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OHLÁŠKY
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMOV A KNĚŽSKÉHO
BRATRSTVA SV. PETRA
Na Božím volání záleží
Přinášíme rozhovor s generálním představeným Kněžského bratrstva Svatého
Petra (FSSP). P. Andrzej Komorowski,
který loni v lednu navštívil Římov, hovoří o FSSP a jeho budoucnosti.
Jste Polák, ze země, kde hnutí příznivců tradiční mše svaté není tak
rozvinuto jako ve Francii nebo ve
Spojených Státech. Jak jste jej poznal a co Vás přilákalo k Bratrstvu
svatého Petra?
Můj první kontakt s tradiční mší svatou byl v roce 1996. Byl jsem v té době
studentem v Poznani a někteří z mých
kamarádů chodili na tradiční mši. Tak
trochu ze zvědavosti jsem na ni šel
tedy také a pak jsem na ni začal chodit
pravidelně, začal jsem při ní ministrovat a zajímal jsem se o otázku liturgické reformy a hnutí okolo tradiční mše.
Posléze jsem prostřednictvím jednoho
polského jáhna z Wigratzbadu poznal
Bratrstvo svatého Petra.
Jaká je liturgická situace v Polsku?
A jaká je pozice polských biskupů
vzhledem k FSSP a k mimořádné
formě římského ritu?

Situace se dost změnila od motu proprio Summorum Pontificum z roku
2007. Předtím existovalo pouze několik míst, kde byla tradiční mše svatá sloužena, a to ne vždy pravidelně.
V současné době je zde asi 45 míst,
kde je mše svatá sloužena každou neděli. V Polsku máme 41 diecézí, což
tedy činí průměr o něco více než jedna
tradiční mše na diecézi. Je to ohromný
rozvoj, ale je zde stále mnoho věřících,
kteří nemají možnost se jí zúčastnit.
Řekl bych, že polští biskupové jsou
v této otázce spíše indiferentní, jelikož
nepřikládají liturgii ústřední místo.
Hlavně vidí, že počet katolíků lnoucích k této mši je docela malý v porovnání s počtem katolíků praktikujících
v řádné formě. V Polsku je mnoho
kněží a mnoho mší, ale kvalita celebrací není „mimořádná“!
Jste, stejně jako Vaši krajané, velkým obdivovatelem svatého papeže
Jana Pavla II? A jaký jeho příspěvek
požadujete za nejzásadnější?
Nejprve bych chtěl říct, že mí krajané
lnou k osobě Jana Pavla II. spíše vnějškově. Je zde mnoho náměstí, ulic nebo
škol nesoucích jeho jméno, ale jeho

myšlení není skutečně známo. Jsme
na něj hrdí, ale bohužel to nejde dál,
dokonce i v životě Církve. Přesto si ale
myslím, že inspiroval mnoho kněžských povolání. Po pádu komunismu
nám připomněl, že musíme zůstat věrni všem aspektům naší katolické víry
v životě individuálním i sociálním. Nakonec tedy myslím, že nejzásadnější je
jeho obrana křesťanské morálky, hlavně co se týká úcty k životu a posvátného charakteru manželství.
Před dvěma lety jste byl zvolen generálním představeným FSSP. Jakou
bilanci děláte ze dvou let zkušenosti
v čele?
Poslední dva roky pro mne byly příležitostí lépe poznat naše apoštoláty
a naše spolubratry. S více než 300 kněžími po celém světě je jisté, že jsem některé nikdy nepoznal osobně. A představený je před vším jiným k službě
spolubratrům. Naše společenství roste
a musíme být za to vděční Prozřetelnosti. Ale více členů a více apoštolátů
znamená také více obtížných a delikátních situací. Poslední měsíce ve znamení covid-19 nás také postavily do
nevšedních situací. Byli jsme, stejně
jako mnoho diecézních kněží, postaveni před složitou volbu: neopustit
ovečky a poslechnout příkazy autorit.
Nevíme, co nám budoucnost přinese,
ale věřím, že pokud budeme věrní našemu povolání a naším Konstitucím,
budeme moci vyřešit všechny možné
krize.
Jak byste charakterizoval FSSP

