
Zprávy a oznámení 
Sbírka na opravu věže 
Sbírka na opravu věže konaná v neděli 23. 8. vynesla 12.132,- Kč. Všem dárcům velice děkuji. 
 

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 pouze nahlásí, pokud by došlo k nějaké změně. 
 

Dovolená duchovního 
Od pondělí 31. 8. do soboty 12. 9. budu čerpat dovolenou. Kromě mší 2. a 3. 9., které odslouží 
P. Stehlík, bohoslužby sv. v této době v Rožmitále nebudou. Pouze v sobotu 5. 9. bude v městském 
kostele od 18 hodin sloužit mši sv. s nedělní platností p. děkan Charypar. Intence odsloužím v místě 
pobytu. V neodkladných záležitostech se prosím obracejte na pana děkana Charypara z Březnice. 
 

Sbírka na bohoslovce 
Na neděli 6. 9. je v naší diecézi plánována sbírka na úhradu studia našich kandidátů kněžství. 
Vzhledem k tomu, že v tuto neděli mše nebude, přispějte prosím, na tento účel už při večerní mši 
v sobotu 5. 9. Ve Hvožďanech a v Bohutíně budeme na bohoslovce vybírat následující neděli 13. 9. 
 

Dožínky a pouť 
Poděkování za letošní úrodu opět spojíme se starorožmitálskou poutí, která se uskuteční v neděli po 
svátku Povýšení sv. Kříže 20. 9. 
 

Mše v domově důchodců 
V září bude sloužena mše sv. v domově důchodců pouze jednou, a to ve čtvrtek 17.9. od 14.30 hod. 
 

Úmysly mší svatých od 30. srpna do 27. září 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, Pá, So   18.00 hod.   M - městský kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí  
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Pastýřský list na neděli 6. září 
k zahájení noveny před návštěvou Sv. otce 

 
     Milovaní bratři a sestry, 

 

     návštěva Svatého otce Benedikta XVI. se již velmi přiblížila. Poslední dva týdny před jeho 
příjezdem se budeme muset starat o mnoho organizačních věcí a praktických příprav. Času 
k usebranosti pak už bude málo. Proto Vás dnes zveme k novéně, devítidenní intenzívní 
modlitbě a závěrečné duchovní přípravě na setkání s hlavou naší církve. Šli jsme s Vámi po 
celou dobu přípravy a také pro tento její poslední úsek jsme Vám připravili potřebný materiál. 
Brožurka nazvaná Novéna k přípravě na setkání se Svatým otcem Vám bude dobrým vodítkem. 
Doufáme, že už ji máte. 
     Novéna je vyhlášena na dobu od 8. do 16. září. Začne na svátek Narození Panny Marie a 
skončí na svátek sv. Ludmily. Obě dvě ženské postavy, Panna Maria a sv. Ludmila, mají jednu 
společnou vlastnost. První z nich je branou, kterou k celému lidstvu přišel Boží Syn. Panna 
Maria stojí u okamžiku počátku nové éry, éry Evangelia. Druhá stojí u počátku nové éry dějin 
v životě našeho národa. Sv. Ludmila přijala zvěst svatých Cyrila a Metoda, kteří otevřeli život 
z Evangelia našim předkům a celému Slovanstvu. Vložme tedy svou touhu po obnově tohoto 
daru do jejich ochrany. 
     Do času novény spadají též svátky Povýšení Svatého Kříže a Sedmibolestné Panny Marie. 
Tyto dva liturgické dny říkají mnoho k našim tématům víry, naděje a lásky. Svatý Kříž je 
zároveň znamením, které vyjadřuje naši identitu, a jeho smysl jsme si chtěli více ujasnit a 
připomenout. 

