
Zprávy a oznámení 
Školení mladých kněží 
V úterý 12. února se opět koná na českobudějovickém biskupství školení mladých kněží, jehož se 
zúčastním. V tento den tedy v Rožmitále nebude sloužena mše sv. 
 

Dětská mše sv. 
Mše sv. především pro děti a mládež bude poprvé v tomto roce sloužena v sobotu 16. února 
v městském kostele. Začátek je jako obvykle v 18.00 hod. 
 

Mše sv. v domově důchodců 
Dne 7. února bude v kapli rožmitálského domova důchodců sloužena mše sv., jejíž začátek bude 
jako obvykle ve 14.30 hod. v jídelně domova. 
 

Farní zájezd 
Na sobotu 31. května plánuje zdejší organizace KDU-ČSL ve spolupráci s farností tak jako 
v minulých létech farní poutní zájezd. Záměrem je letos navštívit Polnou u Jihlavy, kde se nachází 
skvost baroka – jeden z největších kostelů u nás, který prošel v uplynulých létech náročnou 
rekonstrukcí. Navštívíme též Santiniho kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad 
Sázavou. Autobusem nás poveze pan Štěpán z Voltuše. Cena se nebude příliš lišit od loňského 
zájezdu a bude ještě upřesněna.  
 

Česká křesťanská akademie  
v Rožmitále p.Tř. a Hvožďanech pořádá v modrém salónku Brdského památníku v pátek 15.2. 2008 
v 1830 večer s bratrem Martinem (P. Karlem Satoriou, OCSO) na téma Vždyť jde o život. Před 
několika léty přišla skupinka trapistických mnichů do Čech. Kdo jsou a kam směřují? Trapistický 
řád je velmi přísný. Mniši tráví denně na bohoslužbách tři a půl hodiny a nejméně půlhodinu 
v modlitbě soukromé. Zachovávají mlčení, střídmost a odloučenost od světa. Hodně fyzicky pracují. 
A co dál? Přijďte se zeptat.  
 

Akce lavice 
Na nové lavice do městského kostela se ve vánočním období vybralo 39.451,- Kč a v neděli 27.1.  
Kč 8.067,- Celkem tedy 47.518,- Kč. Pokud by někdo chtěl přispět na nové lavice rovnou na účet, 
může tak učinit: ČSOB a.s, Poštovní spořitelna, č. ú. 153 122 156 / 0300. 
 

Biblické hodiny na faře 
Rozhodl jsem se je pořádat jedenkrát za 14 dní, tudíž další se uskuteční na Popeleční středu 6. 2.  a 
pak až ve středu 20. 2. 
 

Úmysly mší svatých od 4. do 17. února 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 13. 2. 2008.  Redakce: P. Ivo Prokop, Ivana Hoyerová 
V příspěvcích Z historie je doslovným citacím z farní kroniky ponechán jejich původní pravopis i stylist. úprava. 
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Jmenování pomocného biskupa pro naši diecézi 
 

     Mons. Pavel Posád se narodil 28. 6. 1953 v Budkově, 
okr. Třebíč. Pokřtěn byl v kostele sv. Martina v  Budkově 
1. 7. téhož roku. Pochází ze sedmi sourozenců, nejstarší 
bratr zemřel ve věku dvou let. Rodiče pracovali 
v zemědělství. 
     Po ukončení Základní školy v Budkově pokračoval ve 
studiu na gymnáziu v Moravských Budějovicích. Po 
maturitě v roce 1972 studoval na Cyrilometodějské 
bohoslovecké fakultě v Praze, se sídlem v Litoměřicích. 
Absolutorium obdržel v roce 1977 a 26. 6. 1977 byl v Brně 
vysvěcen biskupem Josefem Vranou na kněze pro 
brněnskou diecézi.  
     Kněžskou službu vykonával po tři roky jako kaplan 
nejdříve v Pozořicích, potom v Brně – Židenicích a 

