
     Nahlédnutí do farní statistiky 
 

     Začátek nového roku je vždy dobrou příležitostí, abychom se podívali, jaký byl rok předchozí. 
Proto nebude jistě na škodu zveřejnit některé statistické údaje týkající se naší farnosti: 
 

Udělené svátosti křtu:  6    Církevní sňatky:  3 
První svaté přijímání   5    Dětské mše sv.   7 
Pomazání nemocných:  4    Církevní pohřby:  21 (do země 17, kremace 4) 
Na křest se připravují  2 katechumenky  

       

   Na tomto místě bude také vhodné uvést jakousi finanční uzávěrku za rok 2004 v naší farnosti. 
K 1. lednu roku 2004 začínala farnost s finančními prostředky ve výši 360 697,68 Kč.  
 

     Celkem příjmy za rok 2004 činily   940 123,98 Kč 
 

     V kostelních sbírkách se celkem vybralo 130 810,- Kč a fyzické osoby věnovaly finanční dary ve 
výši 95 138,- Kč. Ze sbírek mimo jiné Charita obdržela 6 407,- Kč. Na potřeby diecéze jsme 
poukázali 7 110,- Kč. Sbírka na bohoslovce přinesla 8 262,- Kč. Sbírka na misie činila  6 239,- Kč. 
Sbírka na „svatopetrský haléř“ dosáhla 6 000,- Kč. Celkem jsme odeslali sbírky ve výši 40 876,- Kč.  
 

     Jaké byly výdaje na opravy? V uplynulém roce činily výdaje na opravy památek (především oken 
ve farním kostele) 708 400,10 Kč a na ostatní opravy 30 766,- Kč. Státní orgány nám přispěly 
464 520,- Kč a město Rožmitál p. Tř. se podílelo částkou 152 720,- Kč. Velkým výdajem bylo též 
pořízení koberce do kostela za 46 044,- Kč, počítače za 25 000,- Kč a akumulačních kamen na faru. 
 

     Celkem výdaje za rok 2004 činily  1 003 418,60 Kč 
 

     Naše farnost tedy vstoupila do roku 2005 s finančními prostředky ve výši 296 503, 06 Kč. 
Za všechny dary a příspěvky do sbírek upřímně děkuji a prosím, aby Bůh odplatil dárcům 
jejich štědrost.   

P. Ivo Prokop, administrátor 
 

Úmysly mší svatých od  17. do 30. ledna 2005 
 

M  - městský kostel sv. Jana Nep. na náměstí     Večerní mše sv.     M: Út - So 17.30 hodin 
V - kaple sv. Anny ve Voltuši              V: Pá 16.30 hodin 
R - farní kostel Povýšení sv. Kříže ve St. Rožmitále  Ranní mše sv.       R:  Ne 8.30 hodin 
 

 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
℡ 318 665 182 Uzávěrka příštího čísla je ve středu 26.1. 2005 

  
 

  FARNÍ ZPRAVODAJ  

 
 Číslo 1  ročník II             16.  ledna 2005 
 

 
 

MODLITBA SV. P. PIA 
 
 

