
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bratři a sestry! 
 

Na začátku adventu jsem při promluvě četl příběh o truhlář
radilo koho vyloučit ze svého důstojného společenství. Pan Kladívko byl proti pán
Hřebíkům, ti chtěli vyloučit kousavou Pilu, ta zase všechny zraňující Sekyrku a nakonec 
se všichni vzájemně vyloučili. Pak přišel truhlář a všichni zmlkli. Truhlá
jedno po druhém a vyrobil z něj kolíbku pro dítě, které se mělo brzy narodit.

 

I mezi námi se má zrodit nový život, záleží jen na tom, zda se dáme k
zda si začneme více vážit jeden druhého. Měla by to být hlavn
adventu a vánoc – přes všechny nedokonalosti a třecí plochy našich povah budovat p
vztahy.  

 

Advent má být obdobím naslouchání, mlčení, ticha a touhy. Snažme se alespo
někdy takto prožít nějakou chvíli. Těšme se na vánoce – na setkání s
vzájemného obdarovávání, na zpěv 
koled, na setkání s dětmi.   

Pusťme si k poslechu nějakou 
klidnou hudbu, účastněme se koncertů a 
dobročinných akcí. Přijďte na ranní mši 
svatou v Kaplici od 7h ve čtvrtek a na 
společnou snídani na faře, která hned 
následuje. I to je advent, připravování 
cest Pánu, který přichází! 
  

Přeji Vám hezké adventní 
chvíle. 

                                                P. P. P. P. PavelPavelPavelPavel    
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Bratři a sestry, 
na těchto stranách obvykle uveřejňujeme úkoly a náměty k prožívání  
měsíce, v němž náš časopis vychází. Jaké podněty pro farní život nám 
přináší adventní a vánoční období?  

Víme, že Bůh se chce zrodit nejen v našich srdcích, ale také uprost
společenstvích. K tomu aby společenství správně fungovalo, je třeba posilovat vztahy mezi 
jednotlivci. Posilují se navštěvováním se. To je něco co nám stále moc nejde. Snad se bojíme
že budeme obtěžovat, nebo máme ostych, či jiný strach. Zkusme ho s pomocí Boží p
zajít třeba jen na chvilku za někým z farnosti, či ze společenství. 
 

1. úkol: navštívit někoho z farnosti, ze společenství  (zvláště o vánocích osam
 

 

Příprava na svátky zahrnuje také úklid – v našem nitru. Je třeba odstranit p
které jsme Pánu nastavěli do cesty – své hříchy. Proto bude ve většině našich farností 
příležitost ke svátosti smíření – využijme ji! Přehled časů zpovídání je na stran

 

2. úkol: předvánoční zpověď 
 

 

I když předvánoční doba a někdy i vánoční je hektická, musíme si najít chvilinku ke 
ztišení, k mlčení před Pánem. Jinak nás vír činnosti strhne někam mimo Boha a také mimo 
sebe:  

 

3. úkol: najít si chvilinku k ml čení před Bohem a naslouchání 
 

 

O vánocích přijde do kostela mnoho lidí, kteří jindy nechodí. Bylo by tedy pot
pěkně uklidit a vyzdobit kostel. Máte-li možnost, nabídněte se! Je možné také nabízet po 
půlnoční mše sv. punč, knížky: 
 

4. úkol: podílet se na úklidu a zdobení kostela, či jiné akci  
 

 

V době vánoční konáme také dětské besídky u jesliček, zkuste pozvat n
svého okolí a přijďte také:  

 

5. úkol: pozvat děti na besídku u jesliček 
 

 

Adventní i vánoční doba s dlouhými večery také umožňuje sejití se v
(nebo žijeme-li sami, alespoň v duchovním kruhu) u rozsvíceného adventního v
betléma. Zde si můžeme zazpívat rorátní písně nebo koledy, přečíst si úryvek z
pomodlit se. Věnec i betlém nám pomůže se soustředit a vytvoří hezkou atmosféru. U t
symbolů můžeme také rozjímat: 

VĚNEC – symbol vítězství světla nad temnotou. Kdy jsem to zažil? Kde ješt
mě světlo zvítězit? Jak pomoci k vítězství světla v mém okolí? 

BETLÉM – připomíná, kam až Bůh z lásky je ochoten zajít, a př
člověka. Co můžeme Ježíši dát? Kde ho mohu hledat?   

 

6. úkol: setkávat se u věnce, či betléma, rozjímat o těchto symbolech
 
 

aké uprostřed nás a našich 
eba posilovat vztahy mezi 

co co nám stále moc nejde. Snad se bojíme, 
pomocí Boží překonat a 

 o vánocích osamělé) 

řeba odstranit překážky, 
ě našich farností 

 zpovídání je na straně 22. 

je hektická, musíme si najít chvilinku ke 
kam mimo Boha a také mimo 

í jindy nechodí. Bylo by tedy potřeba 
te se! Je možné také nabízet po 

ek, zkuste pozvat nějaké děti ze 

uje sejití se v rodinném kruhu 
vním kruhu) u rozsvíceného adventního věnce, nebo u 

íst si úryvek z Písma, 
í hezkou atmosféru. U těchto 

tla nad temnotou. Kdy jsem to zažil? Kde ještě má u 

je ochoten zajít, a připomíná i lásku 

chto symbolech 



 

 

 

Miluji T ě, můj Bože, 

a toužím tě milovat 

až do posledního dechu svého života. 

Miluji T ě, Bože nekonečně vlídný. 

Raději chci zemřít láskou k Tobě 

než žít jen okamžik bez lásky k Tobě. 

Miluji T ě, Pane, a prosím Tě o jedinou milost, 

abych Tě směl milovat věčně. 

Miluji T ě, můj Bože, 

toužím po nebi, 

jen mít to štěstí 

milovat Tě dokonale. 

Můj Bože, 

když nemůže můj jazyk nepřetržitě říkat „Miluji T ě“, 

chci, aby Ti to opakovalo moje srdce 

při každém svém tepu. 

Miluji T ě, můj božský Spasiteli, 

protože jsi byl pro mne ukřižován 

a držíš mě zde dole ukřižovaného spolu s Tebou. 

Můj Bože, 

uděl mi milost zemřít láskou k Tobě 

a s vědomím, že Tě miluji. 

