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„Každý z nás potřebuje víc lásky, 

než si zaslouží“ 
(sv. Matka Tereza) 

 
Milí farníci! 

Výše napsaný citát od Matky Terezy je vždy a znovu překvapující, snad až pro-
vokující, protože ta „naše spravedlnost“ přece jasně definuje, že si každý zaslouží 
jen tolik lásky, kolik si zaslouží… Co je nad to, je „nespravedlivé“. Svatí vždy 
dráždili svoje okolí, protože vybočovali ze zajetých kolejí a mysleli jinak, než vět-
šina. To je mnohdy vyřazovalo z „normálního“ života – museli někam do kláštera, 
nebo mimo civilizaci, do misií, nebo do soukromí, kde psali, tvořili a modlili se. 
V „normálním“ životě není moc místa pro Boha a Jeho Spravedlnost. 26. února 
začne Popeleční středou doba postní, což, jak dobře víte, nikdo veřejně neslaví – 
ulice nejsou vyzdobené k oslavě trpícího Krista, nikdo neprodává třeba preclíky ve 
tvaru trnové koruny, nikdo neslaví odpuštění hříchů, nikoho nezajímá Bůh, který 
touží odpouštět hříchy skrze kněze čekajícího na kajícníky v promrzlé zpovědni-
ci… Ale čokoládoví zajíčci a vajíčka v barevných obalech již na nás od ledna vese-
le číhají v regálech supermarketů. Jo, svatost je cesta, po které se nikomu nechce… 
Tak těm věrným křesťanům, kteří vstupují rozjímáním křížové cesty do proudu 
Boží milosti, přeji co největší radost z následování Krista a svatý požehnaný půst †! 

 

Pater Petr 

 

VII. mezifarní společenský večer 
Sedmý mezifarní společenský večer se konal dne 24. 1. 2020 v kulturním domě 
v Hlubyni. Akci navštívili farníci otců Petra Misaře, Jozefa Gumenického a Ma-
riusze Klimczuka. K tanci i poslechu zahrála hudební skupina Eleonor Richarda 
Nováka. Večer zahájili svým slovem březnický administrátor otec Jozef Gumenic-
ký spolu s moderátorkou z rožmitálské farnosti. Poté následovalo předtančení děv-
čat. Tanečnice při svém vystoupení krásně rozvedly téma večera a protančily se 
všemi ročními obdobími. Bohatý program večera myslel i na děti, kterých bylo na 
akci opravdu požehnaně. Děti si s organizátory zatančily na písničky nejen od Dá-
dy Patrasové. Dospělí se pak mohli naučit tanec zvaný belgičák. Za zmínku stojí i 
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soutěž o ceny, které byly velmi pěkné. Největší radost nepochybně udělala cena 
hlavní, kterou byl televizor. Bylo jistě Božím řízením, že ji vyhrál pán, kterému se 
jeho vlastní přístroj nedávno rozbil. Téma večera bylo rozvedeno i v půlnočním 
překvapení. Při něm si účastníci připravili krátkou scénku na motivy slavných 
houslových koncertů Antonia Vivaldiho. Na závěr bych jménem organizátorů ráda 
poděkovala všem dobrovolníkům nejen z farností Starý Rožmitál a Březnice za 
pomoc s organizací akce a přípravou sálu, otci Mariuszovi Klimczukovi za záštitu 
nad akcí, zvlášť proto, že to bylo naposled (během večera se otec milými slovy 
s akcí rozloučil), a všem, kdo jakkoli přispěli k pěknému průběhu večera. 
 

                                     Za organizátory Jarka a Petr Blažkovi, Honza Novotný 

 
POSTNÍ TAMMÍM 2020 

V pražském semináři proběhne již tradičně duchovní víkend pro mladé muže, ten-
tokrát na téma „Učit se od Mistra“. Je to nabídka k setkání mladým mužům ve vě-
ku od 15 do 30 let. Akce se bude konat v termínu od 20. do 22. března 2020. Více 
informací na www.seminar-praha.cz. Email: tammim@signaly.cz.  

Předem děkuji a modlete se za nás! Vojtěch Razima, bohoslovec. 
 
Pan Josef Hořejší oslavil 90 let! S celou rožmitálskou farností mu přejeme radost 
z daru života podle víry a požehnání od Pána, aby k Němu jeho usměvavá tvář při-
táhla i tu nejmladší generaci. Děkujeme jemu i manželce Heleně za svědectví věr-
ného a poctivého křesťanského života. Bůh Vám žehnej +! 
_________________________________________________________________ 

 

Zprávy a oznámení 
Postní doba 
Dobu postní zahájíme 26. února – Popeleční středou – dnem přísného postu. Po-
božnost křížové cesty bude vždy v pátek a v neděli půl hodiny přede mší sv. 
 

Schůzka farní rady 
Schůzka farní rady se uskuteční ve čtvrtek 12. března od 19,00 na faře. 
 

Festival Jakuba Jana Ryby 
3. ročník už klepe na dveře, zahájen bude 26. dubna 2020 v rožmitálském Podbrd-
ském muzeu. Letos však pořadatel nezískal grant od Ministerstva kultury, a proto 
shání finanční prostředky prostřednictvím kampaně na Hithit.com. Podpořit ho lze 
i tím sebemenším darem, za nějž si dárce může vybrat i milou odměnu. Více zde: 
https://www.hithit.com/cs/project/5607/festival-jakuba-jana-ryby-aneb-nechte-
rybu-vyplout  
 

Rok 800. výročí narození sv. Zdislavy – Jablonné v Podještědí 
Jubilejní pouť ke sv. Zdislavě se uskuteční v sobotu 30. 5. 2020. Vyzýváme farní-
ky k přihlášení se na tuto pouť, seznamy budou k dispozici v kostelích. 
 

