Svěcení jáhnů
V tutéž sobotu 6. září zažije naše diecéze velice radostnou událost. Z rukou pana biskupa Paďoura
přijmou jáhenské svěcení čtyři kandidáti kněžství, kteří letos ukončili svou přípravu v semináři. Jsou
to Stanislav Brožka z farnosti Netolice, Jan Hamberger z farnosti Lhenice, Petr Hovorka z farnosti
Velešín a Josef Prokeš z farnosti Rudolfov. Podpořte je v jejich úsilí modlitbou a třeba i osobní
účastí na této krásné slavnosti, která se koná v českobudějovické katedrále od 10.00 hod.
Sbírka na bohoslovce
V neděli 7. září proběhne při mších v naší diecézi sbírka na bohoslovce. Vzhledem k tomu, že v tuto
neděli u nás v Rožmitále mše nebude, uskuteční se sbírka již v sobotu 6. září při večerní mši sv.
V Bohutíně ve Hvožďanech pak až následující neděli.
Dožínky a pouť
Poděkování za letošní úrodu opět spojíme se starorožmitálskou poutí, která se uskuteční přímo v den
svátku Povýšení Svatého Kříže v neděli 14. září.
Mše v domově důchodců
V měsíci září bude sloužena mše sv. v rožmitálském domově důchodců pouze jednou a to ve čtvrtek
18.9. od 14.30 hod.
Mše v Sedlici
Již tradičně bude v předvečer slavnosti sv. Václava (v sobotu 27.9.) sloužena u kapličky na návsi
v Sedlici zasvěcené tomuto českému patronovi mše sv. Začátek je od 19.30 hod.

Úmysly mší svatých od 1. do 28. září 2008
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.

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

Po 1.9.
Út 2.9.
St 3.9.
Čt 4.9.
Pá 5.9.

mše sv. není
mše sv. není
mše sv. není
mše sv. není
mše sv. není
intence Za Ludvíka Brožka a d. v o.
bude odsl. v místě pobytu

So 6.9.
M 19.00 !!
Ne 7.9.

Volná intence

Po 15.9.
Út 16.9.
M
St 17.9.
M
Čt 18.9.
m
Pá 19.9.
M
So 20.9.
M
Ne 21.9.
R

mše sv. není
intence Za Josefa Částku, rod
Částků a za d. v o. na které nikdo
nevzpomíná bude odsl. v místě p.
mše sv. není
Na poděkování a za další Boží
ochranu a pomoc a za d. v o.
Za Marii Trčkovou, živé členy
rodu a Boží pomoc a ochranu
Za † Marii Švecovou

Po 8.9.
Út 9.9.
St 10.9.
Čt 11.9.
Pá 12.9.

mše sv. není
mše sv. není
mše sv. není
mše sv. není
mše sv. není
Intence Za Marii Jeníčkovou, Annu
Veverkovou a rodiče bude odsl.
v místě pobytu
So 13.9. Za rodiče Karla a Marii Kloudovy,
Josefa a Marii Tolmovy
M
Ne 14.9. Za farnosti
R

Po
Út
M
St
M
Čt
m
Na poděkování za dar života a za
Pá
Boží ochranu
M
Za rodinu Marešovu, Přibylovu,
So
Petrů a Boučkovu
M
Za rodiče Beranovy, rodinu
Ne
Merglovu a Bretlovu, syna a snachu R

22.9. mše sv. není
23.9. Na poděkování Pánu Bohu
24.9.