Sv. Jan Maria Vianney 

 

���� NOVÁ PASTORAČNÍ ASISTENTKA.  V září ukončila svou práci pro naše farnosti 
pastorační asistentka Jitka Bláhová. Potřebovala zaměstnání na plný úvazek, který však 
Biskupství zde bohužel zřídit nemohlo. Děkujeme jí za práci, kterou pro církev vykonala, 
zvláště za zřízení dětského společenství v Omleničce. Kromě práce s dětmi (jezdila i do 
Pohorské Vsi) vykonávala administrativní práce v Kaplici. 
 Na její místo prozatímně nastoupila katechetka Růžena Otová z Malont. Také jí jsme 
všichni na faře vděční za její pomoc. Vyprošujme jí hodně zdraví a dary Ducha svatého. 
 



    
          
 

 
                                 (O Vánocích trochu jinak)  
                               

 Když se podíváme do slovníku cizích slov na 
význam slova advent, nacházíme vysvětlení, že zmiňované 
slovo znamená v překladu dvě věci. Jednak příchod a za 
druhé doba očekávání nebo také naděje. V těchto chvílích 
by člověk měl trávit svůj čas v tichosti, různými meditacemi 
a zamýšlet se, jak se na očekávaného, v našem případě Ježíše Krista –
nejlépe, abychom ho mohli z co největší slávou přivítat. Ale ono je to v 

„Tak už nám to zase začíná“ říká vystresovaná sousedka p
obtěžkaná taškami nadměrných rozměrů, plných různých krabic neznámého obsahu. „Ovšem, 
trochu jinak!“ Podotýkám a zavírám za sebou dveře.  

Obrovské obchodní řetězce praskají ve švech, lidé nakupují, co se tý
nadílky i Vánoc, jako zběsilí. Každý má plný košík a myslí si, že to ješt
Na poslední chvíli se ještě dokupují věci, které sice nejsou ani tak důležité, ale co kdyby se 
náhodou hodily. V rádiích a televizích se to jen hemží nabídkami na „Váno
to slyší. V okolí měst a někdy přímo v centrech se prodávají horké punč
zpívají se koledy a lidé utrácejí, co můžou, jen aby si navodili onu pravou „Váno
Na veřejných osvětleních visí kýčovité hvězdičky a stromečky, povzbuzující lidskou mysl, 
aby si všimli, že se něco neobvyklého děje, lidé často ani netuší smysl, ale pro
když to dělá každý. Když se procházím po ulici, v oknech domů vidím st
za čtrnáct dní nadávající a upocené hospodyně nemohou dostat ze skel, nebo
zabetonované. Na ulici se potkávají občané, kteří si jinak po zbytek roku plivou do tvá
že jsou ty „Vánoce“, rozlítostněně se obejmou a třesou si rukama, aby bylo lépe. 

Poměrně nedávno si ještě pamatuji na zprávu v televizním zpravodajství, kde se 
upozorňovalo na domácí zvířata jako nevhodné dárky pod stromeček. Dnes si tento fakt již 
lidé zřejmě uvědomili, protože uznali, že psích a kočičích útulků je opravdu málo a Zden
Srstka i Marta Kubišová mají pak namožené hlasivky a pouze omezený vysílací 
„Chcete mě?“. 
 Tento nešvar lidské hlouposti se tedy podařilo vymítit, ale vz
Fascinuje mě okamžik, když pod stromečkem nalézám deodoranty, ponožky a spodní prádlo 
naprosto krásné nové nůžky na nehty. Tyto dárky ve mně vzbuzují jakýsi pocit vlastní 
nedokonalosti v určitých oblastech. Nebylo by lepší vzít si mě stranou a 
často příšerně páchnou nohy nebo že mám neostříhané nehty? A úplně nejv
vzbuzuje představa, kterou ve své reklamě na letošní rok načrtla jistá firma s
balením léků na povzbuzení erekce s alkoholtesterem zdarma. 
 Naštěstí i přes tyto překážky existuje způsob zříci se onoho stresového jednání o 
adventu a následných „faux paux“ pod stromečkem u druhých tím zp
pytel s velkým počtem přátel na rodinu a nejbližší a o adventu budeme skute
své mysli o naší touze a přáních k přicházejícímu mesiášovi a na štědrý ve
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kolektivem těchto přátel a s narozeným Ježíšem v srdci v klidu zazpívat ko
stromečku.   
 Nedávno jsem v jisté knize, zapůjčené od P. Pavla našel krásnou meditaci a tak ji zde 
uvádím: 
 

Vyprávěj mi, jaký byl tvůj den. Vím o něm, ale těší mě poslouchat tvé vypráv
jako matka miluje žvatlání dítěte po návratu ze školy. 

Pověz mi o svých touhách, plánech, o svých mrzutostech a nesnázích.
mohu pomoci je překonat. Vyprávěj mi o mé církvi, o biskupech, o spolubrat

misiích, o řeholnících, o povoláních, o nemocných, hříšnících, o ubohých. 
Jsem tu a vždy budu u tebe a u nich na blízku.

Chceš se mě ptát? Neváhej. Jsem klíčem ke všem problémům. Neodpovím ti hned, ale 
vychází-li tvá otázka z milujícího srdce, přijde odpověď. Buď zasáhne m

se něco stane. 
(z knihy Když Pán promlouvá k srdci)                       Jakub Novotný

 

 
 

 

Jiskra naděje – tak nepatrná  

Jiskra naděje – tak žhavá.  

Jiskra naděje – přeskočí,  

Jiskra naděje – zapálí jiné 

Jiskra naděje – roznítí oheň 

Jiskra naděje ? – Počátek nového života! 

Dal jsem si příliš vysoké cíle, byl jsem zklamán, 

cítil se prázdný a sám. Bez naděje. 

Tu přišel jsi ty  

a v tobě plál ohromný oheň. 

Svítil a tys vyzařoval naději, 

posadil ses ke mně, rozuměls mi 

a jiskra tvého ohně přeskočila na mne 

a zapálila nový oheň naděje 

hluboko v mém nitru.                       

  Barbara  Bleisch 
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 Farní den - minulost nebo budoucnost? 
 
 Osobní zážitek a ohlasy na náš první "farní 
den" naznačují, že spíše budoucnost. A to je dobře. 
Přiznám se, že jsem měla obavy, jak se organizačně 
zvládne, ale Otec Pavel a jeho šikovní pomocníci připravili velmi pěkný program, který 
oslovil mladé i dříve narozené. Zvláště příjemné překvapení bylo, že i ty d
zaujal a dojal rockový muzikál "Příběh nezištné lásky", jehož autorem je P. Vav
- kněz z Kašperských Hor. Takže věřím v budoucnost. Jediná vada na kráse našeho prvního 
farního dne, byla značná finanční náročnost. Přemýšlejme proto včas, jak op
náš budoucí farní den stejně příjemný a pěkný, ale finančně únosnější.  Nápady p
farní společenství. S pomocí Boží určitě najdeme řešení, aby všechny naše farnosti "jedno 
byly".  
 
