Zprávy a oznámení
Školení kněží
V úterý 8. června nebude kvůli mé účasti na pravidelném školení mladých kněží na biskupství
v Českých Budějovicích sloužena v Rožmitále mše sv. Intence bude odsloužena v místě pobytu.
Mše v domově důchodců
V čtvrtek 10. června bude v rožmitálském domově důchodců sloužena mše sv. od 14.30 hod.
Zájezd
Naše farnost ve spolupráci s KDU-ČSL pořádá poutní zájezd do západních Čech. Odjezd je
plánován na 6.00 hod. z autobusového nádraží. Navštívíme klášter v Plasích, poutní místo
v Mariánské Týnici, vodní hrad Švihov a katakomby v Klatovech. Mše bude sloužena v klášterním
kostele v Plasích. Cena jízdného je 300,- Kč. Děti do 15 let mají jízdné zdarma. Vstupné do objektů
si platí každý sám. Závazné přihlášky u paní Jaroslavy Liškové, tel. 728 241 715.
Z důvodu zájezdu nebude v Rožmitále sloužena večerní mše sv.
Poděkování
Na sobotu 22. května letos připadla dětská vikariátní pouť, která se konala v Nepomuku u Plzně.
Rád zde vyslovuji poděkování všem, kdo se věnovali přípravě této akce, která se, myslím, opět
velice vydařila. Především paní katechetce Hochmutové a manželům Holanovým. Za milé přijetí si
zasluhuje vděčnost pan vikář Slávek Holý. Jako vždy nás spolehlivě vezl pan Štěpán. Ale velkou
zásluhu mají také senioři z domova důchodců, kteří se za zdar pouti účinně modlili. Ti všichni a ještě
mnoho dalších dobrovolníků pomohli dětem prožít velice hezký a užitečný den.
Podobně nemohu zapomenout na poděkování panu Marešovi, sakristánovi našeho kostela a Jiřímu
Matějkovi, za pomoc při májové pobožnosti u Panny Marie Březnické. Díky i všem, kdo se nezalekli
deště a přišli i na tuto tradiční pouť.
Diecézní pouť v Prachaticích
Diecézní pouť českobudějovické diecéze se letos koná v rodišti našeho patrona sv. Jana
Nepomuckého Neumanna o jeho svátku 19. června. Poutní mši sv. bude sloužit Mons. Jiří Paďour,
OFMCap., biskup českobudějovický od 10.00 hod. Bohatý program pak bude zakončen svátostným
požehnáním v 15.00 hod. Všichni poutníci jsou srdečně zváni.

Úmysly mší svatých od 7. do 20. června 2010
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.

Po 7.6.
Út 8.6.
St 9.6.
M
Čt 10.6.
m
Pá 11.6.
M
So 12.6.

Ne 13.6.
R

R: Ne 8.15 hod.
m: Čt 8.30 hod.
M: Út, St, Pá, So 18.00 hod.

mše sv. není
mše sv. není intence bude
odsloužena v Č.Budějovicích
Za rodinu Kozákovu a Korejčkovu
Za † sestru Charitu
Za Antonína Jarábka a celý rod
mše sv. není intence Za Františka
Plassa a rodinu Plassovu
a Hrdinovu bude odsl. v Plasích
Za farnosti

R - farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále
m - městský kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí
M - městský kostel sv. Jana Nep. na náměstí

Po 14.6.
Út 15.6.
M
St 16.6.
M
Čt 17.6.
m
Pá 18.6.
M
So 19.6.
M

mše sv. není
Za rodinu Brettlovu a Fousovu,
Veselých a Varvařovských
Za Antonína Jarábka a celý rod