a v čem je jeho specificita? Jinak řečeno, jaké jsou hlavní motivace, které vedou mladého člověka k tomu,
aby zaklepal zrovna na vaše dveře
spíše než jinde?
Jak praví naše Konstituce: „Oběť mše
svaté je v srdci spirituality a apoštolátu
Bratrstva.“ Tedy, hledáme posvěcení
kněží prostřednictvím orientace celého jejich života podle tajemství slouženého na oltáři, oné výkupné oběti,
a prostřednictvím komunitního života, který umožňuje se přibližovat k dokonalosti v blíženecké lásce. Opíráme
se o tři pilíře: věrné zachovávání latinských tradic liturgických i duchovních,
zdravá tomistická formace a věrnost
Petrovu nástupci a magisteriu Církve.
Nepřijímáme povolání jednoho typického profilu, ale je jisté, že horlivé
rodiny, skautské hnutí, katolické školy
jsou podhoubím pro mnohá z těchto
povolání. Konvertité se rovněž obrací
k našemu Bratrstvu. Například jeden z
kněží – formátorů ve Wigratzbadu byl
pokřtěn jako dospělý, když pracoval na
doktorátu filosofie na pařížské Sorbonně. Objevení svatého Tomáše Akvinského ho přivedlo ke Kristu.
Jaká je aktuální situace rozvoje
FSSP? Rozvíjíte se tak, jak byste si
přál nebo se ještě setkáváte s překážkami?
Růst je konstantní a pravidelný celosvětově. Během letošního léta jsme
se mohli radovat z připočtení čtrnácti
nových kněží do našich řad a na začátku školního roku jsme otevřeli několik nových apoštolátů. Motu proprio

2007 bylo rozhodující: žádosti věřících nepřestávaly růst od tohoto okamžiku. Jistě, nesloužení řádné formy
našimi kněžími může být považováno
za překážku našeho rozvoje. V diecézích je skutečně méně a méně kněží
a někteří biskupové litují, že nesloužíme podle misálu Pavla VI. My jsme
ale přesvědčení o misionářské dimenzi
tradiční liturgie, která není rezervována pro ty, kteří ji už znají, ale může
přitáhnout ke Kristu duše, které jsou
od něj velmi vzdáleny. Pokud bychom
sloužili řádnou formu pro „oslovení
více lidí“, znamenalo by to v podstatě,
že připouštíme, že mimořádná forma
není přizpůsobena pro evangelizaci v
dnešní době a musí zůstat rezervována „zasvěceným“. Je pravda, že je to
často bod nepochopení. Nicméně napřiklad jen ve ve Francii nám čtyřicítka biskupů svěřila kanonickou misi v
jejich diecézích. A byl to zároveň francouzský biskup, Mons. Renauld de Dinechin, který vysvětil na konci června
tohoto roku ve své katedrále v Laonu
tři nové kněze pro Bratrstvo.
Církev uznává legitimitu vašeho lnutí k mimořádné formě, ale jaký je
Váš postoj ke koncelebraci?
Tato otázka koncelebrace je kladena
v každé zemi odlišně. Ve Francii byla
pokládána za velmi důležitou až do
stavu, kdy zastínila všechny ostatní
znaky jednoty, mezi něž v prvé řadě
patří samotné svaté přijímání. Je pravda, že kněží FSSP nekoncelebrují, neboť učinili volbu mimořádné formy.
To, že máme vlastní charakter, uznaný

Církví, v jehož srdci je věrné zachovávání latinských liturgických tradic, je
dar, kterého je třeba si vážit a ctít ho.
Je to podmínka naší apoštolské plodnosti, a nikoli překážka. Naše založení
bylo schváleno Svatým stolcem v roce
1988. Jsme věrní svým zakládajícím
listinám. Jinak koncelebrace nemá podle Kodexu Kanonického práva žádný
povinný charakter, jak nám bylo zopakováno před několika lety papežskou
komisí Ecclesia Dei. Nemůže být podmínkou pro kanonickou misi v diecézi.
Pozoruji ostatně, že nám nechybí apoštoláty, nýbrž opak je pravdou.
V dnešní době – je to markantní
např. ve Francii – velká část povolání
uniká zaběhlým diecézním kruhům,
aby šla do komunit nových nebo tradičních: jak byste tento fenomén vysvětlil, není zde nebezpečí nedostatku povolání pro diecéze?
Možná by tato otázka měla být především předmětem reflexe v diecézích…
Co je jisté, že povolání nenásledují
„kruhy“ a semináře nejsou „filiálky“.
To, co je na povolání první, to je ono
Boží volání. To, na čem záleží, je jít
tam, kam Bůh konkrétně volá. Neboť
každá duše je unikátní, povolání nejsou zaměnitelná. Musí být přijata jako
Boží dar. Budu citovat jeden příklad
z historie, který ukazuje, že nesmíme
upadnout do falešné dialektiky. Daleko od toho, aby to poškodilo diecéze,
rozvoj společností apoštolského života
po Tridentském koncilu (oratoriáni,
lazaristé, eudisté, sulpiciáni, …) mohutně pomohl k obnově diecézního