 

Jak vnímáme Advent - jako přípravu na 
Vánoce nebo jako přípravu na oslavu narozenin Ježíše, 
Syna Božího? 
 
 Správné je obojí, jenom se nám občas stává, že v 
rámci materiálních příprav, které jsou důležité pro 
přípravu každých rodinných narozenin, se nám vytrácí, že 
pro oslavu Ježíšových narozenin bychom měli dát na 
první místo přípravu duchovní. Vymést všechny pavučiny 
hříchu ve svátosti smíření, slepit nebo možná nahradit 
novými, nádobami našich popraskaných nebo rozbitých 
vztahů, umýt okno našeho srdce, abychom viděli, že bez lásky k Bohu a bližním je náš život 
prázdný. A pak nám z radosti, že máme čisté vlastní nitro, jistě půjde lépe p
zpříjemnění našich domovů, abychom uprostřed svých rodin dobře oslavili narození p
Vánoc - Ježíše.  
 V posledních letech se stále více objevuje zvyk dětí, psát Ježíškovi o spln
vánočních přání. Zatím ještě nechápou, nebo jim to ještě nikdo neřekl, že nejv
Ježíšovo narození. Ale k jednomu dopisu Ježíškovi bychom se asi měli př
Dovolím si ho ocitovat:  
  

Ježíšku prosím Tě, přečti si mé psaní. 
 Mám jenom jedno velké přání. 
 Ať jsou všichni v novém roce 
 takoví, jak na Vánoce. 
 
 Pokusíme se tedy všichni, aby nám naše vánoční vlídnost, vstřícnost a ochota 
vydržela při plnění povinností, při starostech i radostech, po celý rok?  
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   Jsme tu pro Vás – projekt podpořený grantem Jihočeského kraje 
 
 
Charita Kaplice v první polovině roku 2009 podala projekt na Jihočeský kraj s názvem „Jsme 
tu pro Vás“. Tento projekt se primárně věnoval myšlence zvýšení informovanosti o sociálních 
službách poskytované pod hlavičkou Charity Kaplice. Tato informovanost má být cílena na 
širokou veřejnost, odbornou veřejnost, poskytovatele sociálních služeb, ale také na 
potencionální uživatele. 
 
Projekt byl podpořen celkovou částkou 50.000,-. Díky těmto finančním prostředkům mohla 
Charita Kaplice vytisknout nejenom Výroční zprávu za rok 2008, ale také Propagační materiál 
za jednotlivé sociální služby a distribuovat je po území Správního obvodu města Kaplice. 
 
Doufáme, že i k Vám se díky tomuto projektu dostanou naše letáčky o poskytovaných 
sociálních službách. 
 
 
 

Nízkoprahové zařízení pro děti mládež (NZDM) Depo informuje:  
 
Depáci zvítězili podruhé!!!!  
 
V sobotu 17.10.2009 proběhl mezi NZDM Bongo a NZDM Depo jehož posláním je 
prostřednictvím nabízených aktivit navazovat kontakt s uživateli, usilovat o sociální začlenění 
a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální 
situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu a předcházet tak jejich sociálnímu 
vyloučení, již druhý Turnaj ve stolním fotbale. 
 
V prostorách NZDM Depo se setkali účastníci turnaje k velkému boji nejen o ceny a medaile, 
ale i o putovní pohár. Čest obou zařízení hájili na každé straně čtyři páry uživatelů, výherci 
nominačních kol a vždy také jedna dvojice pracovníků. Po celodenních bojích a konečném 
sečtení výsledků všech týmů bylo rozhodnuto. 
 
I když z Týna nad Vltavou přijelo kvalitně připravené družstvo, které si nakonec odvezlo i 
první místo turnaje, pohár nevybojovali. Ten proto zůstává chloubou uživatelů NZDM Depo 
až do dalšího jarního turnaje. 
 

Marie Froulíková, ředitelka Charity Kaplice 
 
 
 



 
 
 
  

 

 Atmosféra kostela v Cetvinách 
 nás znovu zlákala ke konání 
 pobožnosti v mariánském duchu. 
 Již 13. září jsme se s nadšením  
 vrátili z oslavy narození Panny 
 Marie, kdy zde na tomto místě 
 zazněly loretánské litanie a ma- 
 riánské zpěvy umocněné nádher- 
 nou akustikou. 
        V neděli 18. října jsme se 
 znovu vydali do Cetvin na 
 růžencovou pobožnost se zpěvy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opět zazněly i litanie, zazpívané P. Pavlem a Jakubem Novotným a mariánské písn
doprovázené na varhany Jiřím Větrovským a zpívané Pavlem Čadou. Úč
Cítili jsme se velmi povzneseni a velmi doporučujeme Vaši účast na dalších akcích zd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další fotografie připomíná opravu kostela V Rychnově nad Malší se za
v Pohorské Vsi, kde se letos proinvestuje začalo se scházením ve spole
½ milionu korun na opravě střechy v presby- se v sakristii kostela, která 
táři. Peníze přišli zvl. z Ministerstva kultury. vila. Po modlitbě růžence v
Opravu provádí firma Klempizol z Č.Krumlova. hezky poseděli u čaje a malého ob
 

ly i litanie, zazpívané P. Pavlem a Jakubem Novotným a mariánské písně  
adou. Účastnilo se asi 15 lidí. 

ast na dalších akcích zde. 

 nad Malší se začátkem října 
alo se scházením ve společenství. Koná 
sakristii kostela, která se nedávno opra- 

ůžence v kostele jsme pak 
aje a malého občerstvení. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Již několik let jezdíme na podzim s dětmi do diecézního 
střediska mládeže na faře v Ktiši. Vyrábíme papírové draky, 
hrajeme hry a  povídáme si. Letošního pobytu se zúčastnilo 
pouze 10 dětí, mnohé se  kvůli nemoci odhlásily. 
Na Ktiš jsme 
přijeli v úterý 
27. října. Týž 
den si P. Pavel 
jež program 
vedl s Fran- 
tiškem Laba- 
šem, natáhl 
sval na noze 
a tak celý  
pobyt pro- 
kulhal. 
Byla to však i příležitost ověřit si zda i on umí naplnit název našeho programu: Snažit se povz
nést. Snahu povznést se můžeme chápat jako snahu zlepšit svůj život. P. Pavel mluvil o evo
luci, jejíž náznaky jsou skryty i v básnickém vyprávění o stvoření světa v
probíhalo postupně – i to je biblická myšlenka. Nyní jsme evoluci převzali do svých rukou
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
my lidé, když se vědomě snažíme zdokonalit náš život. Proto se musíme nau
i nad určité neúspěchy a omezení. Kdo neumí překonávat sám sebe, nikdy nic moc nedokáže.
Děti si při výrobě draků mohly uvědomit, že výsledek snahy přijde jen teh
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 snažíme zdokonalit náš život. Proto se musíme naučit povznést se 
ekonávat sám sebe, nikdy nic moc nedokáže. 

