Národní pouť k sv. Janu Nepomukovi Neumannovi do Prachatic
U příležitosti 200 let od narození našeho světce se letos v Prachaticích koná Národní pouť za účasti
legáta vyslaného Sv. Otcem kardinála Rigalliho z Philadelphie (diecéze, v níž sv. Jan působil) i
českých a moravských biskupů. Plánuji, že z naší farnosti pojedeme autobusem společně s farníky
z Březnice. Tato pouť bude mít i mnoho programů pro děti a bude nahrazovat tradiční dětské vikariátní pouti. Dětem farnost uhradí cestu, dospělí zaplatí příspěvek 50,- Kč.
Bohatý komponovaný program v centru města pro děti, mládež a rodiny
8,30 – 8,45
příjezd autobusů (vystupovat se bude u kasáren nebo na Malém náměstí)
8,45 hod.
řazení slavnostního průvodu v Zahradní ulici
10,00 hod.
slavnostní mše sv. – Velké náměstí
13,00 hod.
Parkán – DIVADLO – JÁ TO JSEM (Adam Berger & Vítěslav Marčík ml.) –
pohádka „Pinocchio“
13,45 hod.
Registrace – Parkán
14,00 – 17,00 Parkán – hudební program, hry, soutěže, vyprávění…
Hospicový park – hry, soutěže, vyprávění…
14,45 hod.
Hospicový park – církevní základní škola – vystoupení CZŠ Rudolfovská –
projekt Voda
16,00 hod.
požehnání dětem – Parkán
16,15 hod.
ŠOS Prachatice – pohádka „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ – Parkán
17,00 hod.
Závěr programu
Další program pro děti bude připraven po celou dobu oslav v Městském muzeu (stálá expozice, expozice k J. N. N. + program pro děti zaměřený na dětství J. N. N.). Možnost návštěvy věže kostela
sv. Jakuba, rodného domu J. N. N. (vstupy v tento poutní den zdarma). V případě stálého deště bude
program pro děti v tělocvičně SPgŠ v Prachaticích. Možnost návštěvy muzea, věže kostela sv. Jakuba,
rodného domu zůstává. Svoboda výběru programu! Cílem není zúčastnit se všeho v nabízeném programu, cílem je si den v pohodě a klidu užít. Každý si může vybrat podle zájmu a věku dětí. Děti,
které budou chtít ministrovat, oblečení s sebou.

Úmysly mší svatých od 9. do 22. května 2011
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.

R: Ne 8.15 hod.
m: Čt 8.30 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 Nep. na náměstí

Po 9.5. Za vikariát
R 10.00 !
Út 10.5. mše sv. není intence za Karla Čejku,
rodinu Čejkovu a Matějkovu bude
odsloužena v Č. Budějovicích
St 11.5. Za rodiče Kulovaných a dceru Marii
M
Čt 12.5. Za rodinu Holanovu a Hájkovu a celý
rod
m
Pá 13.5. Za Josefa Tolmu (výročí nedožitých
100. narozenin)
M
So 14.5. Za Rudolfa Brišku a celý rod
M
Ne 15.5. Za farnosti
R

Po 16.5. mše sv. není
Út 17.5. Za Miladu Folaufovou
M
St 18.5.
M
Čt 19.5.
m
Pá 20.5.
M
So 21.5.
M
Ne 22.5.
M 8.15 !

