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Drazí v Kristu,

práce na opravě římovského poutního areálu jsou v plném proudu. Firmy, které 
byly vybrány, se snaží, aby práci včas odvedly. Při pravidelných kontrolních dnech je 
za památkového dozoru kontrolována kvalita odvedené práce.

V současné době má Loreta již novou střechu a fasádu, probíhá obnova obvodní 
zdi poutního areálu a ambitů. Následně se přesunou práce do kostela Sv. Ducha. 
Některé kapličky se už dokončují, jiné se začnou opravovat ještě do zimy a některé 
až začátkem jara. U kaple Loučení, která měla být podle původního plánu opravena 
jako první, neboť zde měly být bohoslužby po dobu zavření kostela, se čeká na do-
dávku nových šindelů. Tím se práce zpozdily. Bude proto nutno slavit všednodenní 
bohoslužby v kapli na faře a pro bohoslužby o nedělích a svátcích budeme muset 
najít dočasně jiné prostory. 

Postup obnovy bude představen všem zájemcům při prohlídce staveniště v ne-
děli 17. října po mši svaté. Poutní areál bude po opravě samozřejmě proměněn 
a je třeba, aby změny byly provedeny citlivě a k lepšímu. Proto při této příležitosti 
bude možno vyjádřit své návrhy, nápady a postřehy ohledně probíhající rekon-
strukce.

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMOV  
A KNĚŽSKÉHO BRATRSTVA SV. PETRA

OHLÁŠKY
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Nejvýraznější proměnou poutního areálu bude 
nová barevnost kapliček a loretánské chýše – obnoví 
se původní červeno-bíle fasády, které podle průzku-
mů nejspodnějších vrstev omítky měly kapličky 
a Loreta v době svého vzniku v 17. stol.  Současně 
zvažujeme otočit oltář sv. Linharta v ambitech, aby 
směřoval stejně jako oltář svatého Václava k výcho-
du, kde se podle starých plánů nacházel do začátku 
20. století. Byl otočen proto, že se tehdy plánovalo 
rozšíření sakristie, ke kterému ovšem nedošlo. Sna-
hou je, aby po opravě byl poutní areál přes den pří-
stupný všem návštěvníkům, a proto se plánuje nové 
zabezpečení poutního areálu. 

Věříme, že se vše podaří včas zvládnout. Prosím, 
nezapomeňte na tento úmysl vzpomenout také v modlitbě a rovněž velké díky 
všem, kteří přicházejí pomoci s drobnými pracemi, vyklízením poutního areálu 
nebo průběžným úklidem.

Váš farář P. Jakub Václav Zentner FSSP

KONFRATERNITA SVATÉHO PETRA
Na pondělí 18. října připadne 33. výročí založení Kněžského bratrstva sv. Petra. 

Bratrstvo sv. Petra je sdružením kněží a těch, kteří se na kněžství připravují (semi-
naristů). Má však i svoji laickou část, jejímž členem se může stát každý, kdo se cítí 
duchovně spojen s apoštolátem Bratrstva a chce jeho charisma modlitbou a obětí 
podporovat. Toto laické sdružení se nazývá Konfraternita sv. Petra. Členové Kon-
fraternity konají důležitou službu celé církvi tím, že se modlí za hojnost povolání 
ke kněžství a za posvěcení kněží v jejich apoštolátu. Členové Konfraternity jsou 
zahrnuti do modlitby kněží a seminaristů FSSP a každý měsíc za ně slouží příslušný 
kněz Mši svatou.

Členové Konfraternity sv. Petra se zavazují:1) každý den se modlit jeden 
desátek růžence za posvěcení kněží a za nová povolání ke kněžství; 2) každý den se 
modlit modlitbu Konfraternity sv. Petra (na s. 12); 3) jednou za rok nechat sloužit 
Mši svatou na úmysly Konfraternity, za posvěcení kněží a za povolání ke kněžství
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Členové Konfraternity sv. Petra mohou získat plnomocné odpustky:  
1) v den vstupu do Konfraternity,  2) každý rok 22. února na svátek Stolce sv. Petra,  
3) každý rok 29. června na svátek sv. Petra a Pavla.  Částečné odpustky je možno 
získat pro všechny dobré skutky vykonané v souvislosti s členstvím v Konfraternitě 
sv. Petra.