kléru. Formační domy tradičních komunit, mimo jiných charakteristik,
nabízejí tomistickou formaci jak ve
filosofii, tak v teologii; svatý Tomáš
Akvinský byl Církví ustanoven jako
„Doctor communis“ (Obecný učitel),
jehož osvědčená nauka má být následována v seminářích. Vitalita formačních domů tradičních komunit je z nezanedbatelné části dána onou věrností
tomismu. Neseme svědectví onoho
bohatství, které může být k prospěchu
celé Církvi. Ještě jednou bych chtěl
říct, že jsem přesvědčen o tom, že mimořádná forma je misionářská svou
povahou – bohatstvím svých symbolů,
hloubkou svých modliteb, svým smyslem pro posvátno a svým velmi zdůrazněným teocentrismem. Stejným
způsobem jako přitahuje mnoho mladých katolíků, přitahuje také mladá
povolání žíznící po absolutních hodnotách, které nás přesahují.
U tradičních komunit připadá méně
věřících na jednoho kněze a praktikující věřící jsou často velmi motivovaní. Není toto fungování v relativně
uzavřených buňkách nebezpečné
a jak se tímto podílíte na evangelizaci, kterou dnešní svět tolik potřebuje?
Dovolte mi odpovědět převzetím tohoto úsloví Benedikta XVI.: „Nerozkvete poušť bez duchovních oáz, kam
se duše mohou přijít napojit a občerstvit.“ Naše místa kultu nejsou indiánské rezervace. Jsou to strážní hlídky
v odkřesťanštěném světě v přípravě
pro duchovní znovudobytí. Nabízejí,

díky Bohu, duchovní prostředky pro
cestu ke svatosti, nezbytnou podmínku nové evangelizace. Přiznejme si
sice, že naše kostely jsou privilegovány počtem kněží, kteří jsou k dispozici, to je fakt. Pro zbytek bych zmírnil
vaši úvahu: jistě je v našich kostelech,
jako ostatně v každé farnosti, jádro věřících horlivých a odhodlaných, ale je
zde také čím dál tím více „opětovných
začátečníků“ nebo konvertitů, kterých
se dotkla transcendence tradiční mše,
osobnost kněze, který se na ně obrátil,
nebo ještě ten či onen věřící ze společenství. Na druhou stranu nošení
kleriky podporuje obvyklý apoštolát
ve světě již od sebemenšího vyjití na
ulici! To umožňuje našim kněžím zůstat v kontaktu s obyvateli, znát jejich
pohled na Církev a kněžství a vykonávat tak apoštolát u lidí vzdálených
od Boha či Církve. Kněží FSSP tedy
zůstávají propojeni s realitou. To je ta
nejjednodušší a nejpřirozenější evangelizace!
Nakonec, abych potvrdil, že nesloužíme pouze zájmům několika privilegovaných věřících, dovolte mi připomenout jeden krok Bratrstva z května
tohoto roku. Spolu s několika dalšími
tradičními komunitami jsme podali
dovolání ke Státní radě a tak dosáhli
možnosti znovu otevřít všechny kostely ve Francii. To dobře ukazuje, že se
snažíme o obecné dobro celé Církve.
Poslední otázka: Co je podle vás prioritou pro Církev v dnešní době?
Všechno nasměřovat na Krista. Zdá
se mi, že v posledních letech se Církev

čím dál víc stává podobnou nějaké nevládní organizaci. Je zde příliš často
otázka záchrany planety nebo nalezení řešení sociálních a ekonomických
problémů než otázka spásy přinesené
Synem Božím. Bůh se stal člověkem,

aby nám přinesl život, život v hojnosti.
Pokud chce člověk naleznout opravdovou rovnováhu ve světě, je třeba se
obrátit k Pánu a poslouchat především
zákony stanovené Stvořitelem.

PŘEHLED BOHOSLUŽEB
ŘÍMOV – POUTNÍ AREÁL
Společná modlitba růžence půl hodiny před začátkem nedělní mše sv.
Možnost svátosti pokání (sv. zpověď) vždy přede mší svatou nebo na požádání kdykoliv.

Pondělí Postní férie, 3. tř. - fialová
1. 3.
Úterý
Postní férie, 3. tř. - fialová, přip.
2. 3.
sv. Anežky České, pan.

18:00

Mše sv.

18:00

Mše sv.

Středa
3. 3.
Pátek
5. 3.
Sobota
6. 3.

Postní férie, 3. tř. - fialová

18:00

Mše sv.

Postní férie, 3. tř. - fialová

18:00

Mše sv.

