
O H L Á Š K Y

Pokušení

Na příběhu o pokušení Pána Ježíše lze vidět hned několik zajímavých věcí. Často se 
můžeme v komentářích setkat s upozorněním na chytrost, s jakou pokušitel vystupu-
je: „Dosvědčíš pravdivost Písma – citovaného žalmu,“ nebo: „Ukaž, že skutečně jsi, 
kým jsi: Božím Synem, který koná zázraky.“ Zdá se, že pokušitel navádí k něčemu 
správnému. Zdá se, že by případné podlehnutí bylo ve službě pravdy.
Biblické příběhy nemají jen informovat. Slouží také k poučení a dalším cílům. Jejich 
poselství má člověk praktikovat. V tomto případě – jako Pán Ježíš při svých pokuše-
ních – se křesťan nemá nechat oklamat. Proto pokušení důsledně odmítejme, i když je 
pokušitel zdánlivě spojuje s něčím dobrým.
V dnešní době se můžeme setkat s mnoha v principu podobnými jevy. Pokušení, resp. 
věc, ke které je lidstvo pokoušeno, se jeví jako něco, kdy by případné podlehnutí bylo 
ve službě křesťanských a evangelních hodnot, ve službě pravdy, ve službě míru a po-
koje. 
Podívejme se na ideologie globalizovaného světa. Prosazované bratrství, dialog a s tím 
spojený indiferentismus se jeví jako cosi správného, co by mohlo mít kořeny v evange-
liu. Přitom Pán Ježíš říká jasně: „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě.“ Je-li někdo 
spasen, pak jedině díky Ježíši Kristu. Toto je evangelium, ne ono bezbřehé mezinábo-
ženské bratrství, jak se s ním setkáváme např. v některých hnutích.
Podívejme se na podceňování pravdy a objektivní pravdivosti, kdy člověk na jejich 
místo dosazuje svobodu názoru. Zdálo by se, že je to čímsi biblickým: svoboda. Při-
tom Písmo svaté používá pojem svobody ve specifickém významu a Pán Ježíš říká jas-
ně: „Já jsem pravda.“ Podceňování pravdy a objektivní pravdivosti je protikřesťanské. 
Evangelní je naopak jejich docenění.
Takto by se dal překroutit i pojem Božího milosrdenství. Zdálo by se, že tolerance ke 
hříchu by mohla být čímsi evangelním. Ve skutečnosti však právě Ježíšovo rázné: „Jdi 
a od nynějška nehřeš!“ je skutečným poselstvím evangelia. Toto je skutečný Ježíšův 
postoj ke hříchu. Jeho odmítavý přístup k těm, kteří zatvrzele setrvávali třeba jenom 
v hříchu navenek malém (farizeové), to je poselství evangelia: Naprostá netolerance 
jakéhokoli hříchu, i toho nejlehčího. Přijímal ty hříšníky, kteří se káli, tj. kteří svůj 
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hřích již odmítali, kteří se hříchu už zříkali. S nimi si rozuměl. On ho totiž také odmítal, 
netoleroval. Asi jako když správný a pacienta milující lékař netoleruje jeho nemoc.
Nebo se podívejme na dnešní ekologismus. Zdálo by se, že se jedná o cosi křesťanského: 
péče o Boží stvoření. Ale zde – stejně jako v pokušeních Páně – jde ještě o další věci, 