     Zůstaň se mnou, Pane, neboť potřebuji Tvou přítomnost, abych na tebe nezapomněl.      
 Ty dobře víš, jak snadno Tě opouštím. 
     Zůstaň se mnou, Pane, neboť jsem slabý a potřebuji Tvou sílu, abych nepadal tak 
 často. 
     Zůstaň se mnou, Pane, neboť Tys mé světlo a bez Tebe se topím v temnotách. 
     Zůstaň se mnou, Pane, abys mi ukázal svou vůli. 
     Zůstaň se mnou, Pane, abych slyšel Tvůj hlas a následoval Tě. 
     Zůstaň se mnou, Pane, neboť velmi toužím milovat Tě a vždy být ve Tvé společnosti. 
     Zůstaň se mnou, Pane, chceš-li, abych Ti byl věrný. 
     Zůstaň se mnou, Pane, neboť má duše, ač ubohá, touží být pro Tebe místem útěchy a 
 hnízdem lásky. 
     Zůstaň se mnou, Pane, neboť se připozdívá a den se nachýlil - můj život plyne, blíží se 
smrt, soud a věčnost; je třeba občerstvit síly, abych nezůstal stát na cestě; k tomu potřebuji 
Tebe. Již se připozdívá a smrt se blíží. Bojím se temnot, pokušení, suchopárů, křížů, 
bolestí… Jak mnoho Tě potřebuji, Ježíši, v této noci vyhnanství. 
     Zůstaň se mnou, Ježíši, neboť v této noci života a nebezpečí Tě tolik potřebuji. Učiň, 
abych Tě poznal jako Tvoji učedníci při lámání chleba, aby eucharistické společenství 
bylo pro mne světlem, které rozptyluje temnoty, silou, která podepírá a jedinou radostí 
mého srdce. 
     Zůstaň se mnou, Ježíši, neboť v hodině smrti chci zůstat spojen s Tebou. Jestliže ne 
svatým přijímáním, pak alespoň milostí a láskou. 
     Zůstaň se mnou, Ježíši, nežádám na Tobě božské útěchy, neboť jich nejsem hoden, ale 
spíše dar tvé přítomnosti. Ano, jen Tebe si žádám! 
     Zůstaň se mnou, Pane. Jen Tebe jediného hledám, Tvou lásku, Tvou milost, Tvou 
vůli, Tvé srdce, Tvého Ducha, neboť Tebe miluji a nežádám jinou odměnu, než abych Tě 
miloval ještě více. Láskou pevnou, praktickou, abych Tě miloval z celého srdce zde na 
zemi, abych Tě mohl ještě dokonaleji milovat po celou věčnost.  

 
AMEN 

 

Po   17.1.   mše sv. není Po   24.1.  mše sv. není 
Út   18.1.    
M 

Za † Miladu Folaufovou a její 
rodiče 

Út   25.1.    
M 

Za  †  Vlastu Volkovou 

St   19.1.    
M  v 9.00! 

za Annu Bittnerovou St   26.1.     
M 

Za  †  Karla Kozla a jeho rodiče 

Čt   20.1.   
M 

Na dobrý úmysl Čt   27.1.     
M 

Za  † Marii Blažkovcovou 

Pá   21.1.    
V 
M 

 
Na dobrý úmysl 
Za rodiče Větrovských a živé 
z jejich rodu 

Pá   28.1.     
V 
M    

 
Na dobrý úmysl 
Za Marii Hochmutovou, rodiče 
Hochmutovy a jejich děti 

So   22.1.    
M 

Za rodiče Marii a Františka 
Durdilovy, dceru Marii, Mirumila 
Pechara a vnuka Míšu 

So   29.1.     
M   

Za Karla Čejku, rodinu Čejkovu a 
Matějkovu 

Ne   23.1.    
R 

Za farnosti Ne   30.1.     
R   

Za Růženu a Josefa Foučkovy a 
Václava a Růženu Teskovy 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



