Zprávy a oznámení
Školení mladých kněží
V úterý 9. prosince se opět zúčastním pravidelného školení na biskupství. Mše sv. v tento den
v Rožmitále nebude a intenci odsloužím v Českých Budějovicích.
Zpovědní den
K přípravě na Vánoce patří i důkladná očista našeho svědomí ve svátosti smíření. Proto plánuji na
středu 17. prosince zpovědní den. Budu zpovídat v městském kostele od 16.00 hod. Stejnou svátostí
bude připraven posloužit i další zpovědník.
Mše sv. v domově důchodců
Poslední bohoslužba v rožmitálském domově důchodců v tomto roce se bude konat ve čtvrtek
18. prosince v tamní kapli. Začátek je opět od 14.30 hod.
Koncert v městském kostele
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby si vás dovoluje pozvat na tradiční předvánoční koncert
svých žáků, který se uskuteční ve čtvrtek 18. prosince od 16.00 hodin v městském kostele.
Betlémské světlo
I letos nám skauti až z Betléma přivezou plamínek světla – symbol narození Ježíše. Světlo by mělo
dorazit na vlakové nádraží v Rožmitále v sobotu 20. prosince v 16.16 hod. V 18.00 pak bude
předáno na začátku mše v městském kostele do opatrování zdejší duchovní správě. V kostele pak
bude uchováváno až do Štědrého dne a bude možno si je roznést do svých domovů.
Prosba o pomoc při organizování „Tříkrálové sbírky 2009“
Obracím se na dobrovolníky, kteří by chtěli dělat doprovod, dozor, ochránce
Tříkrálovým koledníkům (tzv. vedoucí skupinky) při charitní „Tříkrálové
sbírce“, která každoročně probíhá v lednu kolem svátku Tří králů a letos by
v Rožmitále proběhla už poosmé. Vedoucím skupinky se může stát ten,
kdo vlastní občanský průkaz. Zájemci se mohou hlásit do 15. 12. 2008
u J. Horníkové nebo H. Hochmutové (tel. 604 954 867). Kdo by se chtěl
zapojit do charitního koledování i v okolních vesnicích a vytvořit s dětmi skupinku, budeme též rádi.

Úmysly mší svatých od 8. do 21. prosince 2008
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.
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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
M: Út, St 17.00 hod. Pá, So 18.00 hod. M - městský kostel sv. Jana Nep. na náměstí

mše sv. není
mše sv. není intence za M. Trčkovou,
rodiče z obojí strany, bratra Adolfa a
na poděkování za prokázané milosti a
Boží pomoc a ochranu pro celý rod
bude odsloužena v Č. B.
Za Antonína Jarábka a obojí rodiče
Za Josefa Drazdíka, rodiče a rodiče
Větrovských
Za rodiče Kulovaných a dceru Marii

13.12. Za Mirka Roma a jeho rodiče
14.12. Za farnosti

Po 15.12. mše sv. není
Út 16.12. Volná intence
M 17.00!

