
Zprávy a oznámení 
Schůzka farní rady 
Setkání členů farní rady se uskuteční ve čtvrtek 31. května na faře. Jednání začne od 18.30 hod. 
 

Mše v domově důchodců 
O slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 7. června bude sloužena mše sv. v rožmitálském domově 
důchodců. Začátek bohoslužby je v 15.00 hod. v kapli domova. 
 

Upozornění 
Vzhledem k účasti duchovního na poutním zájezdu KDU-ČSL do západních Čech nebude v sobotu 
9. června slavena v Rožmitále mše sv. Intence bude odsloužena v Boru u Tachova.  
 

Boží Tělo 
Ve starorožmitálském farním kostele bude i letos slavnost Božího Těla přeložena na neděli, a to na 
10. června. Po mši sv. bude následovat eucharistický průvod ke čtyřem oltářům a závěrečné 
svátostné požehnání. Děti mohou i tentokrát sypat kvítky před Nejsvětější svátostí. 
 

Sbírka na bohoslovce 
Nedělní sbírka při bohoslužbách 10. června bude určena na výdaje spojené se studiem bohoslovců 
českobudějovické diecéze.  
 

Pozvání a prosba 
K návštěvám církevních hodnostářů patří i náležité pohoštění. K oslavě narozenin pak náleží 
dvojnásob. Zvu tedy rožmitálské farníky, zvláště ty, kdo osobně pamatují zdejší působení pana 
kardinála Vlka, po skončení mše sv. na faru, kde bude připraveno občerstvení formou švédských 
stolů. To umožní, aby si pan kardinál mohl popovídat s větším množstvím lidí, než u klasického 
oběda. Současně s pozváním mám i prosbu: Pokud by měl někdo zájem se na přípravě pohoštění a 
na obsluze podílet, velice rád a vděčně jej využiji. S povděkem také přijmu různé dobroty, které 
připravíte, jako obložené mísy, studená masa a podobně. Se sladkostmi bych byl opatrnější, neboť 
podle mé zkušenosti se jich obvykle příliš neují a také snadno podléhají zkáze. Předem všem děkuji 
za spolupráci. Prosím všechny, kteří se budou chtít takto zapojit, aby mi předem (do 10.6.) nahlásili, 
co a v jakém množství na hostinu dodají.   
 

Úmysly mší svatých od 28. května do 10. června 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  
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Proč Kristus přirovnal milost Ducha svatého k vodě? 
 

     Voda, kterou mu já dám, stane se v něm pramenem vody tryskající do věčného života. 

(Jan 4,14) 
 

     Proč Kristus přirovnal milost Ducha svatého k vodě? To proto, že na vodě všechno 

záleží, že z ní žijí rostliny i živočichové, že jako déšť sestupuje z nebe, že prší stále stejně 

a stále stejná, a přece má rozmanité účinky: jinak působí na palmu a jinak na révu; a ve 

všem je vším. Je to stále stejná voda a neexistuje žádná jiná; déšť se přece sám nemění a 

nepadá pokaždé jiný. Přece však tím, že se přizpůsobuje složení přijímajícího prostředí, 

působí všude právě to, co je potřebné a náležité. 

     A stejně je tomu také u Ducha svatého. Ačkoliv je jeden, stále stejný a nedělitelný, 

přiděluje každému milost, jak sám chce. A jako na vyschlém stromě, když dostane vodu, 

vyrazí výhonky, tak i hříšná duše (člověk), obdařená v pokání (obrácení) darem Ducha 

svatého, přináší ovoce (spravedlnosti). Je to vždycky jeden a týž Duch svatý, přece však 

na Boží pokyn a v Kristově jménu působí nejrůznější mocné činy. 

     Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. (1Kor 12,7) 

Přistupuje k nám tiše a mírně, cítíme jeho sladkost a vůni; jeho jho je velmi lehké. Jeho 

příchod předcházejí záblesky paprsků světla poznání. Přichází skutečně jako pravý 

ochránce; přichází přece zachránit a uzdravit, poučit a napomenout, povzbudit a potěšit, 

dát duši světlo... 

     Když byl někdo dříve ve tmě a náhle spatří slunce, má rázem oči plné světla a jasně 

vidí, co dříve neviděl; podobně je na tom ten, komu se z milosti Boží dostalo daru Ducha 

svatého; duše se mu naplní světlem, a povznesen nad lidské možnosti vidí, co dříve 

neznal. 

sv. Cyril Jeruzalémský 

Po     28.5. mše sv. není Po    4.6. mše sv. není 
Út     29.5.   
M 

Za Josefa Milčice Út    5.6. 
M 

Za Karla Poláka a všechny d. v o. 

