se topilo koksem, v otevřeném ohništi se žhavil materiál – kusy drátu „cány“, vítr srážel kouř do
malého a nízkého „veřtatu“. Lesní dělníci za sychravého počasí stonávali často chorobami
dýchacího ústrojí, přišli k úrazu ba i o život při kácení v lese. Při prohlídce matrik zjistil jsem, že
těchto nehod přec jen mnoho nebylo a že se tu lidé dožívají poměrně vysokého věku. Četl jsem:
Pádem se stromu vaz zlámal – trhal šišky na semeno. Je hodně lidí (víc žen) osmdesátiletých,
devadesátiletých i víc roků starých, ovšem stoletých nemnoho. Např. Marie Habadová, roz.
Sadílková, vdova po Matěji Habadovi v Bezděkově 42, narozená v Nesvačilech č. 8. 7. prosince
1828, zemřela v Bezděkově 30. ledna 1931 v stáří 102 let 1 měsíc 23 dní. Pamatovala dobře robotu,
téměř do smrti konala lehké domácí práce, ač to nikdo od ní nežádal! Františka Šourková, roz.
Marešová, vdova po horníku a obchodníku ve Věšíně č. 2, narozená ve Voltuši 7. října 1853, zemřela
ve Věšíně 28. května 1957 v 16 hod. v stáří 103 let 7 měs. 31 dní.“

FARNÍ ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál
Číslo 1 Ročník VI

18. ledna 2009

(Pokračování příště)
Ivana Hoyerová
___________________________________________________________________________________________

Zprávy a oznámení

JEDNOTU NEVYTVÁŘÍ PODOBNOST…

Modlitby za jednotu
V době od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Připojme i my tento úmysl
ke svým každodenním modlitbám.
Osadní svátek
Osadní svátek, tedy den, kdy na naši farnost připadá úkol modlit se za celou českobudějovickou
diecézi slavíme vždy 19. ledna. Letos nám tento svátek připadá na pondělí a tudíž bude v tento den,
podobně jako v předchozích letech, vystavena v městském kostele Nejsvětější svátost oltářní
k adoraci. Adorace začne ve 12.00 hod. a bude zakončena mší sv. od 17.00 hod.
Hromničky
V neděli 2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Při mši sv. budou svěceny
hromniční svíce. Svěcení se uskuteční i 1. února při sobotní mši s nedělní platností v městském
kostele.

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

Po 19.1.
M 17.00 !
Út 20.1.
M 17.00 !
St 21.1.
M 17.00!
Čt 22.1.
m
Pá 23.1.
M
So 24.1.
M
Ne 25.1.
R

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

Za naši diecézi
Za rodinu Šaršovu a Miloslava
Máru
Za Miladu Folaufovou a její
rodiče
Volná intence

Po 26.1.

Út 27.1.
M 17.00!
St 28.1.
M 17.00!
Čt 29.1.
m
Za Marii Hochmutovou a celý rod Pá 30.1.
Hochmutových
M
Za Františka a Jarmilu Liškovy a So 1.2.
celý jejich rod
M
Za Marii Matouškovou
Ne 2.2.
R

mše sv. není
Volná intence
Za Karla Kozla a d. v .o
Za Boží milosrdenství pro
zbloudilé a nevěřící
Volná intence
Volná intence
Za farnosti

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
℡ 318 665 182 Uzávěrka příštího čísla je ve středu 28. 1. 2009. Redakce: P. Ivo Prokop, Ivana Hoyerová
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.volny.cz/rozmital

KONFLIKTY NEZPŮSOBUJE ROZDÍLNOST,
ALE NEDOSTATEK LÁSKY …
Jednota, není vytvářena podobností, nýbrž láskou. Láska dokonce vzniká, roste a vyvíjí
se v různosti. Proto patří k řádu stvoření, že muž je přitahován k ženě a žena k muži.
Nefunguje-li rodina nebo společenství, omlouvá se to jednoduše: „Jsme příliš rozdílní.“
Konflikty však nezpůsobuje rozdílnost, ale nedostatek lásky. Láska proměňuje rozdílnost
v harmonii nikoliv tím, že ji likviduje, ale tím, že ji přijme a respektuje.
Respekt je jednou z nejkrásnějších vlastností lásky: úcta k vlastnostem druhého, k jeho
jedinečné osobnosti. Miluji-li, je mým přáním, aby ten druhý byl co nejvíce sám sebou,
potvrzuji ho v tom, čím se ode mne liší.
CÍRKEV: MAGNET
CÍRKEV NEPOVAŽUJE NIKOHO ZA CIZINCE
Církev není pevností s tlustými zdmi a hermeticky uzavřenou branou. Připomíná spíše
magnetické silové pole, do něhož jsou všichni vtahováni a kde se každý ocitá více či méně
v blízkosti středu. Právní hranice církve jsou sice jasně vymezeny, ale ty existenciální
vytyčit nelze.
Představme si církev jako sérii soustředných kružnic. Vnitřní kruh je relativně malý, ale
otvírá se novým, větším kruhům, jež jsou zároveň vzdálenější od středu. Poslední kruh je
tak veliký, že zahrnuje veškeré lidstvo. Nikdo se nevyhne tomu, aby se ho církev nějakým
způsobem nedotýkala.
Papež Pavel VI. (†1978) prohlásil: „Mateřské srdce církve nepovažuje nikoho za
cizince, nikoho nepovažuje za cizího, nikoho nepokládá za nepřítele, nečiní-li tak on sám.“
Kéž bychom tedy i my druhé nepovažovali za ohrožení svého bezpečí a nevnímali je
jako konkurenty a rivaly! Hleďme na ně jako na přátele. Probudíme tak lásku, jež zahrnuje
všechny. Probouzet ji a sjednocovat všechny v lásce Boží je úkolem církve i každého
z nás.
Wilfrid Stinissen

