ČERVEN A ČERVENEC 2022

OHLÁŠKY
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMOV
A KNĚŽSKÉHO BRATRSTVA SV. PETRA

Drazí v Kristu,
při římovské mariánské pobožnosti u obrazu Panna Maria s apoštoly očekává
a přijímá Ducha Svatého zpíváme: „Zapotřebí sic nemáme darů neobyčejných, / to
však věrou poznáváme, / že nám třeba sedmerých: / a to sice nábožnosti, / bázně
Boží, moudrosti, / rozumu a umělosti, / síly, v dobrém stálosti.“
Tím si připomínáme pravdu víry, že dary Ducha Svatého nejsou v životě
křesťana jen cosi navíc. Obvykle se nejedná ani o nějaké mimořádné schopnosti
nebo excentrické stavy, ale jde o dary, které potřebuje každý křesťan, který život
z víry bere vážně. Sv. Tomáš Akvinský k tomu dodává, že dary Ducha Svatého jsou
každému křesťanu nutné ke spáse (Summa Theologiae, I-II q. 68 a. 2 co.).
Katechismus katolické církve (č. 1830-1831) dary Ducha Svatého charakterizuje jako „trvalé dispozice, které příznivě uzpůsobují člověka, aby byl ochoten
jednat podle hnutí Ducha Svatého“ a používá pro ně označení: moudrost (sapientia), rozum (intellectus), rada (consilium), síla (fortitudo), umění (scientia), zbožnost (pietas) a bázeň Boží (timor Dei).
S odkazem na proroka Izaiáše (11, 2-3 podle Septuaginty) je dar nazýván
duchem. Můžeme je chápat jako božské inspirace, které přicházejí od Boha. Dary
Ducha Sv. se tak odlišují od ctností, ať už těch přirozených (moudrost, spravedlnost, statečnost a uměřenost,) nebo i vlitých či božských (víra, naděje a láska).
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Ctnosti jsou námi získané nebo nám dané jako vlastní. Dary Ducha Svatého na
nás naopak působí zvenčí, jako jakýsi vnější motor, který nám pomáhá konat to,
čeho bychom vlastní silou, vlastním rozumem, moudrostí, statečností atd. nebyli
vůbec schopni, neboť by se to jevilo lidsky nemoudré, nerozumné, nestatečné apod.
Sv. Tomáš Akv. (I-II q. 68 a. 1 co.) je nazývá božským instinktem, který nás
uschopňuje konat to, co je třeba, abychom naplnili Boží vůli, a to i tehdy, když se to
v očích světa může jevit jako bláznovství. Vysvětluje tak to, co píše sv. Pavel v 1. listu
Korintským: „Moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem, neboť je psáno:
‚Nachytá moudré na jejich vychytralost,‘ a jinde: ‚Hospodin zná úmysly moudrých
a ví, že jsou marné.‘“ (3, 19-20) Můžeme říci, že dary Ducha Svatého doplňují naši
lidskou omezenost a uschopňují nás, abychom jednali pod vlivem Ducha Svatého
a tak ve svém životě konali Boží vůli.
Žádné Boží dílo by nevzniklo, kdyby člověk
s vírou neučinil tento odvážný krok nechat se
vést touto nadpřirozenou inspirací, která se
z lidského pohledu jeví jako hloupost nebo
přinejmenším zbytečnost. Můžeme vzpomenout nejen na zakladatele velkých řádů a díla
obrody Církve, sv. Ignáce z Loyoly, který svěřil
svůj nový řád do rukou papežů, kteří se v době Sv. Ignác v Loyoly jak sepisuje duchovní
renesance nejevili jako lidé příliš duchovní. Lze cvičení – barokní plastika v římovských
ambitech
si připomenout sv. Dona Boska, který zcela bez
prostředků vybudoval kongregaci zajišťující péči o mládež a mnoho dalších. U nás
v Římově připomínáme jezuitu Jana Gurrého, který se na základě podobné Boží
inspirace pustil do vybudování našeho poutního místa. Jen pod vlivem darů Ducha
Svatého se lidé rozhodují pro kněžské povolání, zasvěcení svého života v řeholním
životě. Bez darů Ducha Svatého se neobejde nikdo z věřících, kdo chce žít svůj
život v tomto světě skutečně s Bohem a musí se často rozhodovat tak, že jeho jednání je posuzováno nevěřícím nebo napůl-věřícím okolím jako nerozvážnost či
fanatičnost.
Jak ale rozpoznat, zda člověk jedná inspirován oním vyšším rozumem, vyšší
moudrostí, statečností atd. a nikoliv vlastní hloupostí? I zde platí, že strom se pozná po ovoci (Mt 7, 18) a podle plodů sami můžeme odhadnout, zda náš život
je inspirován dary Ducha Sv. Těmito plody jsou: „Láska, radost, pokoj, shovíva2
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vost, vlídnost, dobrota, věrnost,
tichost, zdrženlivost, umírněnost,
střídmost, čistota.“ (srov. Gal
5,22). Usilujme tedy žít podle Darů
Ducha Svatého Vyprošujme tyto
dary také sobě navzájem, našim rodinám, naší farnosti a zvláště celé
Kristově Církvi.
Váš farář
P. Jakub Václav Zentner FSSP