Ne 20.6.
R

Za farnosti

Za Marii a Adolfa Trčkovy, rodinu
Trčkovu a Průchovu a d. v o.
Za † z rodiny Holanovy a Hájkovy
a celý rod
Za Františku a Josefa Drechslerovy
a jejich rodiče
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sv. Jan Nepomuk Neumann
(28.3. 1811 – 5.1. 1860)
Prachatický rodák Jan Nepomuk Neumann – americký misionář, biskup a průkopník katolického
školství v USA, je nám příkladem statečného člověka, který se nespokojuje s tím, že věci „prostě
nejdou“, ale který hledá nové cesty k naplnění svých ideálů. Když nemůže dosáhnout kněžského
svěcení v Čechách, odchází do Nového světa – do Ameriky. Překonává tak oceán a tím jakoby nám
chtěl říci – i ty musíš často překročit s vírou moře svých problémů, aby ses dostal k novému životu.
Narodil se 28.3.1811 v Prachaticích. Otec pocházel z Bavorska – z Obernburgu.
Po středoškolských studiích mladý Jan vstoupil do kněžského semináře v Českých Budějovicích,
kde přijal nižší svěcení. Poslední rok teologie studoval v Praze. Velmi se ho dotklo, když mu odložili
na neurčito kněžské svěcení pro nadměrný počet kněží v českobudějovické diecézi. To však
neoslabilo jeho touhu po kněžství. Rozhodl se odejít jako misionář do Ameriky a tam se pokusit
svěcení dosáhnout.
V únoru 1836 odchází přes Německo do USA. Šel jako chudý klerik, bez peněz a bez přesného
cíle. Chtěl však udělat všechno, co bylo v jeho silách, aby mohl v nové zemi sloužit Bohu a duším:
„Budu obcházet americké diecéze jednou, dvakrát, třikrát... Budu prosit o dovolení pracovat pro
duše, které jsou nejvíce opuštěné, ať už jsou to Němci, nebo Indiáni. A jestliže mne nikdo nepřijme,
stáhnu se do samoty, kde budu dělat pokání za své hříchy i za hříchy druhých.“
Jan však nemusel dlouho hledat biskupa, který by ho přijal. Hned po příchodu do New Yorku
2.7.1836 ho přijal tamější biskup Jean Dubois a v co nejkratším termínu mu udělil kněžské svěcení.
A za tři dny ho už biskup poslal na vzdálené působiště v oblasti Niagarských vodopádů. Mladý kněz
misionář působil čtyři roky na území mezi městy Buffalo a Rochester. Tehdy ještě neexistovaly
široké asfaltové cesty, ani železnice. A tak musel překonávat stovky kilometrů na koni, v člunu,
nebo pěšky přes neschůdné lesy, močály a řeky, aby mohl
navštívit roztroušené domy a sídliště novousedlíků.
V této práci měl možnost setkat se a poznat některé obětavé
a hluboce duchovně založené misionáře z řeholní společnosti
redemptoristů. Protože i on sám toužil po hlubším duchovním
životě a také po společenství, požádal o přijetí. Řeholní roucho
přijal r. 1840 a za čtyři roky se již stává superiorem řeholního
domu v Pittsburgu a r. 1847 představeným všech redemptoristů na území USA. Tyto zodpovědné funkce mu nepřekážely
vykonávat misionářskou práci a organizovat farní život
v nových církevních obcích. Konal duchovní obnovy, budoval
kostely, zakládal farní školy a rozličná farní sdružení. Roku
1851 převzal vedení důležité farnosti v Baltimore. Zde mohl
naplno rozvinout své pastorační schopnosti a horlivost
v duchovní službě. V tom čase zemřel ve Philadelphii biskup.
Baltimorský arcibiskup F.P.Kenrick se nemusel dlouho
Biskupský znak sv. Jana Neumanna,
rozmýšlet a na uprázdněný biskupský stolec navrhuje Jana
4. biskupa ve Philadelphii a prvního
Neumanna, který 28.3.1852 přijímá biskupské svěcení.
svatořečeného biskupa z Ameriky

