
Zprávy a oznámení 
Poděkování 
Jménem farnosti děkuji manželům Liškovým za zorganizování zájezdu do Prahy na svatováclavskou 
výstavu. 
 

Dovolená duchovního 
V době od 2. do 6. března budu čerpat zbytek loňské dovolené. Mše sv. tudíž v Rožmitále nebudou a 
intence odsloužím v Č. Budějovicích. Zastupovat bude v naléhavých případech opět P. Charypar 
z Březnice.   
 

Školení na biskupství 
Pravidelné školení mladých kněží na biskupství připadá tentokrát na úterý 10.3. Ani v tento den 
tudíž nebude sloužena v městském kostele mše sv. 
 

Mše v domově důchodců 
V rožmitálském domově důchodců budeme slavit mši sv. ve čtvrtek 12. března, a to od 14.30 hod. 
v místní kapli. 
 

Výtěžek svatopetrského haléře 
V neděli 22. února se při sbírce na haléř sv. Petra vybralo v Rožmitále 6.272,- Kč, ve Hvožďanech 
1.569,- Kč a v Bohutíně 1845,- Kč. Všem dárcům velice děkuji. 
 

Setkání mládeže v Bělčicích 
V sobotu 7. března se od 18.00 hod. opět uskuteční na faře v Bělčicích setkání mladých z našeho 
vikariátu. Pokud se k tradičním účastníkům z naší farnosti přidají další, jistě se nebudou nudit a  
prožijí společně zajímavý večer. Dopravu na spolčo zajišťuje osvědčená „cestovní kancelář“: paní 
katechetka Hochmutová s paní Inkou Holanovou. Odjezd z Rožmitála je v 17.30 hod. 
 
 

Úmysly mší svatých od 2. do 15. března 2009 
 
 

 

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   17.00 hod.   Pá, So   18.00 hod.  M - městský kostel sv. Jana Nep. na náměstí    
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Postní doba je... 
cestou k setkání s Kristem,  

ponoření v Krista  
a obnovení života … 

 
     V postní době se vydáváme na cestu naslouchání Božímu slovu, modlitby a obrácení. Během 
čtyřiceti dní nám liturgie pomáhá opětovně prožít klíčové fáze tajemství naší spásy.  
     Člověk byl stvořen, aby byl přítelem Boha. Avšak hřích narušil tento vztah důvěry a lásky a 
lidstvo se v důsledku toho stalo neschopným uskutečnit své původní povolání. Díky Kristově 
vykupitelské oběti jsme však byli vysvobozeni z moci zla. 
     Pokřtěný, který v Kristu zemřel hříchu, se rodí k novému životu a znovu je obdařen důstojností 
dítěte Božího. Proto byl v prvotním křesťanském společenství křest považován za „první vzkříšení“. 
Postní doba je tedy již od samého začátku prožívána jako období bezprostřední přípravy na křest, 
který je slavnostně udělován během velikonoční noci.  
     Celá postní doba je cestou k velkému setkání s Kristem, k tomuto ponoření v Krista a obnovení 
života. My už jsme pokřtěni, ale křest v našem životě často není moc účinný. Proto je postní doba i 
pro nás opětovným „katechumenátem“, v němž jdeme znovu vstříc našemu křtu, abychom jej znovu 
objevili a hluboce prožili, abychom se znovu skutečně stali křesťany.  
     Postní doba je příležitostí k opětovné proměně v křesťany skrze neustálý proces vnitřní změny a 
pokroku v poznání a v lásce Kristově. Konverze nikdy není jen jediná a navždy, ale je to vnitřní 
cesta celého našeho života. Konverzi ale nelze omezovat jen na určitou dobu: je to každodenní cesta, 
která musí zahrnovat každý den našeho života. Postní doba je ale pro křesťana dobou vhodnou 
k usilovnějšímu tréninku hledání Boha a k otevírání srdce pro Krista.  
     Obrátit se znamená hledat Boha, jít s Bohem, chápavě následovat učení jeho Syna, Ježíše Krista. 
Obrácení není snaha o pouhou seberealizaci, protože člověk není architektem svého věčného údělu. 
Nejsme to my, kdo jsme učinili sami sebe. Máme vyšší určení.  
     Obrácení znamená, že se nepovažujeme za stvořitele a autory nás samých. Konverze spočívá 
v tom, že svobodně a s láskou přijímáme závislost na Bohu, našem pravém Stvořiteli, závislost na 
lásce. To pak již není závislost, ale svoboda. Obrátit se znamená nesledovat jen vlastní osobní 
úspěch, který pomíjí, nýbrž opustit každou lidskou jistotu a jednoduše a s důvěrou následovat Pána, 
aby se Ježíš stal pro každého z nás „mým vším ve všem“. 
     Kdo se od Něho nechá získat, nebojí se, že ztratí svůj život, protože On nás na Kříži miloval a 
vydal sebe samého pro nás.  
 