kvůli kterým je nutno říct jasné ne. Samozřejmě, neničme přírodu, ale ne proto, že by 
byla nejvyšší hodnotou, které se musíme klanět, ale protože je Božím darem. 
I když se na první pohled věci zdají jakkoli správné, pravdivé, křesťanské, evangelní 
a dobré, jsou-li zneužity v rámci pokušení, nesmíme podlehnout. Nesmíme se nechat 
oklamat, jako se ani Pán Ježíš nenechal oklamat. Suše odpovídá: „Je psáno: ,Ne.´“ 
Pán Ježíš konal chlebové zázraky, dokonce dvakrát. Ale pokušení na poušti nepodle-
hl, tentokrát žádný chlebový zázrak nevykonal. Nehledě na dobré doprovodné prvky 
(služba pravdě, bratrství, péče o přírodu atd.), pokušení vede vždy zároveň k něčemu, 
co je v rozporu s neměnnou Boží vůlí, tj. Božími přikázáními. Ale láskyplně žít podle 
desatera Božích přikázání znamená žít podle Boží vůle, jak chce Bůh. Žít, jak chce Bůh, 
znamená žít podle Boha. Žít podle Boha v důsledku znamená být podle Boha. Být podle 
Boha znamená být věrně Božím obrazem. Člověk je stvořen k Božímu obrazu, proto to 
v konečném důsledku také znamená být lépe člověkem.
Hřích přece není definován jako spáchání něčeho, co by druhému bylo nepříjemné. 
Hřích je definován jako porušení Božího přikázání. Snadno pochopitelné příklady: Pr-
votní hřích nebyl hříchem proto, že by ovoce bylo nechutné – čteme o jeho chutnosti 
a že bylo žádoucí. Ale byl hříchem proto, že se jednalo o porušení Božího příkazu / 
zákazu. Podobné je to s hříchy proti šestému přikázání. Nejsme kantovci, jsme křesťa-
né. Hřích definujeme se zřetelem na objektivní a jasná Boží přikázání, ne na souhlas / 
nesouhlas protistrany, ne na příjemnost / nepříjemnost.
Na příběhu o pokušení Páně vidíme onu vychytralost, s jakou pokušitel přichází. Říká 
se, že je jak Boží opice. Opičí se, napodobuje, ale není tím, co předstírá. Všechny sou-
časné ideály, na první pohled křesťanské a dobré, se kterými se setkáváme v odkřes-
ťanštělé globalizované společnosti a se kterými jsme se v „dřívějším“ křesťanství ne-
setkávali, jsou pouhým opičením, napodobováním, předstíráním evangelních hodnot 
a evangelního poselství, kterými ale ve skutečnosti nejsou.
Kéž bychom příběh o pokušení Páně nebrali jenom jako informaci. Kéž bychom z něho 
vyvodili důsledky a vzali si příklad pro vlastní boj s novodobými vychytralými pokuše-
ními.
Kéž bychom jednali tak, jak se zachoval Pán Ježíš. Jistě, někdo mu mohl namítnout: „Ty 
tedy nechceš dokázat pravdivost Písma svatého? Co jsi zač?“ Ale tam nešlo o dokázá-
ní pravdivosti žalmu „svým andělům dá o tobě příkaz, na rukou tě ponesou.“ Tam šlo 
o jiné věci. Podobně nám by mohl někdo říct: „Co jsi zač? Ty nežiješ evangelní hodno-
ty?“ Ale o ně zde nejde. V rámci pokušení nejen ďábla, ale i globalizovaného světa, nejde 
o žádné šíření evangelia, nejde o misie. Jde o pravý opak.