Postní férie, 3. tř. - fialová, přip.
sv. Perpetuy a Felicity, muč.*

18:00

Mše sv.

Neděle
7. 3.

III. NEDĚLE POSTNÍ - OCULI,
8:30
1. tř. - fialová, přip. sv. Tomáše Akvinského

Pondělí Postní férie, 3. tř. - fialová,
8. 3.
přip. sv. Jana z Boha, vyzn.

18:00

Mše sv.,
následuje
katecheze téma chamtivost
Mše sv.

Úterý
9. 3.

18:00

Mše sv.

Postní férie, 3. tř. - fialová,
přip. sv. Františky Římské, vdovy*

Středa
10. 3.

Postní férie, 3. tř. - fialová,
přip. sv. Čtyřiceti mučedníků, muč.

18:00

Mše sv.

Pátek
12. 3.

Postní férie, 3. tř. - fialová, přip.
sv. Řehoře I., pp., vyzn. a uč. Círk.*

18:00

Mše sv.

Sobota
13. 3.
Neděle
14. 3.

Postní férie, 3. tř. - fialová

18:00

Mše sv.

IV. NEDĚLE POSTNÍ - LAETARE,
1. tř. - růžová

8:30

Pondělí
15. 3.
Úterý
16. 3.
Středa
17. 3.

Postní férie, 3. tř. - fialová, přip. sv.
Klementa Marie Hofbauera, vyzn.
Postní férie, 3. tř. - fialová,

18:00

Mše sv.,
následuje
katecheze téma hněv
Mše sv.

18:00

Mše sv.

Postní férie, 3. tř. - fialová,
přip. sv. Jan Sarkandera, muč. a sv.
Patricia, bisk. a vyzn.
SV. JOSEFA, SNOUBENCE
BLAH. PANNY MARIE, VYZN.,
OCHRÁNCE CÍRKVE A PATRONA ČESKÝCH ZEMÍ, 1. tř. - bílá
Postní férie, 3. tř. - fialová

18:00

Mše sv.

18:00

Mše sv.

18:00

Mše sv.

V. NEDĚLE POSTNÍ - IUDICA,
PRVNÍ PAŠIJOVÁ - SMRTELNÁ,
1. tř. - fialová

8:30

Postní férie, 3. tř. - fialová

18:00

Mše sv.,
následuje
katecheze
- smutek
a omrzelost
Mše sv.

Postní férie, 3. tř. - fialová

18:00

Mše sv.

Postní férie, 3. tř. - fialová, přip. sv.
Gabriela Archanděla*

18:00

Mše sv.

Pátek
19. 3.

Sobota
20. 3.
Neděle
21. 3.

Pondělí
22. 3.
Úterý
23. 3.
Středa
24. 3.

Čtvrtek ZVĚSTOVÁNÍ PANNĚ MARII,
25. 3.
1. tř. - bílá

18:00

Mše sv.

Pátek
26. 3.
Sobota
27. 3.
Neděle
28. 3.

SEDMIBOLESTNÉ PANNY
18:00
MARIE, 1. tř.
Postní férie, 3. tř. - fialová, přip. sv.
18:00
Jana Damascenského, vyzn. a uč. Círk.
KVĚTNÁ NEDĚLE, DRUHÁ
8:30
PAŠIJOVÁ, 1. TŘ. - červená
a fialová
13:00

Mše sv.

Pondělí
29. 3.
Úterý
30. 3.
Středa
31. 3.
Čtvrtek
1. 4.

Pondělí Svatého týdne, 1. tř. - fialová
Úterý Svatého týdne, 1. tř. - fialová

18:00

Svěcení ratolestí a mše
sv.
Pašijová
cesta
Mše sv.

18:00

Mše sv.

Středa Svatého týdne - Škaredá,
1. tř. - fialová
ZELENÝ ČTVRTEK - PAMÁTKA
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ, 1. tř.
- bílá

18:00

Mše sv.

18:00

Pátek
2. 4.

VELKÝ PÁTEK - PAMÁTKA
UMUČENÍ A SMRTI PÁNĚ,
1. tř. - černá

8:00

Mše svatá,
následuje
eucharistická
adorace
Tenebrae
- temné
hodinky
Pašijová
cesta
Velkopáteční
obřady

12:00
18:00
Sobota
3. 4.

BÍLÁ SOBOTA, 1. tř. - fialová a bílá 8:00

20:00

Mše sv.

Tenebrae
- temné
hodinky
Vigilie
vzkříšení

Neděle
4. 4.

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ, 1. tř.
- bílá
Pondělí Velikonoční pondělí, 1. tř. - bílá
5. 4.
Úterý 6. Úterý velikonoční, 1. tř. - bílá
4.

