
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Přátelé! 
Nové číslo farního listu, které držíte v rukou, obsahuje převážně údaje o stavu 

našich farností a o jejich hospodaření. Nechybí sice pravidelné rubriky, ani mé slovo 
s úkoly na tento měsíc a zamyšlení nad důležitým tématem (vzájemná komunikace), 
přesto převažují statistické údaje. Nejde však jen o informace, doufám, že se nad čísly 
zamyslíte a na schůzkách farních rad vyslovíte i své poznámky a rady. Moc rád bych 
slyšel především návrhy co ve farnosti změnit, zpestřit a také čím můžete přispět vy. 
Přijďte, prosím, a vyslovte své názory. 

Nedávno jsme slavili svátek Uvedení Páně do chrámu. Je dokonce několik 
chrámů, kam máme i my uvést Krista. Je to chrám nitra a v začínající postní době se 
budeme snažit Boží přítomnost v nás obnovit. Dále jsou to chrámy ve kterých se 
scházíme. Kolik je tam ještě chladu, anonymity a lhostejnosti ke druhým i ke stavu 
kostelů. Máme také odpovědnost za chrám přírody, v níž můžeme Boha hledat a zároveň 
ho vnášet tam, kde je příroda poškozena a tam, kde je Bůh vyhnán. Ochrana přírody a 
láska k ní je úkol i nás křesťanů.  

Chrám, v němž je nepřítomnost 
Boží nejpatrnější, je chrám lidské 
společnosti. Kolik je v ní nespravedlnosti, 
korupce, podvodů, sobectví, materialismu, 
nejrůznějších zhoubných závislostí… 
A jak málo přátelství, čestnosti, pevnosti 
charakteru, nezávislosti na věcech a lásky. 
Kéž nás Pán zapálí novým světlem, 
abychom ve všech chrámech dokázali 
zahnat temnotu a předat teplý plamen lásky 
druhému. 

                                                    P. P. P. P. PavelPavelPavelPavel               foto ze slavení svátku Uvedení Páně do chrámu v Kaplici 
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OHLÉDNUTÍ A VÝHLED 
 
Bratři a sestry, 
minul první měsíc v novém roce a vlastně jakoby nadnesl ideály, o něž se můžeme snažit po  
celý čas poznamenaný (nejen) letopočtem 2010. Putování moudrých do Betléma (Tříkrálová 
sbírka) a jejich spojení s dary je aktuální vždy. Dělení se s potřebnými (nyní zvláště na Haiti)  
je předpokladem našeho nalezení Krista. Nadcházející doba postní je dobrým rámcem  
této naší aktivity. Dle rozhodnutí našich biskupů má být v každém kostele pokladnička, kam 
by lidé dávali finanční prostředky ušetřené sebezáporem – zřeknutím se něčeho, za co by  
vydali peníze. Popeleční středa – den připomínající lidskou bídu, kéž zahájí naši snahu žít 
skromněji.  

 

1. únorový úkol: snažit se žít skromněji a ušetřit finance pro potřebné 
 

Leden před nás vytyčil také potřebnost úsilí o jednotu křesťanů. Nejde však jen o  
jednotu mezi křesťany z různých církví, ale i mezi námi ve farnostech. Jednotu zakládají 
setkání a komunikace. A také ochota někdy něco obětovat – vzdát se. V Kaplici jsme v lednu  
měli dvakrát bohoslužbu slova a jednou mši sv. v řeckokatolickém ritu. Některým z nás se  
to moc nelíbilo. Nezapomeňme však, že v některých farnostech (Omlenice, Malonty) mají 
bohoslužbu slova každou druhou neděli – střídavě se mší sv. Navíc poslední ekumenická 
bohoslužba byla připravena pod záštitou Papežské rady pro jednotu křesťanů! Jde tedy o 
bohoslužbu schválenou samotným papežem. Texty v češtině vydala Česká biskupská 
konference, tak nevím proč by měl někdo nedůvěřovat takovým autoritám. Já vím, že jsme na 
určitou formu bohoslužeb zvyklí, ale myslím, že jednou za rok se zas tam moc nestane, když  
zažijeme jinou formu bohoslužby. Alespoň se tak trochu naučíme přijímat odlišnosti druhých, 
což je důležité i v běžném životě. Uvědomme si, že Ježíše přivedlo na kříž úzkostlivé lpění lidí 
na zvycích a neochota naslouchat co nového jim říká Bůh. On přece tvoří „všechno nové“. 

 

2. únorový úkol: učit se přijímat odlišnosti druhých, naslouchat jim, i nově Bohu 
 

V měsíci únoru slavíme svátek Stolce sv. Petra, který nám připomíná úlohu nejen 
papeže v církvi, ale i jakékoliv autority. I když nesmíme nikdy zapomenout, že „jediný je váš 
Mistr..jediný učitel,… vy všichni jste bratři“, a „kdo z vás je největší, ať je služebníkem 
všech“. (Mt 23,8-11),   na druhé straně říká Pán apoštolům – kdo vás slyší, mne slyší.“ Lk 
10,16. Tento rok do června má tématiku kněžství a je tedy na místě otázka – jaký je můj vztah 
k autoritě, ke knězi, biskupovi, papeži? Snažím se rozpoznat Boží hlas v jeho hlásání? Mám 
k němu úctu? Řídím se jeho slovy, (pokud vyvěrají ze slov Kristových)? 

 

3. únorový úkol: zamyslet se nad svým vztahem k autorit ě i nad smyslem kněžství 
 

Závěrem bych rád připomněl téma lednových modliteb za jednotu křesťanů: „Vy jste 
toho svědky“  Vybízí nás ke svědectvím o Božím jednání v našem životě. Příběh - svědectví 
ze života – je nejpůsobivější forma, jak někomu něco sdělit. Dokládá to i příběh na následující 
straně. Byl bych rád, kdybyste i vy vyprávěli své příběhy – na společenství i skrze časopis. pš 

  

4. únorový úkol: přemýšlet jaký zážitek či příběh sdělit druhým  
 



 
 

 
 
           
Před několika dny mi volala sestra. Právě 
 jsem  dělala nějakou práci na počítači. Naslouchala  
jsem jí jedním uchem“ a přitom dál pracovala.  
Až po skončení hovoru jsem si uvědomila, že to nebylo správné, že jsem se jí plně 
nevěnovala. Byť jsem jí naslouchala a odpovídala, část mé pozornosti byla odvedena k práci 
s počítačem. A tak jsem možná nezaslechla vše, co mi v tom rozhovoru chtěla říci… 
        

Naslouchání je moc důležitá věc. Již dítě se učí mluvit z naslouchání, opakuje, co mu 
maminka říká. Pokud by na dítě nemluvila, dítě bude němé. Když matka na dítě šišlá, dítě také 
šišlá. Když na něj povídá pěkně, dítě povídá také tak. Dále se dítě učí žít z naslouchání, 
stejnou cestou získává vědomosti i ve škole.  
         