Jak se stát členem? Jednoduše! Stáhněte si tuto papírovou přihlášku a zašlete 
ji na adresu fary v Římově (adresa na poslední straně těchto Ohlášek). Přihlášku 
možno také předat osobně kterémukoliv knězi FSSP.

Podmínky členství: 1) Členům musí být nejméně 14 let. 2) Členem se mohou 
stát nejen laici, ale i kněží, řeholníci a řeholnice, kteří se cítí duchovně spojeni se 
spiritualitou a apoštolátem FSSP. 3) Členství má ryze duchovní charakter a neob-
sahuje žádná další práva nebo povinnosti. 4) Povinnosti členství nezavazují pod 
hříchem. 5) Členství a s ním související práva a povinnosti budou každý rok 22. 
února na svátek Stolce svatého apoštola Petra obnoveny, pokud neohlásí člen pře-
dem své vystoupení z Konfraternity.

Po zaslání přihlášky vám zašleme certifikát, ve kterém bude uvedeno datum 
přijetí. Obřad přijetí lze vykonat jako jednoduchou soukromou pobožnost, kdy 
je vhodné vzbudit úmysl členství přijmout, pomodlit se modlitbu Konfraternity 
a desátek růžence na úmysly Konfraternity.

Přihláška do Konfraternity sv. Petra

Titul................  Jméno.............................................  Přijímení...............................................................

Datum narození ....................................................  

Adresa ................................................................................................................   PSČ.................................

(Telefon.................................................................         E-mail...................................................................)
Následujíc Ježíšovy výzvy „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou vinici“ (Mt 9, 38) přeji si, jako 

člen Konfraternity sv. Petra, modlitbou a obětí podporovat kněze a apoštolát Kněžského bratrstva 

sv. Petra, jakož i formaci jejich seminaristů. Tímto prohlašuji, že práva a povinnosti členů Konfraternity 

jsou mi známy a jsem s nimi srozuměn/a. Proto se zavazuji: 1) Každý den modlit jeden desátek růžence 

(t.j. Otčenáš, 10x Zdrávas Maria a Sláva Otci) za posvěcení kněží a kněžská povolání; 2) Za stejný úmysl 

se každý den modlit modlitbu konfraternity; 3) a jednou za rok dát sloužit mši svatou na tento úmysl. 

Místo a datum ...........................................................  Podpis ...................................................................
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RŮŽENCOVÁ NOVÉNA
Není tajemstvím, že po 16. červenci, kdy 

Svatý otec vydal své Motu proprio Traditi-
onis Custodes padla na všechny věřící, kteří 
lnou k tradičním formám římské liturgie, 
nejistota a obava. V době nejistoty bychom 
měli hledat útočiště v modlitbě, která, jak 
víme, dokáže hory přenášet.

Zvláště důvěra v přímluvu a ochranu 
Panny Marie v modlitbě růžence se často 
ukázala být pro Církev mocnou pomocí v do-
bách nebezpečí. Rád bych tedy v měsíci říjnu 
vybídl všechny věřící k růžencové novéně, 
kterou zahájíme v neděli 3. října, neboť 
tato neděle se nazývá také Růžencová nedě-
le, a novénu zakončíme v pondělí 11. října, 
na svátek Mateřství blahoslavené Panny Marie. 11. říjen je současně dnem zahá-
jení 2. vatikánského koncilu (1962). Růženec s tímto úmyslem se můžete modlit 
sami, lépe společně s celou rodinou a nejlépe podle možností společně v Římově 
o nedělích 3. a 10. října v Loretě v 15:30 před nedělením svátostným požehnáním 
a v ostatní všední dny po večerní mši svaté, která začíná v 18:00. Při růžencové 
pobožnosti bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní a v modlitbě sv. Růžence bu-
deme prosit: 

– Za Svatého otce a všechny biskupy, jakož i za všechny odpovědné oso-
by v Církvi, které činí rozhodnutí týkající se Kněžského bratrstva sva-
tého Petra a tradičního mešního obřadu.

