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Milí farníci, 

nastává advent – to znamená doslova Příchod. V této době se připravujeme na 
svátky příchodu Ježíše Krista před dvěma tisíciletími v Betlémě. Advent nám také 
připomíná, že tentýž Ježíš Kristus přijde znovu. Podruhé nepřijde jako malé dítě, 
ale jako mocný Bůh, který nastolí pokoj a spravedlnost, jak o to prosíme v Otčenáši: 
„Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.“ Současně má ad-
vent v sobě ještě třetí, mystický rozměr – příchod Ježíše Krista ve skrytu, do duše 
člověka, který se obrací k Bohu jako k nejvyšší Lásce, Pravdě a Dobru a podle toho 
také chce žít. Pro všechny „lidi dobré vůle“ jsou Vánoce svátkem shůry přicházejí-
cího pokoje a radosti.

Připravme proto na Vánoce Ježíši nejen své domovy, ale také své duše dobrou 
svatou zpovědí. Zvláště ti, kteří už dlouho nepřijali svátost smíření bych rád po-
vzbudil k tomu, aby tak učinili alespoň před Vánoci – ať už u nás v Římově nebo 
kdekoliv jinde v okolí. Jen tak budeme moci přijmout Ježíše o Vánocích s velkou 
láskou a radostí a Vánoce bodou svátky pokoje. 

Letošní Vánoce v Římově
Pro nás, „Římováky“, budou letošní Vánoce také příchodem hlasu zvonů do naší 

vesnice. O půlnoci z 24. na 25. prosince se po téměř půlroční odmlce opět rozezní oba 
zvony na věži a budou vyzvánět k oslavě Božího narození. Nově se k nim přidá ještě 
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malý zvon – sanktusník – na jehlanovité 
vížce kostela, který pak bude vyzvánět bě-
hem proměňování při mši svaté. Půlnoční 
mši, přesně po roce od uzavření kostela, 
budeme slavit opět v poutním areálu. Pů-
vodně bylo v plánu, že stavební práce bu-
dou do Vánoc hotové. Práci prodloužila 
oprava věže, kde se našly poškozené krovy, 
které bylo třeba vyměnit. Podle stavu stav-
by budeme vidět, zda mše svatá bude např. 
na nově restaurovaném oltáři sv. Linharta 
v ambitech, nebo v kostele Ducha Svatého. 
Stejně tak budeme muset operativně řešit 
otázku, kde postavíme letos Jesličky. 

Opravy kapliček
Do konce listopadu by měly být ukon-

čeny stavební práce na kapličkách. Na jaře 
se alespoň do části z nich budou vracet 
kopie soch. Kvůli prudkému nárůstu cen 
se nejspíš nepodaří vytvořit kopie všech 
soch a pro výzdobu kaplí bude třeba najít 

dárce. Stejně tak bude třeba se připravit 
na opravy maleb v kaplích a získat na ně 
prostředky. Největším úkolem pak zů-
stane oprava 23. zastavení pašijové cesty – 
Kalvárie, která do současného projektu ne-
byla zahrnuta, ale která potřebuje opravu 
bez zbytečných odkladů. 

Adopce kapliček 
Asi polovinu kaplí už si někdo adop-

toval s tím, že se stane patronem kapličky. 
To znamená, že dostane od konkrétní kaple 
klíče a bude se o ni starat, aby nezarůstala 
plevelem, nebyly v ní pavučiny, eventuálně 
může kapličku vyzdobit květinami apod. 
Na svého patrona ještě čekají tyto kaplič-
ky: č. 3 Stádní brána, č. 4 Pustá ves, č. 5 
Smutná duše, č. 7 Jidáš, č. 9 U chromého 
Žida, č. 10 Cedron, č. 12 Vodní brána, č. 13 
U Annáše, č. 16 U Heroda, č. 17 Velký Pi-
lát, č. 18 Na Ježíše vložen kříž, č. 19 Setkání 
Ježíše s Pannou Marií. 

Ekonomická rada farnosti 
Z mnoha farností slýcháme různé 

zprávy o farních (pastoračních) radách. 
V naší farnosti pastorační rady není tře-
ba, neboť o větších akcích se společně 
domlouváme, mnoho z Vás mi rádo pora-
dí a pomůže, kdykoli se na Vás s prosbou 
o pomoc a radu obrátím. Velké díky za to!

