koncilu z roku 1870, avšak bránil 
mu v tom nedostatek kněží. Založil katolické gymnázium s internátem v Praze – Bubenči, zvizitoval 
téměř celou arcidiecézi. Před první světovou válkou předsedal biskupským konferencím v rakouské 
části monarchie. Když uprostřed první světové války naléhalo vojenské velení císaře Františka 
Josefa I., aby odešel do Olomouce a aby na odbojné Čechy přišla pádnější ruka brněnského biskupa 
Huyna, dostal se arcibiskup Lev Skrbenský do osobní krize. Odešel do Olomouce 5. 5. 1916 poté, co 
v prosinci 1915 zemřel tamní arcibiskup kardinál Bauer. Po své rezignaci na olomoucké 

arcibiskupství v roce 1920 žil pak na zámku v Dlouhé Loučce u Uničova. Zemřel v noci na 24. 12. 
1938 a je pohřben v katedrále sv. Václava v Olomouci. 
     Náš historický seriál tedy dospěl k magickému roku 1900, poslednímu v 19. věku. Díky 
podrobným zápisům místního duchovního správce tak poznáme události z doby našich babiček či 
prababiček. Tak pojďme o 100 let zpět. A jaká že to bude doba? Jako každá jiná. Pro někoho těžká, 
pro jiného příznivá, období relativního klidu před bouří – první světovou válkou. Církev se rozloučí 
s papežem Lvem XIII. a oslaví zvolení Pia X.  A jak tato doba zasáhne Rožmitál? Největší událostí 
se jistě stane přestavba městské kaple a následná konsekrace nového kostela. Věšín se bude radovat 
z vysvěcení kaple, Sedlice a Přední Záběhlá z nového zvonu. Pořídíme rozličné vybavení do kostelů, 
ve farním kostele zřídíme Boží hrob, zažijeme požár i krupobití, opravíme kaplanky a opatříme 
hromosvod, oslavíme jmenování nového českobudějovického biskupa, zrekonstruujeme farní 
budovy, zúčastníme se dvou biřmování a dočkáme se telefonu. P. Bouše nám svými zápisy nabízí 
skutečně pestrou mozaiku událostí, stačí se jen začíst. Pojďme tedy, zažloutlé listy farní kroniky 
začínají znovu vyprávět ...  
     Rožmitálské i pana faráře zřejmě nejvíce trápil neutěšený stav městské kaple. Vybavení stárlo a 
doba si žádala změny. A tak se duchovní správce spolu s kaplanem Františkem Roubíkem vypravili 
„v městě Rožmitále pod domech“, aby zde nasbírali finance na tolik potřebnou opravu oltářů, 
kazatelny a na zřízení nových varhan, „tam velmi žádoucích“. Těžko si představit, že by dnes farář 
obcházel „s kasičkou“ náměstí a prosil o příspěvek na kostel. Před sty léty není však dnes. Avšak 
dopadlo to podobně. „Jelikož sebrána jen skrovná část peněz, nechal se tedy štafírovati velký oltář 
s obrazem za 80 zl. Štafírování postranního oltáře p. Marie stálo 50 zl. Od kazatelny žádáno 30 zl. 
Práce zadána p. Fousovi, pozlacovači v Rožmitále, jenž již v r. 1877 prý ty oltáře tam štafíroval. 
S prací započal 2. července r. t. S pochvalou musí se zde podotknout, že ke sbírce té ochotně přispěly 
slečny, které uspořádaly k zbožnému účeli tomu zábavu v panském hostinci u p. Pelikána s čistým 
výnosem 24 zl. 50 kr. a pak divadelní páni ochotníci Rožmitálští, kteří uspořádali k cíli tomu 
divadelní představení a odvedli k témuž účeli čistý výnos 17 zl. 20 kr. Pan sládek Polák přispěl 
obnosem 19 zl. 50 kr. Milostpaní stará se slečnou (vynecháno jméno) zhotovily pro městský chrám 
nové oltářní polštáře, antipendium, pláštíček na Ciborium. Také pro farní chrám P. zhotovily tytéž 
dobroditelky antipendium k velkému oltáři a polštáře pěkně vyšité a k oltáři P. Marie také 
antipendium. Budiž všem dobrodincům a zvláště zde uvedeným vysloven zde vroucí dík a srdečné: 
Zaplať Pán Bůh.“ 
     A to je pro tentokrát všechno. O tom dalším zase příště. Požehnané Velikonoce Vám všem. 
 

(Pokračování  příště)                   Ivana Hoyerová 
V minulém čísle si prosím opravte datum narození kardinála Schönborna: 24. ledna 1844 

                 
Svatý týden a Velikonoce v rožmitálských kostelích 
 

Farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále 
9. dubna – Květná neděle – 8.00 hod. – křížová cesta, 8.30 hod. – průvod 
s ratolestmi do kostela, připomínka slavného Kristova vjezdu do Jeruzaléma, mše 
svatá, zpívané Markovy pašije; zahájení Svatého týdne  
 

Farní kostel Povýšení sv. Kříže – triduum 
13. dubna – Zelený čtvrtek – 18. 00  hod. – mše svatá s připomínkou Poslední večeře Páně  
14. dubna – Velký pátek – 17.30 hod. – poslední křížová cesta, 18.00 hod. – velkopáteční obřady se 
zpívanými pašijemi sv. Jana, připomínka ukřižování a smrti Ježíše Krista 
15. dubna – Bílá sobota – slavná vigilie Zmrtvýchvstání Páně, po západu Slunce, od 20.00 hod. 
obřady venku, svěcení ohně a velikonoční svíce, průvod se svícemi do kostela, čtvero čtení ze 
Starého zákona a čtvero starozákonních žalmů, Gloria, křest katechumenů, obnova křest. slibů 
  

16. dubna – Boží hod velikonoční (Neděle Zmrtvýchvstání) – 8.30 hod. – slavná mše sv., 
oslava Zmrtvýchvstání Páně 
 

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Náměstí 
17. dubna – Pondělí velikonoční – 8.30 hod. 