Také v dospělosti je naslouchání základem našich setkání. Kolika nedorozuměním 
bychom předešli, kdybychom druhého vyslechli! Poměrně často si vůbec neuvědomujeme 
jedinečnost setkání s určitým člověkem. Fixujeme se totiž výhradně na svůj způsob pohledu. 
To však je opravdovému setkání na překážku. Setkání může být úspěšné pouze za 
předpokladu, že si dopřejeme čas ke skutečnému vyslechnutí druhého člověka. Čím žije?  Po 
čem touží? Co by mu udělalo dobře? Setkání vyžaduje naslouchání. Tehdy dokážu patřit sám 
sobě i tomu druhému.  Dokážeme-li plně naslouchat tomu, co ten druhý říká, pak se s ním 
skutečně setkáváme a můžeme mu slovem i skutkem účinně pomoci. Chce to však věnovat 
druhému čas. Čas, který je v dnešní uspěchané, náročné době tak vzácný. Ve své lékařské 
praxi si čím dál tím více uvědomuji, že čas věnovaný vyslechnutí pacienta mi pomůže odhalit 
příčinu nemoci, a tak správně léčit.  

 
 Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. 

On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci.      Iz 50, 4 
 
     Stojíme na počátku doby postní. Je to čas Boží milosti a Pán má pro nás vždycky čas! 
    Vždyť je psáno:  

 
„V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc.“ 

Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!    2 K 6, 2 
 
                      Pane, prosím, nade mnou se smiluj, 
            zahlaď všechny moje viny a mé srdce bude čisté… 
                     Světlo Ducha svého zas mi daruj,  
             ať je ve mně stále činný, zas mé kroky budou jisté… 
 
              Pane, přiveď nás ke Tvé lásce a Tvé starosti o nás 
                                                                                                                     Milena Voldřichová 

 



 
 
 
 
co se nám podařilo:   

- udržet setkávání na faře a biblické hodiny, + 
promítání videa (byť s méně častými 
schůzkami) 

- udržet putování (každý měsíc) na Dobrou 
Vodu 

- zorganizovat oslavy 650. výročí první zmínky o farnosti Blansko s varhanním 
koncertem, přednáškou a občerstvením 

- zajistit kvalitní kostelnickou službu po pí. Orholcové (díky pí. Petrouškové) 
- vymalovat a uklidit sakristii (zvl. díky Luboši Beranovi) 

 
co se nepodařilo:  

- pokračovat v organizování táboráků či programů pro děti a přitáhnout na ně další děti 
- zvýšit počet koncertů v kostele a lépe oslavit poutní slavnost 
- zvýšit počet účastníků nedělních bohoslužeb, ten (i v důsledku několika úmrtí počet 

v poslední době poklesl) 
- zkulturnit bydlení pro ubytované na faře 

 
výhled – budeme se snažit 

- napravit to co se nepodařilo 
- nabízet knihy k zapůjčení v kostele 
- pořádat program v domě s pečov. službou 
- více se věnovat nemocným 
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ROK křty svatby pohřby svátost 
nemocných 

první 
přijímání 

děti na 
náboženství 

počet lidí 
v kostele 

1993 3  2   5 20 
1994 3  2 1 2 4 20 
1995 - - 1 - - - 20 
1996 1 - - - - - 20 
1997 4 - - - - - 16 
1998 3 1 3 2 - - 20 
1999 1  1 -   15 
2000   3 1   14 
2001 - - 2    14 
2002 1      14 
2003   1    12 
2004       12 
2005   1    15 
2006   3    17 
2007    2   15 
2008   1    15 
2009   3    10 

 
 



údaje v tisících Kč 

BLANSKO hospodaření rok: 2007 2008 2009 
zůstatek k 1.1. 3,9  14,4  6,9 

PŔÍJMY  
Sbírky    sbírky zůstávající:07-11,8 
08-12,2 

14,6 15,0 Sbírky – zůstávající:12,4 14,8 

náhrada škod (z České pojišťovny) 35,2  dary 0,5 
Příspěvky na opravy 2008: 
bisk 30, Min.k.100, na zab.z.MK 84 

 214,0 
Biskupství 20,0 
kraj 85,0 

105,0 

nájemné 7,7 2,5  1,1 
půjčka přijatá (od ŘKF Pohor.Ves)  11,2 od ŘKF Rožmitál 38,3 
ostatní příjmy  0,3 splátky půjček 0,9 
   splátka od ŘKF Malonty 10,0 
PŘÍJEM CELKEM  57,5 243,0  170,6 

VÝDAJE 
bohoslužebné 0,4 0,8  0,4 
opravy- kostela 2007- střecha 
2008- restaur. boč. oltáře 111,5 

22,9 116,4 
malování sakristie 1,0 
restaurování boč. oltáře 121,5 

122,5 

- fary 12,3 0,4 osvětlení chodby v kostele 2,0 
daně  (z nemov.) 0,3 0,3  0,7 
elektřina kostel 5,9 1,4  3,4 
fara: elektřina+voda+topení 27,8 54,4  62,0 
úhrada ubytovaných (odečíst) -33,0 -38,2  -59,9 
07-charitativní dar 
08-schránka 

0,7 0,3   

pojistné 3,4 6,8   
2007-svíčky na stromky+kabel 
2008-zabezpeč.zařízení 

0,3 94,1   

nástěnky 0,5    
nádobí 0,7  vyčištění septiku 6,0 
popelnice 0,9  občerstvení 0,6 
   ostatní 0,4 
úhrada společné režie do Kaplice 0,0   10,0 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,8 2,8  2,4 
do fondů na biskupství-havar.+stav. 1,0 1,0  1,0 
půjčka vydaná (farnosti Malonty)  10,4  3,3 
VÝDAJE CELKEM  46,9 250,5  154,8 
závazky celkem  11,2  49,0 
pohledávky  10,4  1,5 
zůstatek k 31.12. 14,4 6,9  22,7 
 
Z tohoto přehledu hospodaření vyplývá, že z příspěvků na opravu bočního oltáře P. Marie a na 
zebezpečovací zařízení zbylo v roce 2008 8,5 tis Kč. V roce 2009 se nedostávalo 16,5 tis Kč. 8 
tis Kč tak platila farnost. Nedostatek finančních prostředků bylo řešeno půjčkou. Splacení 
půjčky bude následovat po zamýšleném prodeji fary. 
 



 
 
 
 
 
co se nám podařilo: 

- uspořádat ve spolupráci 
s Městem Kaplice akci v rámci 
projektu „Poutní místa na 
Malši“ s programem, který 
vytvořily děti z hodin 
náboženství v Kaplici 

- zprovoznit nově nainstalované 
varhany (díky V. Markovi) 

- několikrát v roce uskutečnit bohoslužby 
- připravit pouť rodáků  

 
co se nám nepodařilo: 

-  prohloubit vztah k rodákům 
 
výhled – budeme se snažit: 

- pořádat koncerty 
- pokračovat v konání mariánsky zaměřených bohoslužeb (májová, růženec…) 
- navázat lepší vztahy s německy  mluvícími rodáky 

 

ve farnosti se uskutečnil 1 křest. 