St 17.12.
M 17.00!
Čt 18.12.
m
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M
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Za Marii Křížovou a její rodiče
Jana a Boženu Štokovy
Za Marii Jeníčkovu a Barboru
Jeníčkovou
Za Miloslava Muchnu a jeho
rodiče
Volná intence
Za † Ing. Ivana Hoyera
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Jak se vede našemu Sachinovi?
Moji drazí přátelé,
zdraví vás sestra Joel a personál sociálního střediska Maria Kripa. Jak se Vám daří? A jak
pokračuje Vaše práce? Věřím, že milostí všemohoucího Boha je vše na dobré cestě. Nám spolu se
sociálními pracovnicemi se také daří dobře.
Jsme šťastni, že Vám můžeme popřát radostné Vánoce a šťastný nový rok. Ať Vám tyto Vánoce
opět přinesou radostné poselství, hodně štěstí, úspěchů a milosti potřebné ke spokojenému životu. Ať
dobrý Bůh žehná Vám i Vašim rodinám dnes a stále – to je naše modlitba za Vás, drazí.
Tento rok proběhlo mnoho programů pro sponzorované děti a jejich účast byla nad očekávání
vysoká. Během letních prázdnin jsme měli letní tábor. Byl dobře připravený a děti se na něm
účastnily všech programů. Rozdělovali jsme také školní učebnice, tašky, papírnické potřeby a
všechny věci potřebné pro děti v novém školním roce. Byly moc šťastné, že je dostaly.
V našem Centru jsme měli také „Den dětí“. Uspořádali jsme pro děti různé sportovní soutěže a
hry. Také jsme uspořádali „Den talentů“. Opravdu se vydařil. Talenty dětí jsou jedinečné a velmi
potěšující. Děti dostanou také vánoční oblek a další věci a sladkosti o Vánocích.
Doufáme, že i Vy zdařile oslavíte Vánoce a Nový rok a při oslavě budete hodně myslet i na Vámi
adoptované dítě.
S díky, spoustou lásky a modliteb
Sr. Joel Lasrado, koordinátorka Centra Maria Kripa Social Santhpur Bidar
Moji milí sponzoři,
tento dopis píši já, Váš milující Sachin Sadhure. Přeji Vám požehnání. Jak se Vám daří?
Doufám, že milostí Boží a také skrze mou modlitbu se těšíte dobrému zdraví. Mě se vede fajn.
Škola nám začala v červnu. Byl jsem šťastný, že mohu sedět v nové třídě. Studium se mi daří. Děkuji
za Vaše modlitby. Zkoušky jsem absolvoval v září. Pak jsem odjel na prázdniny do Dasary, kde jsem
byl u přátel naší rodiny. Navštívil jsem také prarodiče.
Moje škola se jmenuje Govt. Hr. Pr. School, Jamagi. Naši učitelé jsou dobří. 15. srpna jsme měli
oslavu „Dne nezávislosti“. Při této příležitosti jsme měli i kulturní program. 5. září jsme zase slavili
„Den učitelů“, při kterém jsme uctili naše učitele. Na 2. října připadl „Gandhi Džajanti“, což jsou
Gandhího narozeniny.
V mojí rodině se všem daří dobře. Všichni Vás vřele pozdravují. Moji rodiče pro nás těžce pracují
na poli, ale doma žijeme šťastně. Proto prosím o modlitbu za rodiče.
V Centru jsme měli také 3denní tábor. Zúčastnilo se ho hodně dětí. Měl jsem radost, že jsem
získal nové kamarády. Hráli jsme si spolu a zpívali písně. Také jsme měli přednášku o životních
hodnotách. Všichni zúčastnění získali ceny.
Děkuji moc za školní tašku, poznámkové sešity, pero a další potřeby, stejnokroj, školní poplatek a
také nový vánoční oblek.
Právě teď máme studené počasí, neboť začala zima. V tomto počasí moc rád spím. Jaké je počasí
u Vás? Sněží u Vás?
Zde s láskou končím svůj dopis. Ať máte velmi šťastné Vánoce, pěkného Ježíška a nový rok.
Děkuji za Vaši lásku a pomoc.
S díky Váš
Sachin Sadhure
Velký dík za překlady patří Radku Štefanovi.

Z historie 81. část – zápisy Václava Matouška (4.)

KDO BY CHTĚL SACHINOVI NAPSAT DOPIS V ČEŠTINĚ – CHARITA PRAHA
ZAJISTÍ PŘEKLAD - URČITĚ BUDE RÁD, ŽE MÁ ZPRÁVU OD SVÝCH DÁRCŮ.
DOPIS MŮŽETE PŘEDAT JANĚ HORNÍKOVÉ.

