Zprávy a oznámení
Dovolená duchovního
V době od 6. do 10. července budu čerpat dovolenou. Mše sv. v Rožmitále tudíž nebudou a intence
odsloužím v místě pobytu. V neodkladných případech budu k dispozici i o dovolené, neboť
neplánuji odjet z farnosti nikam daleko.
Narozeniny
Ve středu 8. července se dožívá významného jubilea – 70 let – blatenský pan děkan P. Heřman
Fritsch, který u nás v Rožmitále působil jako administrátor v létech 1968-72. Vzpomeňme si na něj
v tento den při svých modlitbách. Určitě jej také potěší, když mu pošleme svá blahopřání.

FARNÍ ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál

Mše v domově důchodců
O svátku Panny Marie Karmelské ve čtvrtek 16. července bude sloužena mše sv. i v rožmitálském
domově důchodců. Začátek je jako obvykle ve 14.30 hod.
Pouť v Bohutíně a ve Voltuši
V letošním roce připadá na stejnou neděli 26. července pouť v Bohutíně (sv. Marie Magdaléna 22.7.)
a ve Voltuši (sv. Anna 26.7.) Z tohoto důvodu dojde k mimořádné změně v čase konání bohoslužeb.
Především bude mše s nedělní platností ve Hvožďanech sloužena již v sobotu 25.7., a to
od 16.00 hod. V neděli 26.7. pak začnou poutní bohoslužby ve voltušské kapli od 9.45 hod. a
v Bohutíně jako obvykle v 11.30 hod. V neděli tedy mše ve Hvožďanech nebude a ve Starém
Rožmitále se uskuteční v běžný čas, tedy od 8.15 hod.
Pouť na Třemšíně
Tradiční pouť na Třemšín se letos uskuteční v neděli 9. 8. Poutní mše sv. tam bude sloužena od 10.30
hod. V tento den nebudou bohoslužby v rožmitálském, ve hvožďanském ani v bohutínském kostele.

Úmysly mší svatých od 6. července do 2. srpna 2009
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.

R: Ne 8.15 hod.
m: Čt 8.00 hod.
M: Út, St, Pá, So 18.00 hod.

Po 6.7.
Út 7.7.

mše sv. není
mše sv. není

St 8.7.

mše sv. není intence za † Lucii a
Patrika Klementovy bude
odsloužena v místě pobytu
mše sv. není

Čt 9.7.
Pá 10.7.
So
M
Ne
R
Po
Út
M
St
M
Čt
m
Pá
M
So
M

11.7.
12.7.
20.7.
21.7.
22.7.
23.7.
24.7.
25.7.

Ne 26.7.
R

R - farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále
m - městský kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí
M - městský kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí

Po 13.7.
Út 14.7.
M
St 15.7.
M

Čt 16.7.
m
mše sv. není intence za rodinu
Pá 17.7.
Holanovu bude odsloužena v místě M
pobytu
Za Františka Roje, manželku
So 18.7.
Marii, syna Vladislava a celý rod
M
Za farnosti
Ne 19.7.
R
mše sv. není
Po 27.7.
Za † Miroslava Suška
Út 28.7.
M
Za Annu Sadílkovou a členy rodu St 29.7.
M
Za rodinu Brindzovu a Dvořákovu Čt 30.7.
m
Za Marii Trčkovou, živé členy rodu, Pá 31.7.
zdraví a Boží pomoc a ochranu
M
Za Václava Žáru, manželku Marii So 1.8
a rodiče
M
Za Miloslava Muchnu a jeho
rodiče

