Zprávy a oznámení
Den matek
Všem maminkám vyprošuji k jejich svátku, který letos slavíme na Božím Hod svatodušní, hojnost
darů Ducha svatého.
Kněžský den
V úterý 13. května se zúčastním v Českých Budějovicích kněžského dne. Mše sv. proto v Rožmitále
nebude a intenci odsloužím v místě pobytu.
Mše v domově důchodců
První květnová mše bude sloužena v rožmitálském domově důchodců ve čtvrtek 15.5., a to
od 14.30 hodin v kapli domova.
Pouť v městském kostele
Letošní svatojánská pouť v kostele na Náměstí v Rožmitále připadá na neděli 18. května. Je to
zároveň slavnost Nejsvětější Trojice, a tak této slavnosti budou odpovídat i liturgické texty při mši
sv., která bude sloužena od 8.15 hod.
Dětská vikariátní pouť
Zatímco v minulých létech jezdily děti z naší farnosti na vikariátní poutě do různých koutů diecéze,
letos se tato dětská pouť koná u nás. Uskuteční se v sobotu 24. 5. Očekáváme účast okolo 150 – 200
dětí. Jde tedy o docela náročnou akci. Prosím vás tedy o modlitby za její zdárný průběh a předem
děkuji všem za spolupráci a pomoc. V tento den bude sloužena mše sv. od 9.30 hod. ve farním
kostele ve Starém Rožmitále a večerní mše už nebude.
Boží Tělo
Slavnost Těla a Krve Páně si letos připomeneme v neděli 25. května. Po mši sv. bude jako obvykle
eucharistický průvod kolem kostela. Těším se, že se opět zúčastní sypáním kvítků před Nejsvětější
svátost i děti.

Úmysly mší svatých od 12. do 25. května 2008
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.

Po 12.5.
Út 13.5.

St 14.5.
M
Čt 15.5.
m
Pá 16.5.
M
So 17.5.
M
Ne 18.5.
m 8.15 !

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

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

mše sv. není
mše sv. není intence za Jindřicha
Závodného a celý rod, Josefa
Bradáče, manželku Annu, dcery
Růženu a Marii bude odsloužena
v Č.Budějovicích
Za Miladu Folaufovou
Za Boží ochranu pro živé
Za rodinu Holanovu
Za Jana Zíba a celý rod, Josefa Trčku
a celý rod
Za Emilii a Stanislava Kodatovy

Po 19.5. mše sv. není
Út 20.5. Za † Josefa Průšu
M

St 21.5.
M
Čt 22.5.
m
Pá 23.5.
M
So 24.5.
R 9.30 !
Ne 25.5.
R

Za † Josefu Průšovou
Na poděkování za vše Panně Marii
Matce ustavičné pomoci
Za rodiče Kulovaných a dceru
Marii
Za Kamilu Krůpovou a manžela
Za Jana Zíba, Františku Janotovou
a Františka Kulovaného
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FARNÍ ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál
Číslo 8 Ročník V