 

Zpracováno podle promluvy Benedikta XVI. 
při generální audienci na Popeleční středu 2007 

Po    2.3. mše sv. není Po    9.3. mše sv. není 
Út    3.3. 
 

mše sv. není intence za Františku 
Baliharovou bude odsl. v Č.B. 

Út    10.3. 
 

mše sv. není 

St    4.3.   
    

mše sv. není intence za M. a J. 
Tolmovy, M. a K. Kloudovy bude 
odsl. v Č.B. 

St    11.3.   
M 

Za rodinu Miklovičovu a celý rod 

Čt    5.3.   mše sv. není intence za S. a M. 
Drechslerovy, jejich rodiče a 
sourozence bude odsl. v Č.B. 

Čt    12.3. 
m 

Za Růženu a Josefa Jedličkovy a 
syna Františka 

Pá    6.3.      
   

mše sv. není intence za živé i † 
z rodu Poláků a Králů, švagra a 
d. v o. bude odsl. v Č.B. 

Pá    13.3.             
M 

Za Václava a Marii Pešicovy a 
jejich rodiče 

So    7.3.   
M 

Za Mirumila Pechara, rodiče 
z obojí strany a vnuka Míšu 

So    14.3.   
M 

Za rodinu Salivarovu, Kodatovu a 
Sýkorovu 

Ne    8.3.   
R  

Za Františku a Josefa 
Drechslerovy a jejich zetě 
Miloslava Muchnu 

Ne    15.3.   
R   

Za Josefa Částku, rod Částků, 
Sušků, a za d. v o. na které nikdo 
nevzpomíná 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



V českobudějovické diecézi vznikl nový letní tábor pro mládež: ENTER 
 

Od 5. 7 do 12. 7. 2009 se v Bavorově uskuteční první ročník letního táboru ENTER pro mladé 
křesťany ve věku 15 až 22 let. Od ledna je již možné se přihlásit. Více informací na 
www.entercamp.cz. 
 

     Zdá se vám název ENTER také zvláštní? Pro dnešní mládež se jedná o slovo, se kterým se běžně 
setkávají na svých počítačích. V překladu znamená „Vstup“ a letní tábor ENTER chce být také 
vstupem do světa modlitby a křesťanského života pro mladé katolíky ve věku 15 až 22 let. Žijeme 
v sekularizované společnosti, kde se s křesťanskými hodnotami tak často nesetkáváme, natožpak, že 
by byl čas na jejich sdílení a popovídání si o úskalích křesťanského života. ENTER chce inspirovat 
mladé a (znovu) prohloubit jejich víru, jejich vztah s Bohem. Z celostátních a světových setkání 
mládeže se účastníci vrací naplněni nadšením a novou silou. To byl jeden z podnětů pro pořadatele 
k zahájení příprav na tábor ENTER. 
     ENTER-tým, který se skládá z  10 mladých animátorů a dalších dobrovolníků pod vedením 
P. Romana Dvořáka z Prachatic a bohoslovce Tomáše Zavřela, již od léta připravuje zajímavou a 
rozmanitou nabídku: soudobá křesťanská liturgická hudba pro mládež, zajímavé katecheze na témata 
z života mladých, tematické, sportovní a tvořivé dílny, skupinky na sdílení, duchovní rozhovory a 
sv. smíření s mladými kněžími, výlet do krásné přírody, modlitby chval, malé skupinky s možností 
se sdílet a diskutovat a mnoho dalšího. Podle programu a skladby pořadatelů vypadá, že ENTER 
bude opravdu dynamickým a inspirujícím táborem, kterým chce být. Budeme rádi, když tuto akci 
podpoříte modlitbou a/nebo finančním darem (670100-2200351584/6210). 
     Bavorov je malebné městečko v Jižních Čechách, v jehož centru stojí krásný renovovaný chrám a 
prostorná opravená fara. Nedaleko je hrad Helfenburk a poutní místo Lomec. Bydlet se bude ve 
stanech v campu, který má přírodní bazén. Přednostně umisťujeme mladé z diecéze 
českobudějovické a vítáme všechny ostatní, kteří se chtějí přidat a tvořit s námi dobrou partu. Cena 
tábora zahrnuje ubytování ve (vlastním) stanu, 3 jídla a 2 svačiny denně a bohatý program. Do 
15. dubna činí cena 1 675 Kč a po té 1 975 Kč. Upozorňujeme na to, že pojišťovna VZP proplácí až 
1 000 Kč po předložení účtenky. Informujte se u vaší pojišťovny.  
Ti, kteří by chtěli více informací o táboru ENTER odkazujeme na www.entercamp.cz, kde je možné 
se také přihlásit. Neváhejte příliš dlouho: místa jsou omezena a podobných táborů není mnoho. 
 

