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Milí farníci!
Slavíme Velikonoce, nádhera! O Pánu Ježíši, vítězi nad smrtí, říkáme, že je
Dobrý pastýř. „…Podobenství o ztracené ovci, kterou pastýř hledá na poušti,

bylo pro církevní Otce obrazem tajemství Krista a církve. Lidstvo – my všichni –
je ztracená ovce, která nenachází na poušti cestu. Boží Syn to nesnese, nemůže
opustit lidstvo v tak politováníhodné situaci. Povstane, opouští slávu nebes, aby
znovu našel ovečku a šel za ní, až na kříž. Bere ji na svá ramena, nese naše lidství,
nese nás samé – On je dobrý pastýř, který dává svůj život za ovce“ (z homilie papeže Benedikta XVI. při mši svaté na zahájení svého pontifikátu). Podobně jednal
i svatý Jan z Prachatic, když se nenechal odradit nadbytkem duchovních povolání
u nás a odplul za svým kněžským úkolem do Ameriky. Ne náhodou je na místě
jeho rodného domu hospicová kaple zasvěcená Janu Pavlu II. – tento svatý papež
se vydal doslova do celého světa, aby zachránil před smrtí věčnou mnoho duší,
zvláště myslel na mladé lidi. Uměl odpustit i svému vrahovi Alimu, který se jej
pokusil zabít. Právem tohoto papeže církev povýšila jako vzor opravdového křesťanského života. Ať se za nás a za spásu zápasící církve přimlouvá… Doba velikonoční letos končí Slavností Seslání Ducha svatého v neděli 20.5. Toto nejkrásnější liturgické období graduje nedělními slavnostmi Nejsvětější Trojice 27. 5. a
Božího Těla 3.6. Srdečně vás na ně zvu.
Hojnost Božího požehnání a pokoje v srdci přeje
pater Petr
Misijní koláč pomáhá chudým dětem v misiích
Zapojili jste se do zábavné a atraktivní formy pomoci chudým skrze PMD. Pečení
koláčů a jiných dobrot se mohou účastnit nejlépe celá společenství, farnosti, třídy,
Misijní kluby a Misijní klubka. Získané finanční dary na misie z aukce těchto
dobrot podpoří potřebné projekty pro chudé. Misijní koláč přináší radost nejen
dětem v misiích, ale i těm, kdo se do této aktivity zapojují. Máme radost, že v roce 2017 lidé prostřednictvím Misijního koláče přispěli na pomoc dětem v misiích
částkou 884.293,- Kč a umožnili chudým zlepšit jejich životní podmínky.
Za Vaše dary a pomoc upřímně děkujeme! Missio.cz

Světové setkání rodin s papežem v Dublinu 2018

Papež František zve rodiny celého světa na setkání do Irska od 21. – 26. srpna
2018. První část setkání od středy 22. do pátku 24. srpna tvoří teologickopastorační kongres, poté následuje v sobotu v podvečer setkání pro rodiny pojaté
jako slavnostní koncert, setkání vyvrcholí pontifikální mší svatou v neděli dopoledne. Podrobnosti o Setkání jsou k dispozici na:
http://www.rodiny.cz/component/tags/tag/svetovesetkani-rodin-2018
PhDr. A. Poláčková, Diecézní centrum pro rodinu

Manželství a rodina přestaly být společenskou normou
a staly se dobrodružstvím…
Rodina dnes je jiná než před 100 lety. Dnešní rodina žije v jiných životních
podmínkách, než tomu bylo před sto a více lety. Model rodiny, kdy se muž staral
o obživu a žena o děti a jejich výchovu, většina manželských párů v naší kultuře
realizovat nemůže a ani nechce. Z toho mnozí chybně vyvozují, že se manželství
a rodina jako stabilní jednotka přežily. Ukazuje se ale, že chyba není v základním
konceptu rodiny, ale v určité neschopnosti adaptovat se na současné podmínky
tak, aby rodina mohla žít jako stabilní a láskyplné společenství i v poněkud pozměněných rolích muže a ženy.
Proč se rozvádí jen polovina manželství? V současné době se v moderních bohatých společnostech polovina manželství rozvádí. Co je z čistě sociologického hlediska těžko pochopitelné je spíš ta druhá polovina, která se nerozvede. Jejich svazek
totiž nepodporuje ani životní nutnost, ani společenský tlak, a naopak jej stále ohrožuje obecná pohyblivost, množství měnících se možností a příležitostí. Rodiny mohou zůstávat spolu jen z jisté setrvačnosti, anebo naopak proto, že se mají rádi.
Pevná monogamní rodina, která žije spolu a vychovává děti, tak už dávno
přestala být společenskou normou a stala se dobrodružstvím. Vyžaduje odvahu,
statečnost a vytrvalost, kterou může podpořit zralá náboženská víra.
Fungující rodina – vklad pro celou společnost. Odborníci se shodují, že ve výchově dětí rodinu nic nemůže nahradit a pro staré lidi je rodinná péče k nezaplacení. Víc než 80% našich spoluobčanů si přeje zemřít doma, a přece nás právě
80% umírá v nemocnicích a v ústavech. Monogamní rodina – a tím spíš taková,
kterou drží pohromadě láska – je tak nesmírně cenný vklad, nejen do vlastních a
dětských životů, ale i do celé společnosti.
Je velmi dobré, že církev dnes klade větší důraz na přípravu k manželství. Měla by snoubencům zřetelně ukazovat, jakou cenu má dobré manželství, a to nejenom pro ně dva. Měla by je ale také připravit na manželství jako dobrodružství,
které sice vyžaduje odvahu a statečnost i jistá omezení, může však všem zúčastněným naplňovat životy a dávat jim nepochybný smysl.
Co dělat, když to ti dva nezvládnou? Nakonec ještě slovo k rozvodům a rozvedeným. Rozvod je vždycky bolestivá záležitost, přinejmenším pro ty, kdo měli
své manžely či manželky opravdu rádi. Láskou a společným životem lidé chtě
nechtě jaksi srůstají a rozvod je i v tom nejlepším případě něco jako chirurgický
zákrok. Manželství křesťansky pojaté je vzájemný závazek muže a ženy, který má
podporovat jejich pevné rozhodnutí, že se „nikdy a v ničem neopustí“ a že se také
dobře postarají o děti. Proto je důležité trvat na tom, aby snoubenci do manželství
vstupovali s tímto jasným a pevným odhodláním.