Hlavní oltář v římovském kostele Ducha
Svatého před r. 1940. (Archiv Vladimíra
Koupala) – po dokončení oprav se můžeme
těšit, že opět zazáří v původní podobě,
s původním mramorováním a zlacením
soch. (Jen žárovky, později dosazené kolem
oltářního obrazu a kříže, se vracet nebudou.)

REKONSTRUKCE POUNÍHO MÍSTA

P

ráce na obnově poutního areálu zdárně pokračují. Dělníky firmy Archat je
vidět na stavbě v pracovní dny od 7 hodin ráno do 7 hodin večer. Další firmy a jednotliví řemeslníci pracují na střechách, které jsou nad Loretou a ambity již dokončené. Kostelní věž a vížka nad kostelem Svatého Ducha bude nově
zhotovena z mědi. Nějakou dobu budě zářit než dostane patinu. Druh krytiny
jehlanovité střechy kostela je zatím v jednání.
Po delších jednání bylo též rozhodnutu o barevnosti. Kostel, ambity
a ohradní zeď budou mít zvenčí barvu okrovou v kombinaci s bílou, jak se dochovala na nejstarších vyobrazeních. Uvnitř bude loretánská chýše a ambity
natřeny bíle v kombinaci s cihlově červenými tektonickými prvky (sloupy, římsy, kládí) a budou tak opět připomínat antickou architekturu. Tak nejspíš vy3
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padala Loreta v době barokní. Zatím zůstává nedořešeno, zda červeně zatírat i kamené patky sloupů
v ambitech, jak si přejí památkáři.
Restaurátoři pracují na opravě oltářů a dalších
prvků částečně v dílnách, větší kusy jsou restaurovány přímo na místě. Některé z umělců jsou vidět při práci až do pozdních večerních hodin. Výsledky práce pana restaurátora Mgr. Hanuše Joži
a jeho pomocníků, kteří velice zdařile restaurovali
32 barokních maleb mariánských poutních míst
v klenbách ambitů, lze vidět už nyní. Návštěvník
staveniště už teď může žasnout, jaké skvosty se
postupně vynořují. Na dokončení další restaurátorský pracích se můžeme těšit.
16. května byly odvezen mobiliář z loretánské chýše včetně milostné sochy Panny Marie
Římovské. Jak oltář, tak také sochy Panny Marie
a andílků projdou rukama restaurátorů a oltář se
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Restaurátor Mgr. Hanuš Joža
při práci. Dole: Odstrojená
Loreta
Na s. 5: Kostel Svatého Ducha
a kaple Loučení pod lešením
(Foto: Ing. Stanislava
Vitoňová)
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vrátí do původní podoby, jak si jej sice nikdo z nás už nepamatuje, ale jak je
patrný na nejstarších fotografií ze začátku 20. století. Na základě průzkumů
se obnoví barevnost přepážky a mřížky mezi oltářem a Pannou Marií. Vše
bude barevnější, než jseme byli dosud zvyklí. K oltáři přibude stupeň, který
byl asi před 50 lety odstraněn.
Stejně i kapličky pašijové cesty dostávají původní podobu. Jejich nátěr bude
červeno-bílý, jen u kaple zvané Chromý žid v místě Na Horačce trvá restaurátor
pan akad. malíř Jiří Čech na bílo-šedém provedení. První kaple Loučení by se
snad mohla otevřít a znovu vysvětit nejpozději na svátek Nanebevzetí Panny
Marie 15. srpna. Kaple bude za přispění obce Římov a některých z vás elektrifikována a hlídaná kamery a současně bude přístupná během dne.
Během stavby si někdo může všimnout lecčeho, co by se mělo dodělat,
upravit nebo doplnit. Všechny připomínky jsou vítány a náměty předkládám při kontrolních dnech stavitelům a památkářům, kteří na stavbu dohlíží.
K většině připomínek je přihlíženo. Proto je na místě náměty oznámit včas a na
správném místě, neboť po dokončení stavby už nepůjde mnoho změnit. Rád
zájemce z řad farníků provedu též stavbou uvnitř, resp. po dohodě se stavbou
opět plánuji prohlídku farníků – termín bude ohlášen při bohoslužbách.
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BOŽÍ TĚLO 16. ČERVNA 2022

