
O H L Á Š K Y
Apoštolátu Kněžského bratrstva sv. Petra  
v Českobudějovické diecézi 6. - 31. III. 2019
Svatý půst
V prefaci pro dobu postní budeme následující dny slyšet: „Qui corporáli ieiúnio vítia cómprimis, 
mentem élevas, virtútem largíris, et præmia - Ty tělesným postem potlačuješ neřesti, povznášíš mysl, 
uděluješ ctnost a odměnu.“ Jak se však máme postit? Církev nás zavazuje k tomu, abychom se 
na Popeleční středu a na Velký pátek 1) zdrželi požívání masitých pokrmů a 2) v tyto dny se 
postili. 
1) Zdrženlivost od masa se zachovává také každý pátek během roku, na který nepřipadne 
slavnost. Zřeknutí se masitých pokrmů je kromě Velkého pátku a Popeleční středy na základě 
rozhodnutí biskupů možno nahradit jiným, dobrovolně zvoleným kajícím skutkem. Zdržen-
livost od masa ovšem není totéž co půst. 2) Půst znamená jen jediné nasycení za den. K tomu 
jsou možná dvě malá občerstvení, která ovšem dohromady nesmí vydat za celé jídlo. 
Půst zavazuje všechny plnoleté až do započetí 60. roku věku. Zdrženlivost od masa zavazuje 
všechny, kteří dovršili 14. rok věku. Rodiče dbají, aby i děti byly vedeny k správnému chápá-
ní pokání. – Takto hovoří současné církevní právo (srov. CIC, kán. 1249-1253). Z poměrně 
malých nároků je zřejmé, že je nanejvýš vhodné, aby se věřící alespoň v době postní skutečně 
postili, a to nikoliv jen tak, aby splnili povinné minimum církevního zákona. Všichni křesťané 
mají na základě Božího zákona povinnost konat pokání. 
Pro ty, kterým je vlastní liturgická tradice římské Církve, může být v tomto inspirativní tradič-
ní postní praxe západní Církve. Tato starší postní disciplína (CIC z r. 1917, kán. 1252) nařizuje: 
Zdrženlivost od masitých pokrmů o všech pátcích během roku, na které (kromě doby postní) 
nepřipadá zasvěcený svátek, dále na Popeleční středu, o sobotách v době postní, o vigiliích 
(předvečer) svátků Letnic, Nanebevzetí Panny Marie, Všech Svatých, Narození Páně a v kva-
tembrových dnech (tzn. vždy středa, pátek a sobota po 3. neděli adventní, po 1. neděli postní, 
po slavnosti Letnic a po svátku Povýšení sv. Kříže 14. 9.).
Půst pro všechny dny doby postní, kromě nedělí, o vigiliích (předvečer) svátků Letnic, Nane-
bevzetí Panny Marie, Všech Svatých, Narození Páně a v kvatembrových dnech.
Je třeba dodat, že v praxi byly postní předpisy závislé na rozhodnutí místních biskupů, které 
se v různých dobách a různých diecézích velmi lišily, od 40. let 20. století bývaly již velmi 
zmírněné. Od postu vždy omlouvala nemoc, stáří, chudoba nebo i nemožnost řádně zastávat 
povinnosti svého stavu, povolání a zaměstnání. 
Půst se odlišuje od hladovění tím, že je dobrovolný, a koná se se správným úmyslem. Proto, 
když se postíme, čiňme tak ke cti Boží a ke spáse duše. Cokoliv konáme ke cti Boží, je prospěš-
né naší duší, a naopak to, co je užitečné pro duši, slouží také k oslavě Boží. Protože člověk je 
jednota duše a těla, když se postí tělem, prospívá i své duši, a nakonec koná i to, co je zdravé 
pro tělo. Aby náš půst byl skutečně Bohu milý, je třeba, aby byl doprovázen také modlitbou, 
almužnou a vědomým úsilím o ctnosti (srov. Mt 6, 1-18). Pak se účinky svatého postu  opě-
vované v prefaci projeví i na nás - „Tělesným postem potlačuješ neřesti, povznášíš mysl, uděluješ 
ctnost a odměnu.“

Požehnanou dobu svatopostní vám přeje váš P. Jakub Zentner FSSP



Středa
6. 3.

