
Zprávy a oznámení 
 

Pouť ve Voltuši 
Tradiční pouť k svaté Anně v kapličce ve Voltuši se letos koná v neděli 29. července. Začátek mše 
sv. je od 11.15 hod. Vzhledem k této pouti nebude v pátek 27.7. ve Voltuši obvyklá mše sv. 
 

Dovolená duchovního 
V týdnu od 23. do 27. července budu čerpat dovolenou. Mše sv. budou z tohoto důvodu slouženy ve 
farním kostele ve Starém Rožmitále, a to tiché a bez kázání, od úterý do pátku vždy v 9.15 hod. 
V naléhavých případech budu po telefonické domluvě k dispozici.  
 

Mše v domově důchodců 
Termíny mší v rožmitálském domově důchodců jsou v srpnu čtvrtky 2.8., 16.8. a 30.8. Začátek 
bohoslužeb je vždy od 15.00 hod. 
 

Pouť na Třemšín 
Letošní pouť na Třemšín se uskuteční v sobotu 11. srpna 2007. Mše sv. u kapličky na vrcholu 
Třemšína bude sloužena od 11.00 hod. Roželovští hasiči opět přislíbili možnost občerstvení, a to 
v ještě větším rozsahu než loni.  
 

Úmysly mší svatých od 23. července do 18. srpna 2007 
 

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 15.8. 2007. 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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  Číslo 12  Ročník IV          22. července 2007 
 
 
 
 

Celostátní setkání mládeže Tábor Klokoty 13. - 19. srpna 2007 
 

     Celostátní setkání mládeže je akce, která se opakuje přibližně jednou za 3-5 let. V Táboře se čeká 
kolem 5000 mladých věřících lidí, zejména ve věku 16-21 let. Setkání je ale koncipováno už pro 
14leté a horní hranice není omezená – připravuje se speciální program i pro vysokoškoláky a starší. 
     Každý den je vždy připraven duchovní program (mše sv. sloužená našimi českými a moravskými 
biskupy, dělené katecheze, modlitební skupiny...) a spoustu zábavy – vždy je na výběr z několika 
souběžně probíhajících workshopů: (dílny, semináře, výměna zkušeností, koncerty...) 
     Jelikož nám naše farní děti dorůstají do mládežnického věku, nabídli jsme jim účast na tomto 
celostátním setkání. Máme radost, že devět mladých z naší farnosti se rozhodlo (za podpory rodičů) 
na setkání jet, udělat tak něco pro svůj křesťanský růst a zároveň zažít společenství se svými 
vrstevníky. Jsou to: Aneta Brňáková, Kateřina Chourová, Marie Chourová, Anežka Hochmutová, 
Milan Hochmut, Veronika Morová, Petra Morová, Adriana Zachová, Jiří Matějka. 
    V rámci tohoto setkání jsme tak vybrali tři dny, které strávíme spolu. Ubytovaní budeme 
u P. Jaromíra Stehlíka v Pacově a do Tábora budeme na program  dojíždět. 
    Chtěli bychom poprosit nejen o modlitby za zdárný průběh setkání, ale také o finanční příspěvek. 
Proto budeme tuto neděli 22. července 2007 po mši prodávat kartičky a obrázky. Vaše 
příspěvky budou poslány na konto tohoto celostátního setkání. Pokud by vás ohledně setkání ještě 
něco zajímalo, nebo chcete přispět později, je to možné u Heleny Hochmutové nebo Inky Holanové, 
které budou naší mládež na táborské setkání doprovázet. Tuto akci je také dobré podpořit oficiální 
modlitbou: 

Bůh nás miluje,  
dává nám spatřovat a zakoušet svou lásku 

a na základě toho, že Bůh nás miluje jako „první“, 
se může jako odpověď rodit láska také v nás. 

(Benedikt XVI., Deus caritas est 17) 
 

 

Ježíši Kriste, Ukřižovaný a Vzkříšený, 
v Tobě poznáváme lásku, jakou si nás Otec zamiloval. 

Prosíme Tě,  
dej, ať se v Tvé živé přítomnosti,  

kterou zakoušíme ve společenství církve, 
učíme milovat své bratry a sestry. 

Podle svého slibu  
vylij na všechny Ducha Svatého, 

který nás naučí velkodušnosti  
a praktickým skutkům lásky k bližním. 

Pak s rozechvěním budeme moci pravdivě vyslovit, 
že Tě milujeme nade všechno. 

Zvláště Tě prosíme: 
Požehnej mladým lidem,  
kteří se setkají v Táboře,  

aby se stali věrohodnými svědky Tvé lásky  
všude, kam je posíláš. 

Maria, Jitřenko spásy a Matko církve, 
přiviň nás na své mateřské srdce, 

chraň nás na cestách života 
a přiveď nás k Ježíši. 

Amen.  

Po   23.7.   mše sv. není Po    30.7.  mše sv. není 
Út   24.7.   
R 9.15 ! 

Za Marii Trčkovou a živé členy 
rodu 

Út     31.7 
M      

Za  Františka a Marii Kovaříkovy a 
jejich děti 

St   25.7. 
R 9.15 ! 

Za Václava a Marii Žárovy St    1.8. 
M      

Volná intence 

Čt   26.7. 
R 9.15  ! 

Za spásu duší svých rodičů, 
sourozenců, švagra a za d. v o. 

Čt    2.8.     
m 

Volná intence 

Pá   27.7.      
R 9.15 ! 