Za Zdeňka Šmída a jeho rod
Za Antonína Jarábka a celý rod
Na poděkování Panně Marii za
všechno
Za rodiče Falisovy, zetě Tibora a
celý rod
Za Jana Zíba a celý rod, Josefa
Trčku a celý rod
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SKAUTING
Dnešní doba se hemží cizími slovy. Chtěl bych čtenářům objasnit význam slova skauting, neboť
má mnoho společného s křesťanskými zásadami. Je to krásné hnutí dětí a mládeže, kterého je patronem a vzorem sv. Jiří. Ten má svátek 24. dubna – ve stejný den, kdy letos slavíme Velikonoce. Ježíš,
který pro lásku k člověku zemřel na kříži a rytiř Jiří, který neváhal proti zlu nastavit svůj život.
Náhoda?
Slovo skauting není nové, ale vzniklo před více než sto lety. Tehdy Angličan Robert Baden
Powell s dvaceti chlapci tábořil na jednom nevelkém ostrůvku. Učil je k úctě a lásce k Bohu, přírodě
a vůbec ke všemu dobrému, co nám naše planeta poskytuje. V knize „Skauting pro chlapce“ přesně
popsal, jak má člověk během mládí a života vůbec žít, aby byl šťastný. Chlapcům se to velice líbilo.
Později byl skauting upraven i pro dívky a hnutí se rychle rozšířilo do dalších zemí. Už v roce 1911
vznikaly první skautské oddíly i u nás. Zakladatelem československého skautingu byl
prof. A. B. Svojsík, který přizpůsobil hnutí našim podmínkám a stanovil pevná pravidla. Kdo se
chtěl stát skautem – junákem, musel se naučit junácký zákon a podle něho žít.
Zde jeho znění:
Junák je pravdomluvný, věrný a oddaný.
Je prospěšný a pomáhá druhým.
Je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
Je zdvořilý a spořivý.
Je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
Je poslušný a veselé mysli.
Je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.
Pokud chlapec či děvče v těchto zákonech obstáli nebo byl předpoklad, že se budou snažit je
plnit, bylo jim dovoleno složit skautský slib. Ten zněl takto: „Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe. Milovat vlast svou a sloužit jí věrně v každé době. Plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony
junácké. Duší i tělem být hotov pomáhat bližnímu.“ Kdo chtěl, mohl připojit na závěr slibu „ K tomu
mi dopomáhej Bůh.“
Složení slibu je pro skauta velká událost, která se koná u slavnostního táborového ohně za přítomnosti co největšího počtu skautů. Při této události je dekorován skautskou lilií – symbolem čistoty, která je mu připevněna na levou stranu hrudi. Lilie dívek je ještě podložena modrým trojlístkem.
Na pěkném kroji se lilie krásně vyjímá a také je důkazem toho, že se člověk stává bratrem – sestrou
všem skautům na celém světě.
Skauti mají svůj pozdrav – podávají si levou ruku, protože levá ruka je blíže k srdci a stisk je tedy
upřímnější. Jejich heslo je: BUĎ PŘIPRAVEN!

Skauting lidi povznáší a kdo jednou opravdu skautem byl, rád se k němu hlásí po celý svůj život.
Mnoho skautů bojovalo ve všech spojeneckých armádách. Mnoho jich bylo popraveno nebo umučeno. Třikrát ve své historii byl zakázán, a přesto díky obětavosti těch, kteří už odešli „domů“ i díky
těm, kteří nyní se stejným elánem a nadšením pokračují v jejich šlépějích, skauting stále žije.
A já jako bych slyšel poselství dalším následovníkům: „ Neste dál, bratři a sestry, Svojsíkovu lilii
– ten krásný květ věčného mládí – tu lilii, kterou nám už není přáno zvednout a nést s vámi…
Poznámka: Letos je sté výročí od založení skautingu na Rožmitálsku. K tomu je připravena výstava
v Podbrdském muzeu.
Josef Hořejší

Zprávy a oznámení
Vikariátní konference
V pondělí 9. května se u nás v Rožmitále uskuteční setkání kněží píseckého vikariátu. Farníci jsou
srdečně zváni na koncelebrovanou mši sv., kterou budeme slavit ve farním kostele od 10.00 hod.
Kněžský den
Vzápětí po vikariátní konferenci, tedy v úterý 10. května, se zúčastním v Českých Budějovicích
kněžského dne. Z tohoto důvodu zde nebude sloužena mše sv. a intenci odsloužím v místě pobytu.
Mše v domově důchodců
Ve čtvrtek 12. května bude sloužena mše sv. také v rožmitálském domově důchodců. Začátek je
plánován na 14.30 hod.
Dětská mše sv.
Mše se zaměřením především na mladší děti se koná v pátek 20. května. Tentokrát nás při ní doprovodí dětský sbor z Březnice.
Pouť v městském kostele
Patrona našeho filiálního kostela i celého města Rožmitála sv. Jana Nepomuckého si připomeneme
poutní mší sv. v neděli 22. května. Mše v městském kostele začne jako obvykle od 8.15 hod.

