Zprávy a oznámení
Kněžský den
V úterý 12. června se koná v Českých Budějovicích kněžský den, jehož se zúčastním. Z tohoto
důvodu nebude v Rožmitále sloužena mše sv. a příslušnou intenci odsloužím v místě pobytu.

FARNÍ ZPRAVODAJ

Úklid kostela a fary
Na pátek 15. června plánuji úklid kostela a fary před kardinálskou mší. V tento den je možno přijít
kdykoliv, podle časových možností každého. Prosím ženy, aby se domluvily na mytí oken, aby byla
okna umyta nejpozději v pátek dopoledne. Na faře bude třeba přestavět nábytek a připravit stoly na
občerstvení. Prosím tedy o spolupráci i muže. Také výzdobu kostela květinami bude vhodné udělat
již v pátek. Pokud by někdo z vás mohl k výzdobě dodat květiny ze zahrádky, s vděčností je přijmu.
V kostele je třeba smést pavučiny, vyluxovat okenní parapety, lavice, podlahu, utřít prach a uklidit
sakristii, schodiště na kůr i okolí kostela. Spoléhám na osvědčené pomocnice a pomocníky a prosím,
zda by jich mohlo být co nejvíce, aby byla práce co nejrychleji hotova. Děkuji všem, kdo mi již
nabídli svou pomoc.

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál

Mše s kardinálem
V sobotu 16. června bude sloužit ve farním kostele ve Starém Rožmitále mši sv. u příležitosti svých
75. narozenin pan kardinál Miloslav Vlk. Začátek mše je v 10.00 hod. Večerní mše sv. v městském
kostele už poté nebude. Z důvodu příprav na vzácnou návštěvu nebude také v pátek 15. června mše
sv. ve Voltuši.
Mše v domově důchodců
V domově důchodců bude slavena mše sv. ve čtvrtek 21. června a to od 15.00 hod. v tamní kapli.
Táborák na konci školního roku
V pátek 22. června předáme dětem vysvědčení z výuky náboženství. Večer pak zvu děti i mládež
k táboráku na farní zahradu. Začneme v 19.30 hod.

Úmysly mší svatých od 11. do 24. června 2007
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.
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R: Ne 8.15 hod.
m: Čt 8.00 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 Nepomuckého na náměstí

mše sv. není
mše sv. není
intence za Boženu Býčkovou bude
odsloužena v Č. Budějovicích
Na poděkování a za Boží ochranu pro
živé
Za Marii Drechslerovou
Za Františka Plassa a rodinu
Plassových
Za Marii a Adolfa Trčkovy, rodinu
Trčkovu a Průchovu a d. v o.
Za Stanislava Šourka, manželku
Růženu, oboje rodiče a sourozence

Po 18.6. mše sv. není
Út 19.6. Za Ludvíka Brožka a d. v o.
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M
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20.6.

Za Václava Jeníčka a d. v o.