Za † Františka Sýkoru a celý rod

25.9. Volná intence
26.9. Za rodinu Holanovu
27.9. Volná intence
28.9. Za farnosti
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Pracuj kousek po kousku
Při pohledu na množství práce nás mnohdy už dopředu opouštějí síly
„Můj synu, obdělej denně jenom tolik půdy, kolik pokryje tvé tělo když ležíš. Kousek po kousku
tak budeš pokračovat kupředu a nebudeš malomyslný.“ Když to mladík slyšel, řídil se podle toho a
v krátké době bylo pole vypleto a obděláno. Bratře, dělej to také tak. Pracuj pozvolna a nebudeš
klesat na mysli. (Apo 1. 151)
Před sebou máme obraz mladíka, který malomyslní při pohledu na pole plné bodláků, které dostal
za úkol vyplet a zúrodnit. Ani nemá sílu začít, připadá mu, že to nemá smysl a že to nikdy nemůže
zvládnout. Podobně se i nám mnohdy daří při představě nějaké obtížné práce. Ochromuje nás,
neumíme odhadnout potřebnou dobu k jejímu splnění a kolik jí vlastně je. Při pohledu na takové
množství nás už dopředu opouštějí síly, nevíme jak začít a nejraději bychom od toho všeho utekli.
Syn dostává od otce dobrou radu, nemá hledět na to, jak je pole rozsáhlé, to by ho jen odradilo.
Docela postačí, když každý den obdělá tolik půdy, jak je sám velký. Není to moc a lehce to zvládne.
Když tak bude pokračovat každý den, bude pole zakrátko obděláno. Podobně postačí, jestliže ráno si
vyprosíme od Boha požehnání pro tento den. Chci vykonat to, co se ode mě dnes požaduje. Když
přijdu do kanceláře, začnu s jednou prací. Budu-li dělat postupně jedno po druhém, přeci jen do
večera něco vykonám. Nechám-li se však odradit množstvím akt a dopisů ležících přede mnou na
stole k vyřízení a budu nervózně přebíhat od jednoho k druhému, neudělám nic.
Jedno po druhém, krok za krokem, to je rada, podle které můžeme jednat všichni a přitom se
neschvátit. Platí nejen pro práci v domácnosti, v kanceláři nebo v dílně, ale i pro práci na nás
samých. Jestliže před svými chybami kapitulujeme a drtí nás představa, že se sebou stejně už nic
nenaděláme, lámeme tak sami nad sebou hůl a opravdu se dál nedostaneme. Když však obděláme
každý den malý kousek naší duše, zcela to postačí. Jednoho dne bude naše duše celá obdělaná
z knihy „Otcové pouště s Anselmem Grünem“ , vydalo: Karmelitánské nakladatelství

Ovládnutí nepokoje
Myslím, že se musíme cvičit v tom, jak zastavit čas a zůstat stát v přítomnosti, v tomto „nyní“,
jež je naší přítomností a také průsečíkem věčnosti a času. Co pro to můžeme udělat? Tady je první
cvičení. Můžete ho provádět ve chvílích, kdy nebudete mít vůbec nic jiného na práci, kdy vás nic
nebude tlačit ani dopředu, ani dozadu, a kdy budete moci strávit pět minut, tři minuty nebo půl
hodiny odpočinkem a nicneděláním.
Sedněte si a řekněte si: „Sedím, nic nedělám a pět minut nic dělat nebudu,“ a odpočívejte, a
postupně během této doby (minuta nebo dvě možná budou maximum, co budete schopni ze začátku
vydržet) si uvědomujte: „Jsem zde v Boží přítomnosti, v přítomnosti sebe sama, v přítomnosti všeho
nábytku okolo, klidně sedím, nikam nespěchám.“
Musíte ovšem udělat ještě jednu věc: předsevzít si, že během těchto dvou nebo pěti minut, během
nichž se máte učit, že přítomnost existuje, se nenecháte zdvihnout vyzváněním telefonu, klepáním na
dveře ani náhlým vzedmutím energie, která vás nutí právě v tu chvíli udělat to, co jste deset let
odkládali. Takže se posaďte a řekněte si: „Jsem zde,“ a zůstaňte tak. Až se naučíte zvládat v těchto
okamžicích vnitřní nepokoj, být zcela klidní a šťastní, pak prodlužte těch pět minut na delší dobu a
pak ještě na delší.

