
     V expozici jsou návštěvníkům k dispozici 3 filmy – Rybova doba, Život Jakuba Jana Ryby a Dílo 
Jakuba Jana Ryby. Nádherné záběry Rožmitála, dalších „rybovských“ míst i jeho díla doprovází 
krásná a stále ještě téměř neznámá Rybova hudba. 
     Jen do konce srpna mají návštěvníci jedinečnou možnost spatřit zde vzácné a jinak nedostupné 
Rybovy rukopisy, včetně rukopisů jednotlivých partů Rybova nejslavnějšího díla – České mše 
vánoční, které se do Rožmitála vrátilo po více než 100 letech.  

 

Fotografie jednotlivých expozic najdete na www.podbrdskemuzeum.cz 
Ivana Hoyerová 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Zprávy a oznámení 
Mše v domově důchodců 
První srpnová bohoslužba v rožmitálském domově důchodců připadá na čtvrtek 5.8. Začátek bude 
jako obvykle od 14.30 hod. V tutéž dobu zde bude sloužena mše sv. i ve čtvrtek 26.8. 
 

Pouť na Třemšíně 
Svátek Proměnění Páně oslavíme i letos poutí na Třemšín, která se uskuteční v neděli 8. srpna. Mše 
u třemšínské kaple začne v 10.30 hod. Pro ty, kdo nemohou putovat pěšky či na kole, bude zajištěno 
zpřístupnění cesty k třemšínské boudě. V tento den nebude mše sv. ve Starém Rožmitále, ve 
Hvožďanech ani v Bohutíně. 

 
Úmysly mší svatých od 2. do 29. srpna 2010 

 

 Ranní mše sv.    R: Ne  8.15 hod.           R - farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále   

            m: Čt   8.30 hod.          m - městský kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí   
Večerní mše sv.   M: Út, St, Pá, So 18.00 hod.     M - městský kostel sv. Jana Nep. na náměstí 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
℡ 318 665 182  Uzávěrka příštího čísla je ve středu 25.8. 2010. Redakce: P. Ivo Prokop, Ivana Hoyerová 
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.localizations.cz/rozmital 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ  

 

  Číslo 12  Ročník VII             1. srpna 2010 
 
 
 

 
 
     Vážení farníci, 
     i pro farní zpravodaj nastala nyní o prázdninách „okurková sezóna“. Autoři čerpají dovolené, 

a tak zpravodaj vychází v omezeném rozsahu. Přeji Vám, aby se i druhá polovina léta vydařila 

a abychom zažívali osvěžující pokojný odpočinek. 

P. Ivo Prokop 
 

     Pozvánka do Podbrdského muzea 
 

     1. července tohoto roku bylo v našem městě pro veřejnost otevřeno Podbrdské muzeum 
s památníkem Jakuba Jana Ryby a jeho České mše vánoční, s galerií a expozicí historických 
automobilů. Hlavní budova muzea nabízí návštěvníkům tři zajímavé expozice.  
     V přízemních, nádherně klenutých prostorách s gotickým sloupem je soustředěna expozice 
pojednávající o slavném rodu Lvů z Rožmitála. Lze zde zhlédnout film o cestě pana Lva z Rožmitála 
„Z Čech až na konec světa“ a dovědět se řadu zajímavých informací o nejstarším období dějin 
našeho města, které jsou s tímto rodem spojeny. 
     1. patro je věnováno expozici „Jak se žilo na Podbrdsku“. Prostor zde dostaly příroda 
Rožmitálska, řemesla, významné osobnosti i spolková činnost. Vrcholy expozice představují úžasné 
výtvory lidských rukou – největší sbírka vyřezávaných městských znaků a šlechtických erbů od 
Václava Kotrbatého a chrám sv. Víta ze stébel žitné slámy od Karla Valenty. Časová osa v závěru 
expozice seznamuje návštěvníky s významnými mezníky rožmitálských dějin. 
     2. patro nabízí návštěvníkům expozici Jakuba Jana Ryby – jedinou svého druhu u nás. Plocha 
celého patra byla koncepčně rozvržena do 7 částí, které do jisté míry kopírují životní etapy Rybova 
života. Do těchto prostor byly postupně soustředěny informace i zajímavé památky z Rybovy doby a 
řada Rybových autografů, z nichž některé byly vystaveny již v původním muzeu, ale mnohé z nich 
jsou zde k vidění poprvé. Dobové hudební nástroje zapůjčilo oddělení historických nástrojů Českého 
muzea hudby v Praze (ČMH). Pro krátkodobé vystavení (do konce srpna 2010) jsme získali i některé 
Rybovy autografy – rukopisy jeho děl, které vlastní hudebně-historické oddělení ČMH. Tištěný 
misál z Rybovy doby a rukopisný ceremoniál Rybova předchůdce Ondřeje Poddaného z roku 1764 
do expozice zapůjčila naše farnost. Autentické rukopisy Rybova otce zapůjčilo město Přeštice, 
digitalizované kopie zajímavých dokumentů poskytly nebo vytvoření kopií umožnily i další 
významné instituce a mnozí jednotlivci.  
     Při tvorbě textů bylo čerpáno ze stěžejních rybovských monografií – dr. Němečka a dr. Berkovce, 
z výsledků bádání Ing. Ivana Hoyera a Václava Matouška a mnohých dalších. Velký podíl v nich 
zaujímají citace z Rybových vlastních životopisů. Pevně věřím, že si v muzeu přijdou na své jak 
návštěvníci s hlubokým zájmem o Rybův život a jeho dílo, tak ti, kteří znají jen jeho Českou mši 
vánoční i ti, kterým Ryba téměř nic neříká. Narozdíl od původní koncepce – Památníku České mše 
vánoční – je cílem této expozice představit Rybův život a především jeho dílo v celé šíři, od 
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drobných skladeb po rozsáhlá díla, včetně Rybova odkazu pedagogického, literárního, hudebně-
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drobných skladeb po rozsáhlá díla, včetně Rybova odkazu pedagogického, literárního, hudebně-
teoretického i jazykovědného. 