ijde jen tehdy, když překonají 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
svou nechuť něco dělat, přemohou i svůj individualismus a přijmou spolupráci druhých, když
se rozdělí úkoly. Povedlo se, draci byly hezcí. Horší to však bylo s létáním, vítr moc nefoukal
a tak se draci dlouho ve vzduchu neudržely. Bylo nutné s nimi běžet z kopce. I to je symbol.
Připomíná to, že aby náš život mohl být povznesen, je třeba pohybu a je t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správný motiv k jednání,smysl života a síla Ducha svatého, Ducha lásky, to jsou hnací síly
vzestupného směru života. Draci dosti často padaly, ale i v tom je myšlenka: i my m
upadnout. Nemělo by nás to však vést k rezignaci, po každém pádu je třeba zase vstát a znovu
se snažit. Spadlí draci se musely i trochu poopravit, stejně je třeba přemýšlet co opravit v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
abychom tak často napadali. Kromě pouštění draků děti soutěžily např. v
(obrázek vlevo) nebo v hraní fotbálku. Velkou pomocí byla při organizování her Gábina
Pechová, která přijela o volném dni 28.10. (foto na předch. straně) 
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Jedno dopoledne děti vyráběly malé dráčky Program pro druhé děti udělat umí, dokázaly 
pro obyvatele Domu pro seniory. Plánuje se, to při středečním večeru, kdy jednotlivé  
že jim je děti osobně předají a předvedou  skupinky sehrály humorné scénky pro 
malý program s písničkami. pobavení ostatních. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Součástí pobytu byla i bohoslužba, při níž se děti sešly v kapli u obětního stolu jako rodina 
u stolu doma. Naším pokrmem je Boží láska, která se nám zjevuje jako chléb, který posiluje 
a sjednocuje. Účast na mši sv. také pozvedá. Sjednocení s Kristem a druhými je zárukou, že 
se jednou povzneseme z tohoto světa do věčného světa Božího. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K povznesení mysli slouží také procházky v přírodě. Ani na to se nezapomnělo. Děti hrály 
šipkovanou a plnily úkoly, které připravila katechetka Růženka Otová. Počasí přálo a tak  
si děti přírody užily. Těší se, že na Ktiš pojedou zase, rádi by už v zimě. Tak uvidíme. 
 



  
 
 
 

 Poslední neděli 
 v říjnu slavíme 
 svátek Výročí 
 posvěcení kostela 
 a děkujeme za úrodu. 
 Mohli jsme si uvě-                       Kaplice
 domit, že vše – chrám přírody, kostel i chrám lidského t
 je posvěcováno duchem lásky, duchem dávání. Vý
 tohoto dávání jsou plody v přírodě, plody um
 které zase plodí posvátnou atmosféru a nadšení pro krásu
               Malonty  v lidech. Plodem posvěcení lidského nitra jsou pak skutky.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Také v Rožmitále jsme ozdobili oltář dary naší země i lidské práce. Vše má sloužit k
cení člověka. Na svátek Šimona a Judy, -  patronů kostela - 28.10., jsme zde slavili. Od 17h
zde byl varhanní koncert Jiřího Větrovského a kaplických chrámových zp
valo malé občerstvení v nově vzniklém prostoru za lavicemi a pak mše svatá.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Rožmitále ještě zůstaneme a připomeneme si bohoslužbu za zemřelé. Sví
nám rozdal na konci mše sv. ministrant Petr Heřmánek, jsou výrazem naší nad
teplo zvítězí nad každou temnotou a chladem. V tomto duchu jsme je nesli na h
se konala modlitba u nově zřízeného kříže za všechny, jejichž těla jsou zde pochována.
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V Kaplici se ujala služby dovozu seniorů do V Rožmitále vzniklo nové dětské společenství, 
kostela z Domova pro seniory hospodyně na které vede na faře Gábina Pechová.Jeho náplní  
faře Jaroslava Králová. Nyní má však auto  jsou nejenom hry, ale i výuka užitečným čino- 
v opravě. Najde se někdo, kdo zatím zaskočí? stem, jimiž mohou děti udělat radost druhým. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Také v Kaplici vznikl nový prostor pro dětské schůzky. Upravili jsme a uklidili prostory 
u ping-pongu a děti si zde mohou zahrát nejrůznější hry. Mohou přicházet zvláště ve středu 
odpoledne. Pokud to vyjde, tak v sobotu budou nacvičovat dětské písně ke mši svaté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další foto nám připomene setkání příznivců Před nástupem zimy se obyvatelé fary i další 
charismatické obnovy v Českých Budějovi- pomocníci věnovali shánění dřeva, jeho řezání 
cích. O něm psal Jakub v minulém čísle far- a skládání. Díky všem. 
ního listu. Setkání se konalo 7. listopadu. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Již po třetí jsme se vydali z našich farností na adventní putování po rakouských klášterech.  
Na těchto zájezdech chceme poznat nejen zajímavá místa, ale i získat nějakou inspiraci pro 
adventní dobu. Už samo „vyjetí ven“ je symbolické, připomíná, že chceme-li se setkat s Pánem 
musíme mu nějak vyjít vstříc a snažit se poznat nové obzory života. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakousko – Östereich, přeloženo do češtiny znamená „východní říše“. V bibli je ráj situován 
na východ, a já myslím, že je to symbol vycházení ze sebe, pak teprve totiž člověk dojde k ráji. 
I my jsme vyšli z pohodlí domovů a poznali jsme nové – inspirativní skutečnosti. První naší za- 
stávkou byl klášter Engelshartzell. Jedná se o jediný trapistický klášter v Rakousku. Jeho opat 
nás po přivítání seznámil s historií kláštera i řádu. Ten vznikl jako přísná odnož cisterciáků. 
Mniši téměř nevychází z kláštera a kromě ruční práce je jejich hlavním posláním modlitba, 
modlitba i místo těch, kteří se nemodlí. Jistě i v tom je výzva pro nás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouť měla ekumenický ráz a proto při bohoslužbě promluvil také evangelický kazatel Daniel.  
Zamýšlel se nad textem o Kristově vjezdu do Jeruzaléma, který je vhodný i pro adventní dobu. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Písně k bohoslužbě doprovázel manžel organizátorky zájezdu Květy Kurt Pohlhammer. Rádi 
jsme si zazpívali adventní písně. Měli jsme možnost se setkat i se dvěma málo známými pís- 
němi, - jako např. č. 107 Radostné děťátko, což můžeme vzít jako výzvu k jejímu naučení, 
neboť má pěkná slova, mluvící o tom, že se v nás má vtělit a z nás zrodit Bůh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další naší zastávkou byl klášter  Schägel. V tomto premonstrátském klášteře žije společně 
40 řeholníků, kteří se věnují duchovní správě okolních farností. Klášter vlastní rozlehlé lesy, 
a dává pracovní příležitost mnoha lidem. Vaří se tu také pivo. Z hospodářského výtěžku 
této činnosti se financuje provoz kláštera a také zabezpečení řádu svěřených okolních farností. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po vyslechnutí informací o klášteře jsme vešli do kostela, kde 
jsme se zaposlouchali do zvuků nádherných zdejších varhan, 
které nám představil Kurt Pohlhammer. Tisíce znějících píšťal 
nám mohlo připomenout ideál souzvuku mnoha lidských srdcí. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Závěr našeho putování patřil návštěvě skanzenu a adventních trhů v Reichenthalu. Zde jsme si 
mohli uvědomit jak prostý život vedli naši předkové a zřejmě i klidnější, by
Mohli jsme obdivovat rukodělné výrobky, zde nabízené a jak ukazuje obrázek vpravo i r
druhy hodin. Na mnohých byl nastaven čas: pár minut před 12. Také symbolické, ne?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advent  je jistě dobré prožít v zamyšlení nad časem, nad jeho využitím a nad tím, že 
prostě krátký. Symbolem plynutí času je i řeka. Na naší pouti jsme jeli kolem Dunaje, i to nás
mohlo přivést k meditaci. Kam směřuje můj čas života? K novým obzorů
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V adventní době se v Kaplici po čtvrteční ran- Že na příchod Mesiáše nelze jen pasivn
ní rorátní mši sv. scházíme na snídani, kterou připomíná tato fotografie z
konáme společně s ubytovanými na faře. Je to a také Fanda a Vašek namontovali nové osv
také důležitá součást naší přípravy na příchod lení u vchodu kostela. Snažme se i my všichni
Pána, neboť on se touží zrodit uprostřed nás.    přispět k tomu aby bylo mezi námi více sv
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Charita Kaplice 
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Finanční podpora Jihočeského kraje  
V první polovině roku 2009 byla podána žádost na Jihočeský kraj, kdy byl Charitě Kaplice 
přidělen grant na projekt „Zkvalitn ění terénní pečovatelské služby“ z prostředků 
Grantového programu Podpora terénních sociálních služeb.  
 