21.6. Za Aloise Kortschika a dvě
manželky
22.6. Za rodinu Holanovu
23.6. Za Jana Balihara, manželku
Františku a dceru Miladu
24.6. Za Jana Zíba a celý rod, Josefa
Trčku a celý rod
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Svátek Božího těla
Podnět k zavedení svátku Božího těla (dnes pojmenovaného „Těla a Krve Páně“) dala
augustiniánská řeholnice sv. Juliana de Mont Cornillon v Lutychu († 1253) a jako první jej zavedl ve
své diecézi lutyšský biskup Robert de Thorete. Poprvé byl slaven v tomto městě roku 1247, a to ve
čtvrtek po oktávě nejsvětější Trojice, tedy o týden později než dnes. Teprve následně byl přeložen na
předchozí čtvrtek. Pro celou církev nařídil svátek Urban IV., původně lutyšský arcijáhen Jakub
Pantaleon z Troyes r. 1264. Stalo se tak na podnět sv. Tomáše Akvinského, který k tomuto svátku
sepsal nádherné breviářové a mešní texty. Pro smrt papeže Urbana se však rozšíření tohoto svátku
protáhlo až do koncilu ve Vienne r. 1311, kdy Klement V. bulou „Si Dominus“ uskutečnil Urbanův
záměr.
Velký vliv na zavedení této oslavy měl eucharistický zázrak v italské Bolseně, který má určitou
spojitost i s českým prostředím. Proto si o něm řekněme trochu více: Bylo to v období
eucharistických sporů XIII. století. Řeholní kněz Petr z Prahy sloužil při cestě do Říma roku 1263
mši sv. u hlavního oltáře v kostele sv. Kristýny v Bolseně. V popisu události se píše, že ho napadly
pochybnosti o pravdivé přítomnosti Ježíše v eucharistii. Když pronesl nad hostií slova proměňování
a pozdvihoval ji, nekvašený chléb se proměnil v skutečné Tělo a začal hojně krvácet. Novina se
dostala rychle do Říma a papež Urban IV., který byl tehdy v Orvietu, se vydal do Bolsena. Na jeho
žádost mu místní biskup přinesl zázračnou hostii. Papež padl na kolena a klaněl se eucharistickému
Pánovi, jehož krvácející eucharistické Tělo leželo na korporálu. Korporál se uchovává v orvietské
katedrále dodnes. Následující rok v srpnu 1264 papež ustanovil svátek Kristova Těla na počest
Nejsvětější Svátosti a pověřil Tomáše Akvinského, aby napsal oficium svátku.
Je zajímavé, že při zrodu tohoto svátku se o veřejném průvodu mimo kostel neuvažovalo. Ale to
se brzy stalo zvyklostí. Můžeme dokonce sledovat, jak se tento zvyk šíří. Nejstarší zprávy jsou
z Německa: r. 1279 se slaví v kostele sv. Gereona v Kolíně, ve Francii od synody v Sens r. 1320,
u nás je procesí poprvé slaveno r. 1321, tedy ještě dříve než v Anglii (1325) a v Itálii (v Janově
rovněž r. 1325, v Římě dokonce až 1350).
Smysl tohoto průvodu, obracejícího se ke čtyřem světový stranám, je jasný, vycházíme-li ze
situace 13. stol. Je to doba, kdy křesťanská myšlenka ovládá nejen duchovní život Evropy, ale i
společenské zřízení. Není to sice doba klidná a prostá bolestných zkušeností, ale přece jen toužící po
veřejném přiznání ke Kristu jako ke svému Pánu. Proto eucharistický průvod vychází do ulic a na
náměstí, aby se tu Kristus projevil jako vladař. Ve Flandrech a jejich bohatých městech to byl
vskutku průvod triumfální, na kterém se podílely všechny složky obyvatelstva. Ale na vznik průvodu
působil ještě jiný znak tehdejší zbožnosti, totiž touha vidět Nejsvětější Svátost. Z ní povstalo i
pozdvihování sv. eucharistie po proměňování (pozdvihování hostie bylo zavedeno počátkem
13. stol., pozdvihování kalicha na konci tohoto století v Paříži). Aby jí bylo vyhověno i při těchto
průvodech, byla zkonstruována monstrance (ostensorium), a to podle relikviářů, kde ve skleněném
nebo křišťálovém válci bylo sv. eucharistii vidět.
V českém prostředí byla úcta eucharistie v době Karla IV. a jeho syna Václava zvlášť výrazná. Ze
skrovných zpráv můžeme soudit, že to byly zejména intelektuální vrstvy, které se na ni soustředily a
viděly v ní oporu svých snah o zduchovnění náboženského života. Tak r. 1382 povstává v Praze