Požehnnané Velikonce přeje P. Josef Peňáz



PrAviDelné bohoslužby

•  Římov - Poutní Areál, náměstí JAnA Gurreho

Každou neděli 8:10 modlitba sv. růžence, v době postní křížová cesta od 8:00
              8:30 mše svatá s lidovým zpěvem
Kromě 1. neděle v měsíci následuje výklad katechismu na pokračování (asi deseti-
minutová katecheze).

V úterý, středu, pátek a v sobotu v 18:00 mše svatá s lidovým zpěvem. 

První pátek v měsíci   17:00 tichý výstav Nejsvětější Svátosti oltářní 
                      a možnost přistoupit ke svátosti pokání (sv. zpověď)

  18:00 mše svatá (není-li svátek 1. tř.) ke cti Nejsv. Srdce Páně,  
  19:00 následuje eucharistické procesí v římovských ambitech   
             a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně

První sobota v měsíci 18:00 mše svatá (není-li svátek 1. tř.) ke cti Neposkvrněného  
         Srdce Panny Marie. Následuje Loretánská litanie a za- 
           svěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Druhá sobota v měsíci 18:00 svatá liturgie podle východního byzantského obřadu  
           staroslověnsky. 

Zpravidla denně od 6:00 (kromě neděle) možno účastnit se ve farní kapli modlit-
by matutina a ranních chval (latinsky), přibližně od 7:00 tichý půlhodinový výstav 
Nejsvětější Svátosti oltářní zakončený zpívanou modlitbou primy. Informace o příp. 
změnách na faře.

•  České buDěJovice - kostel obětování  
       PAnny mArie,  PiAristické náměstí

Každou neděli  9:00 výuka náboženství pro děti a mládež (kromě 1. neděle v měsíci)
  10:00-10:25 možnost přistoupit ke svátosti pokání (sv. zpověď)
  10:30 zpívaná mše svatá s greg. chorálem.
1. neděle v měsíci následuje setkání věřících a výuka náboženství pro dospělé

Každý čtvrtek 17:00 výstav Nejsv. Svátosti
  18:00 zpívaná mše svatá 

•  nePomuk - kostel sv. JAkubA, PŘesAnické náměstí

Druhou a čtvrtou neděli v měsíci v 16:00 - zpívaná mše svatá.
Následuje setkání věřících a výuka náboženství na faře v Nepomuku.

•  netolice - kostel sv. václAvA, ryneČek

Poslední sobotu v měsíci v 17:00 - mše svatá za hudebního doprovodu Netolického 
literárního bratrstva. 



Neděle
8. 3.

II. NEDĚLE 
POSTNÍ / 
REMINISCERE,
1. tř. 

8:00 Modlitba křížové cesty Římov - 
kostel Sv. 
Ducha8:30 Mše svatá s lidovým zpěvem

Následuje krátký výklad ka-
techismu na pokračování

10:30 Zpívaná mše svatá s greg. 
chorálem

České Bu-
dějovice

16:00 Zpívaná mše svatá 
Následuje setkání věřících 
a výuka náboženství na faře

Nepomuk

Pondělí
9. 3.

postní férie, 3. tř., 
připomínka 
sv. Anežky Římské

18:00 Mše svatá recitovaná Římov - 
farní kaple

Úterý 
10. 3.

postní férie, 3. tř., 
připomínka 
sv. Čtyřiceti muč.

18:00 Mše svatá recitovaná Římov - 
farní kaple

Středa 
11. 3.

postní férie, 3. tř. 18:00 Mše svatá recitovaná Římov - 
farní kaple

Čtvrtek 
12. 3.

postní férie, 3. tř., 
připomínka sv. 
Řehoře Velikého

17:00 Výstav Nejsv. Svátosti České Bu-
dějovice

18:00 Zpívaná mše svatá

Pátek
13. 3. 

postní férie, 3. tř. 17:15 Modlitba křížové cesty Římov - 
kostel Sv. 
Ducha18:00 Mše svatá s lidovým zpěvem

19:00 Přednáška PhDr. Jana 
Šimánka PhD.: Jarní a 
velikonoční zvyklosti na 
Doudlebsku

Římov - 
fara

Sobota
14. 3.

postní férie, 3. tř. 18:00 Svatá liturgie podle byzant-
ského ritu staroslověnsky

Římov - 
Loreta

liturGický kAlenDáŘ A PŘehleD bohoslužeb

Neděle
15. 3.

III. NEDĚLE 
POSTNÍ / 
OCULI,  
1. tř. 

8:00 Modlitba křížové cesty Římov - 
kostel Sv. 
Ducha8:30 Mše svatá s lidovým zpěvem

Následuje krátký výklad ka-
techismu na pokračování

10:30 Zpívaná mše svatá s greg. 
chorálem

České Bu-
dějovice



Pondělí
16. 3.

postní férie, 3. tř., 
přip. sv. Longina

18:00 Mše svatá recitovaná Římov - 
farní kaple

Úterý 
17. 3.

postní férie, 3. 
tř., přip. sv. Jana 
Sarkandera a sv. 
Patrika

18:00 Mše svatá recitovaná Římov - 
farní kaple

Středa 
18. 3.

postní férie, 3. tř., 
přip. sv. Cyrila 
Jeruzalémského

18:00 Mše svatá recitovaná Římov - 
farní kaple

Čtvrtek 
19. 3.

