
Změny časů bohoslužeb 
Současně s návratem k normálnímu středoevropskému času se mění i čas konání bohoslužeb 
v městském kostele v Rožmitále. V úterý a ve středu bude sloužena mše sv. již od 17.00 hod. Ostatní 
mše (čtvrtek, pátek a sobota) zůstávají ve stejnou dobu jako dosud. 
 

Mše o svátcích zemřelých 
Slavnost Všech svatých v letošním roce připadá na neděli 1. listopadu a mše sv. ve Starém Rožmitále, 
Hvožďanech a Bohutíně budou v obvyklou dobu (8.15, 9.45 a 11.30). Na dušičky v pondělí 2. listopadu 
pak budeme slavit mši sv. za všechny věrné zemřelé v městském kostele v Rožmitále od 18.00 hod.  
 

Upozornění 
Ve středu 4. listopadu budu mít večer přednášku na Dobříši. Z této příčiny odsloužím mši sv. v tento 
den již ráno od 8.00 hod. Mše ve čtvrtek 5. listopadu pak bude navečer od 17.00 hod.   
 

Sbírka na Charitu  
V neděli 1. listopadu  budou kostelní sbírky určeny na  podporu činnosti českobud. diecézní Charity. 
 

Mše v domově důchodců  
První listopadová mše v domově důchodců je plánována na čtvrtek 5.11. od 14.30 hod. v kapli domova. 
 

Odklízení listí a sázení stromů 
V sobotu 7. listopadu prosím o pomoc s úklidem listí v okolí našeho farního kostela. Začátek 
brigády plánuji na 8.30 hod. Vezměte si, pokud máte, svoje hrábě a případně i kolečka. Listí je třeba 
dostat dolů k silnici, odkud je později odvezou technické služby. Letos bude tato tradiční brigáda 
spojena se sázením stromků, které jsme dostali díky dotaci z programu „Strom života – Nadace 
Partnerství“. Dotaci zajistil pan Ing. Rudolf Mareš ml., který také bude sázení vést. Kdo by tedy měl 
chuť pomoci zasadit v okolí kostela strom pro naše potomky, ať si přinese také rýč či krumpáč. 
 

Plnomocné odpustky 
Připomínám možnost získat v době na počátku listopadu plnomocné odpustky pro duše v očistci. 
Podle ustanovení církve lze tyto odpustky získat 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den 
při návštěvě kteréhokoli kostela. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, 
modlitba na úmysl Sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání 
víry. Od  1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné 
odpustky pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.    

 
Úmysly mší svatých od 26. října do 8. listopadu 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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Když jsi úplně na dně, Bůh vždy s něčím přijde... 