Charita Kaplice pro jednu ze svých sociálních služeb Charitní pečovatelskou službu Kaplice 
obdržela částku ve výši 150 000,-.  
 
Prostřednictvím projektu došlo k vyřešení personální otázky v době dovolených a nemoci 
stávajících pracovníků pečovatelské služby, a to v podobě pracovnice přijaté na Dohodu o 
provedení práce. Po celou dobu realizace projektu byl zajištěn provoz combi karty (internet) a 
mobilních telefonů všech pracovnic pečovatelské služby. Dále byly díky finančním 
prostředkům zakoupeny jídlonosiče s termoobalem.   
 
V neposlední řadě došlo a stále dochází k cílenému vzdělávání pracovníků Charitní 
pečovatelské služby Kaplice. Pracovnice prostřednictvím získaných finančních prostředků 
mohly absolvovat různá školení a semináře např. Sociální práce se seniory, Individuální 
plánování pro pracovníky přímé péče, Základy řízení lidských zdrojů a koučovaní, Odborné 
znalosti a dovednosti v oboru důležité pro pracovníka v sociálních službách apod.  
                                                    Dagmar Grillová Vedoucí CHPS Kaplice/sociální pracovnice  
 
Zúžení cílové skupiny sociální služby Tolerance Kaplice 
Sociální služba sociální rehabilitace Tolerance Kaplice se po dlouhodobé analýze rozhodla ke 
zúžení cílové skupiny v poskytování svých služeb. Tato změna se po nejvíce dotkne 
základního sociálního poradenství, které bylo (a do konce roku 2009 stále je) využíváno velmi 
širokou skupinou, což jsme z hlediska efektivity a kvality shledali jako neúčelné.  
 
Od 1.1.2010 budeme tedy naši službu – sociální rehabilitaci (a s tím spojené základní sociální 
poradenství) poskytovat jen osobám se zdravotním postižením.  
 
Našim uživatelům, kteří k nám docházejí, za základním sociálním poradenstvím tuto událost 
oznamujeme v předstihu. Pro zajištění jiné sociální služby předáváme kontakty na organizace, 
které jsou schopny naši činnost v tomto směru zastoupit. Jsou jimi:  

• ICOS Český Krumlov, Náměstí Svornosti 2, tel: 380 712 202 – poskytují bezplatné 
poradenství, konzultační a informační servis ve vašich právech, 

• Občanská poradna České Budějovice, B. Smetany 34, tel: 387 222 838 – podpora 
každého člověka v nepříznivé sociální situaci, nebo touto situací ohroženi. 

 
V případě bližších informací se prosím obracejte na Vedoucí Tolerance Kaplice slečnu Bc. 
Janu Skamenovou – tel. 731 604 507; jana.skamenova@charitakaplice.cz . 
 
 



Oznámení 
 

 
����V neděli 15.11. se konala sbírka jejíž  50% jde na tisk biblí pro Afriku, zbytek zůstává 
farnosti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z historie farnosti a kostela v Blansku 
Na prosinec tohoto  roku připadá 650. výročí první historické zmínky o farnosti v Blansku, 
tedy přesněji o faráři. Je to zároveň  nepřímo i nejstarší zmínka o kostele. (kde byl farář a tak i 
farnost, musel být i kostel).  
Podle zápisu v tzv. konfirmační knize, do níž se v kanceláři pražského arcibiskupství 
zaznamenávala ustanovení jednotlivých farářů, kaplanů a oltářníků k církevním beneficiím, 
byl dne 20. prosince 1359 nejmenovaný farář z Blanska určen za toho, který měl v držení 
beneficia uvést Velislava Řehořova z Herslagu, klerika pražské diecéze, který byl po Petrově 
úmrtí na základě závazného návrhu (presentace) urozených pánů Petra a Jošta a ostatních 
bratří z Rožmberka pražským arcibiskupem ustanoven (za faráře) k uvolněnému kostelu 
v Soběnově. 
 
