
Zprávy a oznámení 
 

Sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi 
Na pomoc křesťanům ve Svaté zemi jsme při sbírce v neděli 30. 3.  vybrali 6 375,- Kč.  
 

Schůzka farní rady 
Ve čtvrtek 17. dubna zvu členy farní rady na schůzku, která se uskuteční v městském kostele 
sv. Jana Nepomuckého a to od 18.00 hod. Na programu bude tentokrát pouze jeden bod a to konečné 
stanovení počtu a vzhledu nových kostelních lavic. 
 

Mše v domově důchodců 
Ve čtvrtek 24. dubna bude od 14.30 hodin sloužena mše sv. v rožmitálském domově důchodců.  
 

Přednáška o liturgii 
V pátek 25. dubna budu mít v rámci zdejší pobočky křesťanské akademie přednášku na téma 
„Historie a vývoj liturgie“. Pokusím se naznačit, co lze v liturgii měnit a co nikoliv, jak vypadala 
mše sv. v různých dobách, a též jak lidé v průběhu staletí bohoslužbu vnímali. Začátek je od 18.30 
hod. v Modrém salonku ZUŠ na Náměstí. 
 

Sbírka na lavice 
Kostelní sbírky v sobotu 26. a v neděli 27. dubna budou určeny na pořízení výše zmiňovaných lavic. 
 

Poděkování 
Veliké díky patří našemu emeritnímu panu faráři P. Stulíkovi, který přispěl na zakoupení nových 
lavic do městského kostela opravdu velkorysou částkou 50 tisíc korun. Pomalu se tak díky mnoha 
štědrým lidem blížíme k dosažení potřebné sumy. Obdrželi jsme také celkem výhodnou cenovou 
nabídku na zhotovení těchto lavic, a tak po odsouhlasení farní radou už nic nebude bránit, abych 
zadal jejich výrobu. 
 

Biblické hodiny 
Středeční biblické hodiny prozatím pokračovat nebudou, neboť ve středu plánuji až do začátku 
června konat s dětmi přípravu na první svaté přijímání. 
 
 

Úmysly mší svatých od 14. do 27. dubna 2008 
 
 

 

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    

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
℡ 318 665 182   Uzávěrka příštího čísla je ve středu 23. 4. 2008.  Redakce: P. Ivo Prokop, Ivana Hoyerová 
V příspěvcích Z historie je doslovným citacím z farní kroniky ponechán jejich původní pravopis i stylist. úprava. 

 
 
 
 

 FARNÍ ZPRAVODAJ  

 
  Číslo 6  Ročník V               13. dubna 2008 
 
 

 

Jak rozpoznat vedení Ducha Svatého od působení Zlého? 
 

Duch Svatý  nikdy nevede proti Božím zákonům a proti zákonům, které Bůh vložil do přírody, 
ale jasně člověka usvědčuje z hříchu. 
Zlý  omlouvá kompromisy se zlem, vysvětluje je dobrými motivy a dobrým cílem. 
Duch Svatý vede vždy ke Kristu, k oddanosti a lásce k Bohu a k vnitřní modlitbě. 
Zlý  odvádí od modlitby, většinou pod záminkou něčeho prospěšnějšího. 
Duch Svatý vede nás k lásce k církvi a k lásce k druhým lidem, k budování církve, 
k odpuštění. 
Zlý  boří naše vztahy, vytváří pocity závisti, soutěživosti a nenávisti, soustředí nás  
na nás samotné.  
Duch Svatý vždycky nás vede postupně, jasně a průhledně, i když častokrát v důvěře; člověk 
většinou nevidí moc dopředu, ale přesto je Boží vedení jasné a konkrétní. 
Zlý  vede nás překotně, zmateně a klikatě. 
Duch Svatý nepřehání a nepřetěžuje člověka, neterorizuje nás. 
Zlý  staví před člověka nesplnitelné požadavky, a nerespektuje lidskou svobodu. 
Duch Svatý dává vždycky člověku naději i přes vědomí vlastních slabostí a vin, dává mu 
zvláštní smysl pro pokání a obrácení. 
Zlý  deptá člověka, vede ho k zoufalství. 
Duch Svatý vede ke službě, k oběti, nikdy nevede člověka k pohodlí, ale k práci, k poctivosti 
v každodenních úkolech a povinnostech. 
Zlý  odvádí od každodenních povinností různými výjimečnostmi a přeháněním, vede ke spěchu 
nebo naopak k lenosti. 
Duch Svatý vede nás k tomu, co je podstatné a trvalé, co je důležité z hlediska naší spásy a 
věčnosti, ne k tomu, co nabízí krátkodobý úspěch v tomto světě. 
Zlý  snaží se, abychom se drželi nepodstatných věcí, přehání naléhavost konkrétních činů, 
nabízí nám velice rychlý a snadný úspěch. 
Tím nejjasnějším rozlišením je ovoce Ducha Svatého – láska, radost, pokoj, trpělivost, 
laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.    
Využívat svého daru znamená budovat společenství – církev. Zpronevěřit se mu znamená 
škodit celému společenství i každému jeho členu zvlášť. Je tedy důležité, aby každý člen znal 
svůj dar, aby ho využíval a aby cítil svou zodpovědnost za jeho rozvoj. Každý podle svého daru 
najde v církvi své místo. Stane se tak nejen užitečným, ale i jedinečným a potřebným pro 
ostatní.  