Sv. Josefa, 
snoubence blah. 
Panny Marie, 
1. tř.

17:00 Výstav Nejsv. Svátosti České Bu-
dějovice

18:00 Tichá mše svatá

18:00 Asistovaná mše svatá s grego-
riánským chroálem

Římov - 
kostel Sv. 
Ducha

Pátek
20. 3.

Postní férie, 3. tř. 17:15 Modlitba křížové cesty Římov - 
kostel Sv. 
Ducha18:00 Mše svatá s lidovým zpěvem

19:00 Přednáška P. Dominika Ettlera: 
Posledních sedm Kristových 
slov na kříži

Římov - 
fara

Sobota
21. 3.

Sv. Benedikta, 
opata a patrona 
Evropy, 2. tř.

18:00 Zpívaná mše svatá Římov - 
Loreta

Neděle
22. 3.

IV. NEDĚLE 
POSTNÍ / 
LAETARE, 1. tř. 

8:10 Modlitba sv. růžence Římov - 
kostel Sv. 
Ducha8:30 Mše svatá s lidovým zpěvem

Následuje krátký výklad ka-
techismu na pokračování

10:30 Zpívaná mše svatá s greg. 
chorálem

České Bu-
dějovice

16:00 Zpívaná mše svatá 
Následuje setkání věřících 
a výuka náboženství na faře

Nepomuk

Pondělí
23. 3.

postní férie, 3. tř. 18:00 Mše svatá recitovaná Římov - 
farní kaple

Úterý 
24. 3.

postní férie, 3. tř., 
přip. sv. Gabriela 
archanděla

18:00 Mše svatá s lidovým zpěvem Římov - 
farní kaple



Středa 
25. 3.

Slavnost Zvě-
stování Panně 
Marii, 1. tř.

18:00 Asistovaná mše svatá s gre-
goriánským chorálem

Římov - 
kostel Sv. 
Ducha

Čtvrtek 
26. 3.

postní férie, 3. tř. 17:00 Výstav Nejsv. Svátosti České Bu-
dějovice

18:00 Zpívaná mše svatá

Pátek
27. 3.

postní férie, 3. tř., 
připomínka sv. 
Jana Damašského

17:15 Modlitba křížové cesty Římov - 
kostel Sv. 
Ducha18:00 Mše svatá s lidovým zpěvem

19:00 Přednáška P. Jakuba Zentnera: 
Symbolika velikonoční obřadů

Římov - 
fara

Sobota
28. 3.

postní férie, 3. 
tř., přip. sv. Jana 
Kapistrána, den 
úmrtí Jana Gurre-
ho - za-kladatele 
Římova

18:00 Mše svatá s lidovým zpěvem Římovská 
Loreta

17:00 Mše svatá doprovázená 
chorálním a polyfonním zpě-
vem Netolického literárního 
bratrstva

Netolice - 
kostel sv. 
Václava

Neděle
29. 3.

I. NEDĚLE 
PAŠIJOVÁ /
SMRTELNÁ,  
1. tř. 

8:10 Modlitba křížové cesty Římov - 
kostel Sv. 
Ducha8:30 Mše svatá s lidovým zpěvem

Následuje krátký výklad ka-
techismu na pokračování

10:30 Zpívaná mše svatá s greg. 
chorálem

České Bu-
dějovice

Pondělí
30. 3.

férie doby 
pašijové, 3. tř.

18:00 Mše svatá recitovaná Římov - 
farní kaple

Úterý 
31. 3.

férie doby 
pašijové, 3. tř.

