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Milí farníci,

vstoupili jsme do nového roku. Chtěl bych Vám popřát, abyste v něm zažívali 
lásku a pokoj. Ať Vaše srdce přes všechny vnější turbulence zakouší radost 
z Boží blízkosti. Vždyť Pán Bůh je s námi a má všechno pevně v rukou, ať už 
se ve světě děje cokoliv. V písni Bože, chválíme Tebe zpíváme: „Když se ve světě 
vše mění, Ty sám jsi bez proměny!“ Tak můžeme i my v dnešní zmatené době 
najít v katolické víře pevný bod a jistotu uprostřed proměn tohoto světa.
Bohoslužby jsou od Vánoc slouženy v kostele. Ačkoliv původní termín dokon-
čení stavebních prací byl 30. listopadu 2022, z různých důvodů, a především 
neplánovaným vícepracem, se ho nepodařilo dodržet. Rekonstrukce sice 
ještě není hotová, ale současný stav umožňuje, abychom se do kostela vrátili. 
Přece jen je kostel pro slavení liturgie tím nejvhodnějším místem. Práce na 
dokončení opravy kostela se ještě protáhnou do jara. Do kostela se nyní chodí 
zadem, přes sakristii – z Kostelní ulice vstoupíte do budoucí kostelní zahrady 
a hned vpravo je vchod do kostelního zázemí. Na stavbě se vše rychle mění, 
a proto se může stát, že ještě na čas se budeme muset přesunout opět do 
kaple Loučení. Pokud k tomu snad dojde, minimálně na Velikonoce bychom 
se měli opět vrátit do kostela. 
Rekonstrukce areálu se nyní soustřeďuje na dokončení opravy střech a te-
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rénní úpravy kolem kostela. 
Co se týče pašijové cesty, připravují 
se kopie některých soch do kapliček. 
Děkuji Vám, že jste si „adoptovali“ již 
velkou část kapliček! Své patrony ještě 
hledají kaple Cedron, U Annáše, Po-
pravní brána, Veronika a Ježíš se potkává 
s Pannou Marií. Začátkem března bych 
rád patronům kapliček předal klíče, aby 
mohli kapličky uklidit a na Velikonoce 
pěkně vyzdobit.
Také bych rád poděkoval všem, kteří 

se letos zapojili do organizace 
a realizace Tříkrálové sbírky pro 
katolickou Charitu. V obvodu ří-
movské farnosti a společně v ob-
vodu obce Římov koledovalo 14 
skupinek a vybraný obnos činí 
67 721 Kč. (Milíkovice 8 180 Kč, 
Krasejovka 9 061 Kč, Branišovi-
ce 40 031 Kč, Stropnice 4 737 Kč 
a Římov 41 712 Kč.) Pán Bůh za-
plať Vám, štědrým dárcům! 

   
O druhé neděli adventní 2022 farnost 
navrhla do farní rady manžele Jana 
a Kateřinu Baurevovy, paní Ladislavu 
Čurnovou a k nim jsem jmenoval také 
paní Markétu Frejlachovou. Ekono-
mická rada se schází  čtyřikrát ročně 
vždy o kvatembrových středách. 
Na minulém jednání jsme se shodli 
na rozdělení prostředků farnosti na 
dokončení oprav poutního místa, z nichž 
část je třeba uhradit z vlastních zdrojů: 
1) vyhotovení lavic do kostela a Lorety, 

2) oprava obrazů křížové cesty 
v kostele a 3) doplnění zařízení 
sakristie. 
Pokusíme se letos získat dotaci 
na opravu 23. zastavení pašijové 
cesty – Kalvárie. Se současnými 
cenami a podle předložených 
návrhů restaurátorů je obnova 
tří polychromovaných ka-
menných soch, vytvoření nových 