Ne
R

2.8

mše sv. není
Za rodinu Pavlačkovu a celý rod
Za Jindřicha Závodného a celý rod,
Josefa Bradáče, manželku Annu a
dcery Růženku a Marii
Za Boží milosrdenství pro zbloudilé a
nevěřící
Za Antonii a Václava Muchnovy a
jejich syna Miloslava
Za Františka Sýkoru, jeho rodiče a
syna a rodinu Kubátovu a Šťastných
Za Josefa Částku, rod Částků a d. v o.
na které nikdo nevzpomíná
mše sv. není
Za Annu Placatkovou
Za † Martu Stupkovou
Za † P. Jana Machače
Volná intence
Za Stanislava a Julii Křížkovy, jejich
zetě Eduarda Zizlera a jejich rodiče a
sourozence
Za farnosti
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Výsledky voleb do farní rady ve dnech 27. a 28. června 2009
odevzdáno celkem:
platných:
neplatný:

113 hlasovacích lístků
112
1 (označeno 6 kandidátů)

Zvoleni:
1.
2.
3.
4.
5.

Milan HOCHMUT
Josef HOŘEJŠÍ (ml.)
František LIŠKA
Václav HAŠEK
František ČÁSTKA (st.)

82 hlasů
74 hlasů
66 hlasů
64 hlasů
57 hlasů

Josef DRAZDÍK
Ingrid HOLANOVÁ

49 hlasů
43 hlasů

Náhradníci:
6.
7.

Stálí členové:
Hubert HOYER, regenschori, Josef MAREŠ, sakristián, Helena HOCHMUTOVÁ,
katechetka, Mgr. Jana HORNÍKOVÁ, vedoucí zdejší Charity, Jiří MATĚJKA, vedoucí
ministrantů, Josef DRECHSLER, stavebně technický poradce, Mgr. Ivana HOYEROVÁ,
redaktorka Farního zpravodaje.
Hlasy sečetli dne 1. července 2009 paní Terezie Varvařovská a P. Ivo Prokop. Znovuzvoleným
členům farní rady blahopřeji. Těm, kdo zvoleni nebyli, upřímně děkuji za účast ve volbách a se
všemi se těším na spolupráci k Boží oslavě a našemu dobru.

Farní rada
Vážení farníci,
minulou neděli jste si zvolili členy farní rady na nové čtyřleté období. Je to příležitost, abychom
si nyní připomenuli, jaké jsou vlastně úkoly pastorační rady farnosti.
Především bychom asi neměli farní radu přirovnávat k nějakému malému parlamentu, který by
kontroloval a úkoloval faráře, či kde by se snažily různé skupiny farníků přehlasovat ty druhé a
vnutit jim svůj názor. Farní rada není ani jakousi vládou farnosti, kde by farář byl premiérem a
členové rady ministry spravujícími jednotlivé resorty (sakristii, ministranty, charitu, hudbu...) a
ostatní farníci byli bezprávný lid, který musí pouze plnit nařízení a příkazy.
Rada je spíše sbor lidí, na které se může kněz kdykoliv obrátit, kteří jsou ochotni pomoci, dokáží
poradit a zrovna tak umí naslouchat i ostatním věřícím. Zabezpečují zpětnou vazbu mezi farou a

