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Ave Maria! 
 

Drazí bratři a sestry,  

je před námi opět nádherný mariánský měsíc, na jehož začátku nás přiví-
tá svatý Josef, snoubenec svaté Panny, dělník co do profese, ale světec co do 
vztahu k Bohorodičce a Božímu Synu… Dělnické profesi se mezi mladými dneš-
ní doby moc nedaří – všichni se snaží studovat co nejdéle a podle toho vypadá i 
osobní život – věční studenti, závislí na svých rodičích, nedozrálí v odpovědnosti 
za sebe i za svět… Doktorský titul či promoce nezaručí nikomu kvalitní život.  

Jednou jsem pozdravil člověka v jeho dílně slovy „Pomáhej Pán Bůh!“ a on na 
mě vykulil oči a odvětil: „Kdyby pomáhal, tak bych tu už nebyl, byl bych někde 
na jihu a za vodou a ne tady…“ Moji následující poznámku o poctivé práci odra-
zil argumentem, že do nebe stejně nepůjde… Jinému člověku, který se plácá 
v životě, motá se v kruhu problémů, jsem poradil, aby šel na radnici a požádal 
o práci. Ten pohled bych vám přál vidět… 

No, tak nevím, kam dělníci patří, ale svatý Josef se jistě přimlouvá za všechny 
poctivě pracující. Svatí a andělé tak mají stále více práce, a pak že v nebi není co 
dělat! Ať nás Matka Církve svatá Panna Maria chrání svým pláštěm. Trpělivě 
nám na mnoha obrazech a sochách ukazuje Boha a člověka v jedné osobě, Ježíše 
Krista – On je v centru našeho skutečného štěstí a naplněného života. Staň se! 

                                                                                                                   Pater Petr 
 

 

Pouť za papežem do Panamy na světové dny mládeže (I.) 
   Jak to všechno začalo? Po nejistých začátcích, kdy se nám honily hlavou obavy 
z dálky, prvních letů letadlem, jazykové bariéry i exotického prostředí, jsme se 
nakonec s Májou v posledním týdnu přihlašování rozhodli přihlásit. Jenže ouha: 
přihlášky na společný let poutníků, se kterými jsme chtěli letět, byly uzavřeny 
před měsícem. Tak nastala dlouhá doba zjišťování informací o cestování letadly a 
shánění letenek a různých formalit… 
   Vše jsme zařídili, ocitáme se 12. ledna na letišti ve Vídni. Mám oči otevřené – 
co kdyby někdo známý letěl stejným spojem. A ono opravdu: krumlovský pater 
František Žák. Sice jsem byl pouze na jeho jáhenském svěcení, možná jsme se 
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viděli na nějaké akci, ale nikdy jsme spolu nemluvili… Přesto se dáváme do řeči a 
shledáváme, že letíme stejnými letadly. Pán Bůh nám na začátku cesty seslal kap-
lana pro mládež. Po přestupu ve Frankfurtu a celkem asi po třiceti hodinách letu 
vystupujeme na letišti v Panamě. Teplotní rozdíl z našich -10°C na místních 
+30°C zvládáme dobře. Scházíme se s českou skupinkou a při západu slunce nás 
odváží autobus do Buena Visty. Cesta není taková, na jakou jsme zvyklí. Ve 
řvoucím, bohatě nasvíceným autobuse s otevřenými dveřmi a okny, s jízdním 
komfortem na úrovní legendárního vozidla V3S, zakoušíme místní temperament. 
Ten poznáváme i v bouřlivém přivítání ve farnosti Pražského Jezulátka v Buena 
Vista. V kostele si nás Panamci po tanečním vystoupení rozdělí do rodin, ve kte-
rých prožijeme první týden. Buena Vista je městečko velikostí srovnatelné 
s Rožmitálem. Jsou v něm roztroušené baráčky se zahradami dokonce i s hospo-
dářskými zvířaty a také jakoby sídliště, ve kterých je baráček vedle baráčku téměř 
s nulovým přilehlým pozemkem. Baráčky jsou nízké se slabými stěnami a stře-
chou z vlitého plechu, pod kterým se nachází polystyrenový podhled. Okna jsou 
skleněná žaluziová. Trpí zde na šváby. Pro Panamce je důležitou domácí výbavou 
velký a výkonný reproduktor pro poslech hudby, velká televize a ventilátory či 
klimatizace. Téměř u každého baráku je zaparkované nablýskané vcelku i luxusní 
auto. Auta zas disponují výkonnými reproduktory a různě barevnými a blikajícími 
světlomety. Hodně se zde troubí. Naproti tomu nebývá výjimkou, že tato byť na-
blýskaná auta jezdí bez nárazníků, či nějak nabouraná. Počet lidí v autě je striktní 
- na předních sedadlech dva kvůli policistům, ve zbytku vozidla je to jedno…  
 

Petr Blažek a snoubenka Maja (pokračování příště) 