Mše svatá o Vánocích 2022 

Kalvárie okolo r. 1950
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malovaných plechů s výjevy ukřižování 
Pána Ježíše a dvou lotrů a zhotovení tří du-
bových křížů odhadnuta na 850 000 Kč. 
(Pro restaurování jedné sochy je nabídka 
za 175 000 Kč.) Obec Římov slíbila přispět 
140 000 Kč. Zbytek lze uhradit jen s po-
mocí dotací nebo darů. Proto bude u kříže 
pevně umístěna kamenná kasička (vážící 
asi 300 kg) s dobrým zámkem a také ce-
dule informující o plánované rekonstruk-
ci s odkazem na dárcovské konto. Poku-
síme se tak postupně získat prostředky 
na opravu tohoto ústředního zastavení 
pašijové cesty, které nebylo k velké škodě 
zahrnuto do současného projektu oprav. 
Dalšími investicemi bude restaurování 
poškozených maleb v kapli Pán Ježíš 
svázán (dosud zde byl sluncem vyši-
sovaný obraz na dřevě), malbu v kap-
li U Chromého Žida a v kapli Cedron. 
Doufám, že i na tyto menší opravy se 
podaří vybrat peníze od četných ná-
vštěvníků naší pašijové cesty. 

Do budoucna pak bude třeba restau-
rovat deskové obrazy (nebo nahradit 
malbami na stěně) v kapli Smutná duše 
a Annáš. 
V ohláškách je nyní předem oznámen 
účel nedělních sbírek. Ty jsou rozdělené 
tak, aby se pokryly provozní náklady 
farnosti a zajistily sbírky, které se odvá-
dějí pro účely stanovené Církví. 
Provozními náklady farnosti jsou údrž-
ba poutního místa (elektřina, voda, 
liturgické potřeby) a části fary, která se 
užívá pro  potřeby farnosti.
Faru, po dohodě s biskupstvím, v úno-
ru 2022 zakoupilo od římovské farnosti 
Kněžské bratrstvo sv. Petra. Představení 
FSSP vyjádřili ochotu finančně zajistit 
rozsáhlou opravy fary, na kterou farnost 
ani biskupství nemá prostředky. Z toho-
to důvodu se přistoupilo k prodeji fary 
Bratrstvu sv. Petra s tím, že FSSP má 
farnost svěřenou v duchovní správě, 
a podle dohody s biskupstvím, ří-

8. – 10. kaple pašijové cesty: Ježíše svazují, U Chromého Žida a Cedron okolo r. 1955 

Kalvárie okolo r. 1950
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movského duchovní správce prezentuje generální představený FSSP. Farnost má 
tak právo faru užívat jako své sídlo a k pastoračním účelům a má taktéž na bu-
dovu fary předkupní právo. Plánovanou přestavbu aktuálně zdržuje úsilí Památ-
kového úřadu prohlásit faru kulturní památkou, čemuž jsme nuceni se podřídit. 
Dosud FSSP zajistilo nezbytnou opravu průjezdu, sklepů včetně odvodnění 
a místnosti vedle průjezdu, která se užívá např. ke svátosti smíření, v ceně asi 
1 500 000 Kč. Zvláště špatný je nadále stav krovů a střechy, do které zatéká, a při 
stávající rychlosti úředních postupů hrozí, že brzy nebude už co památkově chránit. 
Do budoucna bychom přízemí fary rádi využívali pro potřeby farnosti, patro pro 
bydlení kněží a podkroví pro ubytování poutníků.  Dokud se neprovede nezbytná 
přestavba, je vytápění fary krajně neekonomické. Provozní náklady fary se nyní 
z části hradí z platu faráře a z části z kostelních sbírek, které jsou vypsány v rozpisu. 
I když se zvyšujícími se cenami máte mnozí sami starosti, děkujeme o to více za 
Vaši štědrost, která dosud nedopustila, abychom trpěli jakýmkoliv nedostatkem. 
Věříme, že se nám do budoucna podaří s Boží pomocí i štědrostí mnoha věřících  
doma i v zahraničí poutnímu místu vrátit opět krásu a učinit jej místem posílení 
ve víře, kam budou katolíci i hledající rádi přicházet a se navracet.
Nejde ale jen o to obnovovat vnější strukturu, opravovat budovy a restau-
rovat obrazy a sochy, ale především je nutné usilovat o duchovní obnovu. To 
všechno má být jen prostředkem k tomu, co je nejvíce potřeba (srov. Lk 10, 41). 

V duchovní obnově nás ne-
zdržují žádné úřady a často 
ani vnější překážky, ale jen 
naše pohodlnost a život pod-
le ducha tohoto světa. 
Kéž je nadcházející doba 
předpostní a  postní dobou 
duchovní obnovy a návra-
tem k Bohu osvědčenými 
prostředky: modlitbou spo-
jenou s dobrým přijímáním 
svátostí pokání a Eucharis-
tie, postem a almužnou. 