P

rocesí
Božího
Těla se už potřetí
od obnovení tradice
přerušené po roce
1950 bude konat ve
čtvrtek 16. června
od 18:00. Po mši svaté v Muzeu poutnictví půjde procesí
obcí se zastavením
u čtyřech oltářů
a bude zakončeno
na faře. Srdečně zveme k hojné účasti!
Můžeme tak veřejným úkonem víry uctít našeho Pána Ježíše Krista. Jako katolíci, kteří věří v reálnou přítomnost Ježíše Krista v Eucharistii, máme být svému
Spasiteli vděční za to, že je zde s námi a prochází pod způsobu Nejsvětější svátostí naší českou zemí stejně tak, jako před 2000 lety kráčel Svatou zemí, aby
i nám přinesl své požehnání, pomoc a ochranu. I když letos zůstává kostel pod
lešením, Nejsvětější svátost bude nesena pod nově opravenými nebesy, které
za nebeskou odměnu
rekonstruovala paní
Kamila
Barochová
z Lán. Za dárkyni
bude obětována mše
svatá.
Nahoře: Procesí Božího
Těla v Římově před r. 1939
(archiv Vladimíra Koupala)
Procesí Božího Těla
v Římově 2020 (foto Ing.
Stanislava Vitoňová)
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MŠE SV. A BOHOSLUŽBY V ŘÍMOVĚ
M = Muzeum poutnictví – Mše sv. v neděli a o svátcích, vstup z Kostelní ul.
F = Kaple na faře v Kostelní ulici č. p. 10 – ostatní bohoslužby a adorace
Modlitba růžence: Půl hodiny před začátkem nedělní mše sv.
Sv. zpověď: Vždy přede mší svatou nebo na požádání kdykoliv.
Po 30. 5.
Út 31. 5.
St 1. 6.

Sv. Zdislavy Berkovny, vdovy, 3. tř. - bílá; přip. sv. Felixe
I., papeže a muč.

Panny Marie Královny, 2. tř. - bílá; přip. sv. Petronily,
panny
Následuje májová pobožnost

F 6:15

F 18:00

Sv. Anděly Merici, pan., 3. tř. - bílá

F 18:00

Mše sv. ke cti Nejsv. Srdce Ježíšova, 2. tř. - bílá
Následuje eucharistická adorace

F 18:00

So 4. 6.

Vigilie svatodušní, 1. tř. - červená
Následuje modlitba sv. růžence a zasvěcení
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

F 7:30

Ne 5. 6.

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – BOŽÍ HOD
SVATODUŠNÍ, 1. tř. - červená
Eucharistická adorace v kapli na faře do 16:00

M 8:30

Po 6. 6.