Josef Šedivý z Rožmitála

generál Robert Baden-Powell

Zakladatelé a průkopníci skautingu
Ernest Thompson Seton, Robert
Baden-Powell a Daniel Carter
Beard

Pouť k Panně Marii Březnické
I letos budeme v měsíci květnu putovat ke kapli se sochou Panny Marie Březnické v lesích mezi
Voltuší a Roželovem. Pouť jsme naplánovali na sobotu 28. května a mše na tomto krásném místě
začne v 10.30 hod. Po ní bude možnost posedět, popovídat si a doplnit dobra duchovní i lahůdkami
pro tělo z vlastních i farních zásob (špekáčky, pivo, tatranky), jak už se stalo dobrým zvykem. Pro
ty, kdo nemohou přijít pěšky či dojet na kole budou otevřeny závory na lesní cestě.
VEČERNÍ MŠE SV. V MĚSTSKÉM KOSTELE UŽ V TENTO DEN NEBUDE.
Farní zájezd
V letošním roce jsme naplánovali společný zájezd KDU-ČSL a farnosti na sobotu 4. června. Jako cíl
jsme zvolili města Jindřichův Hradec a Třeboň. V proboštském kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Jindřichově Hradci je domluvena mše svatá, poté bude následovat prohlídka nádherného jindřichohradeckého zámku i ranně gotického kláštera minoritů s kostelem sv. Jana Křtitele. Možné bude
shlédnout i jeden z největších pohyblivých betlémů v Čechách – Krýzovy jesličky v městském muzeu. V nedaleké Třeboni si prohlédneme Schwarzenberskou hrobku v parku na břehu rybníka Svět.
Nebude scházet ani občerstvení v naší oblíbené zájezdní restauraci v Češňovicích. Cena zájezdu
bude činit 300,- Kč. Přihlašovat se je možno u paní Liškové. Podrobnosti budou ještě upřesněny.
Úklid před poutí v městském kostele
V sobotu před městskou poutí (21. 5.) bych prosil dobrovolníky o důkladnější úklid kostela sv. Jana
Nepomuckého. Bylo by dobré především omést pavučiny a vysát prach na ochozech a oratořích.
Navrhuji začít v 9.00 hod. dopoledne.
Sekání trávy u kostela
Velice si vážím pravidelné a zodpovědné péče žen z naší farnosti o čistotu kostela ve Starém Rožmitále, luxování koberce a zdobení oltářů květinami. Věřím, že se ani zdejší muži nenechají zahanbit a
ujmou se sekání trávy v kostelním okolí. Máme kvalitní výkonnou sekačku AL-KO a nyní nově i
motorovou kosu Stihl. Jde o to, že jednou za 14 dní je třeba posekat rovné plochy na kostelním
prostranství a v parčíku za kostelem a zhruba jednou za měsíc i svahy směrem k silnici. Kdo by tedy
byli ochotni pomoci, ať se u mne přihlásí a domluvíme si termíny sekání. Pan Milan Hochmut zájemce rád seznámí s podrobnostmi a zaškolí do obsluhy techniky. Benzín dodá farnost. Prosím tedy
dobrovolníky, aby věnovali trochu svého času našemu kostelu, aby jeho okolí vypadalo opravdu
hezky. Jsou už také objednány nové lavičky a odpadkové koše do parčíku.

Kámen na památku prvního skautského tábora v roce 1907 na ostrově Brownsea