18:00 Mše svatá s lidovým zpěvem Římov - 
farní kaple

Středa 
1. 4.

férie doby 
pašijové, 3. tř.

18:00 Mše svatá recitovaná Římov - 
farní kaple

Čtvrtek
2. 4.

férie doby 
pašijové, 3. tř., 
přip. sv. Františka 
z Pauly

17:00 Výstav Nejsv. Svátosti České Bu-
dějovice18:00 Zpívaná mše svatá

Pátek
3. 4.

Sedmibolestné 
Panny Marie, 2. 
tř.

17:15 Modlitba křížové cesty Římov 
- kostel 
Svatého 
Ducha

18:00 Mše svatá s lidovým zpěvem, 
následuje eucharistické procesí 
v ambitech a pobožnost ke cti 
Nejsv. Srdce Páně



Sobota
4. 4.

férie doby 
pašijové, 3. tř.

18:00 Mše svatá s lidovým zpěvem Římovská 
Loreta

Neděle
5. 4.

II. NEDĚLE 
PAŠIJOVÁ -  
KVĚTNÁ,
1. tř. 

8:00 Svěcení ratolestí Římov 
- park u 
kostela a 
kostel Sv. 
Ducha

8:30 Mše svatá s lidovým zpěvem

10:30 Zpívaná mše svatá s greg. 
chorálem

České Bu-
dějovice

13:00 Modlitba římovské pašijové 
cesty

Římov - 
pašijová 
cesta

Pondělí
6. 4.

Pondělí Svatého 
týdne, 1. tř.

18:00 Mše svatá recitovaná Římov - 
kostel Sv. 
Ducha

Úterý 
7. 4.

Úterý Svatého 
týdne, 1. tř.

18:00 Mše svatá recitovaná s 
pašijemi podle sv. Marka

Římov - 
kostel Sv. 
Ducha

Středa 
9. 4.

Středa Svatého 
týdne - Škaredá, 
1. tř.

18:00 Mše svatá recitovaná s 
pašijemi podle sv. Lukáše

Římov - 
kostel Sv. 
Ducha

19:00 Temné hodinky ze Zeleného 
Čtvrtka

Římovská 
Loreta

Čtvrtek
9. 4.

ZELENÝ 
ČTVRTEK,  
1. tř.

18:00 Zpívaná mše svatá na 
památku Poslední večeře

Římov - 
kostel Sv. 
Ducha

19:00 Odhalování oltářů, mod-
litba kompletáře a výstav 
Nejsvětější svátosti v Loretě

Římovská 
Loreta

10. 4. vELKÝ PÁTEK, 
1. tř.

9:00 Temné hodinky Římovská 
Loreta

12:00 Modlitba římovské pašijové 
cesty

18:00 Obřady Velkého pátku
Následuje procesí k Božímu 
hrobu

Římov - 
kostel Sv. 
Ducha

do 
20:00

Výstav Nejsvětější sváto-
sti a tichá adorace v Božím 
hrobě

25. kaple 
pašijové 
cesty - Boží 
hrob



11. 4. bÍLÁ SOBOTA, 
1. tř.

9:00 Temné hodinky Římovská 
Loreta

15:00
až 

19:45

Výstav Nejsvětější svátosti 
a tichá adorace

Římovská 
Loreta

20:00 Velikonoční vigilie Římov - 
kostel Sv. 
Ducha

12. 4. BOŽÍ HOD 
VELIKONOČNÍ 
1. tř.

8:30 Mše svatá s lidovým zpěvem

Následuje žehnání pokrmů

Římov - 
kostel Sv. 
Ducha

10:30 Zpívaná mše svatá s greg. 
chorálem

Následuje žehnání pokrmů

České Bu-
dějovice

16:00 Zpívaná mše svatá 

Následuje žehnání pokrmů, 
setkání věřících a výuka 
náboženství na faře

Nepomuk

13. 4. VELIKONOČNÍ 
PONDĚLÍ, 1. tř.