V originále je psáno: 
1359 - Sobienov. 20. Decb. Ad presentacionem nobil. dominorum Petri et Jodoci ac aliorum 
fratrum de Rosnberg ad ecclesiam in Sobienow per obitum Petri vacantem, Welislaus Gregorij 
de Herslag clericus Prag. dyocesis per dom. Archiepp. est institutus, plebano de Blansky pro 
executore sibi deputato. 
Pramen = Tingl, Franciscus Antonius (ed.): Liber primus confirmationum ad beneficia 
ecclesiastica Pragensem per archidioecesim. Tomus primus. 1354 – 1362. Pragae 1867, s. 111. 
(Místní názvy tu zvýrazněny.) 
 
 

Patronát 
1434 kostel a fara v Blansku pod patronátem pánů z Rožmberka (znaky na kostelní věži). Poté 
patronát spojen s držbou novohradského panství, jehož majiteli byli Rožmberkové (do r. 
1611), Zrinští ze Serynu (do r. 1612), Švamberkové (do r. 1620) a Buquoyové (do r. 1850, 
resp. 1945; umělecky stylizovaný znak na hlavním oltáři). 
 
 

Kaplice 2654,- Kč 

Omlenice   172,- Kč 

Blansko   160,- Kč 

D.Dvořiště/Rychnov n.M.   436,- Kč 

Malonty  1054,- Kč 

Rožmitál n. Š.    240,- Kč 



Humor 
 
 

Na zahradě u františkánů vyrostla u zdi nádherná jabloň a nesla ty nejchutnější plody. 
Bratři se o ni pečlivě starali, ale k čemu všechna ta práce, když většina ovoce spadla za zídku, 
do zahrádky dominikánů… Když tak zase jednou přišli o všechnu úrodu, rozhodli se chudí 
bratři tomu udělat přítrž a stěžovali si u biskupa. Biskup se rozhodl záležitost vyšetřit a navrhl 
teologickou disputaci. Kdo v ní zvítězí, bude moci užívat plodů. Dominikáni si zamnuli ruce a 
vyslali bratr, který znal Písmo zpaměti řecky i latinky a suverénně se pohyboval ve všech 
teologických oborech. V klášteře františkánů nastalo pozdvižení. Věděli, že vše je ztraceno, 
oni nepěstovali moudrost, ale chudobu. Nakonec se nabídl nejodvážnější: kuchař, s kulatou, 
téměř holohlavou a prostorově výrazným tělem.  

Po nóně se sešli u biskupa. Kuchař se hned bránil, že neodvede užívat učená slova, a 
tak biskup nařídil, aby se disputace konala beze slov. 
Začal dominikán a ukázal jablko, o něž se přeli. 
Františkán vytáhl z kapsy kousek tvrdého chleba. 
Knihovník vztyčil ukazovák. 
Kuchař se nenechal zahanbit a natáhl dva prsty. Dominikán přidal třetí prst. 
Františkán se ukazováčkem rychle dotkl čela. Zpocený knihovník rezignovaně vztáhl ruce 
vzhůru. Kuchař široce rozpažil a spokojeně se usmál. 

Bylo po všem a jablka připadla františkánům. Dominikáni to nedokázali pochopit a 
hned se vyptávali, co se stalo. 

„Jsou to mystici, bratři“, děl knihovník. „Začal jsem dogmatickým traktátem o 
prvotním hříchu a poukázal na jablko hříchu, které zapříčinilo pád celého lidstva.“ Dominikáni 
pokyvují, že to byl vynikající začátek. „Ale dostal mě vyšší christologií, ukázal mi kousek 
chleba…Chápete? Chléb poslední večeře, kdy se za nás obětoval náš Pán a kdy sejmul to 
jablko hříchu, které jsem tam tak vyzývavě třímal. Připadal jsem si hrozně.“ Bratři kazatelé jej 
chápavě poplácali po ramenou. „Zkusil jsem se bránit a přešel do útoku v neochvějných 
základech víry. Vsadil jsem na jistotu a začal jedním prstem: je jeden Bůh. Apeloval jsem na 
jednotu!“ Dominikáni hltali každé slovo. Skvělý smeč! „Stejně tvrdě mě odrazil, když jemně 
dvěma prsty upozornil: ale má dvě přirozenosti: Božskou a lidskou.“ Dominikáni stáli bez 
dechu. „ V poslední chvíli jsem se vzpamatoval a hodil v sebeobraně O Trojici: tři prsty… 
Bylo to zbytečné, jen se dotkl čela a jasně mi dal najevo, že předhazuji pro lidi nepochopitelné 
tajemství. Skoro jako bych viděl svatého Augustina na břehu moře, ano, tak jsem si připadal, 
pošetile rozjímající o podstatě Nejsvětější Trojice.“ Dominikáni se po sobě ani nedívali. 
„Vzdával jsem se a jen jsem vztáhl ruce k oslavě Boží moudrosti: Bůh je veliký…A on jakoby 
vydechl ten podstatný atribut Boží bytnosti: Nekonečný!“ 

 
 

Kuchař se přiřítil ke svým františkánským bratřím, hlasitě funě, a jásal: 
„Máme to! Ale hulvát to byl, ten knihovník. Hned jak jsme se sešli, vytáh´ jablko a vytahoval 
se s ním, že nám je všechny sežrali. To mě naštvalo, tak jsme vytáh´starej chleba, aby se živil 
tím. A von začal útočit, chtěl mi prstem vypíchnout voko! Tak jsem se nedal a pohrozil mu, že 
mu vypíchnu vobě voči! Už asi nevěděl, jak se bránit, když mi řek´, že mi vypíchne tři voči, 
tak jsem se dotknul hlavy: Seš blbej, nebo co? A už to vzdával, eště se sice pokusil 
vyhrožovat, že na nás přijdou shora a namlátí nám, tak jsem mu jasně naznačil, ať klidně 
přijdou, že je nás víc. A tak to vzdal!“ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Z farní matriky:    

 

 
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 

 
 
 

 

Citáty:   

 
 

Kdo dnes věří, je ochoten očekávat ještě něco od budoucnosti.. 
                                                                                                                                  Otto Betz 

 

Bůh je Bůh naděje, a proto ho nikdy nemůžeme mít v sobě, nebo nad sebou, ale vlastně jen 
před sebou. Setkává se s námi ve svých příslibech pro budoucnost.  

Proto ho také nemůžeme „mít“, nýbrž pouze v činné naději očekávat.                                                              
Jürgen Moltmann 

 

Chtěl bych se osvoboditChtěl bych se osvoboditChtěl bych se osvoboditChtěl bych se osvobodit    

- od strachu plout proti proudu 

- od skonu myslet jen na sebe 

- od zvyku volit vždycky tu nejpohodlnější cestu 

- od závisti každému, kdo je, nebo má víc než já. 