Zřízení farní pastorační rady není pod-
le Kodexu kanonického práva povinné. 
Naopak každá farnost by měla mít podle 
církevního práva ekonomickou radu, kte-
rá by pomáhala faráři s hospodařením 
s prostředky farnosti.

Nově od-
krytý rám 
pro sošku 
sv. Jana 
Nepo-
muckého 
s relik-
viemi 
na stěně 
kostela při 
vstupu do 
sakristie
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Zvláštní důvod, proč ustanovit ekono-
mickou radu farnosti, spočívá v tom, abych 
se mohl poradit ohledně plánovaných 
větších výdajů souvisejících s pokračováním 
rekonstrukce kostela i po ukončení projektu 
IROP a současně existoval dohled nad hos-
podařením farnosti a Kněžského bratrstva 
sv. Petra, kterému byla farnost svěřena do 
duchovní správy. Obě právnické osoby sám 
zastupuji a tak považuji za správné, aby do 
účtů viděli další důvěryhodní jedinci, kte-
ří by s hospodařením pomohli a současně 
mohli dosvědčit jeho správnost.

Protože v Českobudějovické diecézi 
nejsou pro ekonomickou radu předepsané 
stanovy, zdá se správné držet se ustano-
vení platných v Pražské arcidiecézi. Podle 
těchto stanov má jednoho člena volit farní 
rada a dva až tři členy má jmenovat farář.  
Volbu provedeme o druhé neděli advent-
ní, a to tím způsobem, že každý z dospě-
lých věřících bude moci na připraveném 
papíru zatrhnout nebo napsat jména těch 
pravidelných účastníků bohoslužeb, kte-
ré navrhuje do ekonomické rady. Členem 
může být každý plnoletý pokřtěný věřící, 

který se účastní života farnosti. Tří z vě-
řících, jejichž jména se v návrzích objeví 
nejčastěji, se dotáži, zda návrh přijímají, 
a s jejich souhlasem je jmenuji do ekono-
mické rady. Jmenováním většího počtu než 
jednoho člena bych rád adekvátně nahra-
dil volbu farní radou, kterou ve farnosti ne-
máme, a současně tím pomohl systému ne-
závislé kontroly. Další dva až tři další členy 
bych ve shodě se stanovami jmenoval pod-
le svého uvážení.

Ekonomická rada se bude scházet 
čtyřikrát za rok a to vždy na kvatembrovou 
středu (po 3. neděli adventní, po 1. nedě-
li postní, po Seslání Ducha Svatého a po 
Povýšení sv. Kříže – 14. 9.). Nejprve spo-
čítá a roztřídí sbírky za uplynulé čtvrtletí, 
zkontroluje farní účty a následně projedná 
větší plánované výdaje. Věřím, že existen-
ce ekonomické rady přispěje k transpa-
rentnosti hospodaření a pomůže dobře 
investovat prostředky farnosti.

Ze srdce Vám všem přeji pokoj a radost 
o vánočních svátcích a mnoho Boží ochra-
ny a požehnání do příštího roku.

Váš farář P. Jakub Václav Zentner FSSP

Opravené antipendium u oltáře sv. Linharta 
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Po 28. 11. Mše svatá ke cti Panny Marie v době adventní, 
přip. adventní férie

 F 6:15 
roráty

Út 29. 11. Adventní férie, 3. tř.; přip. sv. Saturnina  F 18:00

St 30. 11. Sv. Ondřeje, apoštola, 2. tř. F 18:00

Čt 1. 12. Mše svatá ke cti Panny Marie v době adventní, 
přip. adventní férie

F 6:15
roráty

Pá 2. 12. Votivní mše k Nejsv. Srdci Ježíšovu, přip. Sv. Bibiány, 
panny a muč. a adventní férie

Následuje eucharistická adorace  
a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

F 18:00

So 3. 12. Mše svatá ke cti Panny Marie v době adventní,  
přip. sv. Františka Xaverského, vyzn., a adventní férie

Následuje modlitba sv. růžence a pobožnost
k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Poutní mše svatá se staročeskými adventními zpěvy  
a chorálem v kostele sv. Mikuláše v Rožmberku 

F 7:30
roráty

16:00

Ne 4. 12. II. NEDĚLE ADVENTNÍ, 1. tř. 