                                                                                    
RADOST Z MISIJNÍHO KOLÁČE 

Papežská misijní díla jsou církevní neziskové organizace, které jsou pod pří-
mou patronací papeže a zajišťují misijní činnost katolické církve ve všech konti-
nentech. Prostředky k této činnosti jsou získávány z darů, pořádání sbírek a ze 
správy vlastního majetku. Pomoc v misijních zemích je poskytována prostřednic-
tvím čtyř základních děl: 1. Papežské misijní dílo šíření víry 2. Papežské misijní 
dílo sv. Petra apoštola 3. Papežské misijní dílo dětí 4. Papežská misijní unie 

Naše farnost se zapojuje do Papežského misijního díla dětí a v rámci toho, 
vždy o čtvrté postní neděli (jak je doporučováno) uskutečňuje sbírku MISIJNÍ KO-
LÁČ. Tento rok 31. 3. to bylo již po DVACÁTÉ, což je skvělé. Náš letošní výsle-
dek byl 10 150 Kč. Podařilo se nám společně překonat loňskou částku o 3000 Kč. 
Pro PMDD je možné organizovat kromě Mis. Koláče také Štrůdlování, Jarmark, 
Prodej mis. kalendářů, Malování pohledů, Jeden dárek navíc, atd. Další informace 
je možné získat na adrese www.missio.cz 

Závěrem děkuji dvaceti ženám, které do Misijního koláče darovaly své báječné 
dobroty, dětem, které se ochotně ujaly kasiček a samozřejmě všem, kteří do nich 
přispěli! Myslím, že je to výborná příležitost, abychom se sešli, společně posnída-
li a naplnili tak jeden z postních úkolů: modlitba, půst, almužna. Ince Holanové 
děkuji za veškerou pomoc při přípravě na MK.                 

Helena Hochmutová 



2. ročník Festivalu Jakuba Jana Ryby 
 

Cílem Festivalu Jakuba Jana Ryby je především prezentace Ryby jako rene-

sanční osobnosti a umělce mimořádného talentu. Je na čase přestat Rybu vnímat 

jen jako autora České mše vánoční. Festival představí Rybovo dílo tak, jak ho 

neznáte, ve špičkové interpretaci, na místech jeho kraje, v dobovém i kulturním 

kontextu, s péčí, která mu náleží. 

Festival během tří měsíců nabídne pět koncertů, mši, odbornou konferenci a inter-

pretační kurzy s workshopy. To vše na místech Rybova kraje. V Rožmitále pod 

Třemšínem, v barokním areálu Skalka v Mníšku pod Brdy, ve Starém Rožmitále a na 

zámku v Březnici. Závěrečný koncert se uskuteční v Praze, v chrámu Sv. Mikuláše na 

Malé Straně a na programu bude světová premiéra Nešporních zpěvů J. J. Ryby.  

Na koncertech vokálně-instrumentální, symfonické a komorní hudby se před-

staví mladí i renomovaní umělci, kteří se ujmou nejen skladeb J. J. Ryby, ale také 

dalších autorů, zejména jeho současníků. Návštěvníci festivalu se mohou před 

každým koncertem těšit na dramaturgický úvod a především na samotné umělce: 

violoncellistu Eduarda Šístka, který provede rožmitálskou premiéru Rybova vio-

loncellového koncertu, Collegium Marianum  pod vedením Jany Semerádové, 

orchestr L’Armonia Terrena, Škampovo kvarteto, vokální soubor L’Armonia 

vocale, dirigenty Zdeňka Klaudu, Zbyňka Müllera a Jakuba Kydlíčka se Smíše-

ným pěveckým sborem a Barokním orchestrem Pražské konzervatoře. V netra-

diční roli varhaníka se představí kapelník Ensemble Inégal Adam Viktora. 

Titul Rybův junior má letos v držení flétnistka Eliška Hejhalová, účastnice in-

terpretačních kurzů Rybova festivalu v roce 2018 a vítězka soutěže Concertino 

Praga, která vystoupí 15. května na zámku v Březnici. 

Festival podporuje vznik nové hudby. V loňském roce jsme uvedli skladbu Jaro-

slava Pelikána „Confessiones“. V rámci letošního ročníku Festivalu vyhlásíme vý-

sledky prvního ročníku skladatelské soutěže Jakuba Jana Ryby. Slavnostní vyhláše-

ní se uskuteční v rámci Závěrečného koncertu Festivalu dne 20. června v Praze.“ 
 

Šimon Kaňka    

 

Zahajovací symfonický koncert 
 

Neděle 28. 4. 2019 Rožmitál pod Třemšínem 

Podbrdské muzeum, 19.00 hod. 

Jakub Jan Ryba: Koncert pro violoncello a orchestr 

Franz Schubert: Symfonie č. 5, B dur 

Eduard Šístek - violoncello, L´Armonia Terrena,  

Zdeněk Klauda – dirigent 



Komorní koncert 
Středa 1. 5. 2019 Mníšek pod Brdy, Barokní areál Skalka, 16.00 hod. 

