Zprávy a oznámení
Popeleční středa
Ve středu 21. února začíná letošní čtyřicetidenní půst, příprava na Velikonoce. V tento den bude při
mši sv. udílen věřícím popelec na znamení pomíjivosti tohoto světa a naší ochoty usilovat o to, co je
věčné. Popeleční středa je dnem přísného postu, kdy bychom si měli odříci nejen masité pokrmy, ale
také se omezit v množství jídla a nasytit se pouze jednou za celý den. Naopak bychom se měli
v tento den věnovat modlitbě a přijít na mši sv. Také bychom se měli začít připravovat na svátost
smíření, kterou má každý křesťan přijmout minimálně jednou do roka. Pro ty, kdo z vážných důvodů
nemohou přijít v tento den na bohoslužbu, bude udílen popelec i následující neděli 25. února.

FARNÍ ZPRAVODAJ
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Křížová cesta
V době postní se budeme opět modlit pobožnost Křížové cesty vždy v pátek a v neděli půl hodiny
přede mší svatou.
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Mše v domově důchodců
Ve čtvrtek 22. února bude sloužena první postní mše sv. v kapli zdejšího domova důchodců. Také
při této příležitosti bude udílen popelec.
Přednáška ČKA
Na pátek 23. února připravila místní pobočka České křesťanské akademie přednášku Mgr. Davida
Fischera „Nejzajímavější živočichové rožmitálského okolí“. Začátek je v 18.00 hod. v Modrém
salonku Brdského památníku na náměstí.
Upozornění: Vzhledem k přednášce bude mše sv. začínat už v 17.30 hod. a bude bez kázání a tichá.
Sbírka na haléř sv. Petra
Jako každý rok, proběhne i letos poslední únorovou neděli při mši (25.2.) sbírka na svatopetrský
haléř, čili pro potřeby Sv. Otce, kterému tyto prostředky pomáhají rychle přispívat potřebným.
Za příspěvky předem děkuji.
Nepřítomnost duchovního ve farnosti
V úterý 27.2. nebudu přítomen ve farnosti a tudíž nebude ani mše sv. Musím se v Č. Budějovicích
podrobit přípravě na zubařský zákrok, který podstoupím o týden později. V souvislosti s touto
operací budu pak od 6.3. pravděpodobně sedm dní v pracovní neschopnosti. Bližší podrobnosti
uvedu v příštím čísle FZ.

Úmysly mší svatých od 19. února do 4. března 2007
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.
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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

19.2.
20.2.

mše sv. není
Za Václava Milčice a jeho rodiče

Po 26.2. mše sv. není
Út 27.2. mše sv. není

21.2.

Za Ladislava Hondlíka a jeho rodinu,
Františka Jakoubka, Václava Mikše a
jejich rodiny
Na dobrý úmysl dárce

St 28.2.
M

Za Boží milosrdenství pro
zbloudilé a nevěřící

Čt
m
Pá
M
So
M

1.3.

Za Jindřicha Stehlíka, obojí rodiče
a švagry
Za rodinu Holanovu

Ne
R

4.3.

Čt 22.2.
M
Pá 23.2.
M 17.30 !
So 24.2.
M
Ne
R

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

25.2.

Za Františka Leitermanna a obojí
rodiče
Za Mirumila Pechara, rodiče z obojí
strany a vnuka Míšu
Volná intence

2.3.
3.3.

Za Josefa Staňka, manželku
Růženu, syny Jaroslava, Josefa a
Vladimíra
Za farnosti
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Dopis od indického chlapce
Před Vánoci přišel nový dopis od Sachina Sádhureho, jemuž pomáháme prostřednictvím
adopce na dálku dosáhnout vzdělání. Za překlad z angličtiny děkujeme panu Radko Štefanovi.
Spolu s dopisem jsme obdrželi i vysvědčení za minulý školní rok.