Samozřejmě přijde chvíle, kdy bude lepší se někde skrýt, protože můžete tiše sedět dvě minuty, i
když telefon zvoní nebo někdo klepe na dveře, ale vydržet takové dobývání čtvrt hodiny je téměř
nemožné. Pak si ale uvědomte, že kdybyste nebyli doma, neotevřeli byste ani nezvedli telefon.
Nebo, máte-li víc odvahy nebo sebejistoty, můžete to dělat jako můj otec, který věšel na dveře
oznámení: „Nemusíte klepat. Jsem doma, ale neotevírám.“ Toto je mnohem účinnější cesta, protože
lidé to hned pochopí, kdežto když řeknete: „Počkejte laskavě pět minut,“ jejich laskavost obvykle
během dvou minut vyprchá.
Když jste se naučili této stálosti, tomuto klidu, musíte se naučit zastavit čas nejenom
v okamžicích, kdy by se stejně vlekl nebo zastavil, ale ve chvílích, kdy běží, kdy na vás klade
nároky. Postup je následující. Děláte něco, co považujete za důležité, máte pocit, že pokud to
neuděláte, celý svět začne ve svém běhu kolísat. Pokud si v takové chvíli řeknete: „Dost,“ objevíte
mnoho věcí. Jednak to, že svět nezakolísal, a dále že celý svět – jestli si to dokážete představit –
může počkat pět minut, kdy pro něho nebudete nic dělat. To je důležité, protože obvykle klameme
sami sebe, když říkáme: „Musím to přece udělat, je to správné, je to moje povinnost, nemůžu to
nechat nedodělané.“ Samozřejmě, že můžete, protože ve chvílích totální lenosti necháváte věci
neudělané mnohem delší dobu, než je těch pět minut, které jste si vyhradili.
Takže si řekněte: „Ať se stane cokoliv, teď toho nechám.“ Nejjednodušší je mít u sebe budík.
Natočte ho a řekněte si: „Teď budu pracovat a nebudu se na něho dívat, dokud nezazvoní.“ To je
velmi důležité. Jedna z věcí, které se musíme odnaučit, je dívat se na hodiny. Když někam jdete a
víte, že jdete pozdě, díváte se na hodinky. Ale nemůžete přece jít stejně rychle, když se díváte na
zápěstí, jako když se díváte rovně před sebe. A když se budete přesvědčovat, jestli jste se opozdili
o sedm minut nebo pět nebo tři, na vašem pozdním příchodu tím stejně nic nezměníte. Takže, určete
si čas, kdy se vydáte na cestu a když ho dodržíte, budete tam včas, a když vyrazíte pozdě, jděte tak
rychle a rázně, jak můžete. A až dorazíte ke dveřím, udělejte patřičně kajícný obličej, až vám
otevřou.
Nuže, ve chvíli, kdy budík zazvoní, víte, že příštích pět minut pro vás svět neexistuje a že se
nepohnete z místa. Je to Boží čas a vy se budete chovat v jeho čase tiše a pokojně. Na začátku to asi
bude obtížné, budete mít pocit, že je přece velmi důležité, abyste, řekněme, dopsali dopis, dočetli
odstavec. Ve skutečnosti velmi brzy zjistíte, že to můžete docela dobře o tři, pět, nebo dokonce deset
minut odložit a nic se nestane. A když budete dělat něco, co vyžaduje pozornost, zjistíte, že to potom
budete dělat mnohem lépe a rychleji.
Prostě se plně soustřeďte na osobu nebo úkol, který je před vámi, a když skončíte, zjistíte, že jste
na to potřebovali o polovinu méně času než dříve, a přesto jste viděli a slyšeli všechno.
Od té doby často dávám tuto radu lidem v různých životních situacích a účinkuje to. Takže když
budete dělat tato cvičení a začnete nejdřív zastavovat čas, který se nepohybuje, a nakonec čas, který
se snaží rychle ubíhat, zjistíte, že v okamžiku. kdy jste překonali vnitřní napětí, vnitřní zmatek,
nervozitu a úzkost, plyne čas tak jak má.
Dovedete si představit, že každou minutu uplyne jenom jedna minuta? Přesně to se děje. Je to
podivné, ale pravdivé, i když podle našeho chování by se dalo soudit, že pět minut může uběhnout
za třicet vteřin. Ne, každá minuta trvá stejně dlouho jako ta následující, každá hodina jako ta, co
přijde po ní.
Antonyj Surožskij z knihy "V jámě lvové" , vydalo: Karmelitánské nakladatelství

Z historie 77. část – P. Jaroslav Podhradský (3.)
Poslední zápisy P. Jaroslava Podhradského se týkají již roku 1934. Farní kronika se zřídkakdy
zmiňuje o úmrtí zdejších farníků a pokud ano, jedná se vždy o osoby velmi významné. Jednou z nich
bezesporu byl i Leopold Vočka, jehož jméno jsme v našem historickém seriálu již nejednou
zmiňovali. „21. ledna zemřel v Rožmitále p. Leopold Vočka, obchodník, ve věku 74 let. Byl to velký
dobrodinec a odkázal po 1000 Kč kostelům farnímu i městskému.“
V tomto roce přivítala naše farnost dva významné církevní hodnostáře. „20. dubna navštívil farní
chrám P. J. Ex. njdp. arcibiskup Dr. Karel Kašpar.“ Jeho arcibiskupský znak (kardinálem byl od
16.12.1935) zdobí i ochoz kůru farního kostela. Narodil se 16.5.1870 nedaleko odtud, v Mirošově
u Rokycan. V červnu se pak konala generální kanonická vizitace. Do farní kroniky se podepsal sám
českobudějovický biskup Šimon Bárta.
V posledním svém zápise se farář Podhradský věnuje májovým pobožnostem. „1. května počala
májová pobožnost, kterou jsme měli letos každodenně. V neděli a ve svátky četli jsme Dr. Miklíka:
Životopis P. Marie, načež byly zpívány litanie mariánské, bylo sv. požehnání a zpívaly se mariánské
písně. V ostatní všední dny byly zpívané litanie, sv. požehnání a mariánské písně. Návštěva, hlavně
ve dnech předčítání, byla krásná.“