 

CETVINY 2008 údaje v tisících Kč  2009 
zůstatek k 1.1. 0,0  0,3 
Sbírky     0,0  10,3 

Příspěvky na opravy – varhan 
kraj 
24,5 

 

přijatá půjčka 26,4  8,5 
dary  0,3   
PŘÍJEM CELKEM   51,2  18,8 
opravy varhan  50,0  2,4 
daně  (z nemov.) 0,1  0,1 
elektřina kostel 0,8  0,5 
ostatní výdaje   0,1 
  razítko 0,2 
poplatky bance   0,8 
splátky půjčky   13,0 
VÝDAJE CELKEM 50,9  17,1 
závazky celkem 26,4  21,9 
pohledávky 0  0 
zůstatek k 31.12. 0,3  2,0 



 
 
 
 
co se nám podařilo: 

- pokračovat v ekumenických bohoslužbách a 
navazovat hlubší vztahy, pokračovat 
v společných ekumenických biblických 
hodinách 1x za měsíc 

- opět uspořádat křesťanský ples (díky hl. slečně 
Králové) 

- zavést pomůcku k lepšímu prožití postní doby (křížky s postními úkoly) 
- uspořádat postní duchovní obnovu (P. Libant z Nových Hradů) 
- účastnit se akce „poutní místa na Malši“ a přispět do programu 
- pokračovat v tradici velikonočních večeří na Zelený čtvrtek a modlitby 

v Getsemanské zahradě (tentokrát s promítáním meditativních obrazů) 
- pokračovat ve výtvarném kroužku dětí na faře (díky pí. Peroutové), který např. 

vytváří výzdobu oltářů na Boží Tělo 
- uspořádat 1. sv. přijímání a vytvořit kulisy pro kázání, připravit pohoštění  
- připravit několik večerů poezie s poslechem duchovní hudby 
- uspořádat přijetí a občerstvení pro německy mluvící rodáky i s prohlídkou Historické 

expozice Kaplicka a setkáním se zástupcem Města 
- organizovat akce pro děti (2x pobyt na Ktiši, dětská vikariátní pouť, křesťanský tábor 

– s vyšebrodskými), táborák na faře k začátku prázdnin  
- oslavit i přes nepřízeň počasí poutní slavnost apoštolů Petra a Pavla s odpoledním  

programem pro veřejnost (vystoupení hud. kapel, dětské divadelní představení, 
varhanní koncert) – ve spolupráci s Městem 

- účast mladých na Charismatické konferenci v Brně 
- uspořádat zájezd pro mladé na setkání mládeže v Medugorii  
- uspořádat I. farní den – setkání farníků z celého našeho obvodu (Kaplicko) 
- zorganizovat pouť na setkání s papežem 
- obnovit provoz v dětské klubovně na faře  
- znovu uspořádat ekumenické adventní putování po rakouských klášterech (díky 

Květě Lauterbachové-Pohlhammerové) 
- udržet počet dětí na náboženství (32) – díky katechetce Štěpánce 
- uvést do provozu internetové stránky farností (díky Jakubovi Novotnému) 

 
co se nepodařilo:    (je to podobné jako loni) 

- pokračovat v konání farních vycházek (ujme se toho někdo?) 
- uspořádat „farní dovolenou“ – týden společně 
- přitáhnout více dětí na bohoslužby (bylo by dobře použít při dětských bohoslužbách 

více dramatických prvků a zajistit účast katechetky, která bydlí mimo Kaplici, bylo 
by dobře na každou dětskou mši sv. vyrobit lístečky s pozvánkou a rozdat je dětem, 
příp. rodičům – tam, kde je naděje, že přijdou ) 

- zvýšit počet ministrantů 
- zorganizovat bohoslužbu pro nemocné a starší s udílením svátosti pomazání 

nemocných 
 



- zvýšit počet účastníků biblických hodin 
- zvýšit počet členů chrámového pěveckého sboru 
- zorganizovat ekumenické sportovní utkání 
- zajistit účast dětí na táboráku k začátku nového školního roku 
- nezvyšovat zadluženost farnosti 

 
výhled - budeme se snažit: 

- napravit to co se nepodařilo (viz výše) 
- pokračovat v opravě kostela 
- znovu se pokusíme zorganizovat společnou dovolenou farníků 
- zorganizovat pouť či zájezd v letních měsících (nabídne se někdo?) 
- vytvořit společenství manželů a rodin 
- vytvořit společenství dětí (doufám v pomoc pastor. asistentky) a ministrantů ze všech 

našich farností 
- zlepšit hospodaření farnosti a získat více finančních prostředků 

(pokud se prodá fara v Blansku – část fin. prostředků dostane i tato farnost) 
-  znovu uspořádat Farní den a obohatit jej o vystoupení dětí, zpěv mladých 

představení jednotlivých farností, příp. o scénky nebo promítání 
- uspořádat 1. sv. přijímání 
- do programu poutních oslav (27.6.) vložit i krátké duchovní slovo 
- dovybavit klubovnu (s pomocí sponzorů z Německa) 

 

Pro dobré fungování farnosti je třeba, aby se co nejvíce farníků zapojilo do služeb farnosti. 
Přináší to radost nejen farnosti a jejímu správci, ale i tomu kdo se zapojí a především Pánu. 
Vzpomeňme na jeho podobenství, když hledal plody na fíkovníku, ale nenašel nic než listy. 
Strom pak uschl. Něco podobného hrozí i jakékoliv společnosti i jednotlivci. Dalším důle- 
tým úkolem je upevňování našich vzájemných vztahů – návštěvami, rozhovory, zvaním se  
na kávu, čaj. Budu velmi rád pokud i mne pozvete. Naší cílem je farnost na způsob rodiny. 
Pomozte ji vytvářet. Lidé kolem nás jen tehdy uvěří, budou-li vidět Lásku Boží na nás.  pš 
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ROK k řty svatby poh řby svátost 
nemocných 

první 
přijímání 

děti na 
náboženství 

počet lidí 
v kostele 

1993 33 6 31 10 16 53 140 
1994 25 2 34 5 12 63 140 
1995 17 3 26 -  49 140 
1996 24 8 22 1 13 54 140 
1997 20 3 25 2 10 37 120 
1998 16 9 27 14 7 31 130 
1999 16 3 41 2 20 51 130 
2000 25 2 32 2 8 31 130 
2001 26 2 31 1 8 30 125 
2002 15 2 30 1 3 29 125 
2003 18  33 2 3 ? 125 
2004 12  26 1 7 ? 100 
2005 18  33 3 4 35 110 
2006 34 9 20 2 5 33 110 
2007 42 5 23 4 8 39 110 
2008 20 3 22 3 - 35 110 
2009 24 2 18 1 6 32 100 



 
KAPLICE hospodaření rok: 2007 2008 2009 Poznámky (k r. 2009)

zůstatek k 1.1.   5,5 195,2 15,9  
PŘÍJMY 

Sbírky: vybrané celkem 
zůstávající kurzívou: 

103,9 
89,8 

86,6 
73,7 

96,5 
77,8 

 

dary 27,0 15,3 18,7 včetně darů na ples 
Příspěvky – diecézní, obecní, státní 400,0 10,5 220,0 obec: 50, stát 170 
prodej majetku   19,6 kousek zahrady 
příjmy z plesu (bez nákladů) 20,2 21,8 21,8  
nájemné 29,2 8,4 7,8  
půjčka-mezifarní  (příjem peněz) 32,3  70,8 89,2  
půjčka-splátka přijatá  2,2  4,5  
PŘÍJEM CELKEM 614,8 213,3 478,1  