– Za všechny kněze a seminaristy našeho bratrstva, aby i nadále slou-
žili Církvi ve věrnosti, úctě a poslušnosti a aby věřícím poskytovali ve-
dení prostřednictvím jasného církevního a pokorného postoje.

– Za všechny věřící v našich apoštolátech a za všechny lidi spjaté 
s tradiční mší svatou, aby neztráceli odvahu, ale dokázali přijmout tuto 
zkoušku a vyjít z ní posíleni pomocí Boží milosti.
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Ne       3. 10. XIX. NEDĚLE PO SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO,  
2. tř. - zelená
 Po mši svaté Modlitba ke cti Panny Maria a 

Svaté rodiny podle obrazů v ambitech 

08:30

Po 4. 10. Sv. Františka z Assisi, vyzn., 3. tř.* - bílá 06:15
18.00

Út 5. 10. Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Placida a druhů, muč. 18:00

St 6. 10. Sv. Bruna, vyzn., zakladatele řádu Kartuziánů, 3. 
tř.* - bílá

18:00

Čt 7. 10. Panny Marie Růžencové, 2. tř. - bílá,  
přip. sv. Marka, pp. a vyzn.

06:15
18:00

Pá 8. 10. Sv. Brigity, vdovy, 3. tř. - bílá; přip. sv. Sergia, Bakcha, 
Marcela a Apuela, muč.

18:00

So 9. 10. Sv. Jana Leonardiho, vyzn., 3. tř. - bílá, přip.  
sv. Dionisia bisk., sv. Rustika a sv. Sergia muč.
 Pouť farností České Velenice a Heidenreichstein, 
českoněmecká mše ve 14:00

18:00

Ne 10. 10. XX. NEDĚLE PO SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO,  
2. tř. - zelená

08:30

Po 11. 10. Mateřství bl. Panny Marie, 2. tř. - bílá 6:15
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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Út 12. 10. Férie, 4. tř. - zelená 18:00

St 13. 10. Sv. Eduarda, krále a vyzn., 3. tř. - bílá 18:00

Čt 14. 10. Sv. Kalista I., pp. a muč., 3. tř.* - červená 06:15

Pá 15. 10. Sv. Terezie od Ježíše, pan., 3. tř.* - bílá
 Po mši svaté beseda na faře s prohlížením 

starých (a dosud neznámých) fotografií a plánů 
Římova a archivních filmových záběrů

18:00

So 16. 10. Sv. Hedviky, vdovy, 3. tř. - bílá 18:00

Ne       17. 10. XXI. NEDĚLE PO SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO,  
2. tř. - zelená

08:30

Po 18. 10. Sv. Lukáše, evangelisty, 2. tř. - červená;  
(Den kanonického založení FSSP, 1988)

6:15

Út 19. 10. Sv. Petra z Alkantary, vyzn., 3. tř. - bílá 18:00

St 20. 10 Sv. Jana Kancia, vyzn., 3. tř. - bílá,  
připomínka sv. Vendelína, opata, 3. tř.

18:00

Čt 21. 10. Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Hilariona, opata;  
přip. sv. Voršily a družek, panen a muč.

06:15

Pá 22. 10. Férie, 4. tř. - zelená 18:00

So 23. 10. Sv. Antonína Marie Clareta, bisk. a vyzn.,  
3. tř. - bílá

18:00

Ne       24. 10. XXII. NEDĚLE PO SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO,  
2. tř. - zelená

08:30

Po 25. 10. Férie, 4. tř. - zelená,  
přip. sv. Chrysanta a Darie, muč.