v Lomnici u Tišnova. Od roku 1980 působil jako farář v Ratíškovicích, okr. Hodonín. Po 
dvou letech byl na žádost tehdejší státní správy přeložen do pohraniční farnosti Drnholec, 
okr. Břeclav. V roce 1989 byl ustanoven duchovním správcem v Třešti. 
     Po pádu komunistické totality se stal farářem u sv. Tomáše v Brně. Po třech letech byl 
jmenován spirituálem olomouckého Arcibiskupského kněžského semináře. Kromě 
výchovy bohoslovců se věnoval trvalé formaci kněží a stálých jáhnů brněnské diecéze až 
do jmenování litoměřickým biskupem. Pavel Posád byl jmenován biskupem 24. 12. 2003 a 
biskupské svěcení přijal 28. 2. 2004.  
     Papež Benedikt XVI. jmenoval 26. 1. 2008 biskupa Pavla Posáda, který byl dosud 
litoměřickým biskupem, světícím biskupem českobudějovické diecéze a udělil mu titulární 
stolec ve Ptuji (Slovinsko). Jmenování bylo zveřejněno v sobotu 26. 1. 2008 ve Vatikánu. 
     S blahopřáním vítáme otce biskupa Pavla v Českobudějovické diecézi s ujištěním 
modliteb! Slavnostní uvedení do služby pomocného biskupa proběhne při mši sv. v sobotu 
8. března 2008 v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích za přítomnosti 
apoštolského nuncia arcibiskupa Mons. Diego Causera. Kněžstvo a věřící jsou srdečně 
zváni k účasti.  

                                            
Z oficiálních internetových stránek Diecéze českobudějovické   

Po   4.2. mše sv. není Po   11.2. mše sv. není 
Út    5.2.   
M 

Za † Miladu Folaufovou a její rodiče Út    12.2. 
 

mše sv. není 

St    6.2.   
M 

Za † z rodiny Hulmanovy St    13.2.   
M 

Za † Boženu Brandlovou a syna 
Josefa 

Čt    7.2.   
m  

Za duše v očistci Čt    14.2. 
m 

Volná intence 

Pá    8.2.      
M    

Za rodinu Holanovu Pá    15.2.             
M 

Za Martina Zifčáka a jeho rodiče 

So    9.2.   
M 

Za Jana Pevného a jeho rodiče So   16.2.   
M 

Za Jarmilu a Františka Liškovy, 
Vilmu Klemovou a jejich rodiče 

Ne   10.2.   
R 

Za farnosti Ne   17.2.   
R   

Za † Josefa Ráže a jeho rodiče 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



Nahlédnutí do farní statistiky 
     Začátek nového roku je opět dobrou příležitostí, abychom se podívali, jaký byl rok předchozí. 
Proto nebude jistě na škodu zveřejnit některé statistické údaje týkající se naší farnosti: 
  

Udělené svátosti křtu 10    
Církevní sňatky 4 
I. svaté přijímání 0    
Dětské mše sv. 4  
Biřmování 0      
Církevní pohřby: 16 (do země 14, kremace 2) 
Pomazání nemocných: 8  
Na křest se u nás nepřipravuje žádný katechumen.   

     Na tomto místě bude také vhodné uvést jakousi finanční uzávěrku za rok 2007 v naší farnosti. 
K 1. lednu roku 2007 začínala farnost s finančními prostředky ve výši 363.757,70 Kč.  
 

     Celkem příjmy za rok 2007 činily   590.936,82 Kč 
 

     V kostelních sbírkách se celkem vybralo 213.219,- Kč a fyzické osoby věnovaly finanční dary  ve 
výši 33.072,- Kč. Ze sbírek mimo jiné Charita obdržela 7.277,- Kč. Na potřeby diecéze jsme 
poukázali 4.590,- Kč. Sbírka na bohoslovce přinesla 5.222,- Kč. Sbírka na misie činila 6.133,- Kč. 
Sbírka na „svatopetrský haléř“ dosáhla 5.367,- Kč. Odvody diecézi tvořily 20.018,- Kč. Celkem 
jsme odeslali sbírky a odvody ve výši 53.488,- Kč.  
 

     Jaké byly výdaje na opravy? V uplynulém roce činily výdaje na opravy památek (především 
restaurování cínové křtitelnice ve farním kostele a zahájená oprava omítek a střechy městského 
kostela) 282.833,- Kč. Ostatní opravy (především generální oprava varhan v městském kostele) 
201.426,50 Kč. Středočeský kraj nám přispěl 50.000,- Kč a Biskupství českobudějovické nám 
poslalo po orkánu Kyrill příspěvek z havarijního fondu 69.000,- Kč. Město Rožmitál přispělo 
z programu regenerace sumou 115.714, - Kč. 
 