VÝDAJE: 
bohoslužebné 19,2 24,1 23,3  
opravy kostela 21,2  245,5 oprava sev. stěny kostela 
opravy fary a zařízení 223,5 232,8 6,4  
náklady na ples 13,7 19,4 23,5  
elektřina kostel 28,3 8,5 18,2  
fara: el.,plyn,voda,topení 80,6 96,4 114,2  
obyvatelé fary zaplatili:(odečíst!) 82,1 88,7 101,6  
telefon+poštovné 24,5 20,6 20,9  
provoz kopírky+kancel. potřeby 21,8 12,9 23,2  
nábytek  3,6 11,7 0,9 židle 

různé věci 33,9 17,1 46,3 
 počítač 9,7;programy 
4,7;ozvučení v kostele 
29,3 

knihy a kazety 22,5 33,8 11,9  
časopisy 13,0 7,2 16,8  
občerstvení – farní akce 6,2 6,2 11,5  
pojistné 8,6 4,4 4,4  
děti Ktiš+zájezdy 9,6 19,1 2,2  
dárky + charitativní výdaje 6,3 2,9 0,6  

  podíly okol. farn. na režii (odečet) 60,0 90,0 19,5  
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 14,1 12,9 18,7  
do fondů na biskupství-havar.+stav. 5,1 5,1 5,1  
odvod 50% z prodeje na biskupství   9,4 za prodej části zahrady 

výdaje ostatní 11,4 9,9   7,5 
např.: hudební produkce 
6,revize has.př. 0,5; … 

mezifarní půjčka (výdej peněz)  26,4   
VÝDAJE CELKEM 425,0 392,7 488,6  
závazky (půjčky přijaté) celkem 392,5 463,3 552,5  

pohledávky (půjčky vydané) celkem 0,0 26,4 21,9  
zůstatek k 31.12. 195,2 15,9 5,4  
 



 
 
 
 
 
 
co se nám podařilo: 

- konat velikonoční večeři 
- konat táboráky pro děti a dětskou vánoční besídku u 

jesliček 
- začít s opravou pláště kostela 

 

co se nám nepodařilo: 
- zorganizovat společné akce s dětmi z hodin náboženství, které vede kazatel 

evangelické církve 
- udržet pravidelné schůzky společenství 
- zorganizovat o poutní slavnosti koncert, který by přitáhl lidi 
- vytvořit přitažlivější podobu „půlnoční“ mše sv. o Vánocích (počet lidí stále ubývá) 

 

výhled – budeme se snažit: 
- uskutečnit to co minulý rok nevyšlo (zvl. obnovit schůzky ve společenství) 
- konat v kostele i přitažlivý kulturní program 
- pokračovat v opravě pláště kostela 

 

 
foto klenby kostela Sv. Jiljí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROK křty svatby pohřby Svátost 
nemocných 

První  
přijímání 

Děti na 
náboženství 

Počet lidí 
v kostele 

2001   3 1   14 
2002        
2003        
2004        
2005 5  1    15 
2006 6  3  5  15 
2007   1  1  15 
2008 1  3    15 
2009 1  3    15 



 
 

 
Farnost hodně finančních prostředků zapůjčila okolním farnostem, ale je naděje po prodeji 
fary v Blansku, že se tyto prostředky vrátí. 
 
 

D. DVOŘIŠTĚ hospodaření r 2007 2008 údaje v tisících Kč  2009 
poznámky k r.2007+2008 (2009)   poznámky k r. 2009  

zůstatek k 1.1. 270,9 122,5  41,5 
PŘÍJMY 

Sbírky     48,5 10,0  10,6 
 zůstávající sbírky 46,2 8,0  4,8 
prům. nedělní sbírka (bez mimoř.) 0,6 0,4  0,24 

Příspěvky na opravy 
M 

400,0 
M 300,0
O 100,0

Ministerstvo kultury (MK)
Obec (O)

500,0 
100,0 

úroky na běžném účtu 3,7 1,4  0,4 
splátky půjček 30,0 90,0  12,0 
dary 11,0 0,0   
PŘÍJEM CELKEM 493,2 501,4  623,0 

VÝDAJE 
bohoslužebné 1,5 0,3  0,9 
opravy kostela 519,3 451,5  600,1 
opravy ostatní  1,9 5,8  0,3 
daně  (z nemov.) 0,0 0,0  0,0 
elektřina kostel 2,0 1,5  1,8 
plyn kostel 0,4   1,0 
úklidové prostředky 0,4    
občerstvení (07-pro biřmovance) 8,6 0,4  0,2 
pojistné 1,7    
kabely 0,5  tapeta 0,8 
cestovné-náklady na dopravu 3,7 0,4  4,2 
hudba 5,6 razítko 0,2 
koberec 12,3 tabule na čísla písní 0,3 
poplatky bance 0,2 0,2  0,3 
   postní sbírka 1,2 
úhrada společné režie do Kaplice 20,0 0,0  0,0 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,3 2,0  4,6 
do fondů na biskupství-havar.+stav. 0,7 0,7  0,7 
ostatní výdaje 1,2 0,8  1,1 
půjčky vydané 59,3 118,8  35,0 
VÝDAJE CELKEM 641,6 582,4  652,7 
závazky celkem 0 0  0 
pohledávky 259,3 258,1  281,1 
zůstatek k 31.12. 122,5 41,5  11,9 



 
 
 
 

co se nám podařilo: 
- pokračovat v hodinách náboženství a 

v pobytech dětí na Ktiši 
- pokračovat se scházením ve 

společenství, kde se konají i biblické 
hodiny a promítání 

- uskutečnit křest dvou dospělých o 
velikonocích, obohatit kázání při velikonoční vigilii o promítání videa, pokračovat 
v konání večeře před Velikonoci a meditace v „Getsemanech“ 

- uskutečnit promítání filmu o Turínském plátně v kostele (bohužel ale bylo málo lidí) 
- uspořádat 1. sv. přijímání a následné občerstvení dětí na faře 
- pokračovat v konání táboráků  
- uspořádat slavnost otevření kaple v Bělé a setkání rodáků za účasti dvou biskupů, 

připravit občerstvení a připravit kapli na budoucí programy 
- uskutečnit adventní večer duchovní poezie a hudby 
- promítnout v kostele film o sv. Mikulášovi pro děti 
- uskutečnit setkání dětí u jesliček 
- dojednat opravu kanalizace na faře 

 

co se nám nepodařilo: 
- dokončit úpravy místnosti k setkávání na faře 
- začít programy v kapli v Bělé 

 

výhled – budeme se snažit: 
- připravit setkávání v Bělé 
- připravit vycházky do přírody 
- pokračovat v hudebních večerech s poezií 
- uskutečnit koncert v kostele 
- uskutečnit další promítání filmu v kostele 
- pokračovat v opravách fary a připravit opravu kostela 

 
 

statistika:  (dle dostupných  údajů) 
 
 

 ROK křty svatby pohřby svátost 
nemocných 

první 
přijímání 

děti na 
náboženství 

počet lidí 
v kostele 

M
a
lo
n
t
y
 

2001 5  2 5   47 
2002        
2003        
2004        
2005        
2006      5  
2007   2 4  8 30 
2008 2  6   8 35 
2009 6  2  2 8 35 