9:30 Asistovaná mše svatá s gre-
goriánským chorálem

Římov - 
kostel Sv. 
Ducha

14. 4. Velikonoční 
úterý, 1. tř.

18:00 Mše svatá recitovaná Římov - 
kostel Sv. 
Ducha

15. 4. Velikonoční 
středa, 1. tř.

18:00 Mše svatá recitovaná Římov - 
kostel Sv. 
Ducha

16. 4. Velikonoční 
čtvrtek, 1. tř.

17:00 Výstav Nejsv. Svátosti České Bu-
dějovice

18:00 Zpívaná mše svatá

17. 4. Velikonoční 
pátek, 1. tř.

18:00 Mše svatá s lidovým zpěvem Římov - 
kostel Sv. 
Ducha

19:00 Přednáška P. Jakuba Zent-
nera:  Bohoslužebné oděvy 
katolické Církve - přednáška 
s přehlídkou

Římov - 
fara



18. 4. Velikonoční 
sobota, 1. tř.

18:00 Mše svatá s lidovým zpěvem Římovská 
Loreta

Neděle
19. 4.

I. NEDĚLE VE-
LIKONOCNÍ 
 - BILÁ / 
PROVODNÍ 
/ NEDĚLE 
BOŽÍHO MI-
LOSRDENTVÍ,  
1. tř. 

7:30 Možnost sv. zpovědi Římov - 
kostel Sv. 
Ducha8:10 Modlitba korunky k Božímu 

milosrdenstvi
8:30 Mše svatá s lidovým zpěvem

9:30 Pobožnost ke cti Panny Ma-
rie a Sv. Rodiny v římovských 
ambitech

Římovské 
ambity

10:30 Zpívaná mše svatá s greg. 
chorálem

České Bu-
dějovice

pondělí 20. 4., férie, 4. tř.
úterý 
21. 4.

Sv. Anselma, 
bisk. vyzn. a učit.
Církve, 3. tř.

18:00 Mše svatá recitovaná Římov - 
kostel Sv. 
Ducha

středa 
22. 4.

Sv. Sotera a Kaja, 
pap. a muč., 3. tř.

18:00 Mše svatá recitovaná Římov - 
kostel Sv. 
Ducha

čtvrtek 
23. 4.

Sv. Vojtěcha, 
bisk. a muč., 
zemského pat-
rona, 2. tř.

17:00 Výstav Nejsv. Svátosti České Bu-
dějovice

18:00 Zpívaná mše svatá

pátek 
24. 4.

Sv. Fidela ze Sig-
maringen, muč., 
3. tř.

18:00 Mše svatá s lidovým zpěvem Římov - 
kostel Sv. 
Ducha

19:00 Přednáška P. Štěpána Šrubaře: 
Založení poutního místa 
Římov a nejstarší zázraky 
a divy podle starých (a dosud 
nepublikovaných) zápisů 

Římov - 
fara

sobota 
25. 4.

Sv. Marka, evan-
gelisty, 2. tř.

17:00 Mše svatá doprovázená 
chorálním a polyfonním zpě-
vem Netolického literárního 
bratrstva

Netolice - 
kostel sv. 
Václava

18:00 Mše svatá 
následuje prosebné procesí za 
úrodu a žehnání polím

Římovská 
Loreta



Neděle
26. 4.

II. NEDĚLE 
PO VE-
LIKONOCÍCH,
2. tř. 

8:10 Modlitba sv. růžence Římov - 
kostel Sv. 
Ducha

8:30 Mše svatá s lidovým zpěvem

Následuje krátký výklad ka-
techismu na pokračování

10:30 Zpívaná mše svatá s greg. 
chorálem

České Bu-
dějovice

16:00 Zpívaná mše svatá 

Následuje setkání věřících 
a výuka náboženství na faře

Nepomuk

pondělí
27. 4.

Sv. Petra Kanisia, 
3. tř.

18:00 Mše svatá recitovaná Římov - 
kostel Sv. 
Ducha

úterý 
28. 4.

Sv. Pavla z Kříže, 
3. tř.

