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Drazí v Kristu,

Občas se někdo zeptá, co znamená erb Kněžské-
ho bratrstva sv. Petra – dva zkřížené zlaté klíče na 
modrém poli doprovázejí tři stříbrné slzy (otištěn 
na zadní stránce). Klíče jsou známým symbolem 
papežské autority, kterou dostala viditelná hlava 
Církve od jejího zakladatele: „Tobě dám klíče od ne-
beského království: co svážeš na zemi, bude svázá-
no na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno 
na nebi.“ (Mt 16, 19)

Stejně tak jako klíče jsou znamením moci, kte-
rou první papež dostal od Ježíše Krista, tak také 
slzy znázorňují pokoru a kajícnost. Galilejský rybář 
Šimon byl ustanoven, aby byl skálou, viditelným zá-
kladem, na němž je postavena celá duchovní stavba 
Církve, kterou Kristus založil (srov. Mt 16,16-19). 
Jméno Petr je odvozeno od řeckého πέτρος [pet-
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ros], což znamená skála nebo kámen. 
Ježíš Kristus dal Šimonovi toto nové 
jméno, poté, co v zastoupení všech 
apoštolů o Ježíši z Nazareta prohlásil: 
„Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš 
Kristus mu na to odpověděl: „Blaho-
slavený jsi, Šimone, synu Jonášův, 
protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale 
můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty 
jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji 

svou Církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou.“ 
Vysvětlení těchto slov podal 29. června 2012 

papež Benedikt XVI. ve svém kázání na svátek 
sv.  Petra a Pavla: „V jakém smyslu je však Petr ská-
lou? Jak má vykonávat tuto výsadu, kterou přiro-
zeně neobdržel kvůli sobě samému? Z vyprávění 
evangelisty Matouše se především dozvídáme, že 
uznání Ježíšovy totožnosti, které Šimon učinil ve 
jménu Dvanácti, nepřišlo z masa a kostí, tedy skrze 
jeho lidské schopnosti, ale skrze zvláštní zjevení od 
Boha Otce. Naproti tomu bezprostředně poté, když 
Ježíš předpovídá své umučení, smrt a vzkříšení, 
reaguje Šimon Petr na základě 
těla a krve. ‚Začal ho kárat a říkal: 
To se ti nikdy nestane.‘ (Mt 16,22) 
Ježíš mu na to odpověděl: ‚Jdi mi z 
očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť 
nemáš na mysli věci božské, ale 
lidské!...‘ (Mt 16,23). Učedník, kte-
rý se díky Božímu daru mohl stát 
pevnou skálou, se zde ukazuje ta-
kový, jaký je ve své lidské slabosti 
– kámen na cestě, kámen, o který 
mohou lidé zakopnout – řecky 

TY JSI PETR – 
SKÁLA – A NA TÉ 
SKÁLE ZBUDUJI 
SVOU CÍRKEV 

A PEKELNÉ 
MOCNOSTI JI NE-

PŘEMOHOU  
(Mt 16, 18)

Římovská 
pašijová ces-
ta, zastavení 

U Annáše 
– sv. Petr 

zapírá 
Krista, 

 foto archiv 
Řkf. Římov, 

cca 1930
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σκανδάλων [skandalon]. Vidíme zde napětí, které 
existuje mezi darem, jenž přichází od Pána, a lid-
skými schopnostmi; a v této scéně mezi Ježíšem 
a Šimonem Petrem vidíme v jistém smyslu anticipo-
vané drama dějin samotného papežství, charakte-
rizované společnou přítomností těchto dvou prvků 
– na jedné straně papežství díky světlu a síle, kte-
ré přicházejí shůry, tvoří základ Církve během její 
pouti dějinami; na druhé straně je napříč staletími 
patrná i lidská slabost, kterou lze proměnit pouze 
skrze otevřenost Božímu působení.“