PONDĚLÍ SVATODUŠNÍ, 1. tř. - červená

F 18:00

St 8. 6.

STŘEDA SUCHÝCH DNŮ SVATODUŠNÍCH,
1. tř. - červená

F 18:00

Čt 2. 6.
Pá 3. 6.

Út 7. 6.

Férie, 4. tř. - bílá, přip. sv. Marcelina, Petra a Erasma,
bisk. a muč.

ÚTERÝ SVATODUŠNÍ, 1. tř. - červená
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Čt 9. 6.

ČTVRTEK SVATODUŠNÍ, 1. tř. - červená

Pá 10. 6.

PÁTEK SUCHÝCH DNŮ SVATODUŠNÍCH,
1. tř. - červená
Po mši sv. přednáška na faře na téma Letniční a letní
zvyky na doudlebsku (PhDr. Jan Šimánek)

So 11. 6.

SOBOTA SUCHÝCH DNŮ SVATODUŠNÍCH,
1. tř. - červená

Ne 12. 6.

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, 1. tř. - bílá



Po mši sv. žehnání kapličky Nejsv. Trojice s restaurovaným obrazem u býv. JZD v Horním Římově

F 6:15

F 18:00

F 7:30
M 8:30

potom eucharistická adorace v kapli na faře do 16:00
Po 13. 6.
Út 14. 6.

Sv. Antonína Paduánského, vyzn. a uč. Círk., 3. tř.
- bílá

F 18:00

Sv. Víta, muč. a patrona Českých zemí, přip.
sv. Modesta a Krescencie, muč., 2. tř. - červená

F 18:00

Sv. Basila Velikého, bisk. a vyzn. a uč. Círk., 3. tř.*
- bílá

F 18:00

BOŽÍHO TĚLA, 1. tř. - bílá
následuje procesí Božího Těla obcí

M 18:00

Pá 17. 6.

Sv. Řehoře Barbadici, bisk. a vyzn., 3. tř. - bílá
Po mši sv. přednáška na faře na téma Svatý Benedikt
z Nursie a význam řeholního a Bohu zasvěceného
života pro Církev (P. Jan Franta)

F 18:00

So 18. 6.

Sv. Efrema Syrského, jáhna, vyzn. a uč. Círk., 3. tř. bílá, přip. sv. Marka a Marcelliana, muč.

F 7:30

St 15. 6.
Čt 16. 6.
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Ne 19. 6.

II. NEDĚLE PO SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, 2. tř. zelená
Eucharistická adorace v kapli na faře do 16:00

M 8:30

Po 20. 6.

Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Silveria, pp. a muč.

Út 21. 6.

Sv. Aloise Gonzagy, vyzn., 3. tř.* - bílá

mše
sv. dle
ohlášení

Čt 23. 6.

Férie, 4. tř. - zelená

St 22. 6.
Pá 24. 6.

So 25. 6.

Ne 26. 6.

Sv. Paulina Nolánského, bisk. a vyzn., 3. tř. - bílá
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA, 1. tř. - bílá
Po mši sv. eucharistické požehnání a přednáška na
faře na téma Antikrist a Boží tresty na konci časů
P. Jan Franta)

F 18:00
F 18:00
F 6:15

M 18:00

NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE, 1. tř. - bílá

F 7:30



Modlitba římovské pašijové cesty za záchranu před morem (1680)

18:00

III. NEDĚLE PO SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, 2. tř. zelená
Eucharistická adorace v kapli na faře do 16:00

M 8:30

c  Poutní mše svatá u kapličky v Krasejovce

Po 27. 6. Férie, 4. tř. - zelená

Út 28. 6. Vigilie sv. Petra a Pavla, 2. tř. - fialová

St 29. 6. SV. APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA, 1. tř. - červená
Možnost získat plnomocné odpustky
pro členy Konfraternity sv. Petra
9

14:00

F 6:15

F 18:00

M 18:00
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Čt 30. 6. Památka sv. apošt. Pavla, 3. tř.* - červená
Pá 1. 7.