Následuje eucharistická adorace  
v kapli na faře do 16:00

L 8:30

MŠE SV. A BOHOSLUŽBY V ŘÍMOVĚ
L = Kaple Pán Ježíš se loučí  s P. Marií – Mše sv. v neděli a o svátcích, 
F = Kaple na faře v Kostelní ulici č. p. 10 

Modlitba růžence: Půl hodiny před začátkem nedělní mše sv. 
Sv. zpověď: Vždy přede mší svatou nebo na požádání kdykoliv.
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Po 5. 12. Mše svatá ke cti Panny Marie v době adventní, 
přip. sv. Sáby, opata a adventní férie

Mikulášská slavnost v KS Pod Ořechem  

F 6:15
roráty

17:00

Út 6. 12. Sv. Mikuláše, biskupa a vyznavače, patrona 
Českobudějovické diecéze, 2. tř.

F 18:00

St 7. 12. Sv. Ambrože, biskupa, vyznavače a uč. Círk., 3. tř.* F 18:00

Čt 8. 12. NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ BLAHOSLAVENÉ  
PANNY MARIE, 1. tř. 

mše svatá ze slavnosti s rorátními zpěvy:
mše svatá ze slavnosti:

F 6:15
L 18:00

Pá 9. 12. Adventní férie, 3. tř.
Přednáška na téma  

Jak jsem žil v klášteře Vyšší Brod – P. Jan Franta

F 18:00

So 10. 12. Panny Marie v době adventní, přip. adventní férie a 
sv. Melchiada, pp. a muč. 

Mše svatá v kapli Loučení s modlitbou římovské 
pašijové cesty za nenarozené děti a za zastavení 

umělých potratů

F 7:30 
roráty

L 14:00

Ne       11. 12. III. NEDĚLE ADVENTNÍ – GAUDETE, 1. tř.

Následuje eucharistická adorace v kapli na faře do

L 8:30

16:00

Po 12. 12. Mše svatá ke cti Panny Marie v době adventní, 
přip. adventní férie

F 6:15 
roráty

Út 13. 12. Sv. Lucie, panny a muč., 3. tř.*, připomínka adventní 
férie

Rorátní mše svatá pro Základní školu

F 18:00

L 7:00
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St 14. 12. Středa suchých dnů adventních, 2. tř. 
 Po mši svaté chůze ekonomické rady farnosti

F 18:00

Čt 15. 12. Mše svatá ke cti Panny Marie v době adventní, 
přip. adventní férie

F 6:15 
roráty

Pá 16. 12. Pátek suchých dnů adventních, 2. tř. 

 Přednáška na téma Liturgické zvyklosti a obřady  
v adventu a o Vánocích – P. Jakub V. Zentner

F 18:00

So 17. 12. Sobota suchých dnů adventních, 2. tř.
– mše svatá s rorátními zpěvy

Po mši svaté snídaně na faře a předvánoční úklid 
ambitů , kaple Loučení a farní kaple

F 7:30 

Ne       18. 12. IV. NEDĚLE ADVENTNÍ, 1. tř.

Následuje eucharistická adorace v kapli na faře do

L 8:30

16:00

Po 19. 12. Adventní férie, 2. tř.     – mše svatá s rorátními zpěvy F 6:15 

Út 20. 12. Adventní férie, 2. tř. F 18:00

St 21. 12. Sv. Tomáše, apošt., 2. tř.; připomínka adventní férie F 18:00

Čt 22. 12. Adventní férie, 2. tř.     – mše svatá s rorátními zpěvy F 6:15

Pá 23. 12. VÝROČÍ POSVĚCENÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ KATED-
RÁLY SV. MIKULÁŠE, 1. tř., připomínka adventní férie

Možnost svátosti pokání v ambitech:
Předávání betlémského světla v ambitech:

Mše svatá u oltáře sv. Linharta:

Ambity: 
od 16:00
17:00
18:00
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So 24. 12. VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ, 1. tř.
Modlitba zpívané primy:

Mše svatá z vigilie vánoční:
Po mši svaté, v dopoledních hodinách možnost svátos-

ti pokání na faře
Bohoslužba pro děti u Jesliček v ambitech:

F 7:00
F 7:30

Ambity:
16:00

Ne       25. 12. NAROZENÍ PÁNĚ – BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ, 1. tř.
Půnoční asistovaná mše svatá:

Ranní "pastýřská" zpívaná mše svatá:
Recitovaná mše svatá  "ve dne": 

Ambity:
0:00 (!)
9:30 (!)
16:00 (!)