     Z historie - 5. část              
     Farář Kašpar Zachar a Jakub Jan Ryba   
 

     Po smrti Antonína Platnýře v roce 1781 se stal starorožmitálským farářem Kašpar Zachar, který 
se do povědomí rožmitálské veřejnosti zapsal především kvůli svým sporům s Jakubem Janem 
Rybou. Ovšem právě za jeho působení zřídil arcibiskup Antonín Petr hrabě Příchovský z Příchovic 
(arcibiskupem v létech 1764-93) druhé kaplanské místo. Pro oba kaplany bylo pak r. 1794 upraveno 
obydlí z bývalé kostnice nacházející se při vchodu na tehdejší hřbitov (kaplanky). Starším kaplanem 
a zároveň katechetou zde byl Jan Vaněček z Nepomuku (do r. 1792), mladším František Česaný 
z Březnice. V letech 1792-1803 byl pak Česaný starším kaplanem a katechetou.  
     20. září 1785 založil papež Pius VI. bulou „Cunctis ubique“ nové biskupství a na Nový rok 
r. 1786 biskup Jan Prokop Schaaffgotsche (1785-1813) oznámil pastýřským listem obyvatelům krajů 
budějovického, táborského, prácheňského a klatovského vznik Českobudějovické diecéze. 
     6. května 1794 uhodil blesk do fary a oheň částečně zachvátil i kostel a poškodil varhany, které 
pak zůstaly dlouho neopraveny. Staly se tak i jednou z příčin sporu, jenž byl důsledkem napjatého 
vztahu učitele Jakuba Ryby a faráře Kašpara Zachara.  
     K jejich neshodám došlo brzy po Rybově nástupu do Rožmitála v roce 1788. Zprvu byly 
důvodem ranní mše, jichž se musely děti zúčastňovat před vyučováním. Cesta ze Starého Rožmitála 
do školy byla však v zimních měsících mnohdy neschůdná a děti ji kvůli špatnému počasí většinou 
odstonaly. Trnem v oku se pak Rybovi stalo povýšené jednání faráře při zkouškách žáků, následně 
pak jeho neúčast ve škole, všeobecné zanedbávání povinností, farářův odpor k novému školnímu 
zřízení a konečně i dle farářova úsudku „špatná varhanní hra“ pomocníkova při bohoslužbách. 
Generační i názorový střet oba řešili dopisy, o nichž se dovídáme ze školního deníku. Učitel si přál 
společný postup kostela a školy, farář zas povyšoval kostel nad školu, kterou označil za jeho služku. 
Vše se vyhrotilo, když farář osočil Rybu, že nectí představené a chová se pohoršlivě. Ryba pak 
spravedlivě vzplanul. Spor dospěl do r. 1795, kdy farář Rybovi vytkl, že neprovozuje skladby 
figurálně, Ryba odepsal, že není možno provozovat figurální hudbu bez varhan požárem 
poškozených, o jejichž opravu se duchovní správa nepostarala. Farář musel také řešit svoje starosti, 
neboť papež Pius VI. vyhlásil mimořádné „milostivé léto“, období pokání a proseb za odpuštění 
hříchů, provázené zpovídáním a udělováním odpustků. K tomu se přidala nepřízeň počasí, ještě 
v květnu napadlo asi 20 cm sněhu, a přesto vycházela procesí k poutním místům, duchovní museli 
sloužit pobožnosti, kázat i zpovídat. O požáru fary a kostela a následné dlouho očekávané opravě 
varhan sepsal Ryba list v latině, který umístil do prospektové věže varhan. Ten byl objeven při 
opravě varhan po druhém požáru kostela v roce 1933 a je tam dosud.  
    V této nelehké době stal se Rybovi zadostiučiněním postoj krajského komisaře Fr. X. Starka, který 
se dostavil k pololetním zkouškám, faráře i kaplana pokáral, jejich nedbalost oznámil církevním 
úřadům a v příštím roce pak přestalo všechno farářovo popichování a Rybovi i škole se dostalo 
zaslouženého klidu. Farář se začal zajímat o Rybovy výchovné metody, a jejich vztah se zlepšil. 
     Když Kašpar Zachar v r. 1803 zemřel, byly již jeho někdejší spory s učitelem zapomenuty. 
18. dubna 1803 poznamenal Ryba do školního deníku: „ ... farář František Česaný, který dostal 
starorožmitálskou faru dne 4. března 1803 po zemřelém dp. Kašparu Zacharovi, neboť ten dne 
13. ledna ve svém 72. roce zaměnil časné za věčné.“ Farnost se se svým duchovním pastýřem 
rozloučila opravdu důstojně, za doprovodu Rybova Truchlozpěvu rožmitálských osadníků při pohřbu 
dvojíctihodného vel. p. Kašpara Zachara.  
     Televizní inscenace Noc pastýřů, natočená podle omylů plné divadelní hry Josefa Boučka, 
ztvárnila smrt faráře Zachara vskutku dramaticky. Zachar zde umírá v sakristii starorožmitálského 
kostela, kam z kůru doléhají tóny nové Rybovy vánoční mše, kterou zpěváci a hudebníci nacvičují 
na blížící se Vánoce. Nad ním se sklání kaplan Česaný a ještě vyslechne poslední farářova slova, 
v nichž si umírající uvědomuje hořký osud Rybův zapříčiněný nenávistí Prokopa Pokorného, který 
se na jeho přímluvu brzy stane hospodářským ředitelem arcibiskupského panství. Jak daleko od 
pravdy je tato, byť působivá scéna! Rybova mše vznikla již r. 1796, farář Zachar ji tedy mohl slyšet i 
vícekrát. Nezemřel před Vánoci, ale po nich. Pokorný byl hospodářským ředitelem již od r. 1799.  