Tímto Božím působením se nechal 
svatý Petr přetvářet svou kajícnos-
tí, tedy schopností obrácení a změny 
smýšlení. Právě lítost, kterou v něm 
Pán probudil, poté, co jej zapřel, vedla 
sv. Petra k upřímnému a hlubokému 
obrácení. Písmo svaté nám vypráví, 
že svatý Petr se z lidské slabosti opa-
kovaně odchýlil od cesty spásy i po 
svém obrácení. V Antiochii se kvůli lidským ohle-
dům chtěl opět vracet k starozákonním předpisům. 
Tehdy ukázal sv. Petr opět svoji velikost, když přijal 
napomenutí sv. Pavla (Gal 2, 11n). Třetí obrácení 
sv. Petra nám zaznamenala tradice z doby působení 
sv. Petra jako papeže v Římě. Když nastalo proná-
sledování křesťanů, sv. Petr chtěl město opustit. 
Jakmile vyšel z římské brány, spatřil proti sobě krá-
čet Krista. Zeptal se ho: „Quo vadis, Domine? – Kam 
kráčíš, Pane?“ Ježíš mu odpověděl: „Venio iterum 
crucifigi – Přicházím se dát podruhé ukřižovat.“ 
Petr se zastyděl a vrátil se. Poté byl v Římě zajat 
a odsouzen k smrti ukřižováním.

Velikost sv. Petra nespočívá v jeho lidské síle, 

JDI MI Z OČÍ, SA-
TANE! POHORŠU-
JEŠ MĚ, NEBOŤ 

NEMÁŠ NA MYSLI 
VĚCI BOŽSKÉ, 
ALE LIDSKÉ! 

 (Mt 16,23)
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ale naopak v jeho slabosti spojené 
s připraveností změnit smýšlení 
(pokání) a opět se vrátit na cestu 
následování Ježíše Krista. Příklad 
sv. Petra je proto nadějí pro nás, 
hříšníky, kteří snad často upa-
dáme do starých hříchů. Lítost 
spojená s upřímným vyznáním 
ve zpovědi nás postupně přetváří 
tak, jak to činila se svatým Petrem. 

Realistický pohled na sv. Petra, kajícího hříšníka a svatého 
papeže, nás nakonec vede k vyváže nému pohledu i na jeho ná-
stupce, římské papeže, sv. Línem počínaje a současným nejvyš-
ším veleknězem Františkem konče. Zbavuje nás katolíky jak ne-
bezpečí pohrdání papeži v časech, kdy nejvyšší úřad zastávají lidé 
hříšní a chybující, tak také jakési papalatrie (zbožšťování osoby 
papeže), do které se snadno dalo upadnout v dobách, když se na 
papežském trůně střídala jedna vynikají osobnost za druhou. Va-
ruje nás, abychom neuctívali konkrétní osobu v nástupci sv. Petra 
s jeho lidskými slabostmi a omyly, s tím, co je jen z těla a krve. 
O to víc je třeba vidět světlo a sílu, která přichází shůry a vede 
Církev někdy i navzdory tělu a krvi. Především je však třeba se 
za papeže modlit, aby i nyní měl dost síly i pokory následovat 
příklad sv. Petra. Nezapomínejme, že ani v dějinách papežství, 
ani v našich životech není lidská slabost nebo omyl, které by 
všemohoucí Bůh nemohl proměnit ve větší dobro. 

Tři slzy ve znaku nakonec připomínají heslo Kněžského bra-
trstva sv. Petra: „Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem.“ (Žalm 
125,5) Modré pole pak připomíná mateřskou ochranu Panny Ma-
rie, na jejíž pomoc a ochranu se spoléháme a které také na svátek 
jejího Nanebevstoupení 15. srpna zasvětíme naši farnost a celý 
apoštolát FSSP.

P. Jakub Václav Zentner FSSP

Římovská 
pašijová ces-
ta, zastavení 

Zahrada 
getseman-
ská – spící 

apoštol 
sv. Petr, foto 

archiv Řkf. 
Římov 1970
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N        1. 8. X. neděle po Seslání Ducha Sv.,  2. tř. - zelená 08:30

P 2. 8. Sv. Alfonsa Marie z Liguori, bisk. vyzn., a círk. uč., 
3. tř.* - bílá

06:15

Ú 3. 8. Férie, 4. tř. - zelená 18:00

S 4. 8. Sv. Dominika, vyzn., zakladatele Řádu kazatelů, 
3. tř.* - bílá

18:00

Č 5. 8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie Sněžné, 
3. tř.* - bílá

06:15

P 6. 8. Proměnění našeho Pána Ježíše Krista, 2. tř. - 
bílá; přip. sv. Sixta II., pp., Felicisima a Agapita, muč.

