Pohřeb pana Miroslava Folty
Krásná socha sv. Jana Nepomuckého v městském kostele nám bude připomínat pana M. Foltu,
který nám ji před několika lety daroval a nyní zemřel ve věku 86 let. S panem Foltou se
rozloučíme při pohřbu ve středu 29. září od 12.00 hod. v městském kostele sv. Jana
Nepomuckého. Vzpomeňme na štědrého dárce i na jeho již také zesnulou manželku v modlitbě.
Dětská diecézní pouť
V sobotu 2. října 2010 se v Sušici na „Andělíčku“ uskuteční Dětská diecézní pouť. Program
začíná v 10.00 hod. putováním účastníků ze sušického autobusového nádraží ke kapli Anděla
Strážce, kde bude v 11.00 hod. otec biskup Jiří Paďour sloužit mši sv. Následuje oběd
z vlastních zásob a návštěva zajímavých míst v okolí kaple podle vlastního výběru.
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Mše v domově důchodců
První říjnová mše v domově důchodců bude sloužena ve čtvrtek 7. října od 14.30 hod.
Bohoslužba ve Věšíně
V kapli sv. Františka ve Věšíně bude slavena poutní mše sv. v sobotu 9. října od 16.00 hod.
Budou při ní také požehnány nově zrekonstruované historické varhany.

Některé části Evangelia nás odpuzují

Svatba ve Starém Rožmitále
V neděli 10. října v 16.00 hod. uzavře církevní sňatek ve farním kostele ve Starém Rožmitále
slečna Anežka Hochmutová s panem Václavem Šmolíkem. Doprovoďme snoubence při jejich
důležitém životním kroku svou modlitbou. Můžeme tak Anežce poděkovat i za její činnost ve
sboru Třemšínských kvítek.

Když čteme Ježíšovo evangelium poctivě, můžeme připustit, že některé části pro nás mnoho
neznamenají, nedotýkají se nás osobně, protože ještě nevidíme konkrétní nároky na naši osobu.
Jsme připraveni s Bohem souhlasit, protože nemáme důvod s Ním nesouhlasit. Jiné části nás
možná ale přímo odpuzují. Kdybychom měli tu odvahu, řekli bychom Bohu: „To ne!“

Modlitba růžence
Měsíc říjen je zasvěcen úctě k Panně Marii Růžencové. Proto se budeme v říjnu před každou
mší modlit tuto krásnou a účinnou modlitbu. Výjimkou je čtvrtek, kdy se růženec pomodlíme
až po skončení ranní mše sv.

Těchto pasáží bychom si měli ale pečlivě všímat. Jsou totiž měřítkem vzdálenosti mezi
Bohem a námi. A jsou také měřítkem vzdálenosti mezi námi, jací právě teď jsme, a mezi naším
případným rozvinutým já v budoucnosti.
Když Ježíš mluvil, mnozí jeho učedníci řekli: „To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?“
(srov. Jan 6,60)
Některé části Evangelia nás zapalují.
Některé části evangelia nám zapalují srdce, dávají světlo našemu rozumu a burcují naši vůli.
Dávají nám život a sílu. Tyto části Bible odkrývají místa v našem životě, kde se stáváme tím,
čím máme být.
Těchto částí Bible bychom si měli všímat pečlivěji, než těch částí, se kterými máme potíže.
Vypovídají totiž o oblastech, v nichž už je Boží obraz v nás přítomen. Z těchto začátků pak
můžeme pokračovat ve svém úsilí o přeměnu v osobu, kterou být chceme a kterou být máme.
Pokud to činíme, bude množství takových pasáží přibývat. Požadavky evangelia budou úplnější
a přesnější. Mlha se postupně rozplyne a my spatříme obraz osoby, kterou bychom měli být.
Pak se budeme moci začít před Boha stavět svobodně a v pravdě.
Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Bože a světlem na mé stezce. (Žl 119,105)

Zajímavý seriál
Česká televize uvádí velice zajímavý seriál natočený ve spolupráci s knězem a přírodovědcem
Markem Orko Váchou nazvaný „Tančící skály“. Seriál se věnuje otázkám jako je stvoření
světa, vznik člověka, evoluce, vztah víry a vědy. Jednotlivé díly se vysílají na ČT 2 vždy
v neděli od 11.10 hod. (www.tanciciskaly.cz)

Úmysly mší svatých od 27. září do 10. října 2010
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.

Po 27.9.
Út 28.9.
M
St 29.9.
M
Čt 30.9.
m
Pá 1.10.
M
So 2.10.
M
Ne 3.10.
R

R: Ne 8.15 hod.
m: Čt 8.30 hod.
M: Út, St, Pá, So 18.00 hod.

mše sv. není
Volná intence
Volná intence
Za † P. Rudolfa Zimandla
Za ing. Františka Matějku a jeho
rodiče
Volná intence
Za rodiče Beranovy, syna a snachu,
za rodinu Merglovu a Bretlovu

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

Po
Út
M
St
M
Čt
m
Pá
M
So
M
Ne
R

4.10.
5.10.

mše sv. není
Volná intence

6.10.

