Zprávy a oznámení
Mše v domově důchodců
Ve čtvrtek 18. října bude opět slavena mše v rožmitálském domově důchodců. Začátek bohoslužby
je plánován na 14.30 hod.

FARNÍ ZPRAVODAJ

Úterní mše sv.
Dne 16. 10. bude mimořádně sloužena mše sv. v městském kostele již od 8.00 hod. ráno. Večerní
mše sv. nebude.

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál

Přednáška křesťanské akademie
V pátek 19. října se od 18.30 hod. v Modrém salonku Brdského památníku na náměstí v Rožmitále
p. Tř.. uskuteční již avízovaná přednáška RNDr. Jana Štěpána, T. G. Masaryk a náboženství.
Setkání mládeže na faře
V sobotu 20. října plánujeme na faře společenství mladých. Tématem bude připomínka letního
Setkání v Táboře na Klokotech. Zveme jak ty, kdo v Táboře byli, tak i ty, kdo neměli příležitost se
této pěkné akce zúčastnit. Začátek bude od 19.30 hod.
Změna času
V noci z 27. na 28. října se opět na několik měsíců vrátíme od letního k normálnímu
středoevropskému času. Posuneme si tedy ručičky hodinek o jednu hodinu zpět a budeme si moci
o hodinu déle přispat. Doba konání bohoslužeb se v souvislosti ze změnou času nijak měnit nebude.
Posvícení ve farním kostele
V souladu s liturgickým kalendářem slaví farní kostel ve Starém Rožmitále výročí svého posvěcení
v neděli 28. října, podobně jako všechny kostely, u nichž není známo datum jejich konsekrace.
Koncert k 242. výročí narození Jakuba Jana Ryby
V neděli 28. října od 17.00 hod. se ve farním kostele uskuteční koncert žáků a učitelů Základní
umělecké školy Jakuba Jana Ryby. Po jeho skončení se bude konat vzpomínka u Rybova hrobu.
Poděkování
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kdo pečlivě přichystali účast dětí z naší farnosti na
diecézní dětské pouti na Svaté Hoře. Připravili pro děti poučný program a umožnili jim prožít
společně zajímavý den a poznat lépe jednotlivé vikariáty a farnosti naší diecéze a zakusit Boží
přátelství. Především děkuji paní katechetce Hochmutové a jejím spolupracovnicím paní Ince
Holanové a Janě Horníkové i všem rodičům, kteří ochotně odvezli děti do Příbrami.

Úmysly mší svatých od 15. do 28. října 2007
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.

Po 15.10.
Út 16.10.
m 8.00!!!
St 17.10.
M
Čt 18.10.
m
Pá 19.10.
M
So 20.10.
M
Ne 21.10.
R

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

mše sv. není
Za Marii Heindlovou a manžela

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

Po 22.10.
Út 23.10.
M
Za Emilii Stehlíkovou, rodiče a
St 24.10.
sourozence
M
Za Josefa a Marii Tolmovy, Karla a
Čt 25.10.
Marii Kloudovy
m
Za Věru a Zdenu Dvořákovy a celý
Pá 26.10.
rod
M
Za Boží milosrdenství pro zbloudilé a So 27.10.
nevěřící
M
Za farnosti
Ne 28.10.
R