Podle internetových stránek augustiniánského opatství Brno 

Po    14.4. mše sv. není Po   21.4. mše sv. není 
Út    15.4.   
M 

Za děti a vnoučata a za Boží pomoc a 
ochranu 

Út    22.4. 
M 

Za živé i † z rodu Mikotů, 
Chomátů a Stiborů 

St    16.4.   
M 

Za Karla a Františku Milcových St    23.4.   
M 

Za Boženu a Jana Štokovy a jejich 
dceru Marii Křížovou 

Čt    17.4.   
m  

Za Boží milosrdenství pro zbloudilé a 
nevěřící 

Čt    24.4. 
m 

Za † Petra a Marii Brindzovy, 
Josefa a Marii Dvořákovy a 
všechny příbuzné 

Pá    18.4.     
M    

Za Rudolfa Brišku a oboje rodiče Pá    25.4.             
M 

Za Matěje Vařila a celý rod, za 
rodinu Tirkovu a živé i † z toho 
rodu, za rodinu Němcovu a živé i 
† z toho rodu 

So    19.4.   
M 

Za Vojtěcha Halíka a všechny  
† členy rodiny 

So   26.4.   
M 

Za Mirumila Pechara a rodiče 
z obojí strany, vnuka Míšu a d. v o. 

Ne   20.4.   
R 

Za Rostislava Němečka a celý rod Ne   27.4.   
R   

Za farnosti 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



 

     Z historie 70. část – P. František Roubík (27.) 
 