Ideál jednoty v lásce se nemůže stát hasící pěnou jiných názorů
Dnes máme lidi, kteří vyhlašují válku kvůli neužitečným maličkostem, a v přemíře své
nevědomosti a arogance hledí zatáhnout do zla co nejvíce jiných. A do toho všeho se přimíchá víra,
a oni pak vláčejí svými soukromými spory posvátné jméno Boží. Nakonec se proto lidé začnou
nenávidět, a není nic bolestnějšího. Sv. Řehoř z Nyssy
Kdybychom nevěděli, že jde o výrok svatého Řehoře, který žil ve čtvrtém století po Kristu, mohli
bychom ho klidně přisoudit nějakému současníkovi, zarmoucenému malicherností některých sporů
v naší církvi dvacet let po převratu.
Je ovšem vůbec možné žít v církvi bez konfliktů, dokud jsou v ní lidé? Dnes se biblisté víceméně
shodují na tom, že i opěvovaná a neustále za vzor dávaná jednomyslnost prvních křesťanů byla spíše
vytouženým ideálem pisatele Skutků, jenž chtěl čtenáře povzbudit, aby o tento ideál usilovali.
O sporech v prvotní církvi nakonec svědčí i tatáž kniha Skutků, nemluvě o listech apoštola Pavla.
Nakonec Petr a Pavel byli oba mužové Boží, jistě se měli rádi, a přece se dostali do konfliktu.
Správně upozorňuje i bratr Efraim, že první křesťané byli jedno srdce, ne jedna hlava!
Někdy je totiž právě ve jménu lásky potřeba vyvolat konflikt, případně aktivně se zúčastnit
nějakého sporu. O tom svědčí bezpočet příkladů z dějin, ze života světců i ze života samého Ježíše.
Ideál jednoty v lásce se nemůže stát hasící pěnou, kterou budeme rozprašovat při sebemenší jiskřičce
neshody v názorech. Ani cukrovou vatou, jíž zacpeme ústa každému, kdo by měl odvahu mít a
vyslovit jiný názor. Chtít každou výměnu názorů a každý spor rychle zdusit řečmi o lásce a jednotě
může být dokonce velmi nebezpečné: konflikt se tím potlačí, přetře na bílo, ale neřeší.
Rovněž je však pravda, že má-li být naše výměna názorů konstruktivní, je třeba naučit se
rozlišovat podstatné od malicherností, svůj pohled na pravdu od Pravdy samé, svoje zvyklosti od
„takhle se to má správně dělat!“ A hlavně se naučit milosrdenství vůči jinak smýšlejícím, protože
v Božím jménu nelze nenávidět.
(Kateřina Lachmanová, z knížky O milosrdenství, vydalo Karmelitánské nakladatelství)

VÝSLEDEK CHARITNÍ
„TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2009“
Vybralo se celkem

18 799,- Kč.

Sbírka proběhla v Rožmitále už poosmé. Letos se opět zapojili i 2 skupinky rožmitálských skautů
a 2 skupinky koledníků z Březnice, kteří vybírali po Březnici.
VELKÝ DÍK PATŘÍ:
→ DĚTEM=TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDNÍKŮM
– B. Drechslerové, Š. Rolníkové, K. Rolníkovi, L. Muchnovi, F. Drechslerovi, M. Horníkovi,
M. Šmolíkové, B. Květoňové,
T. Horychové + skautům a dětem z Březnice – zaslouží velkou pochvalu, protože byli ochotni
koledovat i ve velkém mrazu a zimě
→ VŠEM DÁRCŮM, kteří i z mála přispěli
→ VEDOUCÍM SKUPINEK
ŠKODA, ŽE SE NA PROSBU O POSÍLENÍ ŘAD VEDOUCÍCH SKUPINEK PRO LETOŠNÍ
SBÍRKU NIKDO NEPŘIHLÁSIL!!!!!
DĚTI MAJÍ OBROVSKÝ ZÁJEM O KOLEDOVÁNÍ, ALE BOHUŽEL K NIM NEMÁME
VEDOUCÍ SKUPINEK – OSOBU S OBČANSKÝM PRŮKAZEM, KTERÁ BY BYLA
OCHOTNA JE DOPROVÁZET.