bratrstvo Božího těla se znakem obruče a kladiva, které postavilo uprostřed Dobytčího trhu (Karlovo
nám.) kapli Božího těla, jednu z nejkrásnějších kostelních staveb na Novém Městě. Při založení bylo
z jeho 40 členů 27 ze stavu panského a 8 vyšších duchovních, jedním z členů byl i král Václav IV.
Ale i jinde v Čechách a na Moravě vznikají v té době kaple s titulem Božího těla.
Úcta eucharistie však proniká hlouběji. Stačí připomenout vynikající postavu předhusitského
období, Matěje z Janova († 1394), pro kterého jsou Písmo svaté a eucharistie pramenem
opravdového křesťanského života, a proto jako první v církvi vůbec se přimlouvá za časté přijímání
Těla Páně. Lidové vrstvy zasahuje tato zvýšená eucharistická zbožnost zvláště oněmi průvody
o svátku Božího těla, které i u nás byly neobyčejně okázalé. Ulice byly ozdobeny „májemi“, lesními
stromky, na zem sypány růže a tráva, v průvodu neseny korouhve a i družičky byly už tehdy běžnou
ozdobou průvodu. Samozřejmá byla ovšem účast cechů a hudebních těles.
Tak jako ve Flandrech i u nás se v těchto průvodech objevují dramatické prvky, vyrostlé
z velikonoční liturgie. Proto Arnošt z Pardubic 1366 zakazuje, aby byly při průvodech konány
„divadelní hry“. Ale byl to asi zatvrzelý zvyk, že ještě r. 1436 se legáti basilejského sněmu v Brně
pohoršují nad nějakými maškarami v tomto průvodu, neboť prý „mnozí obracejí své zraky spíše na
nezvyklý průvod než na tělo Kristovo“.
Pro charakter českých utrakvistů je příznačné, že konali eucharistické průvody právě tak jako
katolíci „pod jednou“. Že dvojí průvod konaný současně nebyl nic rozumného, dokazuje např. to, že
r. 1480 se právě před Týnským chrámem procesí katolíků a podobojí vzájemně poprala. Slávu těchto
průvodů, upadajících s postupem luterství, pak křísili jezuité už za svého prvního působení v 2. pol.
16. stol. a zpestřovali je prvky svého duchovního divadla, a tak znovu šířili úctu k Ježíši přítomnému
mezi námi v Nejsvětější svátosti. I my si můžeme při této oslavě uvědomit, jaký poklad máme
v eucharistii. Boha nikoliv daleko na nebesích, ale mezi námi, zde na zemi.
podle Josefa Myslivce

Zápis se schůzky farní rady dne 31. května 2007
Přítomni: P. I. Prokop, M. Hochmut, H. Hochmutová, H. Hoyer, J. Hořejší, F. Liška, J. Mareš
Omluveni: F. Částka, V. Hašek, J. Horníková
1. Slavnost Těla a Krve Páně – neděle 10. 6., břízky, oltáře, ubrusy – příprava v sobotu 9.6., zajistí ti,
kteří se nezúčastní zájezdu KDU-ČSL (J. Hořejší, J. Drazdík)
2. Pouť na Třemšíně – Proměnění Páně (6. 8. je pondělí), navržena sobota 11. 8. od 11.00 hod.
3. Fara – nájemník p. Pevný se na podzim odstěhuje; otázka, jak využít prázdný byt: hledat
případného nájemce nebo obnovit velkou přepaženou zadní místnost příp. využít nájemní byt jako
byt faráře (menší místnosti, kuchyň; garáž)
4. Internetové stránky farnosti – k jejich realizaci se nabídl p. Tomáš Mosler z Bohutína, náplň
stránek – informace o farnosti, historie, bohoslužby, památky, akce aj.
5. Návštěva p. kardinála 16. 6. 2007
– program slavnosti: příjezd p. kardinála – cca v 9.45, mše sv., po ní beseda s p. kardinálem, pak
pohoštění na faře pro místní farníky
– vyzvat ministranty, aby přišli včas
– otázka daru farnosti – různé návrhy, nakonec se duchovní rozhodnul zakoupit poukaz na
vyhlídkový let nad Rožmitálem
– přivítání p. kardinála, navržen p. J. Hořejší st., kdo za mládež, určí katechetka
– p. kardinál je čestným občanem města, rozhodnuto pozvat p. starostu
– pohoštění na faře – švédské stoly, v případě příznivého počasí lze využít zahradu, jinak pouze
chodba, kancelář a obývací pokoj; farníci požádáni o pomoc při přípravě pohoštění, konkrétní
návrhy nahlásit p. faráři do neděle 10. 6.
– p. kardinál by rád navštívil některé farníky, uvědomit je o tom včas
– správce hostiny – je třeba jmenovat odpovědnou osobu, navržena pí I. Holanová
– úklid kostela před slavností – v pátek 8. 6., nejen ženy, ale i muži, odstranění pavučin, luxování
parapetů, úklid okolí kostela; úklid fary – mytí oken (nejlépe dopol.), příprava nábytku
– květinová výzdoba kostela – nejen ženy, které mají službu
Zapsal: Hubert Hoyer