Váš farář  
P. Jakub Václav Zentner FSSPŘímovská fara v roce 1912
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Po 6. 2. Sv. Tita, biskupa a vyznavače, 3. tř.;  
připomínka sv. Doroty, panny a muč.

F 6:15

Út 7. 2.  Sv. Romualda, opata, 3. tř. F 18:00

St 8. 2.  Sv. Jana z Mathy, vyznavače, 3. tř. F 18:00

Čt 9. 2.  Sv. Cyrila z Alexandrie, biskupa, vyznavače 
a učitele Církve, 3. tř.

F 6:15

Pá 10. 2. Sv. Scholastiky, panny, 3. tř.

Přednáška na téma: Proč se Panna Maria na 
různých místech zjevuje – P. Jan Franta

F 18:00

So 11. 2.  Zjevení Neposkvrněné Panny Marie v Lourdes 
(1858), 3. tř. 

Po mši sv. obnova zasvěcení FSSP Panně Marii

F 7:30

mŠe sv. a bohoslužbY v Římově
K = Kostel Ducha Svatého (vstup v tuto dobu ze zahrady přes sakristii)
L = Kaple Pán Ježíš se loučí, 
F = Kaple na faře v Kostelní ulici č. p. 10 

 Modlitba růžence / od 1. neděle postní modlitba křížové cesty: 
Půl hodiny před začátkem nedělní mše sv. 

 Výstav Nejsv. svátosti oltářní  každou neděli po mši svaté do od-
poledních hodin, zpravidla v 16:00 svátostné požehnání.

 Po nedělní mši svaté následuje postní promluva  na téma 7-7-7: 
Sedmero ctností, sedmero svátostí a sedmero smrtelných hříchů. 

 Svátost smíření: Vždy přede mší svatou nebo na požádání kdykoliv.
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Ne 12. 2.  II. NeDěLe PřeDPoSTNí - SexAgeSIMA, 2. tř. 

Sbírka na provozní náklady poutního místa pro farnost

K 8:30

Po 13. 2.  Férie, 4. tř. F 6:15

Út 14. 2.  Férie, 4. tř.; připomínka sv. Valentina, kněze a muč. F 18:00

St 15. 2.  Férie, 4. tř.; připomínka sv. Faustiny a Jovity, muč. F 18:00

Čt 16. 2.  Férie, 4. tř. F 6:15

Pá 17. 2.  Férie, 4. tř. 
Po mši svaté beseda s promítáním starých  

fotografií Římova – P. Jakub V. Zentner

F 18:00

So 18. 2.  Panny Marie v sobotu, 4. tř.

8:30 požehnání masopustnímu průvodu na dvoře fary

F 7:30

Ne       19. 2.  III. NeDěLe PřeDPoSTNí, 2. tř. 

Sbírka "Svatopetrský haléř" pro Svatý stolec

K 8:30

Po 20. 2.  Férie, 4. tř. F 6:15

Út 21. 2.  Férie, 4. tř. F 18:00

St 22. 2.  PoPeLeČNí STřeDA, 1. tř.   
udílení popelce a den přísného postu

F 18:00

Čt 23. 2.  SToLCe SVATého PeTrA, 1. tř. (přenesená slavnost 
z 22. 2.), přip. postní férie a sv. Petra Damiánského, 
biskupa vyznavače a Církve

F 6:15

Pá 24. 2.  Sv. Matěje, apoštola, 2. tř., připomínka postní férie                                 
Po mši přednáška na téma Kající a postní praxe 

v dějinách Církve – P. Jakub V. Zentner

F 18:00
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So 25. 2.  Postní férie, 3. tř. F 7:30 

Ne       26. 2.  I. NeDěLe PoSTNí – INVoCAbIT (ČerNá), 1. tř. 

Sbírka na provozní náklady a opravu fary pro FSSP

K 8:30

Po 27. 2.  Postní férie, 3. tř.; přip, sv. Gabriela Possenti F 6:15 

Út 28. 2.  Postní férie, 3. tř. F 18:00

St 1. 3.  Kvatembrový (suchý) den v postě, 2. tř. 