Chceme Vám k novéně podat několik myšlenek, k nimž jsme sami v průběhu příprav 
došli. V úvahách, které vedeme, jsme přemýšleli o dvou trojicích. Trojice Božích darů, které 
nazýváme božskými ctnostmi, tvoří přímo v nás opěrné body křesťanské osobnosti, která se 
přímo vztahuje k Bohu. Ten, i když jediný, žije v trojici osob. Člověk víry, naděje a lásky je 
vskutku člověkem k obrazu Božímu. Je člověkem, jakého měl Bůh na mysli, když ho stvořil. 
Naše víra se obrací k Otci, naší nadějí je zmrtvýchvstalý Kristus, naše láska je plodem Ducha 
Svatého, který je vylit do našich srdcí (srv. Řím 5,5). Náš život se tak stává novým, jiným, 
silnějším, plnějším a krásnějším. Jestliže ve víře posloucháme Otce, pevně důvěřujeme v jeho 
Syna, našeho Pána, Ježíše Krista, a milujeme láskou Ducha Svatého, stáváme se opravdovými 
lidmi. 
     Úvahy o víře, naději a lásce nás přivádějí k poznání, v čem spočívá lidská důstojnost. I ta 
stojí na jisté trojici. Mnozí nám dají za pravdu, když řekneme, že spočívá v lidské svobodě. Ta 
ovšem přichází jedině tam, kde je vnitřní kázeň. Slovo kázeň se už lidem líbí méně, ale my o ni 
budeme usilovat, i když je to těžké. Mnozí budou souhlasit, když řekneme, že spočívá 
v rozumnosti, ale nebudou ji chtít uplatňovat, když by to mělo pobourat jejich lživé sny a 
ukázat jim reálný stav věcí. Určitě nám přitakají, když řekneme o lidské důstojnosti, že jejím 

Po   31.8.   mše sv. není Po     7.9.  mše sv. není 
Út     1.9.   
 

mše sv. není Út     8.9. 
 

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

St     2.9. 
M    18.00 

 (slouží P. Stehlík) St     9.9. mše sv. není 

Čt     3.9. 
m      8.00 

 (slouží P. Stehlík) Čt    10.9.     mše sv. není 

Pá     4.9.      mše sv. není Pá    11.9.                mše sv. není 
So     5.9.   
M    18.00 

18.00 hod. Za † Jarmilu Váňovou 
(slouží pan děkan Charypar) 

So    12.9.   
M         

Za Marii Jeníčkovou  
a Annu Veverkovou 

Ne     6.9. 
 

mše sv. není intence Za Josefa Částku, 
rod Částků a d. v o. na které nikdo 
nevzpomíná bude odsl. v místě pobytu 

Ne    13.9.        
R   

Za farnosti 

Po   14.9. mše sv. není Po   21.9. mše sv. není 
Út   15.9.   
M 

Za Karla a Marii Kloudovy, Josefa a 
Marii Tolmovy 

Út   22.9.   
M 

Za † otce 

St   16.9.   
M  

Na dobrý úmysl dárce St   23.9.   
M 

Za Aloise a Marii Folaufovy 

Čt   17.9.   
m 

Za Marii Trčkovou, živé členy rodu, 
za zdraví a Boží pomoc  
a ochranu 

Čt   24.9. 
m 

Za † Jarmilu Váňovou 

Pá   18.9.      
M 

Na dobrý úmysl dárce Pá   25.9. 
M              

Za rodinu Holanovu 

So   19.9.   
M  

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

So   26.9.   
M 

Za Václava Kressla, sestru Olgu, vnuka 
Ondru, rod Kreslů a Novotných 

Ne   20.9.   
R 

Za rodiče Beranovy syna a snachu, 
rodinu Merglovu a Bretlovu 

Ne   27.9.    
R 

Za farnosti 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



vrcholem je láska, ale nebudou chtít převzít zodpovědnost za dobro druhých, bez které se láska 
rychle mění v sobectví nebo i loupežné násilí. 
     Svět a možnosti lidské společnosti se rychle vyvíjejí. Vstupujeme do světa nových možností 
a to, podle našeho soudu, vyžaduje trochu jiné, zralejší lidi, lidi ukázněné, rozumné a 
zodpovědné. Nová doba klade před lidskou společnost velké a nové úkoly a ty žádají nové lidi. 
V žádném případě nejsme jediní, kdo si to uvědomují a chtějí pro to něco udělat. Po tomto 
zralém lidství touží mnoho lidí, ale často si nevědí rady. My víme dobře, že první, čeho je 
třeba, je pracovat na sobě, a máme k tomu nejen potřebné předpoklady, ale i Boží pomoc. 
Neukážeme-li cestu, nepozdvihneme-li se z únavy a mravní defenzívy, těžce se proviníme. Zlo 
dnes útočí na lidskou důstojnost, na samu podstatu lidství. Chce z lidí udělat bezduché otroky 
konzumních systémů, kteří se změní v šelmy a vytvoří na zemi peklo. Stůj co stůj tomu chceme 
zabránit. S Boží pomocí se to podaří, vždyť, jak říká verš žalmu: Když Bůh v své síle povstane, 
dav nepřátel se rozvane. (Ž 68, 2-3). Buďte proto dobré mysli. Je-li Bůh s námi, kdo proti 
nám? (Řím 8,31). Se sv. Pavlem opakujeme: Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte 
se! ... Pán je blízko. (Fil 4, 4-5). 