Zemřel v roce 1940 v Praze, pohřben je v kněžské hrobce na starorožmitálském hřbitově.
Tato zmínka je zároveň na 45 let posledním zápisem zdejšího faráře. Všech 5 následujících
duchovních pastýřů se odmlčelo. Snad kvůli nepřátelské době okupace a socialismu. A tak budeme
v příštích dílech našeho farního seriálu pokračovat zápisy pana učitele Václava Matouška, který se
jako kronikář obce Starý Rožmitál snažil mnohé doplnit i do farní kroniky.
(Pokračování příště)

Ivana Hoyerová

Zápis ze schůzky Farní rady dne 28. 8. 2008 v 18.00 hodin na faře
Přítomni: všichni kromě p. Mareše a p. Částky (omluvili se)
1. Prodej farní stodoly a pozemku p. Sýkorovi
● p. Sýkora má dosud nájemní smlouvu na 1 rok, nájemní smlouva mu končí 17. 10. 2008
● Biskupství českobudějovické nechalo odhadnout stodolu + pozemek cca 8 m kolem stodoly – cena
1,5 milionu Kč; případný prodej by nezahrnoval prodej cesty a zahrady pod stodolou, z prodejní
ceny nutno odečíst různé poplatky – za odhad, daň atd. a ½ zbylé ceny získá Biskupství
● projednány 2 možnosti řešení: a) prodej p. Sýkorovi, b) dlouhodobý pronájem (cca 10 let)
● farní radou doporučen dlouhodobý pronájem, ale do nájemní smlouvy také zahrnout konkrétní
roční částku, kterou investuje p. Sýkora do údržby objektu a možnost majitele objektu provádět
kontrolu roční údržby, dlouhodobou nájemní smlouvu by vypracoval právník biskupství
2. Oprava omítky věže farního kostela
● vypracovány 2 předběžné rozpočty opravy: a) firma ing. Polák – 120 000,- Kč včetně stavby
lešení, které firma ale nemá b) firma Rios Pb – 377 000,- Kč
● farní rada doporučila: a) odložit opravu na jarní období, b) p. Liška osloví p. Žižku z Památkového
ústavu Stř. Čech, aby doporučil přesný technologický postup, který zabrání olupování omítky
● bude požádán Krajský úřad a také Městský úřad Rožmitál o dotaci na opravu
3. Dodělání soklů na městském kostele, čištění okapů
● firma Rios údajně dokončí v září; znovu také vyčištěny okapy na městském kostele, i když už
prováděly Technické služby za finanční úhradu; požádáno na MěÚ o povolení překopu silnice
z důvodu svedení srážkových vod do městské kanalizace
4. Lavice do městského kostela – hotové 2 přední bloky, ale zatím bez čela, podlahy a klekátka
● celková, konečná cena zhotovení lavic 150 000,- Kč, termín zhotovení lavic – do konce září 2008
5. Darovací smlouva na hřbitov ve Starém Rožmitále Městskému úřadu Rožmitál
● podepsána – bylo nutno dořešit objekt márnice
6. Socha sv. Anny – dokončeno restaurování
7. Litinová deska hrobky v boční lodi kostela – dokončeno vyčištění a zakonzervování
8. Umístění pletiva do malé věže farního kostela proti vnikání holubů
● po domluvě provedou J. Matějka a M. Hochmut
9. Zhotovení zábradlí ke schodišti na kůr v městském kostele – budou osloveni p. Částka a Pevný
Dne 28. 8. 2008 zapsala:Jana Horníková

Zprávy a oznámení:
Přihlášky na výuku náboženství
Přihlášky dětí, které chtějí nově chodit na hodiny náboženství přijímá paní katechetka Hochmutová
tel. 739 081 521. Přihlášky je možno podat též na faře či v sakristii. Děti, které chodily na
náboženství již v minulém školním roce, není nutné přihlašovat. Počítá se s nimi i na tento rok.
Rodiče nahlásí pouze pokud by došlo k nějaké změně.
Dovolená duchovního
Od pondělí 1. do soboty 13. září budu čerpat dovolenou. Mše sv. v této době v Rožmitále nebudou.
Pouze v sobotu 6. září bude v městském kostele sloužit mši sv. s nedělní platností pan vikář
Charypar. Začátek mše však bude mimořádně až od 19.00 hod.! Intence budou odslouženy v místě
pobytu. V neodkladných záležitostech se prosím obracejte na výše jmenovaného pana vikáře
z Březnice.
Setkání mládeže v Bělčicích
Od začátku letošního školního roku se budou konat vždy první sobotu v měsíci setkání mládeže
z našeho nepomuckého vikariátu. Setkání se uskuteční pokaždé v jiné farnosti. Začíná se v sobotu
6. září na faře v Bělčicích, kde bude od 18.00 hod. sloužit mši sv. P. Bohuslav Richter ze Slivice. Po
mši bude následovat beseda s účastníkem Světového setkání mládeže v Sydney. Všichni mladí
křesťané jsou srdečně zváni.