 
     Mladá žena vyskočila z křesla hned, jak uviděla chirurga vycházet z operačního sálu. Ptala 
se: „Jak se daří mému synovi? Bude v pořádku? Kdy ho mohu vidět?“ Chirurg odpověděl: „Je 
mi to líto, dělali jsme, co bylo v našich silách, ale váš syn to nepřežil.“ 
     Anna se v pláči ptala: „Proč děti dostávají rakovinu? Copak o ně už Bůh nestojí? Kde jsi byl 
Bože, když tě můj syn potřeboval?!“ 
      Chirurg se zeptal:„Chcete být na chvíli o samotě se svým synkem předtím, než ho odvezou 
na univerzitu?“ Anna požádala sestřičku, aby zůstala s ní, dokud se nerozloučí se svým synem. 
Láskyplně přejela svými prsty přes kaštanové, kučeravé vlasy. „Chtěla byste si nechat na 
památku pramínek vlasů?“ zeptala se sestra. Anna naznačila, že ano. Sestra odstřihla chlapci 
malý pramínek vlasů, vložila do plastového sáčku a podala ho Anně. 
     Byl to Tomášův nápad – darovat své tělo univerzitní nemocnici ke studiu. Říkal, že by to 
mohlo pomoci někomu jinému. 
     Nejdříve jsem řekla ne, ale Tomáš mi řekl: „Mami, já už to tělo nebudu potřebovat, až 
zemřu. Ale možná to pomůže jinému člověku, jinému malému chlapci, aby mohl strávit 
s mámou víc času, než já...“ Můj Tomáš měl zlaté srdce. Vždy myslel na ostatní. Vždy chtěl 
pomoci jiným, pokud mohl... 
     Anna prošla nemocnicí naposledy poté, co tam strávila téměř šest měsíců. Tašku 
s Tomášovými věcmi položila na sedadlo v autě vedle sebe. Cesta domů byla velmi těžká, ještě 
těžší bylo pak vstoupit do prázdného domu. Tomášovy věci a sáček s vlasy odnesla do jeho 
pokoje. Začala ukládat modely autíček a ostatní osobní věci v jeho pokoji přesně na místo, kde 
si je vždy ukládal on. Lehla si napříč přes jeho postel, přitlačila k sobě jeho polštář a vyplakala 
se, až únavou usnula... 
     Bylo okolo půlnoci, když se Anna vzbudila. Vedle ní na posteli ležel složený dopis. 
V dopisu stálo: 
     „Drahá maminko, 
     Vím, že ti budu chybět, ale neboj se, že na tebe někdy zapomenu anebo tě přestanu mít rád 
jen proto, že nejsem vedle tebe, abych ti řekl „mám tě rád“! Stále tě budu milovat, mami, 
dokonce každý den víc a víc. Jednoho dne se opět uvidíme. Do té doby, pokud bys chtěla, mohla 
by sis adoptovat malého chlapce, abys nebyla tak sama; mně by to nevadilo. Mohl by mít můj 
pokoj a všechny mé staré věci, aby si s nimi mohl hrát. Ale pokud by ses rozhodla pro holčičku, 
asi by se jí nelíbily stejně věci jako klukům. Musíš jí koupit panenky a holčičí věci, však ty víš. 
Nebuď k vůli mně smutná, maminko. Tohle tady je skutečně nádherné místo. Děda a babička se 
se mnou přivítali hned, jak jsem přišel a ukázali mi to tady, ale bude mi trvat mnoho času, než 
to všechno poznám. 
     Andělé jsou takoví správní. Velmi rád se na ně dívám, když létají. A víš co? Ježíš nevypadá 
jako na žádném obrázku. Ano, ale když jsem ho uviděl, hned jsem věděl, že je to on. Sám Ježíš 
mne vzal za Bohem Otcem. A hádej co, mami! Seděl jsem Bohu na kolenou a mluvil jsem s ním, 

Po    26.10. mše sv. není Po    2.11. 
M 18.00 ! 

Za všechny věrné zemřelé 

Út    27.10. 
M    17.00 ! 

Za rodinu Beranovu  
a  Lašťovkovu 

Út    3.11. 
17.00 ! 

Za děti a vnoučata 

St    28.10.   
M    17.00! 

Na dobrý úmysl St    4.11.   
m    8.00! 

Za Karlu a Františka Milcových a 
Josefa Lišku  

Čt    29.10.   
m  

Za † Růženu Hajchlovou a celý 
rod 

Čt    5.11. 
M 17.00 ! 

Za Františka Kulovaného, 
manželku a dceru Marii 

Pá    30.2.      
M    

Za Marii Hochmutovou a celý rod 
Hochmutových 

Pá    6.11.             
M 

Za Ludvíka Brožka, Karla Vránu  
a d. v o. 

So    31.10.   
M 

Za † Marii Znamenákovou a její 
rodiče 

So    7.11.   
M 

Za Mirumila Pechara, rodiče 
z obojí strany, vnuka Míšu, 
sourozence a d. v o. 

Ne    1.11.   
R  

Za Růženu a Rudolfa Zajíčkovy, 
rodiče a sourozence 

Ne    8.11.   
R   

Za Evu a Františka Hořejší, dceru 
Evu a vnuka Rudolfa Jarolíma 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



jako kdybych byl někdo velmi důležitý. To bylo tehdy, kdy jsem mu řekl, že ti chci napsat dopis, 
abych ti řekl sbohem a všechno ostatní. Ale věděl jsem, že to není dovoleno. No a víš co, mami? 
Bůh mi podal jeho vlastní pero a papír, abych ti napsal tento dopis. Ten anděl, co ti má donést 
tento dopis, se myslím jmenuje Gabriel… 
     Bůh mi řekl, abych ti dal odpověď na jednu otázku, na kterou ses ho ptala – kde byl, když 
jsem ho já potřeboval? Bůh mi řekl, že byl na stejném místě se mnou tak, jak byl se svým synem 
Ježíšem, když byl na kříži. Byl přesně tam, a tak je vždy se všemi svými dětmi. Málem jsem ti 
zapomněl říct, že už mě nic nebolí. Všechna ta rakovina zmizela. To mě těší, protože jsem 
nemohl už víc vydržet tu bolest a Bůh už také nemohl vidět, jak moc se trápím. To bylo tehdy, 
když ke mně poslal Anděla milosrdenství. Anděl mi řekl, že jsem speciální zásilka. To je, co? 
 