St     30.5.   
M 

Za † rodiče Větrovských, zetě Josefa 
a živé z jejich rodu 

St    6.6.   
M 

Za Josefu Hořejší, dceru Marii, 
čtyři syny a d. v o. 

Čt     31.5.   
m 

Za Věru Hanušovou a její rodiče Čt    7.6. 
m  

Za Barboru Jeníčkovou, manžela a 
děti 

Pá     1.6.     
M    

Za Marii a Adolfa Trčkovy, rodinu 
Trčkovu a Průchovu a za d. v o. 

Pá    8.6.             
M  

Za rodinu Kozákovu a Korejčkovu 

So     2.6.   
M 

Za Vilmu Klemovou, její rodiče a 
rodiče Liškovy 

So    9.6.    
!!! 

Mše sv. není  intence Za rodiče 
Falisovy, zetě Tibora a celý rod 
bude odsl. v Boru u Tachova 

Ne    3.6.   
R 

Za farnosti Ne    10.6.   
R   

Za farnosti 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



                                              Před návštěvou pana kardinála 
 

  Sobotu 16. června má jistě mnoho z vás již dlouho dobře označenou 
v kalendáři. Je to den, kdy k nám přijede poděkovat za 75 let života pan 
kardinál Vlk. Můžeme být hrdí, že zrovna v naší farnosti působil kněz, 
kterého si Bůh vybral k tak velkým věcem.  
     Především však, ačkoliv je to už třicet let, co zde působil, mnoho 
dobrého z jeho díla zde přetrvává. To, jak dokázal tehdy farníky od 
nejmenších až po nejstarší nadchnout, sjednotit, ukázat jim radost z víry, 
být jim dobrým přítelem, je obdivuhodné. Byl svědkem, že křesťanství 
není nic zatuchlého, překonaného a smutného, ale ten největší dar, který 
můžeme s vděčností přijímat. Mnoha lidem pomohl, aby se rozpomněli 
na svůj křest a na to, že o ně má Bůh zájem.  
     Když se mi občas dostanou do rukou fotografie zachycující působení 
P.Vlka v Rožmitále, je z nich vždy patrná hezká atmosféra, ačkoliv to 
byly časy velice obtížné. Naznačují cosi o kvalitních vztazích, které zde 

tehdy mezi věřícími vládly. Na snímcích vidím kolem P. Vlka děti, které jsou dnes už dávno dospělé 
a nesou  se mnou problémy i úspěchy farnosti, předávají víru dále svým dětem, přicházejí s dobrými 
nápady a ochotou něco udělat pro druhé. Díky tomu, co zde dodnes z jeho požehnané snahy zůstalo, 
je i pro mne radost být na tomto místě knězem. Pociťuji, jak jsem mu do značné míry zavázán. 
     Srdečně vás tedy všechny zvu, abychom za to vše při mši sv. v 10.00 hod. ve farním kostele 
poděkovali. Poděkovali nejen panu kardinálovi, ale především Hospodinu, který jej k nám poslal a 
který mu dal tak velké schopnosti a lásku k svěřeným duším. A vyprošujme to panu kardinálovi i pro 
všechna léta budoucí, která mu jeho i náš Pán dopřeje. 

                     P. Ivo Prokop 

 
     Z historie 54. část – P. František Roubík (11.) 
 