06:15

Út 26. 10. Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Evarista, pp. a muč. 18:00
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St 27. 10. Férie, 4. tř. - zelená 18:00

Čt 28. 10. Sv. Šimona a Judy, apošt., 2. tř. - červená 06:15

Pá 29. 10. Férie, 4. tř. - zelená
 Po mši svaté přednáška na faře na téma  

Odpustky – v minulosti a nyní

18:00

So 30. 10. Panny Marie v sobotu, 4. tř. - bílá 18:00

Ne       31. 10. JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE, 1. tř. - bílá 08:30

Po 1. 11. VŠECH SVATÝCH, 1. tř. - bílá 18:00!

Út 2. 11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ,  
1. tř. - černá
 Pobožnost za zemřelé na hřbitově v 17:15.
         Tento den se slouží tři mše svaté za zemřelé.

6:15
18:00
18:45

St 3. 11. Férie, 4. tř. - zelená
 Mše svatá za zemřelé členy FSSP.

18:00

Čt 4. 11. Sv. Karla Boromejského, bisk. a vyzn.,  
3. tř.* - bílá, přip. sv. Vitalise a Agricoly, muč.

06:15

Pá 5. 11. Svatých ostatků, jež se uchovávají v chrámech 
našich diecézí, 3. tř. - červená, – 1. pátek  
v měsíci, po mši sv. eucharistická adorace

18:00

So 6. 11. Panny Marie v sobotu, 4. tř. - bílá – mše svatá ke cti 
Neposkvrněného Srdce Panny Marie

18:00

Ne       7. 11. V. NEDĚLE ZBÝVAJÍCÍ PO ZJEVENÍ PÁNĚ,  
2. tř. - zelená

08:30

Po 8. 11. Férie, 4. tř. - zelená, přip. Čtyř svatých korunovaných 6:15
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Út 9. 11. Posvěcení basiliky Nejsv. Spasitele (chrámu 
Lateránského v Římě r. 324), 2. tř. - bílá;  
přip. sv. Theodora, muč.

18:00

St 10. 11. Sv. Ondřeje Avellina, vyzn., 3. tř. - bílá,  
přip. sv. Triphona, Respicia a Nymphy pan., muč.

18:00

Čt 11. 11. Sv. Martina, bisk. a vyzn., 3. tř.* - bílá
 Svatomartinská hra v parku pod lipami

06:15
18:00

Pá 12. 11. Sv. bratří Benedikta, Matouše, Jana, Izáka  
a Kristina, muč. a patronů Českých zemí,  
3. tř. - červená; přip. Sv. Martina I., pp. a muč.
 Po mši svaté přednáška na faře na téma Jaký 

význam má nechat sloužit mši svatou – mešní 
intence a mešní stipendia

18:00

So 13. 11. Sv. Anežky České, pan., 3. tř. - bílá, přip. Sv. Didaka, 
vyzn.

18:00

Ne       14. 11. VI. NEDĚLE ZBÝVAJÍCÍ PO ZJEVENÍ PÁNĚ,  
2. tř. - zelená

08:30

Po 15. 11. Sv. Alberta Velikého, bisk. a učitele církve,  
3. tř. - zelená

6:15

Út 16. 11. Sv. Gertrudy, pan., 3. tř. - bílá 18:00

St 17. 11. Sv. Řehoře Divotvorce, bisk. a vyzn., 3. tř. - bílá 18:00

Čt 18. 11. Posvěcení římských basilik sv. apoštolů Petra a 
Pavla, 3. tř.* - bílá

06:15

Pá 19. 11. Sv. Alžběty, vdovy, 3. tř. - bílá, přip. sv. Pontiana, pp. 
a muč.

18:00

So 20. 11. Sv. Felixe z Valois, vyzn., 3. tř. - bílá 18:00
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Ne       21. 11. XXIV. NEDĚLE PO SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO,  
2. tř. - zelená; (v Č. Budějovicích: OBĚTOVÁNÍ PAN-
NY MARIE, 1. tř.  – bílá)

08:30

Po 22. 11. Sv. Cecílie, panny a mučednice, 3. tř.* - červená 6:15

Út 23. 11. Sv. Klementa I., pp. a muč., patrona Českých zemí, 
3. tř.* - červená, přip. sv. Felicity, muč.