POPELEČNÍ 
STŘEDA 1. tř.

18:00 Udílení popelce a 
zpívaná mše svatá

Č. Budějo-
vice

Čtvrtek
7. 3.

Všední den postní, 3. 
tř., pro FSSP sv. Tomáše 
Akvinského, 2. tř.

17:00 Výstav Nejsvětější 
Svátosti

Č. Budějo-
vice

18:00 Zpívaná mše svatá

Pátek
8. 3.

Všední den postní, 3. 
tř., přip. sv. Jana z Boha

12:00 Recitovaná mše 
svatá

Č. Budějo-
vice

Sobota
9. 3.

Všední den postní, 3. 
tř., přip. sv. Františky 
Římské

17:30 Mše svatá s lidovým 
zpěvem

Římovská 
Loreta

Neděle
10. 3.

I. NEDĚLE POSTNÍ 
(INVOCABIT), 1. tř.

10:30 Zpívaná mše svatá Č. Budějo-
vice

16:00 Zpívaná mše svatá Nepomuk, 
kostel sv. 
Jakuba

Pondělí 11. 3. Všední den postní, 3. tř.

Úterý 12. 3. Všední den postní, 3. tř., přip. sv. Řehoře Velikého

Středa 13. 3. Kvatembrová středa, 2. tř.

Čtvrtek
14. 3.

Všední den postní, 3. tř. 17:00 Výstav Nejsvětější 
Svátosti

Č. Budějo-
vice

18:00 Zpívaná mše svatá

Pátek
15. 3.

Kvatembrový pátek, 2. 
tř., přip. sv. Klementa 
M. Hofbauera

12:00 Recitovaná mše 
svatá

Č. Budějo-
vice

Sobota
16. 3.

Kvatembrová sobota, 
2. tř.

17:30 Mše svatá s lidovým 
zpěvem

Římovská 
Loreta

Neděle
17. 3.

II. NEDĚLE POSTNÍ 
(REMINISCERE), 1. tř.

10:30 Zpívaná mše svatá. Č. Budějo-
vice

Po mši setkání věřících s občerstvením a postní katecheze na téma 
Sedmero hlavních hříchů.

Přehled bohoslužeb v tradičním římském ritu

Č. Budějovice - Kostel Obětování P.  Marie, Piaristické náměstí. Pravidelné 
mše svaté v neděli v 10:30, ve čtvrtek v 18:00, v pátek ve 12:00. 
Nepomuk, kostel sv. Jakuba - Přesanické nám. Mše svaté podle ohlášek.



Pondělí 18. 3. Všední den postní, 3. tř., přip. sv. Cyrila Jeruzalémského
Úterý
19. 3.

SV. JOSEFA, 
SNOUBENCE P. MA-
RIE A PATRONA 
CÍRKVE, 1. tř.

18:00 Zpívaná mše svatá Č. Budějo-
vice

Středa 20. 3. Všední den postní, 3. tř.

Čtvrtek
21. 3.

Všední den postní, 3. tř., 
přip. sv. Benedikta

17:00 Výstav Nejsvětější 
Svátosti

Č. Budějo-
vice

18:00 Zpívaná mše svatá
Pátek
22. 3.

Všední den postní, 3. tř. 12:00 Recitovaná mše 
svatá

Č. Budějo-
vice

Sobota
23. 3.

Všední den postní, 3. tř. 17:30 Mše svatá 
s lidovým zpěvem

Římovská 
Loreta

Neděle
24. 3.

III. NEDĚLE POSTNÍ 
(OCULI), 1. tř.

10:30 Zpívaná mše svatá Č. Budějo-
vice

Pondělí
25. 3. 

ZVĚSTOVÁNÍ PAN-
NY MARIE, 1. tř.

18:00 Zpívaná mše svatá Č. Budějo-
vice

Úterý
26. 3.

Všední den postní, 3. tř. 8:00 Recitovaná mše 
svatá

Římov, farní 
kaple

Sředa 
27. 3.

Všední den postní, 
3. tř., přip. sv. Jana 
Damašského

18:00 Mše svatá 
s lidovým zpěvem

Římov, farní 
kaple

Čtvrtek 
28 3.