8:30

Mše sv.

8:30

Mše sv.

18:00

Mše sv.

Středa
7. 4.
Pátek
9. 4.
Sobota
10. 4.
Neděle
11. 4.

Středa velikonoční, 1. tř. - bílá

18:00

Mše sv.

Pátek velikonoční, 1. tř. - bílá

18:00

Mše sv.

Sobota velikonoční, 1. tř. - bílá

18:00

Mše sv.

I. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH BÍLÁ ČI PROVODNÍ, 1. tř. - bílá

8:30

Pondělí
12. 4.
Úterý
13. 4.
Středa
14. 4.
Pátek
16. 4.
Sobota
17. 4.

Férie, 4. tř. - bílá

18:00

Mše sv.,
následuje
mariánská
pobožnost
v ambitech
Mše sv.

Sv. Hermenegilda, krále a muč., 3. tř.
- červená
Sv. Justina, muč., 3. tř.* - červená

18:00

Mše sv.

18:00

Mše sv.

Férie, 4. tř. - bílá

18:00

Mše sv.

Panny Marie v sobotu, 4. tř. - bílá,
přip. sv. Aniceta, pp. a muč.

18:00

Mše sv.

Neděle
18. 4.

II. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH, 8:30
2. tř. - bílá

Pondělí Férie, 4. tř. - bílá
19. 4.

18:00

Mše sv.,
následuje katecheze téma marnivost
Mše sv.

Úterý
20. 4.
Středa
21. 4.
Pátek
23. 4.
Sobota
24. 4.
Neděle
25. 4.

Férie, 4. tř. - bílá

18:00

Mše sv.

Sv. Anselma, bisk., vyzn. a uč. Círk.,
3. tř. - bílá
Sv. Vojtěcha, bisk. pražského,
muč. a patrona Českých zemí, 2. tř. červená
Sv. Fidelia ze Sigmaringy, muč., 3. tř.
- červená
III. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH, 2. TŘ. - BÍLÁ, přip.
Prosebné mše a procesí

18:00

Mše sv.

18:00

Mše sv.

18:00

Mše sv.

8:30

Mše sv., po
mši svaté
prosebné
procesí
Mše sv.

Pondělí
26. 4.
Úterý
27. 4.
Středa
28. 4.
Pátek
30. 4.
Sobota
1. 5.

Sv. Kleta a Marcelina, pp. a muč., 3. 18:00
tř. - červená
Sv. Petra Kanisia, vyzn. a uč. Círk., 3. 18:00
tř. - bílá
Sv. Pavla z Kříže, vyzn., 3. tř. - bílá
18:00

Neděle
2. 5.

IV. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH, 8:30
2. tř. - bílá

Sv. Kateřiny Sienské, pan., 3. tř.* bílá
SV. JOSEFA, DĚLNÍKA,
SNOUBENCE PANNY MARIE, 1.
tř. - bílá

Mše sv.
Mše sv.

18:00

Mše sv.

18:00

Mše sv.,
májová
pobožnost
Mše sv.,
následuje katecheze téma pýcha

Pondělí NALEZENÍ SV. KŘÍŽE, 1. tř. 3. 5.
červená, (vnější oslava následující
neděli)

18:00

Mše sv.

Úterý
4. 5.

18:00

Mše sv.,
májová
pobožnost

Sv. Moniky, vdovy, 3. tř.* - bílá; přip.
sv. Floriána, muč.

Středa
5. 5.
Pátek
7. 5.

Sv. Pia V., pp. a vyzn., 3. tř.* - bílá

18:00

Mše sv.

Sv. Stanislava, bisk. a muč., 3. tř. červená

18:00

Mše sv.

Sobota
8. 5.

Panny Marie Prostřednice všech milostí, 3. tříd. - bílá

18:00

Neděle
9. 5.

ŘÍMOVSKÁ POUŤ:
NALEZENÍ SV. KŘÍŽE, 1. tř. červená, vnější oslava, přip. V. neděle
po Velikonocích, 2. tř. - bílá

8:30

Mše sv.,
následuje
májová
pobožnost
Mše sv.

11:00

Mše sv. (podle misálu
1970)

Pondělí Sv. Antonína, bisk. a vyzn., 3. tř. 10. 5.
bílá; přip. sv. Gordiana a Epimacha,
muč. / Prosebná mše a procesí - fialová

18:00

Mše sv.,
následuje
prosebné
procesí

Úterý
11. 5.

Sv. Filipa a Jakuba, apošt., 2. tř. červená

18:00

Mše sv.,
následuje
prosebné
procesí

Středa
12. 5.