Z historie 55. část – P. František Roubík (12.)
V minulém díle našeho historického seriálu jsme začali s uváděním seznamů jmen padlých či
nezvěstných obyvatel z Rožmitála a Věšína a v tomto čísle nás čekají ti ostatní, z Pňovic,
Nepomuka, Bezděkova, Skuhrova, Voltuše, Hutí a Vranovic. U některých jsou uvedena životní data,
u jiných jen stav či bydliště. Tady jsou:
Piňovice:
1. Richard Janoušek, ženatý
2. Josef Jeníček, ženatý
3. Josef Vondra, svobodný
4. Václav Kolář
5. Jan Habada, svobodný
6. Václav Mazanec
7. Vojtěch Štěch, svobodný
8. Jan Zíb, svobodný

4. 4. 1879 – 30. 8. 1914
7. 8. 1889 – 9. 10. 1914
11. 2. 1895 – 19. 6. 1915
28. 9. 1895 – 2. 7. 1915
9. 5. 1895 – 6. 8. 1915
7. 12. 1876 – 5. 3. 1916
21. 4. 1891 – 25. 12. 1917
14. 5. 1900 – 13. 4. 1918

Hutě:
1. Josef Polák, Přední Hutě č. 13
2. Josef Zeman, Přední Hutě č. 1
3. Rudolf Ureš, Přední Hutě
4. Josef Sadílek, Přední Hutě č. 19
5. Emanuel Trčka, Zadní Hutě č. 20
6. Václav Janoušek, Zadní Hutě č. 41
7. Josef Milec, Zadní Hutě č. 13

Starý Nepomuk:
1. Alois Kresl, č. 1
2. Josef Homulka, č. 27
3. František Stupka, č. 33
4. Josef Žán, č. 69
5. Karel Homulka, ze Zalán, svob.
6. Em. Rom (pracoval ve Štýrsku)

Nezvěstní:
1. František Sadílek, Zadní Hutě č. 38
2. František Veselý, Zadní Hutě č. 13
3. Jan Trčka, Zadní Hutě č. 20
4. Jan Janoušek, Zadní Hutě č. 17
5. Josef Stupka, Zadní Hutě č. 30

Bezděkov:
1. Jan Loučka, ženatý, rolník z č. 2
2. Stanislav Jeníček, svobodný
3. František Kulovaný, ženatý
4. Josef Stupka, ženatý
5. Jan Trčka, svobodný

Vranovice:
1. Tomáš Brda
2. František Felt
3. Josef Kocourek
4. Jan Kodat
5. Alois Kresl
6. Alois Matějka
7. František Matějka
8. Václav Melichar
9. Josef Mora
10. Josef Petráň
11. Josef Pragr
12. František Stránský
13. František Švejnoha
14. Václav Švejnoha
15. František Vachata
16. Karel Rosmarin

Skuhrov:
Bedřich Beran, ženatý, architekt
Voltuš:
1. Josef Kučera,*26. 2. 1889, č. 32
2. Petr Nesveda, *29. 6. 1893, č. 51
3. František Blažek, *1. 1. 1895, č. 57
4. Emil Bíba
5. František Hůla, *23. 3. 1877 v Rybníku u Pelhřimova,
manžel Marie, roz. Nuslové, zemřel ve Voltuši

Zakončeme tento díl citací části básně Rudolfa Richarda Hofmeistera Našim padlým:
„Tisíce pomníků po vlastech našich synům svým padlým národa vděk postavil na místech
nejčestnějších uprostřed obcí svých, na věčnou paměť i věčnou slávu hrdinům svobody, aby všem
pokolením budoucím zvěstovaly, že jako dávní rekové Sparty životy své jste položili za vlast, jakož
zákony kázaly vám! A ještě po staletích zeptá se budoucí potomek těch, jež smrt vaše osvobodila ze
staré poroby věrolomných Habsburgů, až půjde kolem pomníků vašich: Hrdinové svobody, jsme-li
vás hodni?“
Těžko říci, jak by se naši stateční předkové dívali na naši současnost. A tak si na základě svých
zkušeností a na podkladě událostí každého dne naší doby sami na Hofmeisterovu otázku odpovězme.
(Pokračování příště)

Ivana Hoyerová

