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Drazí farníci!
Vstoupili jsme do nového církevního roku, tak vás v něm vítám i prostřednictvím našeho
zpravodaje. Každý začátek si žádá nějaké motto, nebo předsevzetí… Hm…, co by to tak mohlo
být…, co třeba přát si, aby nás právě skončený rok Božího Milosrdenství provázel svými nadčasovými myšlenkami? Ano, měli bychom se k nim vracet a pomalu vstřebávat, protože čas nám
přináší mnoho pozemských starostí a jeden rok je málo na osobní zpracování tak hutného „materiálu“.
Níže vám kopíruji z internetu podněty k prožití aktuální adventní doby. Schválně uvádím
zdroj, abyste si nemysleli, že jsem tak moc převzdělaný vševědec, internet může sloužit i Božímu království a vy starší, kteří touto technikou nevládnete, můžete mít podíl na tom, co již někdo zpracoval a šířit to dál…, ať dobré věci slouží dobrým lidem…
Přeji vám pokojný advent a zvu vás na středeční roráty v sedm hodin ráno v městském kostele.
Pater Petr

ADVENTNÍ VÝZVA
V adventní době zaznívají silné výzvy k pokání a obrácení. Pokání podle Božího slova ale neznamená obrátit se jen k sobě samému, ke svým slabostem, chybám a hříchům. Pokání v první
řadě znamená obrátit se k Bohu. Zdroj života totiž není v nás samých. Zdroj naplněného života
je v Bohu! A tento zdroj se nám v Ježíši Kristu přiblížil na dosah.
NĚKOLIK NÁVRHŮ K PROŽITÍ ADVENTU
-

Věř, že Bůh může a chce vstoupit do každé oblasti tvého života. Zvi Ho do všeho, co jsi a co
prožíváš. Jen ve spojení s ním totiž dokážeš proměnit své srdce a realitu, ve které se nacházíš!
Najdi si čas pro komunikaci s Bohem v modlitbě i ve ztišení.
Naslouchej Božímu slovu četbou Bible.
Smiř se s Bohem, s druhými i sám se sebou.
Vnímej pozorněji chvíle, kdy můžeš svou víru uplatňovat láskou.

Vánoční bohoslužby
24. 12.

25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1. 2017

15,00 – vánoční setkání s dětmi – Rožmitál – městský kostel
22,00 – „půlnoční“ – vigilie slavnosti Narození Krista + Česká mše
vánoční Jakuba Jana Ryby – Starý Rožmitál – farní kostel
22,00 – „půlnoční“ (bohosl. slova) – Bělčice
8,30 – slavnost Narození Krista – Starý Rožmitál – farní kostel
10,10 – Hvožďany
11,15 – Bělčice
8,30 – svátek sv. Štěpána – Rožmitál – městský kostel
10,10 – Hvožďany
17,00 – Česká mše vánoční (koncert) – Rožmitál – městský kostel
18,00 – svátek sv. Jana ev. – Rožmitál – městský kostel
18,00 – Rožmitál – městský kostel
18,00 – Rožmitál – městský kostel
18,00 – svátek Sv. Rodiny – Rožmitál – městský kostel
17,00 – Bělčice
23,45 – adorace a svát. požehnání – Starý Rožmitál – farní kostel
8,30 – slavnost Matky Boží P. Marie – Starý Rožmitál – farní kostel
10,10 – Hvožďany

Restart (ohlédnutí za akcí mládeže)
V pátek 18. 11. jsme s kamarádem Honzou Novotným ze sousední farnosti vyrazili na
Diecézní centrum života mládeže na Ktiši. Konalo se zde víkendové setkání účastníků letního
tábora Enter. Účastníci Restartu, jak se setkání jmenovalo, byli převážně ve věku 15-23 let.
Patřili jsme tedy mezi nejstarší, přesto jsme si víkend velmi užili.
Přijeli jsme přesně včas; právě, když svolávali na večeři. Po ní jsme se rozdělili do skupin, v
nichž jsme vzpomínali na prázdninové setkání. Také na zde daná předsevzetí a jak se nám je
podařilo plnit. Skupinky, následovala adorace. Poté jsme si až do večerky užívali stolních her,
fotbálku, či klábosení s ostatními účastníky.
Sobota byla ve znamení promluv papeže Františka. Otec Vojta Vágai nám připomněl některé
z myšlenek Svatého otce. Zopakoval nám papežovo varování před úskalími vegetativního života
(tzv. pohovková mládež). Povzbuzoval nás ke snění a snaze přetvářet svět k lepšímu. Ve druhé
promluvě připodobnil příběh o Zacheovi ke třem překážkám v poznání Ježíše v každodenním
životě:
1. Zacheova malá postava – připodobněná k docenění sebe sama.
2. Zacheův výstup po kmeni na strom – připodobněn k překonání svého ostychu a vydání se
všanc.
3. Reptající zástup – připodobněn k lidem, kteří nás odrazují od dobra, které chceme vykonat.
Zamyšlení, následovaly diskusní skupinky a odpolední hry.
Vyvrcholením dne byly večerní chvály s možností svátosti smíření. Po chválách jsme měli
možnost ztišení se v kapli nebo si užít her s ostatními účastníky.
V neděli po obědě jsme odjížděli do svých domovů naplněni úžasnými zážitky a nabiti silou
do nadcházejících dnů.
Petr Blažek