18:00

S 7. 8. Sv. Kajetána, vyzn., zakladatele řádu theatinů, 
3. tř. - bílá, přip. sv. Donáta, bisk. a muč.

18:00

N 8. 8. XI. neděle po Seslání Ducha Svatého,  
2. tř. - zelená

08:30

P 9. 8. Vigilie sv. Vavřince, 3. tř. - fialová;  
přip. sv. Romana, muč.

6:15

Ú 10. 8. Sv. Vavřince, muč., 2. tř. - červená 18:00

S 11. 8. Sv. Filomény, pan. a muč., 3. tř. - červená,  
přip. sv. Tiburcia a Zuzany

18:00

MŠE SVATÉ V ŘÍMOVĚ
Kostel Svatého Ducha a Loretánská kaple v Římově
Eucharistická adorace: Každou neděli po mši svaté až do 16:00
Modlitba růžence: Půl hodiny před začátkem nedělní mše sv. 
Sv. zpověď: vždy přede mší svatou nebo na požádání kdykoliv
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Č 12. 8. Sv. Kláry z Assisi, pan., 3. tř.* - bílá 06:15

P 13. 8. Panny Marie Útočiště hříšníků, 3. tř. - bílá,  
přip. sv. Hippolyta a Kassiana, muč.

18:00

S 14. 8. Vigilie Nanebevzetí blahoslavené P. Marie,  
2. tř. - fialová, přip. sv. Eusebia, vyzn.
 10:00 Liturgie sv. Jana Zlatoústého v Loretě

18:00

N 15. 8. NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, 1. tř. - bílá,  
přip. XII. neděle po Seslání Ducha svatého. 
 Po mši svaté následuje svěcení bylin a květů.

08:30

P 16. 8. Sv. Jáchyma, otce blahoslavené Panny Marie, 
2. tř. - bílá

6:15

Ú 17. 8. Sv. Hyacinta, vyzn., 3. tř. - bílá 18:00

S 18. 8. Sv. Heleny, císařovny a vdovy, 3. tř. - bílá, přip. 
sv. Agapita, muč.

18:00

Č 19. 8. Sv. Jana Eudese, vyzn., 3. tř. - bílá 06:15

P 20. 8. Sv. Bernarda, opata a uč. Círk., 3. tř.* - bílá 18:00

S 21. 8. Sv. Jany Františky Frémiot z Chantal, vdovy, 3. tř. 
- bílá
 10:30 pouť českých Němců

18:00

N 22. 8. XIII. neděle po Seslání Ducha Sv., 2. tř. - ze-
lená; přip. Neposkvrněného Srdce blahoslavené 
Panny Marie

08:30

P 23. 8. Sv. Filipa Bernicia, vyzn., 3. tř. - bílá 06:15

Ú 24. 8. Sv. Bartoloměje, apošt., 3. tř. - červená 18:00
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S 25. 8. Přenesení ostatků sv. Vojtěcha, bisk., sv. Radima 
a pěti bratří, muč., 3. tř. - červená, přip. sv. Ludví-
ka, krále a vyzn.

18:00

Č 26. 8. Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Zephyrina, pp. a muč. 06:15

P 27. 8. Sv. Josefa Kalasanského, vyzn., 3. tř. - bílá 18:00

S 28. 8. Sv. Augustina, bisk., vyzn. a uč. Círk., 3. tř.* - bílá, 
přip. sv. Hermeta, muč.
 11:00 svatba Michaela Petra a Pavly 

18:00

N 29. 8. XIV. neděle po Seslání Ducha Sv., 2. tř. - zelená
 13:00 svatba Petra Bizjaka a Silvie Čechové