   
     Z historie 85. část – zápisy Václava Matouška (8.) 
     
  Jak již z obsahu minulých dílů vyplynulo, zastavilo se naše historické putování proti proudu času 
v době pro celou zemi nanejvýš tragické. I v tomto díle tedy pokračujeme popisem tehdejších, již 
protektorátních praktik.  
     „O chování německých vojáků napíšeme podle pravdy, že bylo slušné. Pozorovali jsme na nich 
rozpačitost a podivení nad tím, proč je sem posílají, aby tu dělali pořádek, když nepořádek neviděli, 

a proti komu nás mají chránit? Náš rozhlas od rána varoval před jakýmkoliv projevem odporu a 
důtklivě pobízel ke klidu. Snad to nebylo ani potřeba. Hned jsme však poznali také v Rožmitále 
doklad jejich blahobytu: kdeco k jídlu všechno kupovali, uzeniny, cukrářské výrobky a cpali se, pak 
kupovali látky, střevíce, zkrátka kdeco viděli a posílali balíčky „domů“. A kupovali „za babku“. 
Nadiktovali kurs: 1 německá marka = 10 Kč! Kupovali za marky! 
     Dřív než se vrátil z Berlína president dr. Hácha, přijel do Prahy Hitler a ubytoval se na Hradě 
bývalých českých králů. A tu vydal potupný ferman, že připojuje Čechy a Moravu k velkoněmecké 
říši pod názvem Protektorát Čechy a Morava. O něm se praví, že je autonomní a spravuje se sám, 
vykonává svoje výsostná práva vlastními orgány a úředníky – brzy jsme poznali, že i tento potupný 
výnos měl „V ůdce a říšský kancléř“ jen za cár papíru. Některé články zněly poměrně příznivě. Ale 
v zápětí jsou tam další, že se příznivost anuluje a německé vedení má právo jednat podle potřeb říše. 
Jako zástupce říšských zájmů bude tzv. protektor, jímž byl von Neurath. Dr. Hácha měl titul státní 
president. Říše poskytuje Protektorátu vojenskou ochranu, bude zde mít posádky a vojenská zařízení. 
V našem okolí začali hned používat střelnice v Brdech. Vojenskou povinnost občané plnit nebudou, 
ale pro vlastní potřebu může mít Protektorát vlastní sbory (také je měl, bylo to vlastně směšné 
vojsko, místo zbraní mohlo mít spíš košťata). „Říšská vláda může učiniti opatření potřebná k udržení 
bezpečnosti a pořádku“!!! Touto větou si Němci dali právo dělat v Protektorátě, co jim libo. Místo 
Protektorát říkalo se Protentokrát. 
     Brzy po 15. březnu zaváděla se různá zařízení platná v Rajchu, např. takřka obratem ruky 
zavedla se jízda vpravo, dřívější vlajka s pruhem bílým a červeným, s modrým klínem. Nová vlajka 
má tři pruhy: bílý, červený a modrý. Zatemnění příbytků, zavedené již r. 1938, provádí se mnohem 
přísněji, ruší se poslech „cizího“ rozhlasu, tj. ze Sovětského svazu a ze Západu, které Němci ruší 
dudláním, jež poslech ruší. Zavádí se „arijský“ pozdrav – šikmo vztyčenou pravicí a slyšíme i slovný 
pozdrav „Hajtla“ tj. Heil Hitler! Ve škole se zavádí vyučování němčině, což se pořád stupňuje 
v počtu hodin a od věku žáků (až konečně od první třídy!). Jakákoliv připomínka na československou 