mše sv. není
Na dobrý úmysl dárce
Za Boží milosrdenství pro
zbloudilé a nevěřící
Na dobrý úmysl dárce
Za Marii Hochmutovou a celý rod
Hochmutových
Za rodinu Liškovu, Milcovu a
Plasovu
Za Ludmilu Trachovou, Pavlu
Pospíšilovou a d. v o.
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Misie v Malawi
O letošní misijní neděli budeme vybírat na podporu
bohoslovců v Malawi. O této zemi ví běžný člověk
přinejlepším to, že leží kdesi v Africe. Pokusme se tedy
o kratičké seznámení s tímto státem i jeho lidmi, abychom
lépě věděli, kam směřují naše peníze i modlitby.
Malawi bývá nazýváno „planoucím srdcem Afriky“.
Leží skutečně v nitru jihovýchodní části černého
kontinentu a je to země velice horká. Rozlohou je
o polovinu větší než Česká republika (118 484 km2),
z čehož ovšem celou jednu čtvrtinu zabírá překrásné
jezero Malawi, po němž země nese jméno. Žije zde zhruba
14 miliónů obyvatel, živících se v převážné většině
jednoduchým zemědělstvím. Hlavní město se jmenuje
Lilongwe (400 tisíc obyvatel). Ačkoliv se může Malawi
chlubit na africké poměry klidnou historií – nebyla zde
žádná občanská válka, revoluce nebo povstání – jde
o jednu z nejchudších zemí světa. (160 dolarů HDP) Lidé
zde trpí trvalým nedostatkem jídla a základních životních
prostředků. 90 procent lidí přežívá na hranici chudoby.
Průměrná délka života je pouhých 36 let. Gramotných je
jen 65 procent Malawijců. Desítky tisíc lidí zde
každoročně umírají na AIDS. 400 tisíc dětí mladších 15 let
ztratilo jednoho či oba rodiče právě kvůli AIDSu. Do
země nevedou téměř žádné silnice či železnice. Jediným
významnějším exportním zbožím je tabák.
První stálá katolická misie byla
v této někdejší britské kolonii založena roku 1901. V roce 1905 byli
pokřtěni první katechumeni. Dnes je Malawi téměř křesťanskou zemí
(80 % křesťanů, z nichž čtvrtina je katolíků a ostatní protestanti).
Muslimů je 13 % a zbytek tvoří tak zvaní animisté, tedy vyznavači
původních domorodých kultů. Katolíci zde mají 1 arcidiecézi,
6 diecézí, přes 150 farností. Působí zde 500 kněží a 1100 řeholníků.

O doplňování řad duchovenstva se starají tři semináře, které si rozhodně namohou
naříkat na nedostatek kněžských povolání. Za posledních 25 let zde totiž počet bohoslovců
vzrostl asi desetkrát. Semináře jsou tudíž zaplněné do posledního místečka a je nutné
zvětšovat jejich kapacitu, stavět nové budovy, zajistit pro studenty jídlo, knihy, oděvy a
podobně. Bohoslovci, kromě přípravy na své budoucí povolání, chovají drůbež, králíky a
další zvířata, pěstují zeleninu, kukuřici i ovoce. Přebytky pak semináře prodávají. Velikou
vzácností, které si studenti váží, je několik stařičkých počítačů. Mezi seminaristy je
nesmírný hlad po vzdělání a vědění. Uvědomují si, že jedině kvalitní vzdělání vede
k osvobození z bezvýchodné africké bídy. Důležitou součást seminářů tedy tvoří pečlivě
vedené knihovny, do nichž je třeba zajistit nové přírůstky literatury. Bohoslovci studují
především v angličtině. Jako většina Afričanů, jsou i malawští studenti teologie nadšení
sportovci. Hřiště je pro ně důležitou součástí seminárního života. Vytrvalostní běh, sprint,
fotbal, basketbal i volejbal jsou jejich parádními disciplínami.