15,00 hod. Prohlídka areálu 
Wolfgang Amadeus Mozart: Kvartet D dur, Joseph Haydn: Divertimento D dur, 

W. A. Mozart / J. S. Bach: Largo a Fuga c moll, Carl Philipp Emanuel 
Bach: Duetto e moll, Jakub Jan Ryba: Kvartet C dur 

Collegium Marianum, Jana Semerádová – flétna  
 

Pátek 10. 5. 
17,00 hod. - Procesí od farního kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále 
k bývalému morovému hřbitovu; Žehnání zrestaurovaného kříže na místě, kde 
byl původně pohřben Jakub Jan Ryba. Po návratu modlitba u Rybova hrobu 
na farním hřbitově a v 18,00 hod. mše sv. ke cti sv. Kříže obětovaná za J. J. Rybu  
Program: Jakub Jan Ryba: Novae et liberae cogitationes (pro varhany sólo, výběr) 

 

Koncert duchovní hudby, 19,00 hod.  
Offertorium pro III. neděli postní, O Deus ego amo te (árie pro soprán), 
Et factus est (árie pro bas), O Deus ego amo te (Duetto pro soprán a alt), 
Offero tibi cor meum (árie pro soprán), Offertorium pro VI. neděli postní 

Jaroslav Krček: Aramejský Otčenáš 
L'Armonia Terrena Vocale: Eva Benett – soprán, Jarmila Balážová – alt,  
Jakub Koś – tenor, Jaroslav Patočka – bas, L'Armonia Terrena Ensemble,  

Adam Viktora – varhany, Zbyněk Müller – dirigent 
 

Konference  
Sobota 11. 5. 2019 10,00 – 13,00 hod. a 15,00 – 18,00 hod. 

Zasedací síň Městského úřadu v Rožmitále p. Tř. 
 

Komorní koncert  
Středa 15. 5.2019 Zámek Březnice, 19,00 hod. 

Ludwig van Beethoven: Duo pro violu a violoncello Es dur 
Jaroslav Pelikán: Trio pro flétnu, violu a violoncello 

Ludwig van Beethoven: Trio pro housle, violu a violoncello c moll op. 9, č. 3 
Jakub Jan Ryba: Kvartet F dur pro flétnu, housle, violu a violoncello 

Škampovo kvarteto, Eliška Hejhalová (Rybův junior) a Jaroslav Pelikán – flétna 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Zprávy a oznámení 
Poděkování  
od srdce patří všem, kdo o Velikonočním Třídenní ministrovali, zpívali, 
připravovali liturgii, četli čtení, vytvořili Getsemanskou zahradu, adorovali 
u Božího hrobu, zdobili a uklízeli atd… Vzkříšený Pán vám žehnej! 
 

Májové pobožnosti 
budou každou květnovou neděli v 17,00 hod. ve farním kostele 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 29. dubna do 12. května 2019 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

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

Pondělí 29. 4.  ---    

Úterý 30. 4.  ---    

Středa 1. 5.  18,00 volná intence                    Po mši sv. adorace   14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 2. 5.   
18,00 

 f. spol. 
17,00 

mše sv.  

Pátek 3. 5.  

Hodina Božího milosrdenství /1. pátek/ 
17,00 tichá adorace, svátost smíření 
18,00 Za Martinu Toriškovou, Martina Zifčáka  
a jeho rodiče 

   

Sobota 4. 5.  
1. sobota – 11,00 mše sv. u P. M. Březnické 
Po mši sv. občerstvení z vlastních zásob 

  
18,00 Bubovice 
20,00 Spol. mladých, fara SR 

Neděle 5. 5. 
3. neděle velikonoční 
8,30 Za M. Trčkovou a celý rod 
17,00 Májová pobožnost 

 
10,10 

mše sv. 
11,15 

Hornosín 
 

Pondělí 6. 5.  ---    

Úterý 7. 5.  ---   18,00 farní společ. Panský dům 

Středa 8. 5.  18,00 Za rodiče Pavlačkovy Po mši sv. adorace   14,30 mše sv. Centrum soc. sl. 

Čtvrtek 9. 5.    
17,00 

mše sv. 
 

Pátek 10. 5. 
18,00!!! Za Jakuba Jana Rybu,  
ke cti Sv. Kříže 

   
17,00 procesí a žehnání kříže na m. hřb. 
19,00 Komorní koncert /Festival JJR/ 

Sobota 11. 5.  11,00 svatba    20,00 Spol. mladých, fara SR 

Neděle 12. 5. 

4. neděle velikonoční 
8,30 Za Jana Zíba, celý rod, 
Josefa Trčku a celý rod 
17,00 Májová pobožnost 

 
10,10  
b. sl. 

11,15 
mše sv.  



 