     Celkem výdaje za rok 2007 činily   713.254,00 Kč 
 

     Výdaje převýšily příjmy o 122.317,18 Kč. Na této záporné bilanci se podepsala neočekávaná a 
nákladná oprava varhan z městského kostela. Jiné opravy se podařilo vesměs pokrýt z jiných než 
farních zdrojů. Průběžné položky na konci roku činily -15.878,- Kč. Naše farnost tedy vstoupila do 
roku 2008 s finančními prostředky ve výši 256.083,02 Kč na účtu a s 1.235,50 Kč ve farní pokladně.  
 

     Za všechny dary a příspěvky do sbírek upřímně děkuji a prosím, aby Bůh odplatil dárcům jejich 
štědrost.   

P. Ivo Prokop, administrátor 
 
     Cínová křtitelnice – svědek dávných časů 
 

     V tomto čísle farního zpravodaje si trochu odpočineme od dění ve 20. letech 20. století a vrátíme 
se mnohem dále proti proudu času. Máme k tomu totiž velice dobrý důvod. Budeme se věnovat 
osudům památky, která nese krásné české označení „křtitelnice“. 
     19. prosince 2007, tedy těsně před Vánoci, se do farního kostela téměř nepozorovaně vrátila 
druhá nejstarší památka kostela – cínová křtitelnice z r. 1596. O jejím restaurování byla sepsána 
restaurátorská zpráva, z níž můžeme načerpat řadu zajímavých informací o této pozoruhodné 
„stařence“, která se v letošním roce dožije 412 let. Mnozí z nás kolem ní chodí bez povšimnutí, 
vždyť patří k inventáři kostela od našeho jaktěživa. Zřejmě tedy neuškodí zapátrat po dalších 
informacích o tomto zajímavém díle. Když jsme křtitelnici od restaurátora přebírali, s úctou o ní 
hovořil jako o „chudince“. Po přečtení následující řádků se tomu ani nebudeme divit: „T ělo 
křtitelnice má tvar obráceného zvonu, které nesou tři nohy ukončené kopýtky. Jejich horní část 
vybíhá v plastické hlavy zalité do spodního obvodu kotlíku. Ve střední části jsou nohy zdobeny 
plastickou drapérií. Kotlík je zdoben horizontálními pásy, mezi nimiž jsou dva protilehlé ryté nápisy. 
Dvě železná, kovaná manipulační ucha jsou ukotvena do masivních cínových patek. Na horním 
okraji jsou tři zarážky víka v čelní části v podobě masek. Hladké víko s obvodovou pásovou 
výzdobou vybíhá v kupolovitý tvar, v horní části hruškovitý prvek, ukončení tvoří zploštělý kulovitý 
útvar. Křtitelnice nese stopy staletého působení atmosférických vlivů a mechanického poškození. 
Vnitřek zvonovitého kotlíku je hluboce napaden korozí. Tento druh koroze vznikl působením vlhkosti 
(svěcená voda, do níž se přidávala sůl pro její stálost) a tím umožnila vznik agresivního elektrolytu. 

Vnější část pokrývá letitý, nesouvislý nátěr stříbřitou barvou. Na horním obvodu jsou tři zarážky 
víka hluboce prokorodovány v obličejových částech, nejvíce pak v oblasti očí. Středové ryté nápisy 
jsou dobře zachovány bez korozních změn a také železná ucha s cínovými patkami nenesou stopy 
hlubšího napadaní korozí. Nohy křtitelnice jsou na vnitřní straně kopýtek napadeny masivní korozí, 
způsobenou stékající vlhkostí z proděravělého dna. Na horním okraji víka se zachovala pouze část 
železné petličky. Část pantíků je odlomena a její hlavní díl zcela chybí. Vystupující část středu víka 
je silně zkorodována a její pozdější oprava patrna po celém obvodu. Masivní hruškovitý prvek je 
svisle prasklý až k spodnímu dílu. Na vrcholovém prvku je otvor pro usazení drobné plastiky nebo 
kříže. Z vnějšího stavu otvoru se dá usoudit, že zde jejich neexistence je letitá. 
     Restaurování tak cenné a zároveň poškozené památky si vyžádalo nemalé finanční prostředky a 
odbornou a náročnou práci restaurátora Michala Eislera. Díky Bohu a všem zúčastněným 
odpovědným osobám se před více než měsícem vrátila do našeho farního kostela „fešná stará dáma“, 
která bude dále dodávat lesku jeho již tak krásnému interiéru.  
     Obdivujeme-li její ladné tvary, nemůžeme se nepídit po tom, kdo jí je vetkl a v jaké době vznikla. 
K tomu nám pomohou dva staročeské nápisy, jimiž je zdobeno ze dvou protilehlých stran její 
zvonovité tělo.  Zaměníte-li spřežky za hlásky s čárkami či háčky, g budete číst jako j, v jako u, a aw 
jako ou, velice snadno porozumíte jejich obsahu: 
 