Po 26.12. Sv. Štěpána, prvomučedníka, 2. tř.; připomínka 
oktávu vánočního

Ambity: 
9:30 (!)

Út 27.12. Sv. Jana, apoštola a evangelisty, 2. tř.; 
připomínka oktávu vánočního

Po mši svaté žehnání vína ke cti sv. Jana

F 18:00

St 28.12. Sv. Mláďátek Betlémských, muč., 2. tř.; 
připomínka oktávu vánočního

Po mši svaté zpívání u Jesliček.

F 18:00
Ambity:
19:00

Čt 29.12. Oktáv vánoční, 2. tř.; připomínka sv. Tomáše Becke-
ta, biskupa a muč.

F 6:15

Pá 30.12. Oktáv vánoční, 2. tř. F 18:00

So 31.12. Oktáv vánoční, 2. tř.; připomínka sv. Silvestra I., 
papeže a vyznavače

Mše svatá a děkovná pobožnost na konci roku F 18:00

Ne       1. 1. OKTÁV NAROZENÍ PÁNĚ – OBŘEZÁNÍ PÁNĚ, 1. tř. 

Následuje eucharistická adorace v kapli na faře do

L 8:30

16:00
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Po 2. 1. Nejsvětějšího Jména Ježíš, 2. tř. F 18:00

Út 3. 1. Férie, 4. tř. F 18:00

St 4. 1. Férie, 4. tř. F 18:00

Čt 5. 1. Sv. Jana Nep. Neumanna, patrona 
Českobudějovické diecéze, 2. tř.; připomínka  
sv. Telesfora, papeže a muč.

Po mši svaté svěcení tříkrálové vody  

F 6:15

Pá 6. 1. ZJEVENÍ PÁNĚ – SVATÝCH TŘÍ KRÁLŮ, 1. tř.

Po mši svaté svěcení křídy, zlata a kadidla

Následuje eucharistická adorace  
a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

L 18:00

So 7. 1. Panny Marie v sobotu, 4. tř.

Následuje modlitba sv. růžence a pobožnost
k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Během dne bude probíhat tříkrálová sbárka pro Charitu  

F 7:30

Ne       8. 1. SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA, 2. tř.

Následuje zasvěcení rodin Svaté rodině  
a eucharistická adorace v kapli na faře do 16:00

L 8:30

Po 9. 1. Férie, 4. tř. F 6:15

Út 10. 1. Férie, 4. tř. F 18:00

St 11. 1. Férie, 4. tř.; připomínka sv. Hygina, papeže a muč. F 18:00

Čt 12. 1. Férie, 4. tř. F 6:15

Pá 13. 1. Připomínka Křtu Páně, 2. tř. 
Po mši svaté vánoční beseda s promítáním starých 

fotografií Římova a degustací  doudlebských 
vánočních pokrmů – P. Jakub V. Zentner

F 18:00
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So 14. 1. Sv. Hilaria, biskupa, vyznavače a uč. Círk., 3. tř.; 
připomínka sv. Felixe, kněz. a muč.

F 7:30

Ne       15. 1. II. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ, 2. tř. 

Následuje eucharistická adorace v kapli na faře do

L 8:30

16:00

Po 16. 1. Sv. Marcela I., papeže a muč., 3. tř. F 6:15

Út 17. 1. Sv. Antonína, opata, 3. tř. F 18:00

St 18. 1. Votivní mše svatá ze svátku Stolce sv. Petra; 
připomínka sv. Prisky, panny a muč. a modlitba za 
jednotu Církve 

– začátek týdne modliteb za jednotu Církve

F 18:00

Čt 19. 1. Votivní mše svatá za odvrácení schizmatu; 
připomínka sv. Maria a spol., muč. a sv. Kanuta, krále 
a muč. 