Volná intence

Za Boží milosrdenství pro zbloudilé a
nevěřící
8.10. Za Věru a Zdenu Dvořákových a celý
rod
9.10. Za rodinu Janouškovu a Marii
Skopečkovou
10.10. Za farnosti
7.10.
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Zpracováno podle knihy: Antonyj Surožskij (Anthony Bloom)Tvůrčí modlitba / Na minutu
s Antonyjem Surožským, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

SEDĚT A KOUKAT SE
Svatý Lynas měl dvě kočky: Edieho a Maggie. Jednoho větrného dne si obě kočky začaly hrát jako
malá koťata, honily se a točily za vlastními ocásky. Svatý Lynas je s úsměvem pozoroval, ale pak si
povzdychl a řekl: „Co naplat, měl bych jít něco dělat.“ „Proč?“ zeptal se ho Bůh. „Hraní by ti
prospělo.“ Ale svatého Lynase tím nepřesvědčil. „Koukni, Lynasi,“ povídá Hospodin, „když já jsem
mohl celý den strávit tím, že jsem učil kočky točit se za ocáskem, tak snad to nejmenší, co můžeš
udělat, je sedět, koukat a bavit se!“

MODLITBA NA KOČKU ?
Žáci svatého Lynase se rozhodli vyhodit jednu z jeho koček
z kaple, v níž se modlili. On je ale zarazil, neboť hluk, který
přitom tropili, byl horší, než smířit se s přítomností kočky. Zvíře
se stočilo před oltářem v místě, kam dopadalo slunce, načež
svatý Lynas odložil modlitební knihu a celé hodiny pozoroval
spícího tvorečka. Když vyšel z kaple, žáci se ho ptali, co tak
úžasného na té kočce vidí. „Vás nikdy neohromilo,“ odpověděl
jim, „že jí Stvořitel udělal v kožichu dírky přesně tam, kde má
oči?“
(zpracováno dle F. Pagdena)
Program Národní svatováclavské pouti 2010, Stará Boleslav
úterý 28. září, Státní svátek sv. Václava, Den české státnosti
V kryptě basiliky sv. Václava budou k uctění vystaveny svatováclavské relikvie.
Chrámy budou otevřeny v průběhu celého dne do 19 hod.
Možnost přijetí sv. smíření v basilice sv. Václava dopoledne a v kostele Nanebevzetí P. Marie během
celého dne.
Bazilika sv. Václava
6.25 Anděl páně, modlitba se čtením
7.00 Latinská mše sv. v kryptě
7.45 Ranní chvály
8.00, 9.00 Mše sv. v kryptě
14.30 Prohlídka basiliky s výkladem
16.50 Rozloučení s relikvií sv. Václava
17.00 Mše sv.
Mariánském náměstí
10.00 Slavnostní koncelebrovaná poutní bohoslužba
Předsedá Mons. ThLic. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český v přímém televizním
přenosu ČT 2
Chrám Nanebevzetí Panny Marie
12.00 Duchovní program s uctíváním Palladia
13.00 Meditaci u Palladia doprovází chrámový sbor Václav
17.00 Chrámový koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR a Pražských pěvců
Náměstí sv. Václava
9.00–20.00 Svatováclavské historické tržiště
Areál parku Houštka a ul. Lázeňská
Lidová pouťová zábava a pouťové atrakce
20.30 Ohňový průvod sv. Václava a 21.30 ohňostroj v Houštce
Ve dnech 27. a 28. září budou probíhat Svatováclavské plavby na výletní lodi Porta Bohemica.
Vážení čtenáři, v průběhu září může dojít ke změnám a doplnění programu. Aktuální informace a
přesný časový program Národní svatováclavské pouti najdete na internetových stránkách
www.svatovaclavskapout.cz

Národní pouť do Říma
Česká biskupská konference jménem svého předsedy a arcibiskupa pražského Mons. Dominika
Duky, OP upřímně zve katolické křesťany v ČR, aby prostřednictvím svých diecézí a farností
vykonali v listopadu 2010 národní pouť do Říma na poděkování Svatému otci Benediktu XVI. za
jeho požehnanou pastorační návštěvu naší země, kterou uskutečnil na podzim loňského roku 2009.
Tuto pouť povedou biskupové jednotlivých diecézí – českobudějovickou diecézi bude zastupovat
Mons. Pavel Posád. Pouť se uskuteční ve dnech 9. – 11. listopadu 2010.
Přihlášky a informace: P. Mgr. Pavel Dokládal, Biskupství královéhradecké, Poutní centrum,
Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, e-mail: poutnik@diecezehk.cz, tel. 461 543 164.