Všední den postní, 3. 
tř., přip. sv. Jana Kapist-
rána

17:00 Výstav Nejsvětější 
Svátosti

Č. Budějo-
vice

18:00 Zpívaná mše svatá
Pátek 
29.3.

Všední den postní, 3. tř. 12:00 Recitovaná mše 
svatá

Č. Budějo-
vice

Sobota 
30. 3.

Všední den postní, 3. tř. 17:30 Mše svatá 
s lidovým zpěvem

Římovská 
Loreta

Neděle 
31. 3.

IV. NEDĚLE POSTNÍ 
OCULI (LÆTARE), 
1. tř.

10:30 Zpívaná mše svatá Č. Budějo-
vice

15:00 Modlitba římovské 
pašijové cesty. 

Římov, od 
kostela

Římovská Loreta - Poutní areál v Římově u Č. Budějovic. Pravidelné mše sv.  
v sobotu v 17:30. Římov, farní kaple - Kostelní ul., č. p. 10. Mše podle ohlášek.



Příprava ke křtu, manželství, pomazání nemocných a další svátosti a svátostiny 
podle tradiční římské liturgie na základě osobní domluvy. V případě zaopatření 

umírajícího možno volat kdykoliv. 
P. Jakub Václav Zentner FSSP, 

Kostelní 10, 373 24 Římov, jwz@seznam.cz, tel. 603201149 

Připravované akce 2019
• Pouť na Křemešník 1. května. Jedná se o pouť ke cti svatého Athana-
sia, velkého obránce křesťanského pravověří v době církevní krize ve 4. století. 
Pouť organizuje Klub sv. Athanasia v Praze a v Brně. 10:00 začátek pěší pouti na 
náměstí v Pelhřimově. 15:00 zpívaná mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice na 
Křemešníku. 
• Pěší pouť z Paříže do Chartres 7. - 11. června. Pěší pouť desetitisí-
ců věřících z celé Evropy doprovázená stovkami kněží tradičních řádů institutů. 
100 km pouť je zakončena pontifikální mší svatou v katedrále v Chartres. Poutě 
se už třetím rokem zúčastní česko-slovenská výprava. Bližší informace a při-
hlášky: http://fssp.cz/pesi-pout-z-parize-do-chartres
• Sobotní mše svatá v Římově 15. června. Pravidelné mariánské mše 
svaté se zúčastní diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil, který pronese též ho-
milii. 
• TradyCamp 29. července - 3. srpna. Letní prázdninový pobyt pro 
mladé muže a dívky se letos uskuteční již posedmé, tentokrát v Římově. Na pro-
gramu bude každodenní mše svatá, modlitba části posvátného oficia i dostatek 
času na osobní modlitbu. Tento rok se cyklus katechezí zaměří na téma „roz-
lišování duchů“. Ani letos nebudou chybět výpravy a exkurze do okolí. Bližší 
informace a přihlášky budou brzy zveřejněny na fssp.cz.
• Stanový tábor pro děti od 7 do 14 let 11. - 20. srpna. Letní tábor 
uprostřed lesů poblíž Vyššího Brodu, kde nechybí denní mše svatá v tradičním 
ritu, modlitba ani denní i noční dobrodružství a osvojování si tábornických 
dovedností pod vedením zkušených a kompetentních vedoucích. Bližší infor-
mace a přihlášky u hlavního vedoucího Františka Krutského (frantakrutsky5@
seznam.cz). 
• Letní škola spirituality a liturgie 11. - 17. září 2019. Již šestý 
ročník Hovorů o víře se letos uskuteční na půdě Jihočeské univerzity. Přednášky 
z oborů liturgiky a spirituality přístupné všem zájemcům budou zakončeny pro-
mluvou kardinála Roberta Saraha, který bude na závěr programu sloužit ponti-
fikální mši svatou v českobudějovickém kostele Obětování Panny Marie. Bližší 
informace a přihlášky budou brzy zveřejněny na stránkách fssp.cz.
• Další aktuální informace o apoštolátu Kněžského bratrstva sv. Petra 
najdete na stránkách fssp.cz.