Na závěr si můžeme přečíst svědectví několika malawských bohoslovců o jejich životě
a duchovním povolání:
PETER KATUYA – „Otec má 4 manželky, moje matka je jeho 4. ženou a jsem ze 7 dětí.
V naší rodině je velmi málo katolíků. Účastnil jsem se katechetického programu a byl
pokřtěn v roce 1996. Přítel ze semináře mi dal odvahu, abych přemýšlel o kněžství.
Nebylo to lehké rozhodnutí stát se knězem, matka stále nerozumí tomu, proč to chci
udělat. Cítí se, jako když ztrácí svého syna. Věřím, že Kristus chce, abych pracoval v jeho
zahradě a hlásal radost evangelia.“
ARCHANGEL NKHATA – „Je mi 25, pocházím z 9 dětí ze Zambie. Přišel jsem studovat
do Malawi, protože seminář v Zambii byl plný. Moje rodina je velmi chudá a bránila mi,
abych se stal knězem, protože doufala, že budu vydělávat peníze, abych se o ni postaral.
Nyní mi dodává odvahy, protože vidí, jak opravdově chápu toto povolání. Když rodinné
finance došly, našla se skupina katolických žen, které souhlasily, že mi zaplatí školné.
Vidím, že žeň je hojná, ale dělníků málo. Chci sloužit církvi a cítím, že budu šťastný, když
budu takto plnit Boží vůli.“
LAZARO MALOYA – „Narodil jsem se v roce 1980 a jsem z 9 dětí. Rodiče byli prostí
farmáři ze severu země, pěstovali kukuřici, kasavu, sorghumu a měli kuřata a holuby.
Chtěl jsem být knězem, protože se mám v životě dobře a chci za to Bohu děkovat. AIDS je
jedna z největších výzev pro církev v Malawi. Každá rodina je tím zasažena. Já sám jsem
kvůli AIDS ztratil dva členy rodiny.“

Z historie 61. část – P. František Roubík (18.)
Ocitáme se v roce 1923, je již 5 let po válce a na str. 142 farní kroniky nacházíme další
zajímavou tabulku. Vychází ze sdělení „Státního úřadu statistického v Praze Smíchov, Karlova
tř. 13 z 17. 5. 1923 č. 2210/II.-23“ a je zde přehledně uvedeno náboženské vyznání v celé naší
farnosti. Z tabulky můžeme vyčíst velice zajímavé informace. Součty, kterými se pan farář
v tabulce nezabýval, (neboť byl veden pouze snahou vyčíslit, kolik obyvatel se zde hlásilo
k římskokatolické církvi), neuvádíme kurzívou.

Náboženské vyznání v obcích farnosti ve Starém Rožmitále
Obec
Starý Rožmitál
Rožmitál pod Třemšínem
s osadou Zalány
Piňovice s osadou Bezděkov
Buková
Hoděmyšl s osadou Sedlice
Hutě Přední
s osadou Hutě Zadní
Nepomuk
Skuhrov s osadou Nesvačily
Věšín
Voltuše
Skuhrov samotný
Vranovice
Záběhlá
Celkem
Odečte se položka Skuhrov
s osadou Nesvačily
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Nesvačily 7 čísel nám
přifařených à 6 lidech

Celkem

42
7377 řím. katolíků

Asi nejdříve nás zaujme počet obyvatel, který byl vyšší než dnes, avšak ne zásluhou města,
ale vesnic, v nichž dříve žilo několikanásobně více lidí než v současnosti. Srovnáme-li však
počet obyvatel s počtem v roce 1881 (viz FZ č. 19/II), který pro zajímavost uvádíme
v posledním sloupci tabulky, zjistíme, že se snížil o cca 700 obyvatel. Nejznatelnější úbytek
zaznamenalo samotné město Rožmitál (-500 obyvatel), rozrostly se naopak Nepomuk a
Skuhrov.
Podíváme-li se podrobněji na jednotlivé položky, shledáváme, že nejvíce bezvěrců žilo
v Hutích (27%) a v Záběhlé (21%), v celé farnosti žilo pouze 5 židů, a všichni v Rožmitále.
Československá církev měla nejsilnější zastoupení ve Vranovicích, stejně jako církev
evangelická. Naopak římskokatolická církev měla nejsilnější pozici ve Skuhrově (100%),
v Pňovicích a ve Voltuši (99,8%), v Bukové (99,2%) ve Starém Rožmitále (98,5%),
V Hoděmyšli (97,8%) a v městě Rožmitále (96,3%), nejslabší pak v již zmíněných Hutích a
v Záběhlé. Z celkového počtu obyvatel celé farnosti bylo 91% katolíků. Po více než 80 letech si
dnes nad takovými čísly můžeme jen povzdychnout.
(Pokračování příště)

Ivana Hoyerová