Vigilie Nanebevstoupení Páně, 2. tř.
- bílá, přip. sv. Nerea a spol., muč. /
Prosebná mše a procesí - fialová;

18:00

Mše sv.,
následuje
prosebné
procesí

Středa
13. 5.

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ, 1. tř. 8:30
- bílá

Mše sv.

Pátek
14. 5.

Férie, 4. tř. - bílá, přip. Sv. Bonifáce,
muč.

18:00

Mše sv.

Sobota
15. 5.

Sv. Jana Křtitele de la Salle, vyzn., 3.
tř. - bílá

18:00

Mše sv.,
májová
pobožnost

Neděle
16. 5.

SV. JANA NEPOMUCKÉHO,
MUČ., HLAVNÍHO PATRONA
ČECH A PATRONA ČESKÝCH
ZEMÍ, 1. tř. - červená, přip. neděle
po Nanebevstoupení Páně

8:30

Mše sv.,
následuje
procesí k soše
sv. Jana Nepomuckého
na náměstí
Mše sv.

Pondělí Sv. Paškala Baylon, vyzn., 3. tř. - bílá
17. 5.
Úterý
Sv. Venancia, muč., 3. tř. - červená
18. 5.

18:00

Středa
19. 5.
Pátek
21. 5.
Sobota
22. 5.

Sv. Petra Celestina, pp. a vyzn., 3. tř.
- bílá
Férie, 4. tř. - bílá

18:00

Mše sv.,
májová
pobožnost
Mše sv.

18:00

Mše sv.

VIGILIE SVATODUŠNÍ, 1. tř. červená

18:00

Mše sv.

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ, 1. tř.
- červená
Pondělí Pondělí svatodušní, 1. tř. - červená
24. 5.
Úterý
Úterý svatodušní, 1. tř. - červená
25. 5.

8:30

Mše sv.

18:00

Mše sv.

18:00

Středa
26. 5.
Pátek
28. 5.
Sobota
29. 5.

Středa suchých dnů svatodušních,
1. tř. - červená
Pátek suchých dnů svatodušních,
1. tř. - červená
Sobota suchých dnů svatodušních,
1. tř. - červená

18:00

Mše sv.,
májová
pobožnost
Mše sv.

18:00

Mše sv.

18:00

Neděle
30. 5.

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE,
1. tř. - bílá

8:30

Mše sv.,
májová
pobožnost
Mše sv.

Neděle
23. 5.

18:00

ČESKÉ BUDĚJOVICE
– kostel Obětování Panny Marie, Piaristické náměstí
Neděle
7. 3.
Čtvrtek
11. 3.

III. NEDĚLE POSTNÍ - OCULI, 1.
tř. - fialová, přip. sv. Tomáše Akvinského
Postní férie, 3. tř. - fialová

10:30

Mše sv.

17:00

Adorace

17:30

Mše sv.

10:30

Mše sv.

17:00

Adorace

17:30

Mše sv.

10:30

Mše sv.

17:00

Adorace

17:30
10:30

Mše sv.
Mše sv.

10:30

Mše sv.

17:00
17:30
10:30

Adorace
Mše sv.
Mše sv.

17:00
17:30
II. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH, 10:30
2. tř. - bílá
Sv. Sotera a Kaja, pp. a muč., 3. tř. 17:00
červená
17:30

Adorace
Mše sv.
Mše sv.

Neděle
14. 3.
Čtvrtek
18. 3.

IV. NEDĚLE POSTNÍ - LAETARE,
1. tř. - růžová
Postní férie, 3. tř. - fialová, přip.
sv. Cyrila Jeruzalémského, bisk., vyzn.
a uč. Círk.
Neděle V. NEDĚLE POSTNÍ - IUDICA,
21. 3.
první pašijová - Smrtelná, 1. tř. fialová
Čtvrtek ZVĚSTOVÁNÍ PANNĚ MARII,
25. 3.
1. tř. - bílá
Neděle
28. 3.

KVĚTNÁ NEDĚLE, DRUHÁ
PAŠIJOVÁ, 1. TŘ. - červená a fialová
Neděle ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 4. 4.
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ,
1. tř. - bílá
Čtvrtek Čtvrtek velikonoční, 1. tř. - bílá
8. 4.
Neděle
11. 4.
Čtvrtek
15. 4.
Neděle
18. 4.
Čtvrtek
22. 4.

I. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH BÍLÁ ČI PROVODNÍ, 1. tř. - bílá
Férie, 4. tř. - bílá

Adorace
Mše sv.

Neděle
25. 4.

III. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH, 2. tř. - bílá, přip.
Prosebné mše a procesí
Sv. Petra, muč., 3. tř. - červená

10:30

Mše sv.