Podepsáno: S láskou od Boha Otce, Ježíše a ode mne…  
 

„A pokud jsi už na úplném dně, Bůh má vždy něco pro tebe…“ 
text kolující na internetu 

  
NEVADÍ  

 

Č lověk je nerozumný,  nelogický a sobecký -  
to  nevadí ,  mi lu j  ho.   

Když konáš dobro,  př i č í ta j í  to  tvému egu -  
to  nevadí ,  kone j  dobro.   

Jest l i že  uskutečníš své cí le,  ob jevíš jednou,  
že máš fa lešné přátele  a pravé nepřátele -   

to  nevadí ,  uskutečňuj  své cí le.  
Dobro,  k teré dnes vykonáš,  je zí t ra zapomenuto -  

to  nevadí ,  kone j  dobro. 
 

Čestnost  a upř ímnost  tě  č i n í  zran i te lným -  
to  nevadí ,  buď  př ímý a čestný.  

To,  co js i  budova l  celý rok,  
je zn ičeno během chví le  -  

to  nevadí ,  buduj .   
Někdy pomůžeš l idem a on i  to  odmítaj í  -  

to  nevadí ,  pomáhej  j im.   
Dáš svě tu  to  ne j lepší  ze sebe 

a odměnou je t i  kopanec -  
to  nevadí ,  dávej  to  nej lepš í ,  co v tobě  je .   

 

(b l .Matka Tereza z Kalkaty)  
 
 

     Z historie 96. část – zápisy Václava Matouška (18.) 
 

     V našem historickém seriálu ještě pokračujeme zápisy V. Matouška, které se týkají působení 
P. Josefa Průši. 
     „P ři svém nastoupení zde nemohl se hospodářství farního chopiti, ježto bylo po částech 
pronajato menším zemědělcům, ponejvíc ze Starého Rožmitála. Když však po r. 1948 bylo tu zřízeno 
JZD s Antonínem Pazderníkem v čele, stali se jeho členy všichni nájemci farních pozemků a jiní 
občané. Centrum družstva bylo na faře, k čemuž především dobře posloužily farní hospodářské 
budovy. Duchovní správce všemožně podporoval JZD, se svým skromným hospodářstvím stal se jeho 
členem a chápal se bez ostychu každé práce. Leč toto družstvo pro lhostejnost a liknavost některých 
členů se rozešlo a ustaveno bylo druhé, k němuž zase dal základ býv. hospodářský statek 
s hospodářskými budovami i s některými místnostmi rozlehlé fary, opět za podpory duchovního. 
Předsedou toho druhého JZD byl bývalý rolník František Burle. Krom farního statku přistoupilo 
mnoho dalších hospodářství ze vsi za těmi dřívějšími, až krom záhumenků a zahrad byla všechna 