18:00 Mše svatá recitovaná Římov - 
kostel Sv. 
Ducha

středa 
29. 4.

Sv. Petra, muč., 
3. tř.

18:00 Mše svatá recitovaná Římov - 
kostel Sv. 
Ducha

čtvrtek 
30. 4.

Sv. Kateřiny 
Sienské, pan., 
patronky Evropy, 
2. tř.

17:00 Výstav Nejsv. Svátosti České Bu-
dějovice

18:00 Zpívaná mše svatá

pátek 
1. 5.

Sv. Josefa
dělníka, 
snoubence 
Panny Marie, 
1. tř.

17:00 Výstav Nejsv. Svátosti Římov - 
kostel Sv. 
Ducha18:00 Mše svatá s lidovým zpěvem, 

následuje eucharistické procesí 
v ambitech a pobožnost ke cti 
Nejsv. Srdce Páně

sobota 
2. 5.

Sv. Zikmunda, 
krále a muč., přip. 
sv. Athanasia, 
biskupa, vyzn. a 
uč. Církve, 2. tř.

18:00 Mše svatá Římovská 
Loreta

neděle
3. 5.

II. NEDĚLE 
PO 
VELIKO-
NOCÍCH, 2 tř.

10:30 Zpívaná mše svatá s greg. 
chorálem

České Bu-
dějovice



PŘiPrAvovAné Akce

• Pouť Do víDně k císAŘovně Zitě 14. 3. 2020 - Každoroční pouť k hrobu císařovny 
Zity se mší svatou ve vídeňském kapucínském kostele ve 12:30. Po ní bude následo-
vat pobožnost za blahořečení císařovny Zity v kostele. Bohoslužby zpěvem doprovodí 
Husovický okrašlovací spolek pěvecký pod vedením JUDr. Patrika Matyáška. V 15:30 
odjezd z Vídně na vrch Kahlenberg, odkud Jan III. Sobieski roku 1683 vedl bitvu za 
osvobození Vídně z tureckého obležení. Bude možnost na kopec vyjít nebo se nechat 
vyvézt autobusem. Na Kahlenbergu bude prohlídka s výkladem. Návrat do Čech okolo 
20.00.  Odjezdy autobusu z Českých Budějovic z Mariánského náměstí v 8:00, mož-
nost přistoupit na trase v Lišově, v Třeboni a v Chlumu u Třeboně Cena podle počtu při-
hlášených 350 až 500 Kč Přihlášky (do 29. 2.) a bližší informace u P. Jakuba Zentnera 
FSSP (zentner@fssp.cz).

• Pěší pouť z Paříže do Chartres 29. 5. - 2. 6. 2020 Pěší pouť desetitisíců věřících 
z  celé Evropy doprovázená stovkami kněží tradičních řádů a institutů. 100 km pouť je 
zakončena pontifikální mší svatou v katedrále v Chartres. Poutě se už čtvrtým rokem 
zúčastní česko-slovenská výprava. Bližší informace a přihlášky: http://fssp.cz/char-
tres.

• letní trADycAmP  1. 7. - 7. 7. 2020. Letní prázdninový pobyt pro mladé muže a dívky 
se letos uskuteční již po osmé, jako loni v Římově. Na programu bude každodenní mše 
svatá, katecheze, modlitba části posvátného oficia i dostatek času na osobní modlit-
bu. Ani letos nebudou chybět výpravy a exkurze do okolí. Bližší informace a přihlášky 
u   P.  Jakuba Zentnera FSSP (zentner@fssp.cz) a na stránkách http://fssp.cz/trady-
camp.

• letní tábor Pro Děti Do 14 let 4. - 11. 7. 2020 na faře ve Slivicích u Příbrami. Zamě-
řen v první řadě na děti z věřících rodin, děti mají možnost poznat nové kamarády, kteří 

Neděle
3. 5.

Římovská jarní 
pouť ze svátku 
NALEZENÍ 
SVATÉHO 
KŘÍŽE, 1. tř.