 



MALONTY hospodaření rok: 2007 2008 údaje v tisících Kč 2009 
poznámky k r. 2007+2008  poznámky k roku 2009  

zůstatek k 1.1. 200.6 155,9  6,4 
                                                                     PŘÍJMY  
Sbírky    sbírky zůstávající: 07: 6,7  
08:-25,0 

7,2 27,9 sb. zůstávající: 24,8 29,3 

úroky z účtu 1,9 1,3  2,4 
Příspěvky na opravy 
-biskupství 80, kraj 150 

230  biskupství 50  

nájemné 7,2 1,1 dar 228,2 
nový závazek  10,0   
PŘÍJEM CELKEM 246,3 40,3  309,9 

VÝDAJE 
bohoslužebné  0,6  0,8 

opravy- 2007-kostel a hřb.zeď 
2008 – projekt na opr. zdi 

250,8 1,8 
opr. střechy kostela 15 
opr. el.instalace kostel 2,7 

17,7  

- fara  22,1 drobné opr. 0,7 
daně     
elektřina kostel 0,8 3,2  6,0 
fara: elektřina, voda, topení, plyn 2,2 27,0  14,7 
úhrada ubytovaných - -1,8   
telefon+poštovné 9,4 4,6 dary a charitativ. výdaje 1,3 
osvětl.tělesa kostel 2,7  nástěnky 0,3 
občerstvení 0,1 0,4  0,6 
pojistné 1,7 0,0  0,0 
poplatky bance 1,7 1,6  1,7 
koberec do kostela 13,6  koberec do farní místnosti 3,0 
plyn. kamna 3,8   2,6 
varná konvice 0,6  židle do farní místnosti 5,4 
reprodukční zařízení  5,0   
příspěvek na výlet dětí  0,9   
časopisy  0,8   
úhrada společné režie do Kaplice 0,0 40,0  0,0 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 0,5 2,9  4,5 
do fondů na biskupství-havar.+stav. 1,4 2,0  1,0 
výdaje ostatní 1,7 1,1  2,6 
splátka závazku    10,0 
poskytnutá půjčka  77,5  67,9 
VÝDAJE CELKEM 291,0 189,7  140,8 
závazky celkem  10,0  0 
pohledávky celkem  77,5  145,4 
zůstatek k 31.12.2007 155,9 6,4  175,5 
 
Farnost dost finančních prostředků půjčila okolním farnostem, ale s prodejem fary v Blansku 
by se to mělo vyrovnat. Další informace na setkání farní rady. 
 



 
 
 
 
 
co se nám podařilo: 

- udržet setkávání na faře a konat biblické 
hodiny o sv. Pavlovi a promítání nábož. 
filmů 

- pokračovat v opravě kostela (udělala se 2. 
polovina střechy a část omítky boční str.) 

- konat táboráky pro děti 
- založit skupinku dětí (účastnila se i Tříkrálové sbírky), ale po odchodu pastorační 

asistentky Jitky Bláhové se setkání nekonají 
- připravovat táboráky pro děti (jsou oblíbené) 
- společně oslavit s německy mluvícími rodáky poutní oslavu 
- pokračovat v rekonstrukci elektroinstalace na faře 
- připojení fary na kanalizaci 

co se nepodařilo: 
- dokončit rekonstrukci elektroinstalace na faře  
- uspořádat koncerty, či jiné kulturní akce v kostele 
- pokračovat v dětském společenství 

 

výhled – budeme se snažit: 
- konat koncerty, příp. i jiné kulturní a vzdělávací akce v kostele 
- založit společenství rodin 
- obnovit schůzky s dětmi a uspořádat 1. sv. přijímání 
- obohatit táboráky hodnotným programem 

 

O
m
le
n
ic
e
 

ROK křty svatby pohřby svátost 
nemocných 

první 
přijímání 

děti na 
náboženství 

počet 
lidí v 

kostele 
1993 - - -     
1994 - - 2    10 
1995 - - - - - - 10 
1996 1 - 1 - - - 15 
1997       13 
1998 1      10 
1999 2     9 18 
2000 1     15 15 
2001   2   15 15 
2002 4 1     15 
2003       12 
2004       12 
2005       12 
2006    1 1  16 
2007 2 1 1 2 - - 15 
2008 2 - - - - - 15 
2009 1      15 

 



OMLENICE hospodaření rok: 2007 2008 2009 v tisících Kč 
zůstatek k 1.1. 103,6  81,1 29,5 pozn. k roku 2009: 
Sbírky     
zůstávající:07-17,6 a 08-22,1 

20,3 24,9 17,6 zůstávající: 14,0 

úroky, dary 0,8 1,0 42,0  
Příspěvky na opravy:  
 

500,0 1100,0 600,0 100-obec, 500-stát 

nájemné 23,0 25,5 13,5  
ostatní příjmy  0,3   
nový závazek  70,0 12,0  
PŘÍJEM CELKEM  544,1 1221,7 685,1  
VÝDAJE bohoslužebné 0,7 0,7 0,3  
opravy fara:  11,6 25,6 6,5 elektroinstalace 
opravy kostel 500,0 1110,0 610,0  
daně  (z nemov.) 0,7 0,7 0,9  
elektřina kostel 3,5 2,2 3,0  
fara: elektřina, topivo, plyn  14,5 116,4 30,4  
úhrada ubytovaných (odečíst) -20,2 -17,5 -76,0  
odvoz odpadu 0,5 0,5 0,5  
08-vodoinstal.materiál, 09-lampy 1,5 1,3 2,3 cestovné (pastor. asist.) 
08-el.svíčky, 09-pošt. schránka 0,5 0,3 4,0 vyčištění septiku 
08-audiozařízení, 09-rohož 3,1 1,0 10,0 zapojení nového el.měru 
08-boiler,09- koberec 2,3 7,7 3,8 pohovka 
08-plynová kamna 2,9    
09-čerpadlo  5,0   
09-kuch. linka  2,5   
občerstvení 0,5  0,5  
pojistné 5,5  5,5  
úhrada společné režie do Kaplice 20,0 10,0   
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,7 2,8 4,6  
do fondů na biskupství-havar.+stav. 1,0 1,0 1,0  
odvod na biskupství z nájmu (3 roky)   18,0  
výdaje ostatní 1,4 2,0 2,2  
splátka závazku   65,1  
nová pohledávka 13,9 1,2 21,5  
VÝDAJE CELKEM  552,7 1273,4 714,1  
závazky celkem  70,0 16,9  
pohledávky celkem 144,1 145,3 166,7  
zůstatek k 31.12. 81,1 29,5 0,5  
 
pozn. pro správné vyhodnocení rentability ubytovávání na faře je třeba vzít ještě v úvahu 
příjem plynoucí z nájmu a odvedené práce na faře. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
co se nám podařilo: 
- Občanské sdružení Terezie 

zorganizovalo brigádu na úklid sutě a 
nepořádku v kostele a instalovalo zde 
výstavu o historii kostela 

- podařilo se opět připravit poutní 
bohoslužbu a koncert pro veřejnost 

- uskutečnilo se setkání s německy mluvícími rodáky 
- O.s. Terezie navázalo kontakt s panem Altmanem a domluvilo další spolupráci, zvláště 

s výměnnými pobyty k naučení řeči (němčině i češtině) Udělal se významný krok 
k budování Centra smíření kultur 

- do hlavních prázdnin se dařilo scházení se s dětmi, uskutečnil se i táborák s hojnou účastí, 
po prázdninách se však schůzky neobnovily, částečně i kvůli ztrátě místnosti – klubovny, 
kterou nám do té doby poskytl obecní úřad. 