A tak bychom mohli pokračovat. To, co je líbivé, cituplné, ještě nemusí být nutně pravdivé a 
prospěšné. Vměstnat vše podstatné z Rybova života do jednoho jediného roku - 1796 - je nemožné a 
velmi zkreslující. K této inscenaci má řada z nás osobní vztah, vždyť mnozí jsme v ní dokonce 
účinkovali, poznáváme zde řadu míst, která důvěrně známe, ale pro pochopení Rybova života a jeho 
odkazu je bohužel jen zavádějící a klamnou smyšlenkou, v mnoha ohledech velmi hrubě urážející 
samotný Rybův charakter! A nejen jeho. Tak se tedy nabízí trochu poupravit známé rčení a v tomto 
případě konstatovat: „Co je hráno, není dáno!“ 

      Ivana Hoyerová 
___________________________________________________________________________________________ 

 
     Nový koberec, jeho údržba a organizace úklidů ve farním kostele 
 

     Krásným vlněným kobercem temně červené barvy získal interiér našeho opraveného farního 
kostela vskutku reprezentativní doplněk. Barevně ladí se závěsy na hlavním oltáři, a hned na první 
pohled je zřejmé, že kvalita se nezapře. Ale stejně jako každá nová věc potřebuje i nový koberec 
speciální údržbu. Ale ještě před ní také určitou péči. A zatím co o údržbu se budou starat jen někteří, 
co se týče péče, můžeme a měli bychom přispět všichni.  
     Všichni, kdo vstupují do kostela, vcházejí do domu Božího. Někteří si to neuvědomují, kostel je 
pro ně pouze historickou památkou, my ostatní, kteří neděli co neděli poklekáme před svatostánkem, 
uznáváme posvátnost a důležitost tohoto místa. A s tímto pocitem bychom do něj měli i vstupovat. 
Očištění obuvi - a to co nejdůkladnější - je samozřejmostí při vstupu do kteréhokoliv vnitřního 
prostoru, natož pak v případě místa tak posvátného. V podvěží je nainstalována dostatečně široká a 
dlouhá čisticí zóna - tedy jakási obr-rohožka - kterou není nutno šetřit, neboť její cena je ve srovnání 
s cenou koberce zanedbatelná. Nestačí tedy po této zóně přejít, obzvláště po návštěvě hřbitova, kde 
se na obuv nachytá množství kamínků, písku i bláta. Je zkrátka potřeba boty opravdu důkladně 
očistit a to několikrát. Šetříme tím nejen koberec, ale také práci těch, kteří jej budou udržovat.  
     Již delší dobu je zřejmé, že tradiční úklidy tak, jak byly organizovány doposud, nejsou optimální.  
I když bohudíky za ně. Zatímco koberec je nutné luxovat každý týden (v sobotu odpoledne), ale stačí 
na to jedna osoba, důkladněji by se uklízelo 1x za 6 týdnů, ale alespoň ve dvou.  
     Vyzývám tedy všechny, kteří mohou a mají chuť se podílet na těchto úklidech, aby se dle svých 
možností zapsali do rozpisu, který bude umístěn na stolku pod kůrem. Uvidíme, jak se to osvědčí. 

       
Zprávy a oznámení 

 

Osadní svátek 
Osadní svátek oslavíme ve středu 19. ledna mší sv. od 9.00 hodin v městském kostele a následnými 
adoracemi před Nejsvětější svátostí. V 15.00 hodin jej ukončí svátostné požehnání a slavné 
Te Deum. Večerní mše sv. nebude. 
 

Předběžné datum biřmování 
Jak už bylo oznámeno, plánuji zde v letošním roce biřmování. Předběžný termín udělování této 
svátosti je neděle 5. června v 10.00 hodin ve Starém Rožmitále. Příprava začne po Velikonocích. 
Stále je možné se ještě přihlásit a to buď v sakristii nebo na faře. 
 

Přednáška ČKA 
Místní pobočka České křesťanské akademie pořádá v neděli 23. ledna Besedu o věrouce s P. Janem 
Rybářem na téma „Hledáme Boží tvář“. Začátek je v 19.00 hodin v Modrém salonku ve II. patře 
Brdského památníku. 
 

Tříkrálová sbírka a sbírka na pomoc jihovýchodní Asii 
Tradiční „Tříkrálová sbírka“ vynesla v Rožmitále 14 645,50 Kč. Poděkování patří především všem 
dětem, které ve značně nepříznivém počasí prošly s kasičkami celé naše město. Mimo tyto peníze se 
v kostele vybralo a na pomoc obětem ničivých vln tsunami bylo na Srí Lanku odesláno dalších 
30 000 Kč. Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli. 