Santhpur, 6. 12. 2006
Drazí dobrodinci,
píše Vám Váš milující Sachin a přeje Vám požehnání. Daří se mi dobře. Jak jste na tom Vy?
Jsem teď v 6. třídě základní školy. Škola se jmenuje Government Hr. Pr. School Jamagi.
V naší třídě je 109 žáků. Mám tolik kamarádů. V naší škole je 9 učitelů.
5. září jsme slavili Den učitelů a 2. října jsme slavili svátek „Gandhi
Jayanthi“.
Můj třídní učitel se jmenuje Manik Rao. Učí nás velmi dobře.
13. září jsem skládal zkoušku za 1. pololetí. Udělal jsem ji velmi dobře.
Měl jsem 10 dní prázdnin. Během prázdnin jsem si užíval různých sladkostí
a hrál jsem si spolu s jinými dětmi.
Doma jsou všichni v dobré kondici. Moji rodiče mě velmi milují. Pracují
těžce pro nás děti. Žijeme ale šťastně. Právě nám začíná zima.
Tentokrát máme dobrou úrodu.
Děkuji velice za školní tašku, knihy, uniformu, peníze a sešity a děkuji také
za vánoční dárky.
S díky

Váš milující Sachin

Drazí dobrodinci,
srdečně Vás zdraví Sr. Joel a personál „Maria Kripa Social Centre“ Santhpur. Máme se
dobře. Doufáme, že i Vy se těšíte dobrému zdraví.
Dítěti, kterému přispíváte, se daří velmi dobře. Předali jsme mu nový oblek jako dárek
k Vánocům od Vás. Děti stejně jako rodiče Vám vyjadřují svoji vděčnost. Samozřejmě i my jsme
šťastni, že tolik myslíte na „své“ dítě. Děkujeme Vám za Vaše dary.
Vstupujeme do nového roku a já prosím Pána, aby nás vedl po správných cestách a doprovázel
nás na nich. Ještě jednou přeji štěstí a hodně radosti v následujících dnech.
S díky
Sr. Joel Lasrado,
koordinátorka Centra Maria Kripa Social Santhpur Bidar

Z historie 49. část – P. František Roubík (6.)
Druhý válečný rok byl již poznamenám mnohem tíživějšími dopady války. A její stále žádanější
konec byl zatím v nedohlednu. P. František Roubík cituje v kronice celou Modlitbu sv. Otce
Benedikta XV. za mír. „V úzkostech a soužení války veškeré národy ohrožující, utíkáme se, o Ježíši,
k tvému láskyplnému srdci, jakožto ku své nejjistější záštitě. K Tobě, o Bože smilování, úpěnlivě
voláme: „Odvrať tuto zhoubnou metlu.“ K Tobě, o Králi pokoje, modlíme se vroucně: „Zjednej nám
brzy žádoucího míru.“ Z Tvého Božského Srdce vytryskly paprsky svaté lásky do celého světa, aby
veškeré nesváry zanikly a jedině láska panovala mezi lidmi. Pokud na zemi jsi žil, oplývalo Srdce
Tvoje něžnou soustrastí pro každou lidskou bídu. Nechť tudíž Tvoje Srdce i nad námi smiluje se
v době této, která zhoubným záštím a hrozným krveproléváním nás tolik tíží. Smiluj se nad tolika