NEJDRAHOCENNĚJŠÍ KRVE PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE
KRISTA, 1. tř. - červená
Následuje eucharistická adorace
a pobožnost ke cti Nejsv. Srdce Ježíšova

So 2. 7.

NAVŠTÍVENÍ BL. PANNY MARIE, 1. tř. - bílá

Ne 3. 7.



F 18:00

místo bude upřesněno

18:00

Chorální mše sv. podle misálu z r. 1962 ,
hudební doprovod Netolické literátské bratrstva
MgA.Jiřího Churáčka – zazní staré barokní zpěvy
k Panně Marii Římovské

8:30

ŘÍMOVSKÁ LETNÍ POUŤ ZE SVÁTKU NAVŠTÍVENÍ
BL. PANNY MARIE, přip. IV. neděle po Seslání Ducha
Sv., 1. tř. - bílá

Mše sv. podle misálu z r. 1970
s českým lidovým zpěvem
Eucharistická adorace v kapli na faře do 15:30



F 6:15

Mariánská pobožnost u kaple v Horním Římově

místo
bude
upřesněno

11:00
16:00

Po 4. 7.

Sv. Prokopa, opata, 3. tř. - bílá

F 18:00

St 6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny a muč., 3. tř. - červená

F 18:00

Sv. Alžběty Portugalské, královny, vdovy, 3. tř. červená
Po mši sv. přednáška na faře – Význam díkůčinění po mši svaté (seminarista Kryštof

F 18:00

Út 5. 7.

Čt 7. 7.
Pá 8. 7.

Sv. Cyrila a Metoděje, bisk., vyzn., patronů
Českých zemí a Evropy, 2. tř.; přip. sv. Antonína
Marie Zaccaria, vyzn.
Všech svatých papežů, 3. tř. - červená
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So 9. 7.

Panny Marie v sobotu, 4. tř. - bílá

F 7:30

Ne 10. 7. V. NEDĚLE PO SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, 2. tř. zelená
Následuje pobožnost ke cti Panny Marie a Sv. rodiny
podle římovských mariánských obrazů.
Potom Eucharistická adorace v kapli na faře do 16:00

M 8:30

Po 11. 7. Férie, 4. tř. - zelená

mše sv.
není

Út 12. 7. Sv. Jana Gualberta, opata, 3. tř. - bílá; přip. sv. Pia I.,
pp. a muč.

F 18:00

Čt 14. 7. Bl. Hroznaty, 3. tř. - červená, přip. sv. Bonaventury,
bisk., vyzn. a uč. Círk.

F 6:15

St 13. 7. Férie, 4. tř. - zelená

F 18:00

Pá 15. 7. Sv. Jindřicha, vyzn. a císaře, 3. tř. - bílá

F 18:00

Ne 17. 7. VI. NEDĚLE PO SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, 2. tř. zelená Eucharistická adorace v kapli na faře do 16:00

M 8:30

Út 19. 7. Sv. Vincence z Pauly, vyzn., 3. tř.* - bílá

F 18:00

So 16. 7. Panny Marie Karmelské, 3. tř. - bílá
Po mši sv. přednáška na faře na téma Psychologické
a duchovní důsledky negativního smýšlení
(P. Jakub Zentner)

Po 18. 7. Sv. Kamila de Lellis, vyzn., 3. tř. - bílá; příp. sv. Symforosy a synů, muč.
St 20. 7. Sv. Jeronýma Emilianiho, vyzn., 3. tř. - bílá, přip. sv.
Markéty, pan. a muč.
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mše sv.
není

F 18:00
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Čt 21. 7. Sv. Vavřince z Brindisi, vyzn. a uč. Círk., 3. tř. - bílá,
přip. sv. Praxedy, p.

Pá 22. 7. Sv. Maří Magdaleny, kajícnice, 3. tř.* - bílá
Po mši sv. přednáška na téma Mariánské svatyně
v českých zemích vyobrazené v římovských ambitech – restaurované malby (P. Jakub Zentner)
So 23. 7. Sv. Apolináře, bisk. a muč., 3. tř. - červená, přip.
sv. Libora, bisk. a vyzn.