F 6:15

Pá 20. 1. Sv. Fabiána, papeže a muč., a sv. Šebestiána, muč., 
3. tř.*

Přednáška na téma  
Proč je víc křesťanských "církví" a dá se poznat, 

která je ta pravá? – P. Jakub V. Zentner

F 18:00

So 21. 1. Sv. Anežky Římské, panny a muč., 3. tř.* F 7:30

Ne       22. 1. III. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ, 2. tř., připomínka  
s modlitbou za jednotu Církve

Následuje eucharistická adorace v kapli na faře do

L 8:30

16:00

Po 23. 1. Sv. Rajmunda z Peñafortu, vyznavače, 3. tř.; 
připomínka sv. Emmerentiany, panny a muč.

F 6:15

Út 24. 1. Sv. Timothea, biskupa a muč., 3. tř. F 18:00
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St 25. 1. Obrácení sv. Pavla, apoštola, 3. tř.*; připomínka  
sv. Petra, apoštola a modlitba za jednotu Církve

F 18:00

Čt 26. 1. Sv. Polykarpa, biskupa a muč., 3. tř.* F 6:15

Pá 27. 1. Sv. Jana Zlatoústého, biskupa, vyznavače a učitele 
Církve, 3. tř.* 

Přednáška na téma Sv. Pater Pio – velký světec 
20. stol. a jeho boj s peklem o duše člověka  

– P. Jan Franta

F 18:00

So 28. 1. Sv. Petra Nolaska, vyznavače, 3. tř.; připomínka 
Sv. Anežky, panny a muč. podruhé

F 7:30

Ne       29. 1. IV. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ, 2. tř. 

Následuje eucharistická adorace v kapli na faře do

L 8:30

16:00

Po 30. 1. Sv. Martiny, panny a muč., 3. tř. F 6:15

Út 31. 1. Sv. Jana Boska, vyznavače, 3. tř. F 18:00

St 1. 2. Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a muč., 3. tř.* F 18:00

Čt 2. 2. Očišťování blahoslavené Panny Marie  
(Hromnice), 2. tř. 

Žehnání svící hromniček  
a podle možností procesí se svícemi

L 18:00

Pá 3. 2. Votivní mše k Nejsv. Srdci Ježíšovu, připomínka 
sv. Blažeje, biskupa a muč.

Po mši svaté svatoblažejské žehnání krků  
proti krčním nemocem

Následuje eucharistická adorace  
a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

F 18:00
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So 4. 2. Votivní mše k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, 
přip. sv. Ondřeje Korsiniho, biskupa a vyznavače, 

Následuje modlitba sv. růžence a pobožnost
k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

F 7:30

Ne       5. 2. I. NEDĚLE PŘEDPOSTNÍ – SEPTUAGESIMA/DE-
VÍTNÍK, 2. tř. 

Následuje eucharistická adorace v kapli na faře do

L 8:30

16:00

Ne       Každou neděli chorální mše svatá 10:30

Čt Každý čtvrtek recitovaná nebo zpívaná mše svatá 17:30

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

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

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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Kostelní 10, 373 24 Římov 

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

P. Štěpán Šrubař FSSP
farní vikář
srubar@fssp.cz, 776145140

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

PODPOŘTE NÁS

P. Jan Franta FSSP
knez@janfranta.cz

www.fssp.cz
www.rimov.org
www.farnostrimov.cz

Doba postní

Ignaciánské exercicie

Duchovní cvičení podle sv. Ignáce z Loyoly 
v klášteře Vyšší Brod. 
Pro muže: 6. 3. – 10. 3. 2023
Pro ženy: 13. 3. 2 – 18. 3. 2023
Přihlášky a informace na https://fssp.cz/exerci-
cie-zeny/ a https://fssp.cz/exercicie-muzi/

V sobotu 11. března

Pouť za blahořečení  
císařovny Zity do Vídně 

11:00 mše sv. ke cti bl. Karla Rakouského 
v kapucínském kostele a prohlídka kapucínské 
hrobky.
Odpoledne výstup na vrch Kahlenberg nad 
Vídní, na místo vítězství křesťanských obránců 
Vídně r. 1683 před vojsky Osmanské říše.

Přihlášky a informace u P. Jakuba Zentnera. 

PŘIPRAVUJEME

KNĚŽSKÉ 
BRATRSTVO 
SV. PETRA