19:00 schůze ekonomické rady farnosti

F 18:00

Čt 2. 3.  Sv. Anežky České, panny,  přip. postní férie F 6:15

Pá 3. 3.  Kvatembrový (suchý) den v postě, 2. tř. 
Po mši svaté eucharistická adorace a  pobožnost 

k  Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

F 18:00

So 4. 3. Kvatembrový (suchý) den v postě, 2. tř.; 
připomínky sv. Kazimíra, vyznavače a přenesení 
ostatků sv. Václava, mučedníka

Po mši svaté modlitba sv. růžence a  pobožnost 
k  Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

F 7:30

Ne       5. 3.  II. NeDěLe PoSTNí – reMINISCere (PrAžNá), 
1. tř. 

Sbírka na provozní náklady poutního místa pro farnost

K 8:30

Po 6. 3.  Postní férie, 3. tř., připomínka sv. Perpetuy a Felicity, 
muč.*

F 6:15 

Út 7. 3.  Sv. Tomáše Akvinského, vyznavače a učitele Círk-
ve a spolupatrona FSSP*, 2. tř., přip. postní férie

F 18:00
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St 8. 3.  Postní férie, 3. tř.; přip. sv. Jana z Boha, vyznavače F 18:00

Čt 9. 3.  Postní férie, 3. tř.; připomínka sv. Františky Římské, 
vdovy*

F 6:15

Pá 10. 3.  Postní férie, 3. tř.; připomínka sv. Čtyřiceti 
mučedníků

Přednáška na téma: Válka z křesťanského pohledu 
– P. Jan Franta

F 18:00

So 11. 3.  Postní férie, 3. tř. F 7:30

Ne       12. 3.  III. NeDěLe PoSTNí – oCuLI (KýChAVá), 1. tř. 

Sbírka na provozní náklady a opravu fary pro FSSP

K 8:30

Po 13. 3.  Postní férie, 3. tř. – mše svatá za papeže Františka 
ve výroční den jeho zvolení (2013)

F 18:00

Út 14. 3.  Postní férie, 3. tř. F 18:00

St 15. 3.  Postní férie, 3. tř. F 18:00

Čt 16. 3.  Postní férie, 3. tř. F 6:15

Pá 17. 3.  Postní férie, 3. tř.; připomínka sv. Jan Sarkandera, 
muč. a sv. Patricia, biskupa a vyznavače

Po mši svaté národopisná beseda Půst a Velikonoce 
v lidových zvycích Doudlebska – PhDr. Jan Šimánek

F 18:00

So 18. 3. Postní férie, 3. tř., připomínka sv. Cyrila Jeruzalémské-
ho, biskupa, vyznavače a učitele Církve

F 7:30

Ne       19. 3. IV. NeDěLe PoSTNí - LAeTAre (DružebNá), 1. tř. 

Sbírka na provozní náklady poutního místa pro farnost

K 8:30
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Po 20. 3. SV. JoSeFA, snoubence blah. Panny Marie, 
vyznavače, ochránce Církve a patrona Českých 
zemí, 1. tř. 

Sbírka na provozní náklady fary pro FSSP

K 18:00

Út 21. 3. Sv. benedikta, ochránce evropy, 2. tř., 
připomínka postní férie

F 18:00

St 22. 3. Postní férie, 3. tř. F 18:00

Čt 23. 3. Postní férie, 3. tř. F 6:15

Pá 24. 3. Postní férie, 3. tř., připomínka sv. Gabriela 
Archanděla*

Po mši svaté představení výsledků archivního 
a stavebně-historického bádání  

o historii římovské fary – P. Jakub V. Zentner

F 18:00

So 25. 3. ZVěSToVáNí bL. PANNě MArII, 1. tř. 

Sbírka na pro provoz fary pro FSSP

K 7:30

Ne       26. 3. I. PAšIJoVá NeDěLe – IuDICA (SMrTNá), 1. tř. 

Sbírka na provozní náklady poutního místa pro farnost

K 8:30

Po 27. 3. Pašijová férie, 3. tř.; připomínka sv. Jana Damascens-
kého, vyznavače a učitele Církve

F 6:15

Út 28. 3. Pašijová férie, 3. tř. F 18:00

St 29. 3. Pašijová férie, 3. tř. F 18:00

Čt 30. 3. Pašijová férie, 3. tř. F 6:15

Pá 31. 3. Sedmibolestné Panny Marie, 3. tř., přip. pašijová 
férie

Po mši svaté přednáška na téma Liturgie Svatého 
týdne – P. Jakub V. Zentner

F 18:00
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So 1. 4. Pašijová férie, 3. tř.
Po mši svaté velikonoční úklid kostela.