Podsedáky do farního kostela 
Prosíme ženy, které by byly ochotné podílet se na ušití nových podsedáků do la-
vic farního kostela, aby se přihlásily sl. Ivaně Hoyerové. 

https://www.hithit.com/cs/project/5607/festival-jakuba-jana-ryby-aneb-nechte-rybu-vyplout
https://www.hithit.com/cs/project/5607/festival-jakuba-jana-ryby-aneb-nechte-rybu-vyplout


Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 24. února do 8. března 2020 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

farní kostel Povýšení sv. Kříže filiální kostel sv. Jana Nepomuckého 

Pondělí 24. 2.  ---    

Úterý 25. 2.  ---   
18,00 farní společ. 
Panský dům 

Středa 26. 2.  
Popeleční středa 
18,00 Za Marii Stoulilovou a rodiče 

  
14,30 mše sv.  
Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 27. 2.    
17,00 

mše sv. – fara 
 

Pátek 28. 2.  
17,00 svátost smíření, 17,30 křížová cesta 
18,00 Za Josefa a Františku Drechslerovy 

   

Sobota 29. 2.      Farní turnaj ve st. tenise 

Neděle 1. 3. 
1. neděle postní, 8,00 křížová cesta 
8,30 Za rod Částků a dar zdraví 
Třemšínská kvítka, Farní kavárna 

  
10,10 
b. sl. 

11,15    
mše sv.  

Pondělí 2. 3.  ---    

Úterý 3. 3.  ---    

Středa 4. 3.  
18,00 volná intence 
Po mši sv. adorace 

  
14,30 mše sv.  
Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 5. 3.   18,00    
far. spol. 

17,00 mše sv.  

Pátek 6. 3.  
1. pátek, Hodina Božího milosrdenství 
17,00 adorace, svátost smíření 
18,00 Za Františku a Josefa Drechslerovy 

   

Sobota 7. 3.  
1. sobota 
9,00 volná intence 

    

Neděle 8. 3. 
2. neděle postní, 8,00 křížová cesta 
8,30 Za Marii Zíbovou a celý rod 

 
10,10 

mše sv. 
11,15 
b. sl. 

 



Po velice úspěšném CD s  velkolepým latin-
ským Stabat Mater Jakuba Jana Ryby (1765 – 
1815), které lze označit za nejpřekvapivější 
objev roku 2016 ověnčený prestižním oceně-
ním Diapason découverte, pokračuje vydava-
telství Tomáše Janečka Nibiru Publishers 
v objevování Rybova nevšedního hudebního 
odkazu dalším titulem.  

Tato horká novinka přináší posluchačům ve 
světové premiéře výběr z Rybova rozsáhlého 
duchovního díla, v němž zcela dominantní roli 
zaujímají na jedné straně velké hudební formy 
– latinské mešní skladby, jichž Ryba zkompo-
noval více než 8 desítek, a na straně druhé drobné árie, jež byly v hudební praxi tehdejší 
doby většinou vkládány na vhodná místa v liturgii, a jejich textová složka byla na rozdíl od 
mší velice variabilní.  

Missa solemnis in C pro Festo Resurrectionis (Slavnostní mše C dur pro svátek 
Zmrtvýchvstání) patří v této dosud téměř nepoznané oblasti autorovy tvorby k tomu nej-
hodnotnějšímu. Ryba ji vytvořil v roce 1788 po svém příchodu do Rožmitála a lze předpo-
kládat, že byla jednou z prvních mší, kterou ve svém působišti napsal. Ambiciózní kompo-
zice s vzhledem k textu příznačně citlivě vedenými hlasy umocněnými pozoruhodnou in-
strumentací ve skvělém podání vynikajících interpretů pod taktovkou Zdeňka Klaudy vní-
mavé posluchače jistě zaujme nejen vroucí i oslavnou zbožností svého tvůrce, ale vzhle-
dem k jeho věku i vyzrálým hudebním zpracováním. 

Ve společnosti skladby určené největšímu svátku celého liturgického roku se skvěle vy-
jímá i pět latinských árií ze souboru Octo ariae et duetto (Osm árií a dueto), který Ryba 
připravil k tisku v roce 1808. Díky vydání notových partů se tehdy rychle rozšířily po čet-
ných kůrech a dosáhly tu značné obliby, o čemž svědčí i jejich dochované rozličné úpravy 
a textové varianty. Autor v nich zhudebnil pozoruhodné středověké texty sv. Ignáce 
z Loyoly a sv. Bernarda z Clairvaux a vybrané části starozákonních žalmů. Rybovo kom-
poziční mistrovství, cit pro zhudebňovaný text a důraz na jeho význam i barvitá instrumen-
tace s využitím sólových nástrojů se tu ukazují na mnohem menší ploše, ale o to výmluvněji.  

Salve Regina (Zdrávas Královno) z roku 1809 na text středověké antifony, který Ryba 
zhudebnil mnohokrát, s polyfonicky vedenými hlasy za doprovodu varhan patří svou kom-
poziční úrovní k tomu nejlepšímu, co se z Rybova díla zachovalo. 

Z Rybova rozsáhlého díla je zatím na CD k dispozici jen zlomek. Tento titul bude proto 
jak pro znalce Rybova díla, tak pro hudební laiky, kteří se s ním teprve seznamují, zcela 
jistě překvapením. A zajisté vás pohladí po duši…  

CD můžete zakoupit v Podbrdském muzeu nebo za zvýhodněnou cenu u I. Hoyerové. 
 

Ivana Hoyerová, Společnost Jakuba Jana Ryby 
 

Více informací najdete na: https://www.nibiru-publishers.com/detail/missa-solemnis-1/#tab-content2  
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