Hrob Ferdinanda Brože na starorožmitálském hřbitově
Patrně každý, kdo v poslední době navštívil farní hřbitov, si všiml krásně opraveného náhrobku
ve střední části zadní hřbitovní zdi. Zdaleka viditelný a svými rozměry skutečně nepřehlédnutelný
pískovcový pomník musí zaujmout každého příchozího.
Patří jedné z největších osobností rožmitálského školství. V hrobě je pohřben Ferdinand Brož,
který v Rožmitále působil nejprve jako učitelský pomocník za učitele Antonína Štědrého (Rybova
nástupce a manžela vdovy Anny Rybové) a později jako řídící učitel. Jeho zásluhou byla v letech
1855-6 postavena na rožmitálském náměstí budova obecné školy. S největší pravděpodobností je
také autorem nejstaršího Rybova životopisu. Jak se píše na tabulce, byl majitelem záslužného
stříbrného kříže s korunou a působil 55 let „na vzdělávání mládeže“. Není divu, že si tak významná
osobnost zasloužila vskutku honosný pomník a čestné místo v samém středu zadní hřbitovní zdi. Do
hrobu pak bylo pohřbeno několik dalších lidí. Zdobila jej litinová ohrádka s dvířky a ozdobné
litinové rámy, v nichž byly zasazeny mramorové tabulky se jmény a fotografiemi.
Ještě před dvěma roky zakrýval pomník hustý porost břečťanu, ohrádka byla povalena a
rozlámána, pískovcový křížek z vrcholu pomníku byl shozen, celý prostor už ani hrob nepřipomínal,
jako by se už zapomnělo, kdo zde odpočívá. Až po částečném odstranění vegetace se naplno ukázal
žalostný stav celého pomníku a jeho bezprostředního okolí.
V roce 2008 upozornila Společnost Jakuba Jana Ryby Městský úřad na žalostný stav celého místa
a požádala o nápravu. Upozornila, že je vizitkou města, zda umí pečovat o hroby svých velikánů.
Místostarosta města M. Maroušek tehdy přislíbil pomoc a v roce 2009 se skutečně započalo
s opravou pomníku. Pískovcový náhrobek byl nádherně zrenovován, odborných restaurátorských
zásahů se dočkalo i torzo litinové ohrádky a vyčištěn byl i náhrobní kámen Marie Brožové, který byl
původně zcela jistě zazděn v ohradní zdi, patrně právě v místech vchodu na hřbitov.
Co vedlo naše předky vybourat zeď v těsné blízkosti tak mohutného pomníku a zřídit vchod
právě v místech, kde jsou Brožovi pohřbeni? Co je mohlo vést k tolerování pěšiny vedoucí přes
jejich hrob? Co vede nás všechny chodit tudy bez rozpaků a za nejkrásnější náhrobek hřbitova
odhazovat odpad? Snad jedině neúcta, netečnost a jistá setrvačnost. Chodí se tudy přeci už dávno…
Ale odpovězme si všichni popravdě na otázku: Co bych dělal já, kdyby se toto dělo s hrobem
mých blízkých? Dopustil bych takovou devastaci? Nevadilo by mi, že jiní odhazují odpadky za
rodinný hrob? Domnívám se, že žádný z nás by nedopustil, aby se s hrobem jeho blízkých děl jen
zlomek toho, co s hrobem druhé nejvýznamnější osobnosti rožmitálského školství. Ferdinand Brož a
jeho blízcí však měli tu smůlu, že jejich příbuzní již v Rožmitále nežijí a o jejich hrob se tak neměl
kdo starat. Postupně zpustl jako řada jiných… Jako jediný však zaplatil za zřízení provizorního
zadního vchodu tu nejvyšší daň. Pieta celého místa byla denně pošlapávána a co hůř, bylo nám to
všem lhostejné.
A přitom máme řešení již dlouhou dobu před očima. Vrátíme se k tomu, jak to bylo dříve. Opět
obnovíme vchod na hřbitov u bývalé márnice a k němu bude umístěn kontejner na odpad. Stávající,
ale v mnohém vlastně jen provizorní a v zimním období i velice nebezpečný „vchod“ bude zrušen a
na jeho místo vezděn náhrobní kámen paní Marie Brožové a hlavně – snad si už konečně
uvědomíme, že si nikdo nezaslouží, aby se jeho hrob stal nástrojem ke zkrácení cesty či místem
k ukládání odpadu! Možná, že někteří z nás budou muset udělat několik kroků navíc, ale věřím, že je
pro dobrou věc udělají ochotně a bez reptání.
Ivana Hoyerová

________________________________________________________________________
Zprávy a oznámení
Slavnost sv. Václava
Svatého patrona České země si letos připomeneme při slavnostní mši sv. v úterý 28. září od
18.00 hod. v městském kostele. Těm, kdo mají možnost, doporučuji účast na Národní
svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi, jejíž program je zveřejněn v tomto čísle FZ. Přímý
přenos bohoslužby ze Staré Boleslavi bude vysílat také ČT 2 od 10.00 hod.