 

     Za to prosme v novéně, kterou začneme toto úterý. 
 

     Tak žehnáme Vám, Vašim rodinám a přátelům, tak žehnáme celé naší vlasti.  
 

Vaši biskupové Čech a Moravy  
 

     Z historie 93. část – zápisy Václava Matouška (15.) 
 

     Prázdniny jsou u konce a tak se na stránky FZ vrací i náš historický seriál. Tentokrát se s ním 
podíváme do roku 1945. 
     „Protože se místa v kronice nedostává, musím psát velmi stručně. K Novému roku (1945 – pozn.) 
promluvil v Německu „führer“ a „lakoval“ soukmenovce, že přijde obrat tajnými zbraněmi. V1 a V2 
valného zisku na válečném poli nepřinesly; „führer“ jistě myslel na jadernou energii, o níž se Němci 
pokoušeli (v Norsku; „nepřátelská“ letadla jim to rozbila). Výroba zmíněných zbraní V1 a V2 stála 
nesčetný počet lidských životů a těžké peníze, prováděla se většinou v podzemních skalních dílnách. 
Na Nový rok u nás promluvil obyčejně „státní president“ dr. Hácha, třesoucím se stařeckým hlasem, 
často mluvil zaprodanec „quisling“ Moravec, který do poslední chvíle napomínal „drahé 
posluchače a posluchačky“, aby byli věrni říši, sliboval „hory, doly“, varoval takřka jako starý 
kantor pedant před zaslouženými tresty a mstou atp. Starého Háchu jsme litovali, když se ozval hlas 
Moravcův, mnohý z posluchačů si odplivl a pronesl takové tituly, které by hned tak jinému nedal. –  
     Všeobecný ráz poměrů na frontách: Všude ústup Němců, už dávno se neplní okřídlená průpověď 
ražená na začátku „blitzkrieg“, že kam jednou vkročí noha německého granátníka, již se odtud 
nevrátí – ano, z hrobu se vrátit nemůže. Visla překročena, Varšava, Lodž, Krakov osvobozeny, 
v únoru Belgie, Rýn překročen, Odra ... to už slibovaný „dějinný obrat v tomto roce“ sotva přijde. 
     Černá skvrna v tomto válečném tažení – letecký útok na Prahu, mnoho lidských životů, hmotná 
škoda, byl zle poškozen klášter Emauzy s historickými a uměleckými památkami. 
     Místní zpráva: Vánoční prázdniny ve školách od 21. prosince 1944. Po Novém roce byly 
prodlouženy, aby se ušetřilo paliva. Dětem byly dány úlohy, jež měly doma napsat a po určité lhůtě 
přijít do nevytopené školy pro další. Nejhůř na tom byly první třídy, kde se děti měly teprve učit číst 
a psát. 
    Uprchlíci z východních oblastí Německa přijížděli do „protektorátu“! Sem 16. února, ve školách 
byl jim upraven prostor po odklizení lavic naskládaných do kouta třídy, na zem nastláno slámy, 
v nohách upevněna prkna, aby se sláma nerozlézala ... Bylo to „cikánské“ živobytí. „Führer“ jim to 
nařídil. Zdálo se, že ani nereptají. Většinou to byly staré osoby, ženy a děti. Ředitel školy měl 
povinnost pomáhat jim v kanceláři, i někteří učitelé. Němci chovali se slušně. Přec však vyskytly se 
ukázky zpupnosti etc. Např.: Nedostávalo se paliva. Ředitel národní školy v debatě s jedním 
vedoucím těch uprchlíků, též ředitelem školy, pronesl návrh, že by snad uprchlíci mohli se vypravit 
do lesů a dříví si sami opatřit. Byl však ředitelem (Ludwig) energicky odbyt, co si to dovoluje, 
„copak nevíte, koho před sebou máte?“...“ 
 

(Pokračování  příště)                                                  Ivana Hoyerová 

Nedělní chvilka poezie 
 

Když v tichý večer cestou jdu 
tak sám já v polích domů – 
tu cítím něco v srdci svém, 
co, říci já nemohu – 
to rozezpívá v duši mé 
tak tichounce a jemně – 
písničku mého domova 
má krásná rodná země – 
šli ženci do polí a sbírali úrodu 
Bůh slunnou dal jim k tomu pohodu – 
vše jásalo a vzduch se chvěl 
skřivan svou píseň k nebi pěl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z knihy Jaroslava Foglara „Když duben přichází“ vybral Josef Hořejší, nejstarší,  

obrázek „Žně“ dodal Josef Hořejší, nejmladší 