- uspořádat tři křestní obřady ve hřbitovní kapli 
- zahájit opravu střechy kostela – presbytáře (vydalo se pře ½ mil. Kč) 
 
co se nám nepodařilo: 

- obnovit schůzky dětí po prázdninách 
- zavést pravidelné bohoslužby v kapli na hřbitově 

 
výhled – budeme se snažit: 

- uskutečnit to co minulý rok nevyšlo (zvláště scházení se s dětmi a pravidelné 
bohoslužby nebo hovory o bibli) 

- připravit poutní bohoslužbu   
- zorganizovat koncert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto z rekonstrukce trámoví a latí nad presbytářem kostela 
sv. Linharta 
                                                                      Foto vpravo připomíná 
(foto převzato z webu obce P. Ves)              odstranění věže r. 2008(kvůli nebezpečí sesunutí).  
 
Farnost v rámci vzájemné pomoci mezi sousedními farnostmi půjčila celkem dost peněz, 



 
Farnost v rámci vzájemné pomoci mezi sousedními farnostmi půjčila celkem dost peněz, 
ale podpořila tak ty farnosti, kterým by se jinak finance nedostávaly. 
 
 
 

POHORSKÁ 

VES 
2007 HOSPODAŘENÍ 2008 

údaje 

v tisících 
 2009 

zůstatek k 1.1. 0,0  210,3  137,9 
PŘÍJMY 

Prodej pozemku    210,0  283,0   
Příspěvek z bisk.-na 
o. střechy 

40,0 
přísp. z biskup. 50,00

Min.kultury 405,0 

Příspěvek obce na o. 
střechy 

20,0 
přísp. z Min.kult. 150,0 

Obec 50,0 

dary 0,7     
úroky na běž. účtě   0,2  0,1 
přijatá půjčka 0,1    150,5 
splátky půjček   100,0  98,5 
PŘÍJEM CELKEM 270,8  583,2  704,1 

VÝDAJE 
  bohosluž. výdaje 0,2  0,5 
  daň z převodu n. 15,6   
  dárky rodákům 0,5  0,3 
oprava střechy 
kostela 

60,4 oprava kostela 217,4  567,9 
občerstvení (táborák) 0,1    1,0 
  katastr 1,1  0,3 
  knihy 2,1   

  
výlet do Prahy-cesta 
vlak 

1,3 cestovné-
past.asistentka 

1,1 

  
výlet-vstupné+další 
jízdné 

2,8 
razítko 0,2 

  úklid. prostředky 0,3   
  ZOO Hluboká-výlet 0,4 pouť-hudba 3,6 

  
podíl na spol. režii do 
Kaplice 

40,0 
 9,5 

  ostatní výdaje 0,2   

  
odvod z prodeje na 
biskupství 

103,7 
 137,0 

  vydané půjčky 270,0  51,0 
    splátky půjček 0,1 
VÝDAJE CELK. 60,5  655,6  772,5 
závazky celkem 0,1  0,1 biskupství 150,0 
pohledávky celkem   170,0  121,9 
zůstatek k 31.12. 210,3  137,9  69,5 

POHORSKÁ 

VES 
2007 HOSPODAŘENÍ 2008 

údaje 

v tisících 
 2009 

zůstatek k 1.1. 0,0  210,3  137,9 
PŘÍJMY 

Prodej pozemku    210,0  283,0   
Příspěvek z bisk.-na 
o. střechy 

40,0 
přísp. z biskup. 50,00

Min.kultury 405,0 

Příspěvek obce na o. 
střechy 

20,0 
přísp. z Min.kult. 150,0 

Obec 50,0 

dary 0,7     
úroky na běž. účtě   0,2  0,1 
přijatá půjčka 0,1    150,5 
splátky půjček   100,0  98,5 
PŘÍJEM CELKEM 270,8  583,2  704,1 

VÝDAJE 
  bohosluž. výdaje 0,2  0,5 
  daň z převodu n. 15,6   
  dárky rodákům 0,5  0,3 
oprava střechy 
kostela 

60,4 oprava kostela 217,4  567,9 
občerstvení (táborák) 0,1    1,0 
  katastr 1,1  0,3 
  knihy 2,1   

  
výlet do Prahy-cesta 
vlak 

1,3 cestovné-
past.asistentka 

1,1 

  
výlet-vstupné+další 
jízdné 

2,8 
razítko 0,2 

  úklid. prostředky 0,3   
  ZOO Hluboká-výlet 0,4 pouť-hudba 3,6 

  
podíl na spol. režii do 
Kaplice 

40,0 
 9,5 

  ostatní výdaje 0,2   

  
odvod z prodeje na 
biskupství 

103,7 
 137,0 

  vydané půjčky 270,0  51,0 
    splátky půjček 0,1 
VÝDAJE CELK. 60,5  655,6  772,5 
závazky celkem 0,1  0,1 biskupství 150,0 
pohledávky celkem   170,0  121,9 
zůstatek k 31.12. 210,3  137,9  69,5 



 
 
 
 
co se nám podařilo: 

- zavést opět výuku náboženství ve škole (díky katechetce Růženě Otové) 
- založit dětské společenství, které se schází na faře (v počtu 7-10) díky Gábině 

Pechové. Děti se také účastnili tříkrálové sbírky 
- konat táboráky pro děti – na začátku prázdnin a na začátku školního roku 
- podílet se na oslavách 750. výročí první historické zmínky o obci a o kostele. Při 

nich byl požehnán obecní prapor a znak v kostele, za doprovodu varhanní hudby 
v podání sl. Havlíčkové 

- v kostele připravit nástěnky k tomuto výročí 
- v kostele vytvořit prostor pro občerstvení, výstavky a knihy (lavice ještě nejsou zcela 

upraveny) 
- v kostele rozšířit osvětlení vchodových prostor (není zcela dokončeno) 
- připravovat táboráky pro děti (jsou oblíbené) 
- začít s promítáním filmů (první – O sv. Mikuláši) 
- dokončit úpravu společenské místnosti pro scházení se dětí i dospělých 
- začít se schůzkami dospělých na faře (l x za měsíc) 
- vytvořit podmínky pro ubytování dvou rodin s dětmi na faře – vybudování 

sprchového koutu, zlepšení vodoinstalace, obnova odpadů, zavedení tzv.“nočního“ 
proudu – zlepšení elektroinstalace na faře 

- uspořádat několik koncertů (v létě, při pouti, vánoční) 
- začít s opravou střechy a věže 

výhled – budeme se snažit: 
- pokračovat ve všem dobrém a nedokončené věci dokončit 
- sehnat sponzora na úhradu nákladů spojených s úpravami na faře 

 