08:30

P 30. 8. Sv. Růženy z Limy, pan., 3. tř. - bílá 06:15

Ú 31. 8. Sv. Raymunda Nonnata, vyzn., 3. tř. - bílá 18:00

S 1. 9. Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Jiljí, opata
 Mše sv. k Duchu Sv. na zahájení školního 

roku, žehnání školních pomůcek

18:00

Č 2. 9. Sv. Štěpána, vyzn. a krále, 3. tř. - bílá 06:15

P 3. 9. Sv. Pia X., pp. a vyzn., 3 tř.* - bílá 18:00

S 4. 9. Panny Marie v sobotu, 3. tř. - bílá 18:00

N 5. 9. XV. neděle po Seslání Ducha Sv., 2. tř. - zelená 08:30

P 6. 9. Férie, 4. tř. - zelená 6:15

Ú 7. 9. Férie, 4. tř. - zelená 18:00

S 8. 9. Narození blahoslavené Panny Marie,  
2. tř. - bílá, přip. sv. Hadriana, muč.

18:00

Vančurové
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Č 9. 9. Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Gorgonia, muč. 06:15

P 10. 9. Sv. Mikuláše z Tolentina, vyzn., 3. tř. - bílá 18:00

S 11. 9. Panny Marie v sobotu, 4. tř. - bílá,  
přip. sv. Profa a Hyacinta, muč.

18:00

N 12. 9. XVI. neděle po Seslání Ducha svatého,  
2. tř. - zelená

08:30

P 13. 9. Férie, 4. tř. - zelená 6:15

Ú 14. 9. Povýšení sv. Kříže, 2. tř. - červená;  
(v Římově 1. tř., vnější oslava následující neděli)

18:00

S 15. 9. Sedmibolestné Panny Marie, 2. tř. - bílá,  
přip. sv. Nikomeda, muč.

18:00

Č 16. 9. Sv. Ludmily, vdovy, muč., patronky Českých 
zemí, 2. tř. - červená,  
přip. sv. Kornelia, pp. a Cypriana, bisk.

06:15

P 17. 9. Férie, 4. tř. - zelená,  
přip. svátku Stigmatizace sv. Františka, vyzn.

18:00

S 18. 9. Sv. Josefa z Kupertina, vyzn., 3. tř. - bílá 18:00

N 19. 9. XVII. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. 
- zelená
 ŘÍMOVSKÁ PODZIMNÍ POUŤ

9:00 !
11:00 !

P 20. 9. Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Eustachia a spol., muč. 6:15

Ú 21. 9. Sv. Matouše, apošt. a evangelisty, 2. tř. - červená 18:00
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S 22. 9. Středa suchých dnů v září, 2. tř. - fialová;  
přip. Sv. Tomáše z Villanovy

18:00

Č 23. 9. Sv. Lina, pp. a muč., 3. tř. - červená;  06:15

P 24. 9. Pátek suchých dnů v září, 2. tř. - fialová; přip. Bla-
hoslavené Panny Marie - vykupitelky zajatců

18:00

S 25. 9. Sobota suchých dnů v září, 2. tř. - fialová,  
přip. sv. Cypriana a Justiny, muč.

18:00

N 26. 9. XVIII. neděle po Seslání Ducha svatého,  
2. tř. - zelená

08:30

P 27. 9. Sv. Kosmy a Damiána, muč., 3. tř.* - červená 6:15

Ú 28. 9. SV. VÁCLAVA, VÉVODY, MUČ. A HLAVNÍHO PAT-
RONA ČESKÝCH ZEMÍ, 1. tř. - červená

8:30 !

S 29. 9. SV. MICHAELA ARCHANDĚLA, 1. tř. - bílá 18:00

Č 30. 9. Sv. Jeronýma, kněze, vyzn. a uč. Círk., 3. tř.* - bílá 06:15

N        Každou neděli chorální mše svatá 10:30

Č Každý čtvrtek recitovaná mše svatá 17:30

MŠE SV. V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Kostel Obětování Panny Marie, Piaristické náměstí
Eucharistikcá adorace: Každý čtvrtek od 17:00-17:30
Modlitba růžence: Půl hodiny před začátkem nedělní mše sv. 
Sv. zpověď: Přede mší svatou nebo na požádání kdykoliv
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1. 8.
15. 8.
5. 9.
19. 9.