půda v JZD. Leč i na tom však nezůstalo a veškeré hospodářství družstva převzal státní statek. 
Duchovní i tuto akci podporoval, odstraniv dřív všechno, co by činnosti kolektivu překáželo. Např. i 
garáž pro své osobní auto přeložil do přízemní místnosti u kaplanek, ač méně pohodlných, než měl 
dřív. 
     Není třeba připomínat, že se život na faře změnil k nepoznání proti dřívějším dobám. Pokud 
duchovní měl sám hospodářství, měl také pracující personál, jak na dřívějších listech knihy je 
uvedeno, a chválí se tam staří poctiví pracovníci, svědomití dělníci, kteří často bývali „pravou 
rukou“ faráře. Ježto farní úřad vedl všechnu agendu týkající se osobních záležitostí osadníků. Do 
matrik byli všichni zapsáni po vykonaných církevních funkcích: narození, oddaní a zemřelí. Byly tu 
školy i jiné povinnosti. Když farní statek převzal nájemce, tehdy „idylický“ život fary se valně 
porušil. I dřív byly v něm četné události, které vybočovaly z normálního chodu, nejslavnější snad 
visitace biskupská, nepříliš častá, někdy návštěva pana patrona, když zavítal do Rožmitála a do 
Roželova, každého roku se prováděla vizitace vikářská spojená s náboženskou zkouškou školní 
mládeže, byly tu misie, pouti aj. Církevní slavnosti, původně konané jen v kostele farním, dlouho za 
velmi dobré hudby a zpěvu za ředitelů kůru z řad řídících učitelů, přispívaly k zvýšení živého ruchu 
zde. Po odchodu nájemců život na faře se uklidnil, nebývalý pořádek tu nastal za osobního děkana p. 
Jaroslava Podhradského, který zavedl v úřadování a v pořadu bohoslužeb, který také sám přesně 
dodržoval. Tehdy se přihlásily různé nesnáze, když např. odpadla již dříve pomoc pensisty v.v. 
p. Gerharda Kordule, bisk. notáře a čestného konsist. rady, dvě kaplanská místa, katecheta – horlivý 
kněz náhle zemřel atp. Náboženství ve škole není vyučováno, vedení matrik převzal stát, ač veškeré 
církevní funkce jsou vykonávány. Jak jsem již napsal, mohl se nynější duchovní věnovat práci pro 
kolektiv – JZD, pracoval též na opravách kostela i fary přiloživ sám ruku k dílu podle starého 
lidového hesla, že práce nehanobí člověka. Ač byl kostel r. 1933 pečlivě obnoven, přec jen ukážou se 
občas nějaké závady, které se vysvětlí také velkým stářím budovy, počasím aj. Tak např. v severní 
lodi kostela sv. Václava začala pracovat voda, která i jinde škodila, muselo být upraveno těsné 
sousedství budovy, zvlášť když byla šindelová střecha kostela vyměněna za tašky. Tu byla velmi 
poškozena hradbička, která uzavírala zákoutí mezi hlavní lodí a loděmi křížovými, prostora za nimi 
brzy se vždy naplnila různými stromky a keři, které tu též podporovaly vlhkost a musely být částečně 
odstraňovány, o vykácení některých stromů na starém hřbitově již bylo psáno, že to bylo nutné při 
rozšiřování silnice a pro špatný stav některých starých stromů. Jednu lípu u sochy sv. Jana 
u kaplanek porazil vítr, první z těch čtyř lip, kdysi u pomníku vsazených přišla pryč již v dřívějších 
dobách. 
     Jaké změny byly provedeny na hospodářských budovách, na to již duchovní správa vliv neměla. 
Postavili velký kurník pro chov slepic na zahradě k farním chlévům, když ten chov byl opuštěn, 
použili té stavby k jiným účelům, stejně tak menší budovy postavené nahoře u hřbitova. Část farní 
budovy byla postoupena pro účely JZD a pak Státního statku, a to v místnosti v západní části dlouhé 
farní budovy, kam byl zřízen vchod ze dvora. Na zahradě byl zřízen včelín, kde umístili asi 60 včelích 
úlů. Na faře snad vždycky se včely pěstovaly. Největší a nejznámější změna na stavbě kostela 
povstala změnou krytiny střechy nad lodí, jež byla kryta do té doby šindelem. Za dávných dob 
krytinou byly tašky – prejzy, jak zápis v Zádušní knize potvrzuje, tu byly vyměněny za šindel, ale 
s tím, že musí být červeně natřen (!), aby barva čerstvého šindele v krajině příliš „nekřičela“ – 
nebyla nápadná. Zbytky té prejzové krytiny zůstaly na bráně na starý hřbitov u kaplanek a místem na 
zdi zahrady, ale odtud byly sundány pro chatrný stav. Na střechu byly dány tašky ploché (jde 
o omyl, protože P. Průša opatřil krytinu prejzovou, šindel zůstal pouze na báni věže – pozn. 
Ing. I. Hoyera). Práce ujal se sám duchovní správce, osobní děkan Josef Průša s pomocníky Janem 
Blažkem, Františkem Sadílkem a Josefem Drechslerem. Předtím byla věžička sanktusová kryta 
plechem, místo krátkým šindelem jako na velké báni, plech byl natřen červeně. Uvažuje se, aby také 
velká báň byla kryta plechem, pro báň na velké věži řezali na Obžeře zmíněný krátký šindel dole 
zaokrouhlený, vypadané šindele byly nahraženy novými. Šindelová krytina jistě brzy vymizí, již je 
vlastně teď vzácná.“ 
 

(Pokračování  příště)                                                  Ivana Hoyerová 
________________________________________________________________________________ 

 

Zprávy a oznámení 
 

Výtěžek sbírky na misie 
Při sbírce na misie, která se konala v neděli 18. října se vybralo v Rožmitále 16.297,- Kč. 
Hvožďanští věřící vybrali 3.256,- Kč a bohutínští 4.666,- Kč. Všem dárcům srdečně děkuji.  