PŘESTO DOUFÁME, ŽE V PŘÍŠTÍM ROCE BUDOU NOVÍ ZÁJEMCI, NEJEN
Z ROŽMITÁLU, ALE TŘEBA I Z OKOLNÍCH VESNIC.
Vybraná částka byla odeslána na sbírkové konto Charity ČR v Praze a odtud bude 65 %
z vybrané částky vráceno Charitě Rožmitál. I letos bude opět zaplaceno roční vzdělání a
zdravotní péče chlapce z Indie Sachina Sadhure v rámci projektu „Adopce na dálku“
(4900 Kč) a zbylá částka bude použita na pomoc a aktivity pro děti ze sociálně potřebných
rodin z Rožmitála a Březnice.
Ostatních 35 % výtěžku využije Charita ČR na provoz různých charitních zařízení a sociální pomoc
po celé ČR i do zahraničí.
KDO BY CHTĚL JEŠTĚ PŘISPĚT DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY, MŮŽE POMOCÍ
SLOŽENKY NEBO DÁRCOVSKÉ SMS ve tvaru DMS KOLEDA – a poslat na číslo 87777 (cena
SMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).

Z historie 82. část – zápisy Václava Matouška (5.)
Tak máme opět nový rok a to, co bylo zcela nedávno se stává pomalu ale jistě jen blednoucí
minulostí. Něco nám v paměti zůstává dlouho, jiné jen prolétne a nezbyde po něm žádná stopa. A i
když se v našem historickém seriálu stále více přibližujeme době, kterou již pamatuje většina z nás,
tím, jak čas kvapí, zároveň oddalujeme setkání s naší přítomností. Následující přehled osob, jejichž
jména podle pisatele kroniky zasluhovala být uvedena ve farní kronice nejen pro zásluhy, ale
především pro nezvykle vysoký věk, nám ukáže, jak cenný byl na sklonku 30. let dlouhý věk. Těch
let, která my v dnešní době pokládáme za běžná, se v dobách nedávno minulých dožívali jen někteří
a v dobách vzdálenějších jen naprosté výjimky. Pisatel zde neuvádí jen počet roků, ale dokonce i
měsíců a dnů tak, jak to tehdejší matriky vyžadovaly.
„Toho roku zemřelo mnoho občanů poměrně vysokého věku. Nejmladší: František Plas, rotmistr
v. v. bydlel v č. 61, účastnil se jako dobrovolník bojů proti centrálním mocnostem v zahraniční Čsl.
arm. Rodem z Prahy. Stár 44 r. 9 m. 23 d. Zemřel na Nový rok ráno.
7. V.
Kateřina Červená, výměnkářka, čp. 49,
82 r. 9 m. 20 d.
Maras. senil.
9. V.
Josef Leitermann, horník v.v., čp. 83,
70 r. 7 m. 21 d.
Asterioskler.
26. VII. Marie Poláková,
81 r. 4 m.
Marasmus s.
21. VIII. Anna Pazderníková, vdova po horníku, čp. 90,
87 r. 9 m. 28 d.
Haem. cerebr.
10. IX. František Homulka, dělník, čp. 100,
80 r. 8 m. 6 d.
Marasmus s.
25. X. Vojtěch Brettl, kostelník, čp. 68,
86 r. 10 m. 12 d.
Broncho pneum.
3. XI.
Anna Šourková, provisiantka, čp. 37,
72 r. 5 m. 17 d.
M.s.
O Vojtěchu Brettlovi, býv. tkalci, vzorném kostelníkovi i občanu, je na fol. 151 b již psáno (viz FZ
č. 3-V ). Opravdu zasluhoval nějaké vyznamenání. Tkalcoval až do první světové války.
19. srpna 1938 pohřbili neznámého muže asi 75 roků starého, který se oběsil v lese Tisku za
Bukovou.
Není snad zbytečné zmínit se v Kronice o zdravotních poměrech zde. Jak jsem za svého působení
v různých krajinách poznal, nebyly nikdy tak zlé, vyjma ovšem za dob epidemií (moru). Osadníci žili
střídmě, alkoholu přec jen tolik nepřáli jako jinde – působil jsem v jedné české krajině, kde i děti
snídaly hlt kořalky! s kouskem chleba, a v jedné krajině moravské, kde hoši přišli do školy opilí! To
ovšem víc než před padesáti roky. Nyní tamní poměry neznám. Náš kraj spíš byl zemědělský, průmysl
poměrně malý, hornictví i železářství v mnohých odvětvích zaniklo, pracovalo se již pouze v slévárně
a v jednom hamru (bývalo jich sedm); velmi byl rozšířen domácký průmysl cvočkářský, hodně se
pracovalo v lese, na pilách, bylo poměrně hodně zámečníků, strojníků, bývali tu řezbáři, soustružníci
aj. Práce v cvočkářských dílnách nebyla zdraví příznivá. Byly to dílničky malé, špatně větrané, když