Když mě osvobodíš, budu opravdu svobodný. 

Odpusť mi a učiň mne svobodným 

- dělat co je správné 

- vidět své bližní 

- začínat znovu. 

Ukaž mi cestu.  

Dej mi sílu, abych po ní šel. 

 

Kaplice:  Rychnov n.Malší 
Křty:  Pohřby:  Pohřby:  

  7.11. Růžena Kárníková   6.11. Marie Majerová 14.11. Albína Skleničková 

  7.11.  Laura Dibďáková 25.11. Pavel Sýkora Křest:  

21.11. Filip Janošec                     15.11. Gabriela Kapcová 



 
 
 

                                i prodejna v Kaplici informuje 
 

        Tomáš Špidlík: VNITŘNĚ ZAKOUŠET      
 

Tato kniha může být průvodcem pro duchovní cvičení pro všechny ty, kteří se chtějí učit 
rozpoznávat Boží působení ve svém životě, aby se poté vraceli z „hory“  občerstveni tak jako 
apoštolové.  
 

         Tomáš Halík: STROMU ZBÝVÁ NADĚJE  -  Krize jako šance 
 

Tento soubor esejů spojuje velké téma: naděje. Autor učí úctě ke každé podobě lidské naděje, 
protože v ní může být skryto víc než jen cíl, k němuž se viditelně upíná – v hloubi naděje tuší 
žízeň po absolutnu. Každá krize je šance – právě krize v životech jednotlivců i společností, 
v nichž se mnohé naděje ukazují být pouhými iluzemi, umožňuje naději pročistit se a uzrát, 
„zamířit na hlubinu“ – krize je tak kolébkou naděje. 

 

          Józef Augustin: JERUZALÉMSKÉ MEDITACE – Svědectví poutníka 
 

Kniha formou meditací a zamyšlení shrnuje dojmy autora z jeho několikaměsíčního pobytu 
v Izraeli, což pro něj byl čas setkání s kořeny křesťanství. Z Jeruzalémských meditací vyzařuje 
autorova láska a obdiv k této zemi a také bolest nad válkami a nesmírným utrpením, kterým je 
tato krajina navštěvována. Nad vším se ale klene důvěra v Hospodina, společného Pána židů i 
křesťanů, jenž má v rukou osudy všech lidí a národů. 

 

        Wilhelm Hünermann: FARÁŘ SVĚTA – život Jana XXIII. 
 

Beletristicky zpracovaný životopis „dobrotivého papeže“ jak mu říkají Italové. Než se stal 
Angelo Roncalli papežem, úspěšně pracoval jako vatikánský diplomat v Bulharsku, Turecku, 
Řecku a Francii. Zakotvenost v Kristu, široké srdce, dobrota, smysl pro humor a 
nekonvenčnost mu všude získávaly důvěru a sympatie. 

 

          Anselm Grün: VELEPÍSEŇ NA LÁSKU 
 

Autor vykládá biblické texty o lásce. Připomíná, že podivuhodná a uzdravující moc lásky náš 
život obohacuje a naplňuje, ať už jde o lásku ve vztahu k Bohu, nebo olásku přátelskou, či 
partnerkou. I ze svých zkušeností ukazuje jak biblické texty aplikovat na konkrétní život a jak 
z nich čerpat, abychom v lásce skutečně rostli. 

 
 

Půjčovní doba farní knihovny: ST 16-17.30  ČT 8.45-9.30  PÁ 16-17.25  NE – na požádání 
 

V jiných farnostech se půjčuje po mši sv. a je možné si objednat knihy z kaplické knihovny 

�V knihovně je možno posedět, přečíst si časopisy, knihy, občerstvit se čajem či kávou. 
Časopisů máme již kolem 10 druhů. Půjčujeme také audiokazety s přednáškami i hudbou ap. 

�Je zde i možnost zakoupit si knihy, růžence a přívěšky.    
P. Šimák a Marie Mazancová 

 
 



INFORMACE 
 

 
 

Pro všechny farnosti 
 

 

��� VÝBĚR Z VÁNOČNÍHO PROGRAMU: 
 
 zpovídání půlnoční mše sv. dětská besídka 
Kaplice sobota 19.12.   13-15h 24h 24.12. od 15h v kostele 
Blansko neděle 20.12.   16-17h 22h – bohoslužba pá 25.12. od 15h 
Omlenice pondělí 21.12. 16-18h 22h so 26.12. od 14h 
Rožmitál sobota 19.12. 16.30-17h 17h ne 27.12. od 14h 
Dolní Dvořiště viz Rychnov 20.30h so 26.12. od 16h 
Rychnov n.M. ne 20.12. od 11.15 -- ne 27.12. od 16h 
Malonty úterý 22.12.       16-18h 16h bohoslužba so 26.12. od 9h 
 

Podrobný program vyjde v neděli 19.12. 
 

Kaplice 
 

��� RORÁTY – ranní adventní mše sv. se koná v kostele ve čtvrtek již od 7h! Po mši sv. 
jste zváni na společnou snídani na faře. 
  

��� PROMÍTÁNÍ ANIMOVANÉHO FILMU O SV. MIKULÁŠI se bude konat 
v kostele v neděli 6.12. od 14h. 
 

��� PÁSMO ADVENTNÍ HUDBY A POEZIE  se koná v kostele ve středu 9.12. od 17.30 
 

��� KONCERT: J.J.RYBA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ se bude konat v kostele Sv. Petra a 
Pavla v úterý 15.12. od 19h 
 

��� PŘEDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SV ĚTLA s doprovodným programem (hudba dětí) 
se kona v kostele Sv. Petra a Pavla ve středu 23.12. od 18h 
 

��� VÁNOČNÍ KONCERT Pěveckého sboru Kaplice se uskuteční  v úterý 29.12.od 18h 
pod vedením Lenky Menšíkové. 
 

Blansko 
��� OSLAVY 650. VÝROČÍ první historické zmínky o farnosti a kostele se budou konat 
v pátek 18.12. od 18h, kdy začne koncert Martina Kubáta prokládaný slovem kostele a o jeho 
historii (Mgr. Roman Lavička). Zazní díla českých barokních varhaníků – Černohorský – 
Seger – Kuchař. Po koncertě bude možnost ohřátí se a občerstvení.  
Z Kaplice pojede autobus: ze zast. Jihostroj 17.24, Penny Market 17.26, škola 17.28,  
aut. nádraží 17.30, zpět z Blanska v 19.30. 
 