F 6:15
F 18:00
podle
možnosti
stavby v
ambitech

F 7:30

Ne 24. 7. VII. NEDĚLE PO SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, 2. tř. zelená
Po mši sv. žehnání dopravních prostředků
Eucharistická adorace v kapli na faře do 16:00

M 8:30

Po 25. 7. Sv. Jakuba Staršího, apoštola, 2. tř. - červená; přip.
sv. Krištofa, muč.

F 18:00

St 27. 7. Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Pantaleona, muč.

F 18:00

Út 26. 7. Sv. Anny, matky bl. Panny Marie, 2. tř. - bílá

Čt 28. 7. Sv. Nazaria a Celsa, muč., sv. Viktora, pp. a muč.,
a sv. Inocence I., pp. a vyzn., 3. tř. - červená

Pá 29. 7. Sv. Marty, pan., 3. tř.* - bílá, přip. sv. Felixe, Simplicia,
Faustina a Beatricie, muč.
Po mši sv. přednáška na faře: Sv. Ignác z Loyoly –
zakladatel jezuitů (P. Jakub Zentner)
So 30. 7. Panny Marie v sobotu, 4. tř. - bílá

Ne 31. 7. VIII. NEDĚLE PO SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, 2. tř. zelená, přip. sv. Ignáce z Loyoly
Eucharistická adorace v kapli na faře do 16:00
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MŠE SV. V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Kostel Obětování Panny Marie, Piaristické náměstí
Eucharistická 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

Ne

Každou neděli chorální mše svatá

Čt

Každý čtvrtek recitovaná mše svatá, kromě 16. 6.
svátku Božího Těla – mše sv. a procesí v Římově!

10:30
17:30

Nedělní mše svaté mohou začínat zejména o lichých nedělích, kdy tentýž kněz
slouží předtím ještě v Římově, o chvíli později.


MŠE SVATÉ V NEPOMUKU
Kostel sv. Jakuba, Přesanické náměstí, Nepomuk
Sv. zpověď: Přede mší svatou. Katecheze: Po mši svaté setkání na faře.

12. 6.
26. 6.
10. 7.
24. 7.

Každou sudou neděli chorální mše svatá

16:00

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 P. Jan Franta

5. 6.
19. 6.
3. 7.
17. 7.

1. a 3. neděle v měsíci chorální mše svatá
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HOVORY O VÍŘE 2022
Úterý 23. srpna – neděle 28. srpna

Cyklus vzdělávacích přednášek ve Vyšším Brodě a v Římově
na téma KATOLICKÁ VÍRA A JINOVĚŘÍ
Hlavní přednášející bude dr. Annie Laurentová – francouzská politoložka a odbornice v problematice islámu a jeho interakce s křesťanstvím. Mimo jiné byla
v roce 2010 jmenována papežem Benediktem XVI. jako expertku pro biskupskou
synodu o Blízkém východě.
23. 8. – VYŠŠÍ BROD
19:30 Prof. Tomáš Machula, Ph.D.,
Th.D.: Filosofický monoteismus
(Bůh filosofů) a monoteismus
víry (Bůh Abrahámův)

19:30 Mgr. Kateřina Kutarňová PhD.
Je mše svatá rituálem, jako jsou
rituály v jiných náboženstvích?

26. 8. – VYŠŠÍ BROD
9:00 Mgr. Kateřina Kutarňová PhD.: Je
jóga jen pouhé cvičení?

24. 8. – VYŠŠÍ BROD
9:00 Prof. Tomáš Machula, Ph.D.,
Th.D.: Nostra aetate – Deklarace
o poměru církve k nekřesťanským
náboženstvím 2. vatikánského
koncilu ve světle tradice
10:30 Dr. Annie Laurent: Počátky islámu – Mohamed a Korán
17:00 Dr. Annie Laurent: Proudy
a rozpory uvnitř islámu
19:30 P. Mgr. Josef Peňáz FSSP:
Východní církve

10:30 Dr. Annie Laurent: Rozpory
a protiřečení si v koránu

17:00 - Dr. Annie Laurent: Jak vidí islám židovství a křesťanství

19:30 - Prof. PhDr. Petr Osolsobě,
Ph.D.: Thomas More, Shakespeare
a reformace
27. 8. – VYŠŠÍ BROD
9:00 - Dr. Annie Laurent: Aktuální
postavení křesťanů v islámském
světě
10:30 - Dr. Annie Laurent: Překážky
hlásání Krista muslimům
17:00 Dr. Annie Laurent: Může být
islám evropský?
19:30 Prof. PhDr. Petr Osolsobě,
Ph.D.: Vera religio, nebo Nostra
aetate?, anebo podléhá pravé
náboženství proměnám času?