17:00

Adorace

17:30

Mše sv.

Neděle
2. 5.
Čtvrtek
6. 5.

IV. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH, 10:30
2. tř. - bílá
Férie, 4. tř. - bílá
17:00

Mše sv.

17:30

Mše sv.

Neděle
9. 5.
Čtvrtek
13. 5.

V. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH,
2. tř. - bílá
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ,
1. tř. - bílá

10:30

Mše sv.

17:00

Adorace

17:30

Mše sv.

Neděle
16. 5.

SV. JANA NEPOMUCKÉHO,
MUČ., HLAVNÍHO PATRONA
ČECH A PATRONA ČESKÝCH
ZEMÍ, 1. tř. - červená, přip. neděle
po Nanebevstoupení Páně
Sv. Bernardina Sienského, kněz.,
3. tř. - bílá

10:30

Mše sv.

17:00

Adorace

17:30

Mše sv.

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ, 1. tř.
- červená
Čtvrtek Čtvrtek svatodušní, 1. tř. - červená
27. 5.

10:30

Mše sv.

17:00

Adorace

17:30

Mše sv.

Neděle
30. 5.

10:30

Mše sv.

Čtvrtek
29. 4.

Čtvrtek
20. 5.
Neděle
23. 5.

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, 1. tř. bílá

Adorace

Společná modlitba růžence půl hodiny před začátkem nedělní mše sv.
Možnost svátosti pokání (sv. zpověď) vždy přede mší svatou nebo na požádání kdykoliv.

KAMENNÝ ÚJEZD – kostel Všech svatých
Mše svatá v tradičním ritu ke cti Panny Marie každou první sobotu v měsíci
od 7:30 - slouží R.D. Dominik Ettler.

STŘÍŽOV – kostel sv. Martina
Mše svatá v tradičním ritu každu středu od 16:30 - slouží R.D. Dominik Ettler.

NEPOMUK – kostel Sv. Jakuba, Přesanické náměstí
Neděle II. NEDĚLE POSTNÍ - REMINIS28. 2. CERE, 1. tř. - fialová

16:00

Mše sv.

Neděle IV. NEDĚLE POSTNÍ - LAETARE,
14. 3. 1. TŘ. - růžová

16:00

Mše sv.

Neděle KVĚTNÁ NEDĚLE, DRUHÁ
16:00
28. 3. PAŠIJOVÁ, 1. tř. - červená a fialová

Mše sv.

Neděle I. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH 11. 4. BÍLÁ ČI PROVODNÍ, 1. tř. - bílá

16:00

Mše sv.

Neděle III. NEDĚLE PO VE25. 4. LIKONOCÍCH, 2. tř. - bílá, přip.
Prosebné mše a procesí
Neděle V. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH,
9. 5.
2. tř. - bílá

16:00

Mše sv. a
prosebné
procesí
Mše sv.

16:00

Neděle SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 16:00
23. 5. BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ, 1. tř.
- červená
Možnost svátosti pokání (sv. zpověď) přede mší svatou.

Mše sv.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA ROK 2021
• UDÍLENÍ SVATÉHO BIŘMOVÁNÍ, které mělo proběhnout na neděli Krista
Krále 25. října 2020, je naplánováno na sobotu po Velikonocích 10. dubna od
10:30. Bude udíleno podle aktuální stavu omezení buď v Římově, nebo v kostele
Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích.

• VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ PRO
MLÁDEŽ (OD 14 LET) PŘES INTERNET VE ŠKOLNÍM ROCE
2020/2021 probíhá každý čtvrtek od
19:30 do 20:15 pro přihlášené zájemce. Vyučuje P. Jakub Zentner. Zájemci
se mohou hlásit u P. Štěpána Šrubaře
FSSP.
• VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ PRO
DĚTI (DO 14 LET) PŘES INTERNET VE ŠKOLNÍM ROCE
2020/2021 probíhá každý pátek od
16:30 do 17:15 pro přihlášené zájemce. Vyučuje P. Štěpán Šrubař. Zájemci
se mohou hlásit u P. Štěpána Šrubaře
FSSP.
• 18. – 24. 4. IGNACIÁNSKÉ EXERCICIE PRO ŽENY. Týdenní duchovní cvičení v klášteře Vyšší Brod. Nový
termín je od neděle 18. do soboty 24.
dubna 2021. Ubytování bude v samostatných pokojích (se společnou umývárnou) v klášterním domě pro hosty.
Stravování třikrát denně. Příspěvek na
náklady 3300 Kč. Studentky 1800 Kč.
Doprovází P. Jakub Zentner FSSP. Přihlášky na fssp.cz/exercicie-pro-zeny/
• 12. – 17. 4. IGNACIÁNSKÉ EXERCICIE PRO MUŽE. Týdenní duchovní cvičení v klášteře Vyšší Brod. Nový
termín je od pondělí 12. do soboty 17.
dubna 2021. Ubytování bude v samostatných pokojích (se společnou umývárnou) v klášterním domě pro hosty.
Stravování třikrát denně. Příspěvek na
náklady 3300 Kč. Studenti 1800 Kč.
Doprovází P. Jakub Zentner FSSP. Přihlášky na fssp.cz/exercicie-pro-muze/
• 13. 3. POUŤ K CÍSAŘOVNĚ ZITĚ