11. května 2008

Několik informací z farnosti
Jistě vás, vážení farníci, trápí špatný vzhled fasády filiálního kostela sv. Jana Nepomuckého na
Náměstí. Vždy, když jdu okolo, je mi smutno a těžko v duši. Ačkoliv jsme na opravy obdrželi
prostřednictvím města v uplynulých létech příspěvky, není to na vnějšku kostela příliš vidět. I já se
ptám, tak jako se asi táže každý kolemjdoucí, jak plní svou úlohu stavební dozor, zabezpečovaný
vikariátním technikem. Myslím si, že zde došlo k závažným pochybením. Omítalo se v době, kdy
mrzlo, nebyl zabezpečen odtok srážek ze střechy do kanalizace, takže vlhkost vnikala do zdí a
podobně. Bohužel jsem příliš spoléhal na to, že je vše v rukou zkušených odborníků, a nechtěl se
plést do věcí, v nichž nejsem ani trochu kvalifikovaný. Nyní se snad vše alespoň částečně vydává
lepším směrem. Firma Rios slíbila mrazem narušené a odpadané části omítky opravit a především se
pracuje na zprovoznění odtoku srážek. Zde patří velké poděkování paní Hoyerové a jejím
spolupracovníkům z čistírny, kteří ve svém osobním volnu zajistili vykopání starých zanesených a
překopaných trubek a položení nových, doopravdy funkčních. Snad alespoň tato bolest našeho
kostela bude v brzku odstraněna.
Pokud se týká kostela farního, kde též v průběhu zimy odpadala omítka z věže, zde jsem prozatím
požádal o odborné vyjádření pracovníky Národního památkového ústavu z Prahy, aby nám
doporučili vhodnou technologii opravy. Věž byla opravena celkem nedávno, ale záruka už bohužel
skončila. Pokusím se tedy získat nějakou dotaci na omítku novou, která by snad držela lépe.
Nakonec ještě několik slov k záležitosti poněkud veselejší. Každým dnem by měla být hotová
první nová lavice do městského kostela. Bude k dispozici k vyzkoušení. Jak je patrné ze zápisu
z jednání farní rady uveřejněného v minulém čísle zpravodaje, měly by být lavice uspořádány jinak,
než je tomu doposud. Budou rozděleny do čtyř bloků s uličkou uprostřed, podobně jako je tomu ve
Starém Rožmitále. Na rozdíl od farního kostela však zde bude ponechán i volný prostor po stranách
lavic, aby se zlepšil vstup do lavic a také návrat na místo po svatém přijímání. Každá lavice by měla
umožnit pohodlné sezení, klečení i stání třem dospělým. V každé řadě tedy bude moci sedět šest lidí.
Dva bloky blíže oltáři budou po čtyřech lavicích, dva zadní po pěti. Lavice budou vyrobeny z dubu a
počítá se na nich i s odnímatelným čalouněním. Inspiraci jsme načerpali, jak jsem už kdysi psal,
v klášterním kostele v Milevsku, kde jsou lavice opravdu zdařilé. Vzorky laku, kterým by mohly být
lavice namořeny, slíbil truhlář pan Polák dodat společně s první zkušební lavicí. Podle předběžného
odhadu by lavice mohly být v kostele do prázdnin. Díky vaší štědrosti a díky sponzorům se jeví, že
už máme zajištěnu dostatečnou částku na úhradu této náročné akce. Peníze se podařilo zajistit dříve,
než jsem vůbec čekal. Zaplať všem Pán Bůh.
Těšit se můžeme také na jednu opravdu radostnou událost. V neděli 8. června totiž přistoupí
k I. svatému přijímání osm dětí z naší farnosti. Nyní probíhá jejich příprava a musím říci, že jsou to
děti velice šikovné a z rodin dobře „předpřipravené“.
Prosím Vás všechny o modlitby za pomoc Ducha Svatého a Matky Boží Panny Marie za zdar
všeho, oč se v naší farnosti snažíme a co konáme.
P. Ivo Prokop

Pokoncertní ozvěny
Děkujeme všem farníkům a známým, kteří si udělali čas a podpořili svou účastí a příspěvkem náš
dobročinný koncert. Společně jsme vytvořili v kostele báječnou atmosféru, ve které se krásně
zpívalo. Vážíme si všech, kteří oceňují naši snahu milým slovem, modlitbou či úsměvem.
Máme velkou radost a děkujeme také všem členům našeho sboru Třemšínská kvítka, že věnovali
svůj čas, nápady, síly a schopnosti (dané od Boha), abychom dali dohromady tento projekt. Těšíme
se na další hudební akce.
Helena Hochmutová a Inka Holanová

Program dětské vikariátní pouti v sobotu 24. května 2008
Téma:
Náš život je mostem k věčnosti
9.30 hod. poutní mše sv. v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále
10.30 hod. svačina z vlastních zásob
11.00 hod. seznámení s J. J. Rybou a jeho Českou mší vánoční
11.30 hod. dopolední program (soutěž, tvořivá dílna, hry)
13.00 hod. poutnický oběd z vlastních zásob + sladké překvapení
13.30 hod. odpolední program (soutěž, tvořivá dílna, hry – 2. část)
15.00 hod. vyhodnocení soutěže, odměna a dárek z pouti
15.30 hod. bonus pouti: rožmitálští šermíři – Vallis rosarum
16.00 hod. odjezd domů
K dispozici bude též poutní krámek
S sebou nezapomeňte: Jídlo a pití, dobré boty, pláštěnku, Tužku nebo propisku, rodiče a sourozence