matkami, které starostmi a úzkostí trnou o své syny, smiluj se nad tolika rodinami, které zbaveny
jsou svých živitelů, smiluj se nad celou nešťastnou Evropou, na kterou tolik těžkých běd se shrnulo.
Dejž panovníkům a národům vnuknutí míru, dejž, aby přestaly národnostní rozbroje, učiň, aby lidé,
které jsi láskou Své Krve sbratřil, v lásce se opětně shledali. Ty, kterýž jsi volání Apoštola Petra
o pomoc: „Pane, zachovej nás, hyneme“ láskyplně vyslyšel a rozbouřeným vlnám přikázal, by se
ztišily, vyslyš milostivě i naše důvěrné modlitby a poruč pobouřenému světu pokoj a mír! Ty pak,
blahoslavená Panno, kteráž i dříve v dobách největší tísně jsi pomáhala, pomoz nám i nyní. Chraň a
zachovej nás! Amen.“ Papež Benedikt XV. nechal také do Loretánských litanií vložit prosbu
„Královno míru, oroduj za nás!“.
Přes všechny válečné hrozby, práce těch, co zůstali, nestála. A našly se i finance na opravy
v kostelích. „Roku tohoto dal duchovní správce opraviti, natříti a pozlatiti ve farním kostele všecky
oltáře, kazatelnu a varhany, natříti zpovědnice a lavice. Obnos 1200 K darovala sl. Marie Berková
z Prahy, rodem z Rožmitála.“
Vedle materiálních potřeb však bylo lidem zapotřebí především posily duchovní. A tak se konala
jakási masová duchovní obnova. „Ve dnech od 3. do 14. dubna 1915 konána v obou kostelích
současně sv. misie od vpp. Redemptoristů na Sv. Hoře u Příbrami: P. Bernardina Čáky, P. Em.
Kováře, P. Antonína Vimra a P. Dom. Trčky. Poenitentů (=vyzpovídaných) bylo 3350 a
komunikantů (=přijímajících) 4231.“
Válka si vyžádala i zajímavé změny, jež pisatel uvádí pouze heslovitě „Privilegium 3 mší sv. na
Dušičky, jež každý kněz sloužiti může z povolení Sv. Otce ze dne 5. 8. 1915. Stipendium může kněz
vzíti pouze za 1 mši sv. Kollecta imperata pro pace. Přikázání postní zmírněna, zvláště o suchých
dnech. Státní nařízení o postu třikrát týdně.“
Koncem roku 1915 zemřeli dva významní církevní hodnostáři. Prvním byl desátý
kardinál na olomouckém stolci (1904-1915). „František kardinál Bauer zamřel 25. 11.
1915 v Olomouci. Narodil se 26. 1. 1841 v Hrachovci na Moravě, 4 roky adjunktem
fakulty, 14 let profesorem, 22 let biskupem v Brně, 11 let arcibiskupem, 4 roky
kardinálem a dosáhl stáří 74 let.“ Druhým pak byl arcibiskup Theodor Kohn,
špičkový odborník na kanonické právo, který měl pro svůj židovský původ mnoho
nepřátel a i přes všechny své nesporné přednosti byl dohnán až před kardinálský soud.
Vzdal se úřadu a stáhl se do soukromí na své panství v rakouském Ehrenhausenu. Na
Olomouc však nikdy nezanevřel a ve své závěti odkázal veliké jmění na zřízení
univerzity v Olomouci. Pisatel kroniky uvádí: „Kníže arcibiskup Theod. Kohn zemřel
3. 12. 1915 v Ehrenhausen ve Štýrsku ve stáří 70 let. Narodil se 23. 3. 1845 v Březnici
u Zlína na Moravě. Na kněze vysvěcen 1871. R. 1892 stal se volbou kapituly
arcibiskupem olomouckým ve stáří 47 let.“
Na Boží hod vánoční se pak uskutečnilo „společné sv. přijímání dítek v celém Rakousku na
vyprošení míru, jehož lidstvo nemůže se dočkati“ a sv. Otec opět zapřísahal národy „aby zastavili
bratrovražedný, nesmyslný boj“. „Vypsána II. a III. válečná půjčka a farní úřady a patronátní
vyzývány k upisování nadací a fondů. Konány sbírky kovů pro účely válečné.“
Pak přišla na řadu další „válečná opatření vládní“: „Pro nebezpečí neštovic nařizuje vláda
očkování a přeočkování. Dává opatření proti rozdrobení selských statků následkem válečných
událostí. Dává opatření o práci ve žních a k obdělávání polí; nařizuje sestavit Katastr zvonů; vydala
ze dne 12. 10. 1914 císařské nařízení o lichvě, přeje si součinnost duchovních při opatřování kovů
pro vojenské účely; appelluje na válečnou pomoc církve; vydává provolání k rolníkům rakouským za
příčinou obdělávání půdy; nařizuje vlasteneckou sbírku válečných kovů a ohlašuje koupi měděných
předmětů; doporučuje zužitkování lesních plodů jako krmiva; předpisuje Katastr a péči válečných
hrobů.“
Na základě těchto opatření pak farářům nezbylo než poslechnout a vydat vše, co bylo potřeba.
„Na rekvisici obilí a dobytka farář odevzdal ...“ (chybí údaje – pozn.). Na frontách umírali lidé a
doma se ti, co ještě žili, museli rozloučit i s kostelními zvony. Jak strašná to byla doba však teprve
ještě poznáme, až budeme vedle ztrát materiálních vypočítávat i ztráty na životech.
(Pokračování příště)

Ivana Hoyerová