18:00

St 24. 11. Sv. Jana z Kříže, vyzn. a uč. Círk., 3. tř.* - bílá, přip. 
sv. Chrysogona, muč.

18:00

Čt 25. 11. Sv. Kateřiny, pan. a muč., 3. tř. - červená 06:15

Pá 26. 11. Sv. Silvestra, opata, 3. tř. - bílá, přip. sv. Petra Alexan-
drijského, bisk. a muč.
 Po mši svaté přednáška na faře na téma Zobra-

zování kříže a Krista v církevním umění

18:00

So 27. 11. Přenesení ostatků sv. Ludmily, vdovy a muč.,  
3. tř. - červená

18:00

Ne 28. 11. I. NEDĚLE ADVENTNÍ, 1. tř. - fialová 08:30

Ne Každou neděli chorální mše svatá 10:30

Čt Každý čtvrtek recitovaná mše svatá 17:30

MŠE SV. V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Kostel Obětování Panny Marie, Piaristické náměstí
Eucharistikcá adorace: Každý čtvrtek 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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3. 10.
17. 10.
7. 11.
21. 11.

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

Mše svaté podle ohlášení farnosti  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

10. 10. 
24. 10.
14. 11.
28. 11.

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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Od 30. září každý čtvrtek od 19:30

Výuka náboženství pro mládež online – církevní dějiny

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

Od 1. října každý pátek od 16:00

Výuka náboženství pro nejmenší online – biblické příběhy

Navazujeme na loňský rok a pokračujeme v biblické dějepravě. Zájemci 
nechť se hlásí u P. Jakuba Zentnera FSSP. 

Od 6. října každu středu od 19:00 

Příprava dospělých ke křtu a ke svátostem

Setkání zájemců o přijetí křtu nebo již pokřtěných, kteří chtějí více poznat 
křesťanskou víru a způsob života. Setkání je otevřené také všem, kteří si 
chtějí osvěžit základy katechismu. Účastnit se je možno na faře v Římově 
nebo i přenosem online. Zájemci nechť se hlásí u P. Jakuba Zentnera FSSP. 

Každý pátek od 15:00

Výuka němčiny pro úplné začátečníky

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

Nepravidelně v pátek po večerní mši svaté – podle rozpisu bohoslužeb

Přednáška na faře na vybraná témata

Nepravidelná páteční setkání s přednáškou na vybraná témata z křesťanské 
víry a života farnosti.

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 financo-
váno 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

= Pamatuj, Pane, na své shromáždění,  
+ které od počátku patří tobě. 

Modleme se.

Pane Ježíši, ty ses narodil, abys vy-
dal svědectví pravdě. Až do kraj-

nosti miluješ ty, které jsi vyvolil. Vyslyš 
milostivě prosby za naše pastýře.  Ty víš 
všechno – víš, že tě milují a všechno zmo-
hou v tobě, který jim dáváš sílu. Posvěcuj 
je v pravdě. Naplň je, prosíme, týmž 
Duchem, kterého jsi dal svým apoštolům, 
aby je ve všem přetvářel ke své podobě. 
Přij mi svědectví jejich lásky, jako jsi  
přijal trojí Petrovo vyznání. A aby byla 
Nejsvětější Trojici všude a bez ustání 
přinášena oběť čistá, rozmnož jejich řady 
a uchovej je svorně ve své lásce. Tobě, 
který jsi s Otcem a Duchem svatým jediný 
Bůh, buď sláva a čest navěky. + Amen.

PODPOŘTE NÁS

MODLITBA KONFRATERNITY 
SVATÉHO PETRA

P. Jan Franta FSSP
knez@janfranta.cz

www.fssp.cz
www.farnostrimov.cz

KNĚŽSKÉ 
BRATRSTVO 
SV. PETRA