LETHA PANIE 1596 VDIELANA GEST            

TATO KRZTITEDLNICZE, K ZADVSSI S. 

KRZIZIE DO MIESTA ROZMITALA SKRZE 

MISTRA ONDRZEGE MARZYKA KONWARZE 

W NOWEM MIESTIE PRAZSKEM, ZA BYTU 

KNIEZE BARTHOLOMIEGE NEPOMVCSKEHO, 

TOTO CZASV FARARZE ROZMITALSKEHO, 

A PANA GIRZIKA GREGORA, TOHO 

CZIASU PRIMATORA MIESTA. 

     První nápis nám prozrazuje rok, v němž byla křtitelnice ulita, a jasně 
říká, kdo zde byl knězem a rychtářem. Dovídáme se z něj, že jejím autorem 
byl Ondřej Mařík. Původem byl z Trhových Svinů, byl konvářem a 
zvonařem na Novém Městě Pražském, kde přijal roku 1585 městské právo. 
Kromě jiného odlil zvon do kostela sv. Vojtěcha v Praze Podskalí. 
Z konvářských prací je naše křtitelnice jediným jeho známým dílem 
cínařským. Jako jediná může doložit jeho umění a byla zřejmě také jeho 
posledním dílem Zemřel v témže roce, kdy ji zhotovil. Jeho 
syn Jan se stal rovněž konvářem. 
     Zamyslíme-li se nad dobou jejího vzniku i nad staletími, 
která kolem ní prošla, nemůžeme se nepodivit. V roce 
jejího vzniku nastoupil na trůn Ferdinand II. Habsburský, 
římský císař, český a uherský král (*1578). Byl to on, kdo 

rozhodl o popravě účastníků stavovského povstání v r. 1621. Křtitelnice tedy 
prožila se svým lidem třicetiletou válku, období baroka i josefínských reforem, 
„potkala se“ s Jakubem Janem Rybou, přežila první i druhou světovou válku, 
komunismus a pro nás je svědkem všech těchto historických etap. Oba nápisy jsou 
pozoruhodným dokladem úrovně českého pravopisu, nás, místní patrioty může těšit 
lahodně znějící -a ve tvaru „do města Rožmitála“.  
     Její nápis o nemluvňátku, které je ceněno víc než turecký císař, je-li pokřtěno, 
dokládá, jak zásadní význam naši předkové přikládali svatému křtu. V době, kdy lidé včetně dětí po 
tisících umírali, byl křest jistotou možnosti dosažení té nejvyšší mety, tedy nebeského království. 
Tuto jistotu potřebujeme i my, stejně jako naši předkové v dávných dobách, přestože neumíráme na 
bojištích ani hladem. Potřebujeme naději, že skrze křest budeme očištěni Kristovou krví a jednou se 
s ním i se všemi věrnými v ráji sejdeme.                                Ivana Hoyerová 

DE BAPTISMO. 
NEMLVWNIATKO KRZTEM OBMYTE, 
ACZ BYWA PLENKAV ZAKRYTE 
WSSAK PRZED OBLYCZEGEM PANIE, 
STKWÍ SE NAD SLVNECZNOST SLAWNIE. 
Y BY PAK Y GEDNV HODINV  
ZIWO BYLO WSSAK GEST PANV 
MILEGSSI, NAD TVRECZSKEHO 
CZYSARZE, Y NAD KAZDEHO. 
SEWSSIM SWIETEM, WE WSSEM SWIETIE 
KDOZ NENI WSWE NECZISTOTIE 
KRWI KRYSTOWAV OCZISSTIEN 
A WIRAW GEHO OSPRAWEDLNIEN. 