ZA JEJÍ BLAHOŘEČENÍ DO STARÉ BOLESLAVI. Mše svatá z baziliky
Panny Marie bude sloužena ve 12:00
a je možné ji sledovat na: https://www.
staraboleslav.com/online-prenosy/
• PLÁNOVANÁ POSTNÍ PĚŠÍ
POUŤ Z TŘEBONĚ DO ŘÍMOVA
VE DNECH 19. – 20. 3. SE RUŠÍ.
• 20. – 23. 5. SVATODUŠNÍ PĚŠÍ
POUŤ DO ŘÍMOVA. Podobně jako
loni se i letos místo z Paříže do Chartres
bude putovat přibližně 100 km z Vyššího Brodu přes Novohradské Hory do
Římova. Informace budou uveřejněny
na stránkách http://fssp.cz.
• 2. – 9. 7. LETNÍ TRADYCAMP. Letní prázdninový pobyt pro mladé muže
a dívky se letos uskuteční již po deváté,
jako loni v Římově. Na programu bude
každodenní mše svatá, katecheze,
modlitba části posvátného oficia i dostatek času na osobní modlitbu. Téma
letošního setkání bude gregoriánský
chorál. Ani letos nebudou chybět výpravy a exkurze do okolí. Bližší informace a přihlášky u P. Jakuba Zentnera
FSSP (zentner@fssp.cz) a budou uveřejněny na stránkách http://fssp.cz.
• 10. – 20. 7. LETNÍ TÁBOR PRO
DĚTI DO 14 LET na faře ve Slivicích
u Příbrami. Zaměřen v první řadě na
děti z věřících rodin, děti mají možnost
poznat nové kamarády, kteří stejně
jako ony 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 u
P. Štěpána Šrubaře (srubar@fssp.cz)
• 1. – 7. 8. LETNÍ TÁBOR PRO KLUKY OD 14 LET. Letní tábor v lesích
u Vyššího Brodu 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 informace a přihlášky u
hlavního vedoucího Lukáše Krutského
z Vyššího Brodu (lukaskrutsky@seznam.cz) a u P. Jakuba Zentnera FSSP.
• 8. – 17. 8. LETNÍ TÁBOR PRO
DĚTI DO 14 LET. Letní tábor v lesích
u Vyššího Brodu pro děti s duchovním
programem a táborovými hrami. Tábor
bude rozdělen na chlapce a děvčata se
společnou mší svatou a stravováním.
Bližší informace a přihlášky u hlavního
vedoucího Ignáce Pospíšila (cinik@

centrum.cz) nebo u P. Jakuba Zentnera
FSSP.
• 18. – 22. 8. PĚŠÍ POUŤ Z PRAHY
DO NEPOMUKU. Pěší pouť ke cti
sv. Jana Nepomuckého z místa světcova mučednictví na Karlově mostě do
místa jeho rodiště v Nepomuku. Bližší
informace budou uveřejněny na stránkách http://fssp.cz.
• 26. – 31. 8. HOVORY O VÍŘE
V KLÁŠTEŘE VYŠŠÍ BROD NA
TÉMA: LITURGIE A UMĚNÍ. Letní
škola k prohloubení znalostí katolické víry. Podrobný seznam přednášek
zatím připravujeme. Bližší informace
budou uveřejněny na stránkách http://
fssp.cz.
• 28. 9. PĚŠÍ POUŤ Z PRAHY-VINOŘE DO STARÉ BOLESLAVI.
Každoroční pěší pouť ke cti sv. Václava
začne jako obvykle u kostela ve Vinoři
v 7:30. Mše svatá ve Staré Boleslavi ve
12:30.

Příprava ke křtu a k 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, rkf.rimov@dicb.cz
•
•
•

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 Kamenném Ujezdě, dominik.ettler@centrum.cz, tel.
721257980
P. Štěpán Šrubař FSSP, farní vikář, srubar@fssp.cz