7:30 Možnost svaté zpovědi Římov - 
kostel Sv. 
Ducha8:10 Modlitba sv. růžence

8:30 Zpívaná mše svatá (tradiční) 
s gregoriánským chorálem

11:00 Možnost svaté zpovědi Římov - 
ambity11:30 Mše svatá (podle nového 

misálu) s lidovým zpěvem
16:00 Odpolední pobožnost s 

kázáním 
Římov - 
kostel Sv. 
Ducha



Příprava ke křtu, manželství, pomazání nemocných a další svátosti a  svátostiny na 
základě osobní domluvy. Pro zaopatření umírajícího možno volat kdykoliv. 

Římskokatolická farnost Římov - Dům Svatého Jana Nepomuckého,  
Kostelní 10, 373 24 Římov

•	 P. Jakub Václav Zentner FSSP, farář a kaplan pro tradiční ritus,  
zentner@fssp.cz, tel. 603201149 

•	 R. D. Dominik Ettler, farní vikář, farář ve Střížově, Doudlebech  
a Kameném Ujezdě, dominik.ettler@centrum.cz, tel. 721257980

•	 P. Štěpán Šrubař FSSP, farní vikář, srubar@fssp.cz
•	 P. Josef Peňáz, kandidát FSSP, josefpenaz@seznam.cz

Za podporu apoštolátu Kněžského bratrstva sv. Petra jak Vaší moDlitbou, 
tak i finAnČním DArem jsme velice vděční. Kněžské bratrstvo sv. Petra, z. s., 

číslo účtu: 2901456442/2010.

stejně jako oni vyrůstají v katolické víře. Táborové dny prolínají hry, nechybí kreativní 
činnost jako je kreslení, malování či ruční práce. Součástí dne je duchovní život – Mše 
svatá v tradiční formě římského ritu, výuka katechismu a modlitba růžence. Ubytování 
ve spacácích na matracích, děvčata a chlapci ubytováni odděleně. Více informací na 
http://fssp.cz/letni-tabor-mladsi/ nebo u P. Štěpána Šrubaře (srubar@fssp.cz)

• letní tábor Pro stArší DěvČAtA 11. - 18. 7. 2020 na faře ve Slivicích u Příbrami pro 
děvčata z věřících rodin. Součástí dne je duchovní život – Mše svatá v tradiční formě 
římského ritu, výuka katechismu a modlitba růžence. Táborové dny prolínají hry, ne-
chybí kreativní činnost jako je kreslení, malování či ruční práce. Ubytování ve spacá-
cích na matracích. Více informací na http://fssp.cz/letni-tabor-devcata/ nebo u P. Ště-
pána Šrubaře (srubar@fssp.cz)

• letní tábor Pro kluky oD 14 let 12. - 19. 7. 2020 - letní tábor v lesích u Vyššího Bro-
du s budováním tábořiště. Na každodenním programu bude mše svatá, vzdělávání se 
v praktických dovednostech pro přežití v přírodě i prohloubení se ve víře pro přežití ve 
světě. Bližší informce a přihlášky u hlavního vedoucího Lukáše Krutského z Vyššího 
Brodu (lukaskrutsky@seznam.cz) a u P. Jakuba Zentnera FSSP.

• letní tábor Pro Děti Do 14 let 19. - 29. 7. 2020 - letní tábor v lesích u Vyššího Brodu 
pro děti s duchovním programem a táborovými hry. Tábor bude rozdělen na chlapce 
a děvčata se společnou mší svatou a stravováním. Bližší informce a přihlášky u hlavní-
ho vedoucího chlapců Karla Hlaváčka (karel.hlavacek10@gmail.com), vedoucí děvčat 
Veroniky Krutské (konovencoverca@seznam.cz) nebo u P. Jakuba Zentnera FSSP.

• DAlší Aktuální informAce o apoštolátu Kněžského bratrstva sv. Petra najdete na 
stránkách fssp.cz a stránkách farnosti Římov farnostrimov.cz