1. a 3. neděle v měsíci chorální mše svatá 10:30

MŠE SV. V LITOMĚŘICÍCH
Kostel sv. Jakuba, Dominikánské náměstí
Modlitba růžence: Půl hodiny před začátkem nedělní mše sv. 
Sv. zpověď: Přede mší svatou nebo na požádání kdykoliv
Mše svaté slouží střídavě R. D. Šimon Polívka a kněží FSSP

První pátek v měsíci 17:30

První sobota v měsíci 7:30

Ostatní mše podle ohlášení  https://farnostrudoltice.cz

MŠE SV. V RUDOLTICÍCH 
Kostel svatého Petra a Pavla
Modlitba růžence: Půl hodiny před začátkem mše sv. 
Sv. zpověď: Přede mší svatou nebo na požádání kdykoliv

8. 8. 
22. 8.
12. 9.
26. 9.

Každou sudou neděli chorální mše svatá 16:00

MŠE SVATÉ V NEPOMUKU
Kostel sv. Jakuba, Přesanické náměstí, Nepomuk
Sv. zpověď: Přede mší svatou. Katecheze: Po mši svaté setkání na faře.
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Čtvrtek 26. - 31. srpna
Hovory o víře v klášteře Vyšší Brod na téma: Liturgie 
a  umění

Poslední místa na kurzu k prohloubení znalostí katolické víry. Podrobný 
seznam přednášek a bližší informace na stránkách http://fssp.cz 

Neděle 19. září
Římovská podzimní pouť

Mši svatou (misál 1962) v 9:00 slouží novokněz P. Alois Nešpor FSSP usta-
novený v Linci. Při mši svaté zpívá gregoriánská schola apoštolátu FSSP 
v Linci. Po mši svaté se bude udílet novokněžské požehnání.

Mši svatou (misál 1970) od 11:00 bude sloužit nový farní vikář farnosti 
sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích R. D. Milan Blaha, který slouží 
také ve farnostech Střížov, Doudleby, Kamenný Újezd a Boršov.

Úterý 28. září
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. 

Od října podle zájmu
Výuka němčiny pro úplné začátečníky

Kurs němčiny především pro děti s programem domácího vzdělávání 
otevřený i dalším zájemcům. Zájemci nechť se hlásí do 15. 9. u P. Zentnera. 

Od 30. září každý čtvrtek od 19:30
Výuka náboženství pro mládež online

V prvním pololetí budou tématem církevní dějiny novověku. Zájemci nechť 
se hlásí u P. Jakuba Zentnera FSSP. 

PŘIPRAVUJEME
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Kostelní 10, 373 24 Římov 

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

Farní vikář
P. Štěpán Šrubař FSSP
srubar@fssp.cz

Kněžské bratrstvo svatého Petra je z velké části 
financováno z darů. Abychom mohli udržet naši 
pastorační péči v České republice, jsme závislí 
na vaší pomoci. Za každý příspěvek říkáme 
srdečné „Pán Bůh zaplať“.

Dárcovské konto:
Kněžské bratrstvo sv. Petra, z.s., IČ: 06961134

CZK, číslo účtu: 2901456442/2010

EUR, číslo účtu:  2901456450/2010 
IBAN: CZ3120100000002901456450 
BIC: FIOBCZPPXXX

Kněžské bratrstvo svatého Petra (FSSP) 
bylo založeno v roce 1988 jako společnost 
apoštolského života papežského práva. 
S věrností nástupci sv. Petra a tradičnímu učení 
církve se snaží šířit víru ve světě. Zvláštností je 
slavení liturgie podle starobylé formy římského 
ritu. V současné době patří k Bratrstvu 330 
kněží z celého světa. Ve 14 zemích mají na 
starosti 260 mešních míst ze 131 poboček. 
Ve dvou formačních domech ve Wigratzbadu 
(Německo) a Dentonu (USA) se v současné 
době připravuje na kněžství 174 seminaristů. 
V České republice sídlí FSSP na poutním místě 
Římov. Odtud slouží na dalších místech.

PODPOŘTE NÁS

NAŠE KOMUNITA

P. Jan Franta FSSP
knez@janfranta.cz

www.fssp.cz
www.farnostrimov.cz

KNĚŽSKÉ 
BRATRSTVO 
SV. PETRA