Zatímco tradiční společnosti dělaly všechno pro to, aby se manželství rozpadnout nemohlo, moderní společnost se toho vzdala. Dala tak každému podstatně
větší svobodu rozhodování a s ní přirozeně i odpovědnost. Manželství přestalo být
sociální normou a stalo se dobrodružstvím. Tím důležitější může tedy být křesťanská – svátostná podpora manželského slibu, učiněného před knězem a před
svědky. Jenže co dělat, když to ti dva spolu přece jen nezvládnou? Křesťanova
naděje není v tom, že nikdy nic nezkazí, ale že mu Bůh může odpustit a že mu
může nabídnout cestu dál… Když Kristus řekl promiskuitní ženě „Ani já tě neodsuzuji“, vůbec to neznamená, že by její čin schvaloval. Znamená to ale tolik, že i
člověk, který selhal, potřebuje spíš pomoc než potrestání.
„Rodina v proměnách společnosti – Jan Sokol“, z publikace A. Opatrný a kol.,
vydalo nakl. P. Mervart. Převzato se svolením. Redakčně upraveno, zkráceno.

Studentský Velehrad 2018
Vysokoškolské katolické hnutí ČR zve všechny studenty vysokých škol a mladé
pracující na akci Studentský Velehrad, která se uskuteční od 19. do 22. dubna
2018 na Velehradě. Letošní, již 14. ročník, nabídne opět společné slavení eucharistie, přednášky, setkání v diskuzních skupinkách a večerní programy v podobě
koncertů, posezení u vína a cimbálu nebo nejrůznějších způsobů modliteb. Tematicky bude akce zaměřená na otázku odpovědnosti a důležitosti jejího přijetí
v životě každého člověka. Na téma bude v průběhu akce nahlíženo jak z pohledu
vnímání odpovědnosti sám za sebe, tak z pohledu odpovědnosti za okolní svět.
Přihlašování je možné za zvýhodněnou cenu od 19. ledna prostřednictvím internetových stránek: studentskyvelehrad.cz.
Jana Havlíčková, tisková mluvčí – Studentský Velehrad 2018

ENTERcamp a ENTERjunior
Rádi bychom touto cestou poprosili o pozvání mladých lidí z vašich farností na letní
pobyty pro mládež, které se snaží rozvíjet křesťanskou víru u dospívajících. Přihlašování bude spuštěno na stránkách www.entercamp.cz od 1. 3. 2018. ENTERjunior
je určený věkové kategorii 13-15 let a proběhne na DCŽM Ktiš 22. 7. – 28. 7. 2018;
ENTERcamp pro mládež ve věku 16-23 let se uskuteční tamtéž 30. 7. – 5. 8. 2018.
Programy jsou určeny těm, kdo hledají zakotvení a rozvoj ve víře.
Za DCM a DCŽM P. Vojtěch Vágai