V tomto díle našeho historického seriálu uvedeme zápisy Václava Matouška týkající se počátku
2. světové války. Na dobu adventní tedy vskutku tragické téma. Je však třeba nezapomínat!
„Události, o nichž budeme nyní psát, netýkají se přímo kostela a fary, ale postihly krutě náš stát,
ba celý svět. Připravovaly se vlastně již od konce války 1918. Ohnisko těch nepokojů, ba i bouří, byl
sousední stát – Německo. Dostala se ponenáhlu k moci strana, jejímž cílem bylo anulování mírových
smluv po porážce Německa a založení nové mocné říše pro rozšíření životního prostoru atd. – ovšem
na účet sousedních států a národů (to je všechno nižší rasa, zvlášť Slované, jen germánská rasa
„herrenvolk“). Je tu táž snaha, kterou projevil a hájil císař Vilém, vyjádřená heslem „Drang und
Osten“. Touha po moci a nadvládě.
Nejdřív hleděli tito lidé získat vedení a moc ve vlastním státě, aby byli jedině „nacisté“
vedoucími. Stalo se tak po smrti Hindenburgově, kdy se zmocnil vlády pochybný umělec a voják
(s jednou obyčejnou hvězdičkou!) Adolf Hitler. Stalo se tak s nejkrutějším násilím – „noc dlouhých
nožů“, kdy odpůrci nebo nespolehliví novému režimu bez milosti byli povražděni. Nová strana –
„nacisté“ krom pohrdání a ponižování slovanských národů, ještě urputněji jali se potírat příslušníky
„nearijské“ krve – židy. Plán byl vyhubit až do posledního! Nepřátelským zjevem lidstva prohlásili
židobolševicko-zednářství pod rouškou shrnout kapitál. Vzory k mnohému získali u lidí stejných
názorů tzv. fašistů v Itálii s vůdcem čili ducem Benito Mussolini. Vězení a tábory tzv. koncentráky
byly brzy plné a ve velkém utrpení živořilo tu mnoho nevinných lidí dlouhá léta. Naši němečtí
občané, jimž nebyly tajny plány „vůdce“ H., nebo aspoň agitátoři rázu Konráda Henleina,
K. H. Franka ap. rozhlašovali do světa lživé zprávy o utiskování německých občanů v našem státu a
dovolávali se pomoci na obranu „soukmenovců“ v Reichu – to byl jejich domov. Chceme domů!
volali. A mohli dobře vědět, že se „doma“ lépe mít nebudou. Volají po samosprávě pohraničních
oblastí, o nichž tvrdí, že jsou od dávných dob osídleny germánským obyvatelstvem, ale prehistorické
nálezy, zvlášť keramiky s vlnovkou, potvrzují, že i krajina v okolí Chebu, kterou tak rádi prohlašovali
za ryze germánskou, osídlena byly slovanským lidem. A takovou slovanskou keramiku najdeme
daleko na západ od hranic.
Již v květnu 1938, když se před tím mluvilo o samosprávě a jiných ústupcích, dosáhlo štvaní proti
Čsl. republice vrcholu, provedena byla částečná mobilisace dne 2. května, kdy byly osazeny
pohraniční pevnůstky, již dříve budované. Zdánlivý klid rozdmychal štvavými řečmi „vůdce“ H.,
s tím, že se ujme pronásledovaných soukmenovců a chce je do říše. Hrozil válkou. Podporoval ho
Mussolini, Poláci a Maďaři. Podle smluv měla se Československa ujmout Francie a V. Británie
(Anglie). Poslali k nám anglického lorda jako pozorovatele, který podal o smírném vyřešení
konfliktu nepříznivé zprávy. Nato následovaly schůzky anglického Chamberlaina s H., kdy smluvené
a pro dohodu přijaté podmínky byly odmítány a nové s většími požadavky předloženy, až Francii a
Anglii došla trpělivost. U nás mobilisaze. Nové schůzky státníků s H., až v Mnichově přijali diktát
H-ův, podle kterého musíme Německu postoupit pohraniční území s německým živlem. H. prohlásil,
že nechce žádné české obyvatele. Jednání byli přítomni krom H. Mussolini, Daladier a Chamberlain,
s Čechy nikdo nemluvil. Nebyl vůbec pozván největší stát Evropy – SSSR! Po 1. říjnu – 10. měla být
smluvená pásma zabrána, ale H. nedbal na smlouvu a zabral další pásma s ryze českým
obyvatelstvem. Starý, už od dětských let na mapách školních do očí vrytý tvar „zemí koruny české“ i
republiky zmizel z mapy!
Vrátím se na začátek roku 1938. Dne 25. ledna t. r. ukázal se zajímavý přírodní úkaz v nápadně
velkém rozměru – byla to polární záře. Asi v 18,30 ukázala se na severozápadním obzoru
narůžovělá, zprvu slabá, ale po 15 minutách značně zesilovala a rozšiřovala se po severním až
severovýchodním obzoru a též se šířila výš a výš nad obzor. Nabývala intensivnější barvy růžové, po
ní kmitaly se, šlehaly, zhasínaly a opět zaplály červenou, zelenavou, zelenomodrou barvou; a to bylo
mezi 20. a 21. hodinou, pak ve ¼ na 21 a ve ¾ zvlášť silně. Kdy také byla obloha v největší šíři a
výši zabarvena. Pak ponenáhlu polární záře slábla, ale trvala aspoň zase jako slabý nádech dlouho
přes půlnoc, kdy už málokdo ten konec pozoroval. Protože i v Kronice farní jsou zaznamenány různé
povětrnostní úkazy, zapisuji sem také ten, o němž podrobněji mám v Kronice Starého Rožmitála.
Dodám jen, že snad nikoho z občanů nenapadlo považovat ten úkaz za předzvěst událostí, které toho
roku přišly. Druhá polární záře v noci z 11. na 12. byla slabší a ne tak velkého rozsahu“
(Pokračování příště)

Ivana Hoyerová