     Ač se to zdá neuvěřitelné, pokračujeme v tomto čísle FZ již 70. dílem našeho farního seriálu. 
Dospěli jsme s ním do 2. poloviny 20. let 20. století a ocitli jsme se na samém sklonku působení 
zdejšího horlivého faráře Františka Roubíka. 
     Zcela nedávno byla schválena smlouva, podle níž naše farnost daruje farní hřbitov, který dosud 
měla ve svém majetku, městu. A tak se nám docela hodí následující zápis faráře Roubíka, v němž 
nám přiblíží, jak náročné, a to nejen finančně, bylo tehdy pro faráře starat se o hřbitov. Právě před 
80 roky byla totiž dokončena poměrně finančně nákladná „oprava hřbitova“. „V létě 1926, 1927 a 
1928 podjal se farář úkolu upraviti hřbitov sv. Kříže. Od r. 1916 s vědomím a dovolením arcib. 
patronátního úřadu vybíral poplatky za místa hrobů při pohřbech i za místa hrobů, které si osadníci 
zamluvili, aby nebyly vykopány, když na ně přišla řada, a docílil kapitál circa 9000 Kč, uložený 
arcib. patronátním úřadem (panem arcib. správcem důchodu Karlem Martinovicem) na knížku 
okres. hospodář. záložny v Březnici. Na hrobníky farního úřadu nebyl nikdy žádný dohled. Proto 
kopali hroby mělko a řady hrobů byly křivé. Pisatel těchto řádků vyměřil řady hrobů a mezi nimi 
pěšiny a cesty a u hrobů samých přebytečnou zem dal vyvésti na hromady u silnice vedle farské 
louky Chmelničky, Křížové. Hlavní cestu hřbitovní dal povésti šutrem z trusek a hlínou a pískem 
vyplniti. Cesty ty dříve blátivé, když byly zvýšeny, proměnily se v suché cesty, z nichž voda deštivá 
snadno odpadala. Část hřbitova (směrem k Třemšínu) byla opatřena čísláky a hroby sepsány. Na 
kosti ze starého hřbitova kolem kostela a jinak po vykopání hrobů udělána v rohu hřbitova za 
stodolou mohyla, opatřena křížem a nápisem. Hlavní litý kříž s tělem Kristovým uprostřed hřbitova 
pozlacen a natřen, hrob farářů zdejších očistěn od kameníků. Dělníci za regulaci a meoliraci a 
úpravu hřbitova obdrželi mzdy: Roku 1926 – 3740,60, 1927 – 1586,68, 1928 – 1324,50, za tři léta 
6651,78 Kč. Hlavním dělníkem a spolehlivým byl Karel Šmíd. Natěrači a pozlacovači za hlavní kříž 
dáno 600 Kč.“  
     Do tohoto dílu našeho historického seriálu se nám už vejde pouze zmínka o stavbě nové kaple ve 
Voltuši. „Ve Voltuši nedošlo dosud k postavení pomníku padlých vojínů, ač skoro všecky obce svým 
padlým pomníky postavily, kromě města Rožmitála, kde také občanstvo neví si rady, kde, kdy a zač 
postaviti pomník. I usnesla se většina obecního zastupitelstva, že místo pomníku postaví obec 
důstojnou mešní kapli s vysokou věží. Praktické a pěkné toto rozhodnutí provedeno přes nezřízený 
odpor několika sociálně demokratických členů obecního zastupitelstva, jichž vůdcem byl arcib. hajný 
Eisenreich, rodem z Nepomuku, jehož rodiče dosud žijí (Alois Eisenreich) a se synem hospodářem 
(u Sudníků) nejlepší pověsti požívají. Stará kaplička, zvonička zbořena a vedle vystavěna krásná 
kaple se 4 okny a vysokou věží. Nový stroj k věžním hodinám daroval občanům farář Fr. Roubík. 
Potahy ku stavbě kaple a ruční práce věnovali občané, peníze na mzdy a zařízení dala obec. Oltář 
do kaple občanům našel a prodej jeho zprostředkoval farář. Zakoupen od městsk. patronát. úřadu 
města Č. Budějovic. Je zajímavo, že oltář ten jest tentýž, který při diecesním eucharistickém sjezdu 
v Č. Budějovicích dne 13., 14. a 15. srpna 1927 byl postaven venku na prostranství mezi 
kathedrálním kostelem a děkanstvím. V noci pak jeden ničemný číšník sochu „Ježíš Dobrý pastýř“ 
s tohoto oltáře sňal a hodil ji do ramena řeky Malše, odkud byla vytažena s uraženou rukou a znovu 
postavena na oltář. Oltář se sochou stál 2000 Kč. Socha sv. Anny od Bohumila Beka z Kutné Hory 
stála 2300 Kč. Harmonium do kaple koupeno od dědiců † p. učitele Frant. Hájka ochotou jeho syna 
p. prof. Fr. Hájka z Loun. Dobrodincem kaple byl tchán tohoto p. prof. Hájka p. Leop. M. Vočka st., 
obchodník z Rožmitála p. Třemš. Pan arcibiskup pražský Dr. Frant. Kordač daroval kapli cihly a 
dříví. OO. Redemptorisé na Sv. Hoře misál a mešní roucho, veleb. p. Turek oltářní zvonky aj. 
O pouti sv. Anny v neděli dne 31. 7. 1927 kaple posvěcena od faráře Fr. Roubíka při mši sv. venku 
u kříže s kázáním. Velký průvod přivedl z města po 9. mši sv. do Voltuše vel. pán kaplan Stanislav 
Turek v průvodu družiček a hudby. Krásné horké počasí přivedlo k slavnosti mnoho účastníků. Ježto 
vnitřek kaple nebyl dohotoven, nebyla v kapli sloužena mše sv. V neděli 29. července 1928 slavena 
byla ve Voltuši II. pouť, při níž měl nadšené kázání vdp. Petr Kurc, farář z Votic u Benešova, známý 
duchovní řečník.“ 
 

(Pokračování příště)                                                                                                                       Ivana Hoyerová 