25. 8. – VYŠŠÍ BROD
9:00 P. Mgr. Josef Peňáz FSSP:
"Abrahám
Bohu
uvěřil"
–
specifičnost pojmu víry
v křesťanství
10:30 Dr. Annie Laurent: Islamismus,
džihád a islámské mučednictví
17:00 Dr. Annie Laurent: Muž, žena
a rodina v islámu
14
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NEDĚLE 28. 8. – ŘÍMOV – MUZEUM POUTNICTVÍ
11:00 Dr. Annie Laurent: Jak máme pohlížet na islám a na muslimy?

Na programu budou kromě bohaté nabídky přednášek každodenní mše svatá
a společná modlitba, adorace, vycházky a exkurze a v neposlední řadě možnost
vzájemných setkání.

Možno se přihlásit jen na část programu, resp. objednat stravu a ubytování ve
dvou- až pětilůžkových pokojích v klášteře Vyšší Brod). Pro manželské páry, resp.
rodiny zajištěn vlastní pokoj. Podrobné informace a přihlášky na https://fssp.
cz/hovory_o_vire/

AKCE NA LÉTO

Čtvrtek 30. června – sobota 2. července

Pěší pouť z Vyššího Brodu do Římova
Pouť vznikla jako náhražka svatodušní poutě do Chartres v době covidových restrikcí. Letos poprvé přesunuta na termín letní římovské pouti svátku Navštívení
Panny Marie (2. 7.). Vydejme se přes Novohradské hory a Doudlebsko k Panně Marii Římovské! Možno připojit se k putování v Horním Dvořišti, na Dobré Vodě nebo
v Trhových Svinech. Podrobné informace na https://fssp.cz/pout_do_rimova

Pondělí 4. července – sobota 9. července

Letní TradyCamp pro mládež v Římově
Na programu kromě každodenní mše svaté, modlitba, túry v okolní přírodě, práce
na faře a především katecheze, jejichž téma si mohou účastníci podle zájmu určit
z výběru na internetu. Ubytování na faře v Římově. Více informací a přihlášky na
https://fssp.cz/tradycamp

7. – 16. srpna 2022

Letní stanový tábor pro děti od 8 do 13 let u Vyššího Brodu
Chlapci a děvčata mají samostatná tábořiště. Součástí táborového programu kromě
celotáborové hry a spousta zábavy každodenní mše svatá, katecheze a modlitba.
15
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Cena 2400,- Kč za první dítě z rodiny, 2200,- za
druhé a 2000,- za každé další. Přihlášky na adrese
vyssibrod.tabor@seznam.cz do naplnění kapacity.

Čtvrtek 18. srpna – neděle 21. srpna

Pěší pouť mládeže z Velehradu
na Svatý Hostýn
Sraz na Velehradě v 18:00. Každodenně mše svatá, společná modlitba, katecheze na různá témata
a návštěva pamětihodností po cestě. Ubytování: ve
vlastních stanech ve spacáku. Strava: z vlastních zásob, v průběhu dne bude k dispozici balená voda. Doprovodné vozidlo zajištěno. Příspěvek 500 Kč. Více
informací a přihlášky na https://fssp.cz/pesi-pouthostyn/

KNĚŽSKÉ
BRATRSTVO
SV. PETRA
Kostelní 10, 373 24 Římov

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

 Přehled dalších akcí pro rodiny,
děti a mládež na fssp.cz

P. Jan Franta FSSP
knez@janfranta.cz

PODPOŘTE NÁS
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 „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
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