ROK k řty svatby pohřby Svátost 
nemocných 

První  
přijímání 

Děti na 
náboženství 

Počet lidí 
v kostele 

1994   1    8 
1995 1  2    8 
1996 3 1 2    8 
1997 4      12 
1998 3   1   8 
1999   1 1   10 
2000 1  1    10 
2001 1  1    6 
2002       6 
2003 2 1 1    6 
2004 1      5 
2005       5 
2006 1     4 7 
2007 2 1    4 7 
2008       7 
2009    1  2 5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROŽMITÁL N. Š. 

hospodaření 
2007 2008 2009 údaje v tisících Kč 

zůstatek k 1.1. 4,4 3,2 11,0  
PŘÍJMY 

Nájemné     1,9    
Sbírky 19,5 10,9 18,9  
Sbírky zůstávající 17,5 9,3 17,5  
Prům. sbírka 0,22 0,23 0,18  
Příspěvek obce   10,0 100,0 37,0  
- Jihoč. kraje  350,0   
- Min. kultury  900,0   
- Biskupství ČB  50,0 388,0  
dary   40,2  
náhrady škod 16,7    
úroky  0,1   
přijatá půjčka 12,5 152,0 1075,3  
PŘÍJEM CELKEM 60,6 1563,0 1559,4  

VÝDEJ 
bohoslužebné 1,4 1,3 4,3  
opravy kostela 33,6 1428,4   80,5  
mříž do kostela   75,8  
opravy fary   76,4  
daně  0,5 0,7  
el. kostel 1,6 2,4 2,3  
el.,voda, otop fara 9,2 22,7 63,4  
ubytovaní uhradili - 4,0 -5,5 -51,7 (odečet) 
koberec 7,7  1,0 -popelnice 
el.svíčky+kabely 0,6  1,3 -záclon. tyče 
   1,1 -přísp. na telef. 
   0,6 -zámky 
   0,5 -svítidlo 
   4,0 -vývoz jímky 
občerstvení (táborák) 0,4 0,1 0,5  
pojistné 5,5 2,7 2,7  
odvedené sbírky  2,0 1,6 1,4  
do fondů na biskupst. 0,8 0,8 0,8  
ostatní výdaje 0,6 0,2 3,9  
půjčka vydaná   70,0  
splátka půjčky 2,4 100,0 1036,4  
VÝDAJE CELK. 61,8 1555,2 1375,9  
závazky celkem 12,2 64,2 101,4  
pohledávky celkem   68,3  
zůstatek k 31.12. 3,2 11,0 194,5  



 
 
 
 
 
co se nám podařilo: 

- zavést scházení se ve společenství 
přímo v Rychnově 

- zrekonstruovat sakristii a upravit ji na 
místnost ke schůzkám 

- uklidit předsíňku s bočním vchodem, 
kde je hezký kamenný portál 

- rozšířit a zkvalitnit osvětlení v kostele 
- připravit setkání rodáků 
- připravit dětskou besídku u jesliček o Vánocích 
- uspořádat varhanní koncert a poutní oslavu patrona kostela sv. Ondřeje 
- vykonat tříkrálovou sbírku (díky F. Labašovi a pí. Kletzembaureové) 

co se nám nepodařilo:  
- zorganizovat více akcí pro děti (táborák apod.) 
- oslovit rodiny, které v uplynulé době nechaly pokřtít své děti 
- uspořádat více koncertů v kostele 
- navázat bližší vztahy s něm. mluvícími rodáky 

výhled – budeme se snažit: 
- uskutečnit to co minulý rok nevyšlo 
- konat v kostele i přitažlivý kulturní program 

 
SVATÝ KÁMEN 
co se nám podařilo: 

- udržet první soboty se mší sv. 
- konat občas varhanní i jiné koncerty 

výhled – budeme se snažit: 
- více propagovat první soboty se mší sv. – i na rakouské straně 
- znovu zavést posezení a občerstvení po bohoslužbě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROK křty svatby pohřby Svátost 
nemocných 

První  
přijímání 

Svatý 
Kámen – 
lidi v 
kostele 

Počet 
lidí ve 
farním 
kostele 

2001   1   160 9 
2002        
2003        
2004        
2005      30 15 
2006 2  3    15 
2007 1  1    15 
2008 5 1 1   15 15 
2009 1 1 1   15 15 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYCHNOV N.M. 

hospodaření 
2007 2008 2009 údaje v tisících Kč 

zůstatek k 1.1. 9,8 25,6 21,4  
PŘÍJMY 

Sbírky Rychnov 11,7 
25,6 

~15,5  
Sbírky Sv.Kámen 13,7 ~18,6  
Sbírky zůstávající  24,4 24,9   
Prům. sbírka Ry 0,2 0,3 0,4  
Příspěvek obce   40,0    
- Jihoč. kraje 25,0    
- Min. kultury   90,0  
- Biskupství ČB 38,0    
dary 25,0 10,0   
náhrady škod 5,0    
úroky 0,4 0,2 0,1  
přijatá půjčka  25,2 30,3  
splátky vydané půjčky 20,0 5,2   
PŘÍJEM CELKEM 178,8 66,2 154,5  

VÝDEJ 
bohoslužebné 0,3 0,7 1,3  

opravy Rychnov 
129,4 
244,8 

319,0 
54,4 

62,9 
7 26,5 

8 100,1 

1-střechy, 2 varhany, 
3boč.dveře, 4 malby PM+J, 
o. okapů,5 restaur. průzkum 
6 malování sakristie 
7 opr.podlahy sakristie 
8 el.zabezpečovací zařízení 

opravy Sv.Kámen 19,7 420,6  

el. kostel   0,5  
el. kostel Sv. Kámen  5,5 6,9  
popl. za připojení el. 12,5  0,4 - razítko 
plyn  0,4  0,4  
osvětlení kostel Ry  2,8 17,5  
tisk obr. Madony z Cetv.  4,1 0,6 - akce pro děti 
poplatky bance 1,3 1,5 1,5  
občerstvení   1,8 0,1  
pojistné 1,7 3,3 3,3  
odvedené sbírky  1,0 0,7 0,8  
do fondů na biskupství 0,5 0,5 0,5  
podíl na spol. režii do Ka 20,0  0,7 - zámky 
ostatní výdaje  1,0   
půjčka vydaná 41,4 4,5 4,3  
VÝDAJE CELK. 163,0 70,4 168,3  
závazky celkem  30,2 55,5  
pohledávky celkem 21,4 20,7 20,0  
zůstatek k 31.12. 25,6 21,4 7,6  



 
 
 
 
 
co se nám podařilo: 

- provést opravu střechy a 
znovuvybudování věžičky kostela 

- díky iniciativě Rakušanů vybavit 
presbytář okny a dveřmi 

- pokračovat v tradici mší sv. o 
Velikonočním pondělí 

- díky iniciativě p. Altmanna a Rakušanů uspořádat v září pouť 
a o Vánocích rakousko-české setkání s hudbou a občerstvením 

- díky o.s. Terezie, navázat spolupráci s Rakušany 
 
co se nám nepodařilo: 

- uspořádat více bohoslužeb, koncertů a akcí v kostele 
- oslovit ty, kteří by v obci měli zájem spolupracovat 

 
výhled – budeme se snažit: 

- uskutečnit to co minulý rok nevyšlo 
- konat v kostele i přitažlivý kulturní program 