Jakub Jan Ryba: Stabat mater
Vztah Jakuba Jana Ryby k Plzni je prostoupen vděčností skladatele místu, kde nikdy nežil, a přesto zde
bylo jeho kompoziční umění oceněno ještě za jeho
života. Dočkal se zde nejen úcty a obdivu, které byly
korunovány udělením čestného měšťanství v roce
1805, ale také finanční podpory svého syna Viléma na
studiích. Ryba byl odhodlán vynaložit všechny své
schopnosti, aby se za tato dobrodiní mohl Plzni co
nejvíce odměnit.
Z více než stovky skladeb, které Ryba Plzni věnoval, vyniká latinské oratorium Stabat mater z roku 1805
– vrcholné a možná nejzávažnější dílo jeho tvorby.
K jeho kompozici byl pohnut svým přítelem Františkem Křepelkou, tehdejším ředitelem kůru
u sv. Bartoloměje. Ryba si tohoto díla jistě velmi vážil, neboť je zmínil, jak ve svém „Denníku rodinném“, tak ve veršovaném životopise z roku 1806. Dílo bylo věnováno radnímu Františku Mattasovi,
který dohlížel na hudbu v plzeňských chrámech. Skladba, která vyniká skvělou instrumentací, byla
určena pro vyspělý plzeňský kůr s vynikajícími pěvci a hudebníky, s jehož vysokou interpretační
úrovní Ryba počítal.
Podle Rybových vlastních slov bylo zkomponováno za 6 týdnů právě v době, kdy „zápasil se
svým obyčejným neduhem“. I když neznáme přesné projevy Rybovy nemoci, která byla patrně psychického rázu a znemožňovala mu vykonávat práci ve škole, můžeme předpokládat, že mu jeho změněný duševní stav umožnil dotknout se až samé hranice vlastních kompozičních možností.
Zůstane paradoxem, že se toto monumentální
duchovní dílo dosud nedočkalo četnějších provedení. Jeho notový materiál byl vydán až v roce
2015 a o rok později je dílo vůbec poprvé profesionálně nahráno.
Nahrávku tohoto závažného, duchovně hlubokého a technicky velmi náročného díla zdobí
brilantní a procítěné výkony vynikajících pěvců –
Simony Šaturové, Markéty Cukrové, Jamese
Kryshaka a Adama Plachetky, pěveckého sboru
Martinů Voices a vynikajícího orchestru L'armonia terrena pod vedením Zdeňka Klaudy. Věříme,
že právě díky ní získá Stabat mater Jakuba Jana
Ryby nejen trvalé místo mezi nejvýznamnějšími
klenoty české duchovní hudby, ale svým poselstvím naděje vyvěrající z Kristovy oběti, kterou
při kompozici díla tak silně vnímal i sám autor,
osloví co nejširší okruh posluchačů.
CD i notový materiál (klavírní výtah) si můžete zakoupit v Podbrdském muzeu. Členové
SJJR je mohou získat za zvýhodněnou cenu
v sídle SJJR, v budově ZUŠJJR na Náměstí.
Společnost Jakuba Jana Ryby
_________________________________________________________________________________________________________________________
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Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 5. do 18. prosince 2016
Starý Rožmitál

Den

farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí

5. 12.

mše svatá není

Úterý

6. 12.

mše svatá není

Středa

7. 12.

7,00 mše sv. ze slavnosti
sv. Mikuláše, roráty

Čtvrtek

8. 12.

Slavnost Panny Marie počaté
bez poskvrny prvotního hříchu
18,00 Za Ivana Hoyera a rodiče
Po mši sv. adorace

Pátek

9. 12.

17,00 svátost smíření
18,00 volná intence

Sobota

10. 12.

Neděle

3. neděle adventní
11. 12. 8,30 Za Růženu a Josefa Foučkovy
a rody Foučků a Tesků

Pondělí

12. 12.

mše svatá není

Úterý

13. 12.

mše svatá není

Středa

14. 12.

7,00 mše sv., roráty

Čtvrtek

15. 12.

18,00 volná intence
Po mši sv. adorace

Pátek

16. 12.

17,00 svátost smíření
18,00 volná intence

Sobota

17. 12.

Neděle

4. neděle adventní
18. 12. 8,30 Za Marii Trčkovou, celý rod
a poděkování za uplynulý rok

Hvožďany

Bělčice

Ostatní

14,30 mše sv.
Centrum soc. služeb
18,00 farní společenství
Panský dům
18,00 mše sv.
P. M. Kozubík

17,00
mše sv.

19,00 Společ. mladých
fara Starý Rožmitál

10,10
mše sv.

17,00 mše sv. Voltuš
18,00 mše sv. 17,00 Adventní koncert
P. M. Kozubík ZUŠJJR městs. kostel

17,00 mše sv. 19,00 Společ. mladých
ván. koncert fara Starý Rožmitál
10,10
mše sv.