     V tomto díle našeho historického seriálu se již konečně dostaneme ke slíbeným pomníkům 
padlých a k obětem války, jejichž jména pokrývají celé 4 strany farní kroniky (celkem 96 jmen). 
Pisatel kroniky P. Roubík věnoval jistě mnoho úsilí a času tomu, aby mohl jednou a provždy do 
kroniky zaznamenat jména těch, kteří padli nebo byli prohlášeni za nezvěstné. Bílá místa však 
naznačují, že rozsah měl být ještě větší a zřejmě zde nejsou uvedeni všichni. Knihu padlých a 
nezvěstných napsanou Gabrielem Brdou v r. 1930 si můžeme prohlédnout v rožmitálském muzeu, je 
v ní zaznamenáno 99 jmen. V následujícím seznamu možná řada z vás najde své příbuzné či jejich 
známé. Ostatně jejich příjmení často slýcháváme při bohoslužbách v intencích. Tento díl věnujeme 
pouze obětem ze Starého Rožmitála, Rožmitála a Věšína. Příště budeme pokračovat Piňovicemi, 
Starým Nepomukem, Bezděkovem, Vranovicemi, Hutěmi a Voltuší. Pokud někdy půjdete kolem 
těchto pomníků, zkuste P. faráře Roubíka zkontrolovat. 
     „Roku 1920 a 1921 většina přifařených obcí postavila vkusné pomníky padlým svým vojínům a 
dala je posvětit. Při slavnosti konána venku neb v kapli mše svatá s promluvou. Nato promluvil 
slavnostní řečník, kterým býval obyčejně zasloužilý řídící učitel z Nepomuku, potom ve Věšíně 
p. Antonín Hejnic. Dojemné slavnosti doprovázeny byly nezbytnými tancovačkami.“ 
 

Padlí vojíni neb nezvěstní ve válce    
  

1) ze Starého Rožmitála: 
 

1. Bacík Josef, syn † Jana Bacíka sluhy na faře, sám také sloužíval na zdejší faře, ženatý 
2. Čejka František, ze statku č. 28, ženatý 
3. Homulka Josef 
4. Homulka Václav 
5. Kala Vojtěch, tesař, ženatý, zeť hrobníka Svatoně 
6. Kala František, strojní inženýr, ze statku u Zemanů č. 53, svobodný 
7. Karlík František, hospodář z č. 35 u Brdů, ženatý 
8. Květoň Karel, z Chmelnice 
9. Skuhravý Václav, syn horníka v provisi, svobodný 
10. Sýkora Rudolf, svobodný 
11. Svatoň Karel, syn hrobníka Svatoně z č. 6, velmi hodný hoch, vypomáhal na faře, svobodný 
12. Voříšek Josef, kovář, svobodný 

     2) z Rožmitála 
 

1. Bečvářík Josef, ženatý 
2. Berka František, ze Slavie a Ameriky, svobodný 
3. Čejka Antonín 
4. Čejka Josef 
5. Dražan Emanuel, hostinský na Březnické, ženatý 
6. Fiala Antonín, arcib. hajný, polní a rybný, svobodný 
7. Fiala Karel 
8. Heinrich Josef, svobodný 
9. Hrbek Josef, sedlář, svobodný 
10. Chlebeček František, svobodný 
11. Kopecký Jan 
12. Korejček František 
13. Kubíček Josef, studující techniky, svobodný 
14. Leitermann František 
15. Merbs Eduard, ženatý 
16. Polák Josef 
17. Pour Stanislav 
18. Berka František 
19. Roj Karel 
20. Sadílek Čeněk 
21. Sadílek Josef 
22. Škaloud Václav, zahradník, svobodný 
23. Šourek František 
24. Štrobl Josef, bednář, ženatý 
25. Švejda Josef 
26. Švejnoha Václav 
27. Tesař Jan, svobodný 
28. Trefný Emil 
29. Trefný František 
30. Vávra Josef 
31. Vávra Karel 
32. Zíb 
33. Zíb 
34. Zoulek Jan, , učitel, ženatý (cihláře) 
35. Zoulek Jan, syn strážníka, svobodný 
 
    3) Z Věšína 
 

1. Běhavý Vojtěch, učitel, ženatý 
2. Čejka František, syn domkáře 
3. Felt Josef, obchod. příručí 
4. Fous František, bednář, ženatý 
5. Fous Jaroslav, cvičitel šerm. školy 
6. Fous Karel, cvokař 
7. Fous Václav, cvokař 
8. Jeníček Eman., cvokař 
9. Kala František, rolník, ženatý 
10. Kříž Alois, zedník a okresní cestář, ženatý 
11. Majer Jan, rolník, ženatý 
12. Matějka František, domkář, ženatý 
13. Melichar František, syn rolníka z č. 8, svobodný 
14. Pompl Rudolf, pilař, ženatý 
15. Stupka František, zedník 
16. Sýkora Karel, truhlář, ženatý 
17. Valenta Josef, domkář, ženatý 
18. Blažek Emanuel, sladovnický 
 

(Pokračování  příště)                                            Ivana Hoyerová 

} bratři, tesaři, výborní lidé i dobří řemeslníci, ženatí, stavěli kolnu u farní stodoly 

} bratři, synové † Antonína, arcib. revírníka v.v., svobodní 