Zájezd do Polné
Poznávací a poutní zájezd, který již tradičně pořádá místní organizace KDU-ČSL ve spolupráci
s farností se letos uskuteční v sobotu 31. května s následujícím programem:
1) Ráno v 6.00 hod. odjezd z autobusového nádraží
2) Od 10.00 hod. v Polné u Jihlavy mše sv. s májovou pobožností, poté prohlídka nově
opraveného a vysvěceného mariánského kostela (jeden z největších kostelů v naší zemi)
3) Návštěva chrámu a areálu na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou – skvost barokní architektury,
památka UNESCO
4) V Polné, kam se vrátíme, bude posezení a občerstvení, poté návrat domů.
Na zájezd se můžete přihlásit u paní Liškové, cena jízdného je 300,- Kč, děti zdarma.
Z historie 71. část – P. František Roubík (29.)
Posledním zápisem P. Františka Roubíka odcházejícího do Onšova dnes končíme jeho působení
na zdejší faře. Na posledních třech stranách farní kroniky z celkem 75, které jsou pokryty jeho
zápisy, sám objasňuje „jaké pohnutky, ho k tomu vedou“.
1) Jest stár 60 let. Kněží jest málo a bude jich ještě méně. Bývali zde 2 kaplani, nyní jeden. Přibyla
škola záběhelská, 10 km vzdálená. Dva kostely, 2 hřbitovy, mešní kaple ve Věšíně, ve Voltuši,
v Záběhlé, mše svaté v Zalánech a občas ve všech skoro přifařených obcích. Farnost má na 8 tisíc
duší. Tolik škol.
2) Jak by to vypadalo, když by jediný kaplan např. pro nemoc odešel a jiný nebyl dosazen, protože
nejsou? Anebo když by katecheta dp. Josef Jána, biskupský notář, odešel do pense (vysvěcen
r. 1896) a místo katechetské v městě zůstalo neobsazeno 1 – 2 – 4 – 10 let z důvodu, že nikdo by
o ně nežádal? To vše by měl pak zastati starý unavený kněz a jiný mladý, plný zápalu a síly, neměl
by možnost a příležitost žádati o tuto velkou faru a seděl by na faře v Zachotíně anebo v Onšově?
Tedy ať platí zásada: Na velkou farnost patří mladý kněz! Na menší farnost ať jdou staří faráři,
kteří při nedostatku kléru do pense jíti nemohou, nejsou-li vážnou chorobou stiženi. Jindy kněz ve
vyšším věku mohl si odpočinout odchodem do pense, jak to úředníci ve světských povoláních
dosud činí.
3) Na faře ve Starém Rožmitále, i když je hospodářství farní pronajato, je s pachtýřem, jeho lidmi a
čeledí přece starost. V Onšově není žádného hospodářství, ale je tam suchý, teplý byt, zahrada
velká, dříví, palivo, mléko a máslo, vše zajištěné deputátem.
4) Farnost starorožmitálská bez odporu jest obtížná. Lid nestálý, těkavý, jak ukázala Záběhlá a Hutě
po převratu. Za dobrou snahu a práci vděku málo, jako všude jinde. V Onšově † bisk. vikář Msgre
Antonín Stulík (byl 1883 – 1884 rok po vysvěcení kaplanem v Starém Rožmitále) byl tam 29 let
farářem, a kdybych tam nepodal žádost, bude se tam ucházet 54letý děkan Jos. Dvořák
z Č. Řeřice, který by si také rád odpočinul od obtížné své osady, kde žádného kooperatora nemá.
Osada onšovská jest v klidném kraji českomoravské krabatiny. Lid dobrý a děti ve škole budou asi
také dobré, což ve farnosti rožmitálské všude nebylo. Rožmitálskou osadu čeká nezvyklá změna:
zamýšlené rozdělené farnosti ve 2 fary, nová mešní kaple jako filiální kostel v Záběhlé, kde budou
služby Boží nejméně jednou za měsíc (ustavičná binace), jak bylo výše řečeno, více mešních kaplí.
Hřbitovy nyní 2 a každou chvíli může se vyskytnouti někde nový hřbitov na farní osadě.
A pracovat a obětovat se kněz musí bez ohledu, dostane-li se mu na světě nahoře nebo dole uznání
nebo neuznání. Nuže, mladí kněží, pracují snadněji. Ať jdou na větší práci. A starý, který tu větší
práci bez stesku a oddechu konal 26 roků na rožmitálské osadě a 36 roků vůbec od svého
vysvěcení (r. 1892), nechť ustoupí do pozadí...........
Duše rožmitálských osadníků, Bohu a církvi věrných i nevěrných, buďtež požehnány a pro život
věčný zachráněny, v kterém, kéž Pán Bůh dá, na shledanou.
František Roubík, odcházející dne 7. října 1928 do Onšova, s platností od 1. září 1928.
Administrátorem interc. jmenován vp. Jos. Šídlo, kaplan.“
Ivana Hoyerová