farníky, informovanost o tom co farář chystá a co si lidé myslí a co navrhují a jsou ochotni se podílet
podle svých schopností na službě Pánu Ježíši.
Oficiální stanovy to říkají následovně: „Pastorační rada (dále jen PR) je poradním a pracovním
sborem faráře. PR spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím
věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“. Úkolem PR je spolu s farářem
posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na
opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti
situace farnosti se podílet na vytváření pastoračního programu.
K úkolům PR zvláště náleží: probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za farní
společenství a oživovat spolupráci jeho členů; získávat a připravovat členy farního společenství pro
službu předávání víry a jejího prohlubování; přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení
bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii; podporovat službu v charitativní
a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou; vidět zvláštní životní situace různých skupin
farního společenství a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách; podporovat
katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy při respektování jejich samostatnosti; hledat
přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství; pravidelně informovat farní
společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti; společnými úkoly a akcemi posilovat
vědomí společenství; spolupracovat při provádění lidových misií, při duchovních obnovách, při
plánování a organizování bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v péči o farní knihovnu,
vývěsku, farní kroniku apod.
Pastorační rada má právo: sdělit biskupovi svůj názor, má-li dojít k obsazení uprázdněné farnosti
nebo k jiným personálním změnám, které se týkají duchovních působících ve farnosti. Právo biskupa
rozhodnout o personálních změnách dle svého uvážení tím není dotčeno; vyjádřit svůj názor při
změnách organizace duchovní správy ve farnosti, případně hranic farnosti, při výběru pomocníků
k podávání eucharistie, při výběru lektorů, akolytů a katechetů, při plánování lidové misie či
duchovní obnovy farnosti; podílet se na přípravě důležitých pastoračních kroků, na řešení důležitých
otázek, týkajících se života farnosti, např. uspořádání církevních slavností a zvláštních slavnostních
bohoslužeb (poutí, procesí, prosebných dnů,…) a na stanovení pořádku bohoslužeb. Zasedání farní
rady by se mělo konat nejméně čtyřikrát do roka a je přístupné veřejnosti. Předsedou PR je vždy
farář. Pokud má pastorační rada odlišný názor než farář, nemůže ho přehlasovat, ale spor rozhodne
diecézní biskup.“
V podstatě můžeme shrnout, že farní rada má být nejen jakýmsi tlumočníkem hlasu lidu, který
oznamuje faráři, co je třeba vykonat, ale má také pomáhat knězi při jeho práci a být jeho oporou.
Faráři se mění, ale farníci zůstávají. Je tedy třeba, aby měli podíl na rozhodování o zásadních
věcech, jež se jich týkají, a nesli za ně i zodpovědnost. Připomeňme si však, že i ti, kteří nejsou
členy PR, by se měli angažovat v práci pro svou farnost.
Na závěr bych chtěl velice poděkovat všem, kdo ve farní radě působí, za všechen čas, který této
činnosti věnovali a za dobrou spolupráci.
P. Ivo Prokop

Půlroční statistika
Za prvních šest měsíců roku 2009 byly v rožmitálském farním kostele při křtu přivítány
v církvi tyto děti:
Klára Marie Obermajerová a Vojtěch Jan Obermajer (21.3), Mariana Anna Šmatláková (28.3.),
Petr Patrik Soukup (25.4.), Monika Marcela Tesková a Šimon Stanislav Pánek (2.5.), Barbora Anna
Štrynclová a Veronika Jana Štrynclová (13.6.) a Lubor Václav Vaško (27.6.). O velikonoční vigilii byla
pokřtěna dospělá katechumenka Hana Ungerová (11.4.)
v Bohutíně: Alžběta Zdislava Moslerová (22.2) a Rostislav Pavel Kubík (9.5.)
ve Hvožďanech letos dosud žádný křest nebyl

Milosrdnému Bohu jsme svěřili v uplynulé polovině roku tyto zemřelé:
v Rožmitále:
pana Stanislava Mužíka (23.1.), paní Mathildu Šámalovou (29.1.), Martu Krupičkovou (25.2.), Marii
Vondráškovou (14.3.), Josefa Částku (8.4.), Ludmilu Foltovou (15.4.), P. Petra Stulíka (24.4.), Miloslava
Sazimu (26.5.) a Josefa Karlíka (28.6.)
ve Hvožďanech:
paní Annu Smrčkovou (11.2.), Marii Stupkovou (26.4.) a Karolínu Šťástkovou (20.6.)
v Bohutíně:
pana Josefa Biskupa (21.2.)
P. Ivo Prokop