16:00 koncert duchovní hudby Orlando di Lasso  
– Slzy svatého Petra, v podání Husovického 

okrašlovacího spolku pod vedením Dr. Matyáška

F 7:30

Ne       2. 4. II. PAšIJoVá NeDěLe – KVěTNá, 1. tř.

Sbírka na provozní náklady a opravu fary pro FSSP
8:30 začátek v kapli Loučení, svěcení ratolestí 
a průvod do kostela se mší se zpěvem pašijí
13:00 modlitba Římovské pašijové cesty
Není eucharistická adorace.

L/K 
8:30 

Ne       Každou neděli chorální mše svatá 10:30

Čt Každý čtvrtek recitovaná nebo zpívaná mše svatá 17:30

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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11. 3. Pouť za blahořečení císařovny Zity do Vídně  
11:00 mše sv. ke cti bl. Karla Rakouského v kapucínském kostele a proh-
lídka kapucínské hrobky. Výstup na vrch Kahlenberg, na místo vítězství 
křestanských obránců Vídně r. 1683 nad vojsky Osmanské říše.

6. – 10. 3. Duchovní cvičení podle sv. Ignáce z Loyoly v klášteře 
Vyšší brod pro muže. Exercicie zaměřené především na obrácení života 
k lepšímu a hledání nebo upevnění svého povolání.

13. – 18. 3. Duchovní cvičení v klášteře Vyšší brod pro ženy s roz-
jímáním nad vybranými texty P. Reginalda Dacíka OP k posílení k života 
podle víry.

6. – 9. 4. Velikonoční triduum v římově (s možností ubytovaní na faře 
pro mládež). Možnost společně prožít nejdůležitější část liturgického roku.

24. – 29. 4. Duchovní cvičení podle sv. Ignáce z Loyoly v klášteře 
Poličany pro ženy. Exercicie zaměřené především na obrácení života 
k lepšímu a hledání nebo upevnění svého povolání.

7. 5. římovská jarní pouť s diecézním biskupem Vlastimilem 
Kročilem o svátku Nalezení Svatého Kříže – první pouť po rozsáhlé rekonst-
rukci poutního místa u nově restaurovaných oltářů v ambitech.

25. – 29. 5. Pěší pouť z Paříže do Chartres. Mezinárodní pěší pouť do 
nejstarší gotické katedrály s účastí české skupinky.

29. 6. – 1. 7.: Pěší pouť novohradskými horami a Doudlebskem do 
římova – 100 km putování krajinou Novohradských hor s přenocováním 
venku, mší svatou v kostelech cestou a modlitbou.

2. 7. římovská letní pouť o svátku Navštívení Panny Marie – výročí 
posvěcení římovské Lorety 1649.

3. – 9. 7. Letní Tradycamp pro mládež v římově Prázdninový pobyt pro 
mládež s duchovním programem.

10. – 16. 7. Zasvěcení rodin Panně Marii. Duchovní cvičení zaměřené 
pro rodiny (i s dětmi) vedoucí ke svěření se Panně Marie a přijetí hnědého 
škapulíře.

PŘiPravujeme Pro rok 2023
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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

25. – 30. 7. hovory o víře ve Vyšším brodě 
Pásmo přednášek letos na téma Boží přikázání 
spojené s duchovním a kulturním programem.

30. 7. – 5. 8. Stanový tábor na horní Vltavi-
ci pro starší kluky (od 14 let) se zaměřením 
na výstavbu tábořiště.

6. – 16. 8. Stanové tábory na horní Vltavici 
pro mladší holky a mladší kluky (do 14 
let) dva tábory na dvou loukách s každodenní 
společnou mší svatou a táborovým programem.

24. – 27. 8. Pouť mládeže ze Cvilína na 
Svatý Kopeček 

16. – 17. 9. římovská podzimní pouť o svátku 
Povýšení Svatého kříže.

28. 9. Pěší pouť z Prahy-Vinoře do Staré 
boleslavi 

Přihlášky a informace najdete na https://fssp.cz 
nebo je možno se informovat u kněží FSSP.

kněžské 
bratrstvo 
sv. Petra