Za Petra a Marii Brindzovy, syny 
Juraje a Michala, oboje rodiče, 
rodinu Dvořákovu, Josefa a Marii 
Dvořákovy a oboje rodiče 

Pá    3.8.     
M                  

Za rodinu Holanovu 

So   28.7.   
M 

Za Miloslava Muchnu a jeho 
rodiče 

So    4.8.   
M         

Za dceru Radku a d. v o. 

Ne   29.7. 
R   

Za farnosti Ne    5.8.        
R   

Za Stanislava a Julii Křížkovy, jejich 
rodiče a sourozence 

Po   6.8. Mše sv. není Po   13.8. Mše sv. není 
Út    7.8.   
M 

Volná intence Út   14.8.   
M 

Za Josefu Tesaříkovou 

St    8.8.   
M  

Za Josefa Milčice St   15.8.   
M 

Na dobrý úmysl dárce 

Čt   9.8.   
m  

Volná intence Čt   16.8. 
m 

Volná intence 

Pá   10.8.     
M 

Za Jaroslava Tajtla a jeho rodiče 
Marii a Františka Tajtlovy 

Pá   17.8. 
M              

Na poděkování a za další ochranu a 
pomoc Boží a za d. v o. 

So   11.8.   
M 

Za Eduarda Zizlera, jeho rodiče a 
bratry 

So   18.8.   
M 

Za † Josefa Mareše a rodiče, Albínu 
Beranovou a rodiče, rod Rážů a 
Fousků 

Ne   12.8.   
R  

Za farnosti Ne   19.8.   
R 

Za Josefa Hudečka, rodinu Sýkorovu 
a Salivarovu 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 

Helena Hochmutová a Inka Holanová 



     Ze dvou významných událostí farnosti obrazem (16. 6. 2007 a 1. 7. 2007) 

 

     Z historie 57. část – P. František Roubík (14.) 
 

     V našem historickém seriálu se ocitáme v roce 1921. Tento ročník vstoupí do českých dějin 
zhruba za 30 let. A tak nemůžeme nezmínit, že v těchto letech přicházejí na svět děti rodičů, kteří 
prožili 1. světovou válku, děti, které tak zásadně poznamená válka ještě mnohem strašlivější. Ale 
vraťme se teď na starorožmitálskou faru.    
     Na str. 139 farní kroniky můžeme hned nahoře spatřit červenomodrý rámeček se zmínkou 
o kanonické vizitaci dne 14. června roku 1921 a podpis „+ Simon Eppus“ a hned pod rámečkem 
zpřesnění od pisatele kroniky: „Kanon. generální vizitace biskupská a sv. biřmování konány dne 
14., 15., a 16. června 1921 od nejdp. biskupa Šimona Bárty z Č. Budějovic, kanovník a latere Jan 
Praschl, cerem. Fr. Benda. Počet biřmovanců 1455.“ Vlastní rukou pak zápis stvrdil Msgre Jan 
Hille, biskupský vikář, když později připsal: „Vid ěl 6. června 1923.“. 
     Ještě několikrát se pisatel kroniky vrátí k popisu následků 1. války, války, která nerozvrátila jen 
Rakousko-Uhersko, ale přinesla mj. i „drahotu“ a „pokles mravů“.  Na základě toho snad nebude od 
věci zveřejnit zde tabulku, kterou pro ilustraci toho prvního uvedl P. Roubík hned pod zmínkou 
o kanonické vizitaci. Najdeme v ní zcela přesně vyčísleno zvýšení cen nejen základních potravin, ale 
i věcí denní potřeby. Pokud si dnes někdy myslíme, že se nám něčeho nedostává, že je vše drahé a že 
si to nemůžeme dovolit, pak nám následující přehled možná trochu poopraví názor na to, co je to 
drahota.  
 

Stoupání cen denních potřeb a drahota 1. 7. 1914 - 1. 7. 1915 

Předmět 
1914 1918 Zvýšeno 

na procent K h K h 
1 kg rýže přední - 52 52 - 10.000% 
1 kg čočky kuchyňské - 40 20 - 4.900 % 
1 kg vepřového masa 1 90 46 - 2.421% 
1 kg hovězího masa 1 80 12 - 666% 
1 kg vepřového sádla 1 60 58 - 3.525% 
1 kg másla přirozeného 3 - 64 - 2.033% 
1 kg pšeničné mouky nulky -  48 20 - 3.233% 
1 kopa vajec (60 kusů) 3 60 72 - 2.018% 
1 husa k zabití okrmená 5 - 70 - 1.300% 
1 q bramborů prostř. jakosti 7 - 120 - 1.714% 
1 hl obyčejného vína 80 - 1200 - 1.500% 
secí stroj 450 - 2025 - 450% 
žací stroj 520 - 2300 - 442% 
vyorávač bramborů 300 - 1300 - 433% 
pytel mouční neb obilný - 40 4 - 1.000% 
1 m štěpinového dříví 9 - 40 - 444% 
oblek mužský 60 - 800 - 1.333 
boty nízké (bez holení) 16 - 240 - 1.500 
košile mužská 6 - 80 - 1.333 
kartounový šátek - 48 24 - 5.000 
špulka strojových nití - 36 43 - 11.944% 
1 kg voskových svící 4 - 24 - 600% 
20 g semen zeleninových - 30 14 - 4.666% 
1 špetka semena okurkového - 10 5 - 5.000% 
1 arch papíru konceptního - 1 - 16 1.600% 
1 kg jablek zimních - 15 2 40 1.600% 
1 l piva obyčejného - 28 2 20 785% 

 

Do příštího dílu si necháváme další komentář pisatele kroniky k nastalé situaci. A nebude to nic 
povzbudivého, bohužel.  
 

(Pokračování  příště)                                                Ivana Hoyerová 