Nový biskup v sobě nezapřel misionářského ducha. Nejvíce času a energie věnoval vizitacím
farností. Větší místa navštívil každý rok, menší jednou za dva roky. Každou vizitaci proměnil na tříaž čtyřdenní duchovní obnovu. Obdivuhodně mnoho vykonal i na poli farní organizace. Za osm let
biskupského působení vybudoval 80 kostelů. V každém kostele zavedl 40-hodinové adorace, které
se konaly 1x ročně, obyčejně při výročí posvěcení chrámu. Zvláštní pozornost věnoval zakládání
farních škol. Když se stal biskupem, byly v celé rozsáhlé diecézi pouze dvě farní školy. Po osmi
letech jeho působení jich bylo již přes sto. Školy byly dobře organizované a tak se Jan Neumann
právem pokládá za spoluzakladatele amerického katolického školství.
Starostlivý biskup se nevěnoval pouze věřícím, ale pamatoval i na jejich duchovní pastýře.
Reformoval kněžský seminář a vybudoval i malý seminář, jeden z prvních ve Spojených státech.
Sestavil i moudrá pravidla k posvěcování duchovenstva. S tímto cílem uspořádal ve Philadelphii tři
diecézní synody a sám se účastnil na třech národních koncilech v Baltimore
Jan si velmi cenil práce řeholníků a zejména řeholních sester. K spravování nemocnic a sirotčinců,
které vybudoval, založil zvláštní kongregaci Sester františkánek. Některé řeholní sestry zachránil od
zániku – např. Oblátky Boží prozřetelnosti na pomoc barevnému obyvatelstvu. Podporoval příchod
nových sester z Evropy a po příchodu jim otcovsky pomáhal zabydlet se v novém prostředí.
Na podzim roku 1854 odcestoval do Říma na slavnostní vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném
početí Panny Marie. Do Věčného města přicestoval v listopadu. Pobýval v redemptoristickém
klášteře jako obyčejný řeholník a odtud konal i pěší poutě po jednotlivých bazilikách, spojené
s pokáním. Při této příležitosti vykonal i návštěvy na nejvyšších církevních místech ve Vatikánu.
Papež Pius IX. ho přijal na osobní audienci.
Před návratem do Spojených států chtěl Jan Neumann navštívit i svou vlast, kde ještě žil jeho
otec a sourozenci. Koncem prosince odcestoval do Prahy, kde kdysi končil studium teologie.
Zastavil se i v mateřském domě sester sv. Karla Boromejského, kde byla jeho sestra Jana
představenou. Do Prachatic chtěl přijet potichu, nepozorovaně, ale lidé už věděli o jeho cestě a
nedali se překvapit. Když se biskup Neumann na saních blížil k Prachaticím, vítaly ho zvony, hudba
a slavnostní střelba. Všichni lidé byli v ulicích, klekali si do sněhu a prosili o požehnání. V rodném
domě ho po 19 leté nepřítomnosti objal otec a nejmladší sestra.
Biskup Neumann se zdržel v Prachaticích týden. Potom se vydal přes Německo a Anglii nazpět do
USA kam dorazil koncem března. Obohacený tolika dojmy a vděčný Bohu za vše krásné, co prožil
v Římě a v rodném kraji, se pustil biskup Jan Neumann znovu do vyčerpávající práce, ve které
neznal oddechu. Ten pro něj nastal až 5. ledna 1860, když mu vypovědělo srdce na Philadelphské
ulici. Chyběly mu dva měsíce do 49 let. Když se baltimorský arcibiskup Kenrick dozvěděl o jeho
smrti řekl: „Takový biskup jako Neumann nemohl zemřít jinak než na cestě. Jeho život byl
ustavičným pochodem…“
Ano, jeho život byl ustavičným pochodem: za lidmi a k Bohu.
Roku 1921 potvrdil papež Benedikt XV. hrdinskost ctností biskupa Neumanna. Blahořečení se
však uskutečnilo až během II. vatikánského koncilu 11. října 1963. Svatořečen byl biskup Neumann
Pavlem VI. dne 19. června 1977. V České republice slavíme svátek sv. Jana Neumanna 19. června,
ve světě pak je slaven 5. ledna.
podle webových stránek farnosti Prachatice

Je zajímavé
srovnat
malované obrazy
světce, které jej
poněkud
idealizují,
s fotografií věrně
zachycující jeho
vyčerpání
z námahy pro
v dětském věku

evangelium.

Program poutě ke cti svatého Jana Nepomuka Neumanna
18.6. pátek
18:00 Mše svatá v kostele sv. Jakuba
19:00 Prezentace z pouti do USA + hudební doprovod mládeže
21:00 Noční bdění s adorací v kostele sv. Jakuba, možnost přespání mládeže na faře
K tomu vyjde z Českých Budějovic v pátek ráno pěší pouť, která bude zahájena v 7:00 hod.
v katedrále sv. Mikuláše. Přespání bude možné na faře ve Lhenicích; v sobotu 19. 6. ráno budou
poutníci pokračovat do Prachatic, aby stihli mši sv. v 10:00 hod.
19.6. sobota - poutní oslavy JNN
Program ve farním kostele sv. Jakuba:
7:30 Ranní chvály s četbou (farnost)
8:15 Růženec za povolání (DCM + bohoslovci)
9:00 Program Literátského bratrstva z Netolic (zpívaná modlitba)
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10:00 Poutní mše svatá s otcem biskupem Jiřím Paďourem, OFMCap.

12:00 Koncert mládežnické skupiny Druhý dech z Prachatic
13:00 Pásmo svědectví účastníků pouti do Filadelfie (moderátor P. Roman Dvořák)
14:00 Poutní kázání – katecheze – na téma "Život z eucharistie" (P. Stanislav Přibyl, CSsR)
15:00 Svátostné požehnání otce biskupa
Od 7:30 hodin bude příležitost ke svaté zpovědi.
Program v Hospicu JNN:
13:00-15:00 Otevřen rodný dům J. N. Neumanna (prezentační smyčka o JNN)
12:00-15:00 Adorace v hospicové kapli (P. Jiří Kalaš)
12:00-15:00 Vzdělávací centrum hospicu (pohoštění + prezentační smyčka pouti do Filadelfie)
Na putování do Říma budu vzpomínat zase až v příštím čísle.