Z historie 92. část – zápisy Václava Matouška (14.)
Přestože právě začaly prázdniny a slovo škola je některými na následující dva měsíce zcela
zapomenuto, věnujeme dnešní díl našeho historického putování několika poznámkám pana učitele
Matouška k vyučování za II. světové války. Jako ostatně všechno, poznamenaly tehdejší školy
zrůdné nacistické myšlenky, které zde s pověstnou německou pečlivostí likvidovaly jakékoliv
připomínky naší národní svébytnosti.
„Zmínka o škole. Již jsme zapsali o vyučování němčině. Došlo tak daleko, že se jí muselo učit už
od první třídy a počet vyučovacích hodin byl zvýšen. Na středních školách některé předměty
vyučovaly se jen německy. Hodiny němčiny musely být na rozvrhu hodin zvlášť vyznačeny (červenou
tužkou rámeček), aby bylo hned vidět, zda je správný počet a aby inspektor hned věděl, kdy má jít na
inspekci němčiny. Již dřív muselo být ze školy odstraněno všechno, co připomínalo bývalé poměry.
Obrazy presidenta Dr. Beneše samozřejmě hned byly sundány, Masarykovy zůstaly dlouho na stěně,
snad že už byl nebožtík, mapy se starými hranicemi a se Slovenskem zakázány, než však bylo možno
vydat nové mapy, byly dovoleny mapy západní části republiky, ale museli jsme zřetelně nakreslit
hranice „protektorátu“, v školních knihách odstranit též každou zmínku, stať, článek, které se
nehodily do nové dějinné éry, slova, věty a krátké úryvky se zamazávaly tuží, delší zalepily papírem,
několik listů se slepilo, v početnicích ze zkratky Kč smělo zůstat jen K, č muselo být všude zamazáno.
Byly provedeny důkladné revize učitelských i žákovských knihoven, knihy závadné dány do balíků,
zapečetěny, s mapami a jinými předměty posílány do Blatné. Konečně byly „staré“ učebnice
zakázány, trvalo delší čas, než přišly nové; čekali jsme mnohem horší „slátaninu“, ale nebylo to
s nimi tak zlé. Krom našeho školního inspektora Karla Rataje, výborného českého člověka, proti
kterému není té nejmenší stížnosti, chodil po inspekcích německý inspektor, který byl pověstný
hrubián, kontroloval všechno, co bylo zakázáno, prohlížel i aktovky žáků, našel-li co závadného,
roztrhal, podupal (obraz presidenta), vynadal (po německu) žákovi i učiteli, nelíbily se mu dlouhé
vlasy u hochů, že to je znak bolševictví, leckde takového chlapce za dlouhé vlasy vykrákal atd.
Zkoušku z němčiny museli dělat učitelé, ovšem i jiní veřejní zaměstnanci. Kdo neprospěl, musel za
půl roku zkoušku opakovat, ale měl-li právě mít zvýšen plat, nebylo mu zvýšení přiznáno. Na
blatenském okrese šlo to mírněji, jistě vlivem zmíněného inspektora Rataje. Školy trpěly, že občas
přicházely do „lágru“ v pensionátu „Třemšín“ německé děti, kterým se musely uvolnit některé třídy
(tyto děti, zvlášť dívky, chovaly se slušně, také jejich učitelky), do škol se též občas nastěhovali
vojáci. Bylo zavedeno střídavé vyučování. Vánoční a pololetní aj. prázdniny byly prodlužovány,
v zimě pro nedostatek uhlí, jaké to bylo ve škole v r. 1945 bude napsáno později.
Vyučování náboženství za těchto poměrů též trpělo. Zásluhou svědomitého katechety Ludvíka
Ostrého byly ty nedostatky pokud možno vyrovnány. Návštěva kostela se velmi zlepšila. Zde
v „Starém Městě“ zásluhou osobního děkana p. Jaroslava Podhradského, ale co je to platné, zdejší
kostel přec jen svou odloučeností od centra okolí – města Rožmitála nevyhovoval tak dobře zvlášť
vzdáleným osadám – Vranovice, Pňovice, Bezděkov, odkud osadníci rádi navštěvovali bohoslužby
v městském kostele. Dokladem této místní okolnosti jsou četná jednání o zřízení fary v městě, jak
o tom je psáno na mnohých listech této pamětní knihy. Co se týče farního hospodářství, již se i za
dřívějších dob považovalo za přežitek starých dob. Ze školství to bylo odstraněno, šlo by to již dřív
v církvi. Je pravda, že některé fary se vyznamenávaly velkým pozemkovým inventářem, ale byly také
fary takřka „žebrácké“.“
(Pokračování příště)

Ivana Hoyerová