 

Rožmitál na Šumavě 
��� KONCERT: ČESKA MŠE VÁNOČNÍ od J.J. RYBY se bude konat v kostele Sv. 
Šimona a Judy v neděli 20.12. od 15h. Zazpívají zpěváci z Kaplice. 
 
 



LITURGICK› KALEND¡ÿ 
 

PROSINEC 2009 

NEDĚLE  6.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ žaltá ř 2.t. 

Pondělí  7.12. SV. MIKULÁŠE, hlavního patrona naší diecéze slavnost 

Úterý   8.12. PANNY MARIE počaté bez poskvrny prvot. hříchu slavnost 

NEDĚLE 13.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ žaltá ř 3.t. 

Pondělí 14.12. Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve památka 

NEDĚLE 20.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ žaltá ř 4.t. 

Úterý 22.12. Výročí posvěcení katedrály v Č. Budějovicích svátek 

PÁTEK 25.12. NAROZENÍ PÁNĚ slavnost 

Sobota 26.12. Sv. Štěpána, prvomučedníka svátek 

NEDĚLE 27.12. SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE a JOSEFA svátek 

Pondělí 28.12.  Sv. Mláďátek, mučedníků svátek 

LEDEN 2010 

PÁTEK   1.1. MATKY BOŽÍ PANNY MARIE slavnost 

Sobota   2.1. Sv. Bazila a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů c. památka 

NEDĚLE   3.1. 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁN Ě žaltář 2.t. 

Středa   6.1. ZJEVENÍ PÁN Ě slavnost 

NEDĚLE 10.1. KŘTU PÁNĚ svátek 
 

 
 

Pohoří na Šumavě 
 

��� VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA 26.12. od 16h. Rakouský Spolek pro opravu kostela na 
Pohoří – Bucherser Heimat Verein, zastoupený panem E. Altmannem, pořádá dne 26. 12. 09 
vánoční akci na Pohoří. Rakouské procesí vyrazí ze Stadelbergu ve 14.00 ke kostelu v Pohoří. 
Ve 14.30 se setkáme u kostela. Zajištěno bude teplé občerstvení, možnost ohřátí se, hudba. 
Bohoslužba bude tlumočena do češtiny. Vystoupí zde se zpěvem také děti z Kaplice. 
 

Malonty 
 

��� PÁSMO ADVENTNÍ HUDBY A POEZIE  se koná v kostele v úterý 15.12. od 17h 
 

��� PŘEDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SV ĚTLA se koná na návsi v sobotu 19.12. od 19.30 
 

Akce v okolí: 
 

 

��� HORNÍ DVO ŘIŠTĚ: Adventní rozjímání při varhanách v kostele sobotu 12.12. od 
16h.  Varhanní maličkosti české i světové přednese Jana Havlíčková 
 



PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM 
 KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla  / kostel sv. Floriána / fara /jinde  
 Úterý modlitba  18 h   let.čas 17.30 zim.čas kostel 
 Středa setkání / biblická hodina 18 h   let.čas 17.30 zim.čas fara 
 Čtvrtek mše svatá     8 h kostel v 7h v adventě   15h Domov seniorů 

Pátek 
mše svatá, pak adorace 18 h  let.čas 17.30 zim.čas kostel 
setkání mladých 19.15 fara 

 Sobota 1. so v měsíci  16.30h odjezd na Svatý Kámen na mši sv. v 17h  

 NEDĚLE mše svatá  9.30 1.ne v měsíci - zaměřená na děti, s rytmickými 
zpěvy. Mimo hl. svátky a hl. prázdniny! 

 Ekumenická biblická hodina: 1. ST v měsíci v 18h fara, či 1. ČT od 19h u evangelíků v Arše 

 MALONTY – kostel sv.Bartoloměje / fara 

 NEDĚLE 
mše svatá 
/ boh.slova 

8 h  
v kostele 

Setkání na fa ře: nyní u Ot ů 
Út 1x za 14 dní,nyní až 5.1. 17h 

 OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara  

 NEDĚLE 
mše svatá 
/ boh.slova 

8 h  
v kostele 

Setkání na fa ře: 
Čt 1x za 14 dní, nyní 10.12. a 7.1. 

18h 
l.čas 

17h 
z.čas 

 BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara 

 NEDĚLE  mše svatá 
v kostele 

18h let. čas 
17h zim.čas 

Setkání na fa ře: Čt 1x za 
měsíc, nyní 3.12. a 14.1. 

18h  
let.čas 

17h  
zim.č. 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí 

 NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá  
nyní: 13.a 27.12. 11.15 

Setkání - u pí. Lauterbachové 
Nyní nepravidelně   

RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje Svatý Kámen 
poutní kostel P. Marie Sněžné: NEDĚLE  

1x za 14 dní 
mše svatá nyní: 
6. a 20.12. 

11.15 Setkání v 18h: 
Pondělí:  nyní ne   1. SO  v měsíci: mše sv.  nyní: 2.1. 

 ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ  kostel sv. Šimona a Judy  

 SOBOTA 
mimo 1. sobotu mše svatá:  

18h  
l.čas 

17h 
z.č. 

Setkání na fa ře: So 1x za měsíc,   
nyní: 19.12.  

19h-l.čas 
18h-z.čas 

 POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta 

 Bohoslužby: 
připravují 
se 

v kapli na 
hřbitov ě 

Setkání d ětí 
zatím v prosinci není domluveno  

 CETVINY:  kostel Narození P.Marie                          POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ:  P. Marie Dobré rady  

 
Něm.-česká pouť:  So 7.8.10 ve 14h 
Česká pouť: Ne 12.9.10 ve 14.30h 

26.12. od 14.30h 
Velikon. pondělí   5.4.10 v 15h 

Správa farností: Farské nám. 80, 382 41 Kaplice, � 380 313 096,  fax - po tf. oznámení. 
E-mail:  farnost.kaplice@atlas.cz          web:    www.farnostkaplice.cz 

Správce farností:  P. Pavel Šimák, � 732 872 662, e-mail: p.pavel.simak@seznam.cz 
 Doba kdy je kněz nejsnáze k zastižení na faře v Kaplici :  

Středa 8 – 10.30 a  16h-17h, Čtvrtek  9 – 10.30h  Dle možností i jindy. Pondělí je volný den.  
Návštěvu je nejlépe domluvit předem (po telefonu)   

Farní list Kaplicka vydává Římskokatolická farnost Kaplice pro vnitřní potřebu farností 
v nákladu 150 ks. Adresa na níž můžete posílat příspěvky do časopisu - výše. NEPRODEJNÉ  

(náklady na 1 ks asi 15,-Kč) Toto číslo vyšlo v neděli 13.12.2009 



 