republiku musela být odstraněna, v knihách zamazána slova, věty a odstavečky černou tuží, odstavce 
a stránky zalepeny, případně vytrženy, obrazy odstranit (obraz presidenta dr. T. G. Masaryka 
nechávali delší dobu, snad že byl mrtev), mapy musely být odstraněny nebo musely být zřetelně 
nakresleny protektorátní hranice, dělaly se revize všech knihoven: obecních, spolkových, školních, 
v závodech aj. Všechno, co nebylo ve shodě s nacistickými názory, muselo být odstraněno, 
„bolševická“ literatura, komunistická, socialistická, legionářská, židovská, zednářská, spiritistická 
atd. 
     Jako knihovní dozorci museli jsme tuto popravu českých knih také dělat. Na indexu byl i Jirásek, 
J. Š. Bar, ba i B. Němcová. Kde to šlo, zachránili jsme takové knihy, když se knihovník nebál, že jsme 
je sice vyřadili, knihovník je vypsal z inventáře jako ztracené, velmi poškozené atp., zabalil a 
uschoval. Později to dělalo české četnictvo, když byly další revise (např. americká literatura při 
vstupu USA do války). 
     Podle nacistických zákonů začalo pronásledování občanů židovského původu. Na zdejší farnosti 
nebylo nikdy mnoho příslušníků tohoto nearijského kmene, ve výkazech občanů a farní osadě vidíme, 
že tu nebyli snad celá století, až po r. 1850 byla tu jedna – dvě rodiny židovské, nyní již dlouho před 
okupací ani jeden vyznavač té víry. U Nového rybníka za Starým Rožmitálem byla tabulka, že 
v tomto rybníku je dovoleno židům v něm se koupat, za oknem hostinců byla tabulka, zda je přístupný 
židům aj. 
     Farním úřadům nastala perná práce, když bylo nařízeno, aby každý občan podal doklady 
o nezávadném původu – tedy arijec. Byl to křticí list jeho, rodičů, prarodičů, oddávací listy, ženatý 
občan doklad o svém sňatku a všechny doklady o rodině manželky. Mnohý občan nevěděl, kde to má 
hledat, neznal data potřebná k usnadnění hledání. Jako pro potvrzení těch slov píši, že jsem 
nesehnal křticí list mé babičky, otcovy matky, ač jsem přesně znal jména za svobodna, místo 
narození – list jsem však nedostal, jen nabídku na čtyři osoby stejného jména ale dva byly ty 
nabízené listy staršího data, dva zas mnohem mladšího, než jsem potřeboval. Doklad byl však uznán, 
ale abych prý dál pátral po scházejícím dokumentu.“ 
 

(Pokračování  příště)                                            Ivana Hoyerová 

 

Bohoslovci českých diecézí zvou mladé muže ve věku od 15 let na  
 

Víkendové postní setkání,  
 

které se uskuteční ve dnech 13. 3. – 15. 3. 2009 v Arcibiskupském semináři v Praze.  
 

Setkání je určeno všem, kteří hledají svou životní cestu a chtějí prohloubit svůj vztah 
s Bohem. Mladým mužům nabízíme prostor pro modlitbu, ztišení, možnost hovořit o tom, 
co prožívají, workshopy a setkání se zajímavými lidmi.  
 

Účast je třeba nahlásit do 6. 3. 2009 buď na stránkách semináře: www.arcs.cuni.cz 
(on line přihláška) nebo telefonicky na tel. čísle: 220 181 336.  
 