Festival Jakuba Jana Ryby
O tom, jak významnou osobností pro naši farnost i celé město je Jakub Jan
Ryba, asi nemusíme nikoho přesvědčovat. Přesto však jeho myšlenky ani
dílo, až na vzácné výjimky, neznáme. A právě ony se staly patrně největší
motivací k založení festivalu nesoucího Rybovo jméno. Organizace festivalu je plně v rukou tzv. Skupiny zakladatelů, naše farnost se stala jedním
z jeho partnerů. Co takové partnerství obnáší? Především podporu a spolupráci. To vše bylo nabídnuto. Teď jen zbývá, aby oba koncerty, z nichž ten

druhý se uskuteční v našem farním kostele, byly hojně navštíveny. Proto
všechny farníky srdečně zveme.
“Co jde od srdce, jde k srdci” – citát Jakuba Jana Ryby
Jakub Jan Ryba byl člověk mnoha talentů, přímo renesanční umělec. Proto prvotní hnací silou pro vznik zakládajícího ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby byly
odborné diskuse širokého záběru probíhající mezi Zdeňkem Klaudou a Hubertem
Hoyerem při spolupráci na přípravě projektu natáčení Rybova Stabat mater. Konkrétním výstupem se stala myšlenka Skupiny zakladatelů festivalu vyvěrající se z
jejich společné potřeby vytvořit prostor pro setkávání odborníků a laické veřejnosti, ve kterém by koncentrovaně rezonovala Rybova díla. Rádi bychom, aby
skrze tuto oduševnělou látku působily pocity, emoce, inspirace, zamyšlení, poznání či rozjímání a připojili se tím organicky k vlně působící na intelektuální a
duchovní rozvoj společnosti. Základní obsahovou náplní festivalu vycházející ze
samotné Rybovy činnosti je propojení tří hlavních částí: interpretace hudebního
umění, veřejné disputace ve formě hudební konference a edukační činnosti. Náš
projekt je v podstatě míněn jako propojení lidí napříč celou hudebně kulturní společností. Díky laskavé podpoře vedení Města, a Společnosti Jakuba Jana Ryby,
Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby a farnosti Starý Rožmitál budeme
rádi využívat prostory Společenského centra, Podbrdského muzea, ZUŠ J. J. Ryby, a farního kostela ve Starém Rožmitále. Zde se budou konat koncerty, disputace i workshopy. Naší obecnou snahou je přenést část tohoto života i do Prahy,
Plzně a dalších míst pevně spjatých s Rybovým životem.
27. 4. 2018 OD 19,00 HOD.
SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT

Galerie Podbrdského muzea
Na programu: Jakub Jan Ryba: Kasace in
C, Velký koncert pro housle a orchestr
d moll – ROŽMITÁLSKÁ PREMIÉRA,
Symfonie in C
Symfonický orchestr Konzervatoře
v Plzni, Michal Sedláček – housle,
dirigent – Jiří Štrunc

PÁTEK 4. 5. 2018 OD 18,00 HOD.
MŠE SV. OBĚTOVANÁ ZA J. J. RYBU
kostel sv. Jana Nep. na Náměstí

PÁTEK 4. 5. 2018 OD 19,30 HOD.
KOMORNÍ KONCERT
farní kostel Povýšení sv. Kříže
ve Starém Rožmitále
W. A. Mozart: Sonata da chiesa; Jakub
Jan Ryba: Arie N 34 pro alt sólo, Graduale N 150 pro soprán a alt, Gradualia
N 198-204 (výběr); N. Paganini: Sonata
concertata pro housle a kytaru A dur;
J. S. Bach: Ciaccona pro housle sólo,
BWV 1004; Jaroslav Pelikán: Chvály na
texty sv. Augustýna
LʼArmonia Terrena Ensemble,
Zdeněk Klauda – dirigent

________________________________________________________________________________________________________________________

Zprávy a oznámení
Žádám rodiče, kteří by chtěli letos připravit své děti na první svaté přijímání, aby
se mi brzy ozvali. Děti budou jako loni chodit na přípravu v sobotu na faru, svátost přijmou o slavnosti Božího Těla. P. Misař
__________________________________________________________________________________________
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
 721 901 533
Uzávěrka příštího čísla 18. 4. 2018.
Redakce: P. Petr Misař, Ivana Hoyerová
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 9. do 22. dubna 2018
Starý Rožmitál

Den

farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Pondělí

9. 4.

mše svatá není

Úterý

10. 4.

mše svatá není

Středa

11. 4.

Hvožďany

Bělčice

Ostatní

14,30 mše sv. Centrum soc. sl.
18,00 farní společ. Panský d.

Čtvrtek 12. 4.

18,00 Za Karla Vaňka
Po mši sv. adorace

Pátek

13. 4.

17,00 svátost smíření
18,00 Za Marii a Václava Holanovy

Sobota

14. 4.

Neděle

15. 4.

Pondělí

16. 4.

mše svatá není

Úterý

17. 4.

mše svatá není

Středa

18. 4.

18,00
P. Kozubík

19,00 Spol. mladých fara
10,10
bohosl.
slova

3. neděle velikonoční /Třemš. kvítka/
8,30 Za dar zdraví pro rod Trčků

11,15
mše sv.

18,00 mše sv. Voltuš

Čtvrtek 19. 4.

18,00 volná intence
Po mši sv. adorace

Pátek

20. 4.

17,00 svátost smíření
18,00 volná intence

Sobota

21. 4.

Neděle

22. 4.

18,00
P. Kozubík

19,00 Spol. mladých fara
4. neděle velikonoční
/za duch. povolání/
8,30 Za rody Částků, Sušků, celý rod
a duše v očistci

10,10
mše sv.

11,15
bohosl.
slova