 
 
Ve farnosti zatím není vytvořena skupina farníků, ale zdá se, že se to v nejbližších  
letech změní. Zatím se zde také nekonají křty, svatby apod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POHOŘÍ na Šumavě 2008 údaje v tisících Kč  2009 
zůstatek k 1.1. 0,0  50,3 
Sbírky     0,0  0,5 
Příspěvky na opravy – biskupství 50,0 Příspěvek z Jihoč. kraje 250,0 
Příspěvky na opravy – Min.kultury 665,0  300,0 
Úroky z účtu 0,2   
dary  15,3   
přijatá půjčka 95,0  250,0 
PŘÍJEM CELKEM 825,5  800,5 
opravy kostela 740,0  576,5 
ostatní výdaje 0,2  0,4 
splátky půjčky 20,0  200,0 
poskytnutá půjčka 15,0   
VÝDAJE CELKEM 775,2  776,9 
závazky celkem 75,0  125,0 
pohledávky 15,0  15,0 
zůstatek k 31.12. 50,3  73,9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nový rok začal v našich farnostech samozřejmě bohoslužbou, která nám připomíná mateřství 
Panny Marie. Maria zrodila do tohoto světa našeho Pána a Boha Ježíše Krista. I my jsme stále  
povoláni přivádět Krista do světa. Děje se tak i skrze hudbu. Na Nový rok se konal na Svatém 
Kameni varhanní koncert v podání Kurta Pohlhammera. Průvodní slovo přednesla jeho man- 
želka Květa. Varhany jsou pro množství píšťal symbolem harmonie, jíž si jistě všichni přejeme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokoj přišli popřát do našich domácností v lednu i tříkráloví koledníci, sbírající finance pro 
Charitu. Podrobněji se o sbírce zmiňujeme na charitní stránce našeho časopisu. Tyto fotky 
jsou z Dolního Dvořiště (vlevo) a Rožmitálu, kde s dětmi chodila J. Králová a Jakub Novotný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V pátek 15. ledna byl v Kaplici oficiálně přijat do přípravy na křest nový katechumen -  
Štěpán Doušek. Boží slovo tohoto dne hovořilo zrovna o povolání – Matouše, Abraháma 
a Saula. Výborně se tedy hodilo. Doufám, že Štěpán se vám brzy v časopise více představí. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekumenické bohoslužby se letos opět vydařily. První proběhla u evangelíků v neděli 10.1. 
Kázal P. Pavel a mluvil o hlavním tématu týdne modliteb - o svědectví. Svědek musí sám nej- 
prve něco prožít (oslovení Bohem, společenství …) aby mohl svědčit svému okolí. I Ježíšův 
křest byl zážitkem – Ježíš si znovu hmatatelně uvědomil své synovství vůči Bohu Otci. Svěd- 
kem tohoto zážitku byl Jan Křtitel. Naše evangelizace bude jen tehdy přesvědčivá, když spolu 
něco prožijeme, když budeme hovořit nejen teoreticky o víře, ale o našem prožívání víry. 
Druhá ekumenická bohoslužba v neděli 17.1. byla v řeckokatolickém ritu. Kázal otec Ruslan. 
Mluvil o tom, jak se musíme občas něčeho svého vzdát, abychom měli k sobě blíž. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při poslední ekumenické bohoslužbě kázal ev. farář Daniel. Mluvil o zážitku učedníků. I my 
zažíváme Ježíšovu přítomnost při společné četbě Písma a u stolu, kde se dělíme o pokrm. Na 
závěr byla přečtena hezká meditace s přímluvnými modlitbami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po bohoslužbách byla ještě chvíle k rozhovoru a malému občerstvení. I to je stejně důležité 
jako bohoslužba. Škoda, že na faru jen málokdo přišel. Tyto fotky jsou z evangelické Archy 
 



Charita Kaplice 
 

e-mail: info@charitakaplice.cz         www.charitakaplice.cz  
Charita Kaplice, Náměstí 42, Kaplice,  � 731 604 509,  č. účtu: 217333850/0300 

 
 
 

foto je z Rychnova nad Malší 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V prvních lednových dnech zorganizovala Charita Kaplice v našich farnostech opět 
tříkrálovou sbírku, která vynesla celkem 62.012,- Kč. Účastnilo se 16 vedoucích skupinek, 
tedy i 16 skupinek dětí. Děkujeme všem organizátorům a jménem potřebných těm, kteří 
jakkoliv finančně přispěli. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 
 

Otevřete oči a hledejte, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu účasti, trochu 
společnosti, trochu péče. Je to možná někdo osamělý, zahořklý, nemocný, nešikovný, pro koho 
můžeš něčím být. Je to možná stařec nebo dítě. Nenech se zastrašit, když musíš čekat nebo 
experimentovat. Buď připraven i na zklamání. Ukaž se lidem jako člověk. 

Albert Schweitzer 
 

Kaplice 31.393,- Kč 
Malonty 13.613,- Kč 
Pořešín   4.435,- Kč 
Blansko   2.163,- Kč 
Dolní Dvořiště   3.105,- Kč 
Omlenice   4.183,- Kč 
Rožmitál na Šumavě   1.887,- Kč 
Rychnov nad Malší   5.416,- Kč 
CELKEM  61.012,- Kč 



Oznámení 
 

 
���� SBÍRKA NA HAITI (17. a 24.1.) Jménem postižených zemětřesením na Haiti děkujeme 
všem, kteří přispěli. Sbírka zaokrouhlená nahoru na celé stovky byla odeslána přes biskupství 
na sbírkové konto České katolické charity - 35-1868350237/0100, VS 99999 
 

Blansko Malonty Kaplice Omlenice Rožmitál n.Š. 
Rychnov-

D.Dvořiště 
530,- Kč 1781,- Kč 4268,- Kč 1877,- Kč 530,- Kč 630,- Kč 

 
���� V neděli 21.2. se koná sbírka „Svatopetrský haléř“ což je sbírka do papežského fondu, 
z něhož papež pomáhá jménem církve potřebným lidem v celém světě. 
 
���� Videonahrávky z bohoslužeb budou k dispozici ve farní knihovně. 
 

SoutşÙ - kvíz 
 
1) Jaké povolání měl Lukáš 
a) písař   b)lékař    c ) právník 
 
2) Jaké povolání měl muž, kterého na cestě z Jeruzaléma do Gázy pokřtil Filip? 
a) lékař   b)místodržící c) komorník 
 
3) co znamená slovo Effata? 
a) rozsviť se   b) otevři se   c) zavři se 
 
4) Starozákonní král Achab byl vládce: 
a) celého království b) jižního (Judska)  c) severního (sever. Izrael) 
 
5) Kdo je v bibli hodnocen více než drahé perly: 
a) statečná žena       b) rodiče      c) přítel 
 
6) Jaká návrh učinil Petr při Ježíšově proměnění na hoře? 
a) postavit tam chrám b) postavit tam 3 stany  c) postavit tam dům 
 
 
Správná odpověď z minulého čísla: tajenka skrývá jméno sv. Kateřiny. Kateřina 
Alexandrijská (mučednice z přelomu 3. a 4. stol.) byla pro svou vzdělanost vybrána za 
patronkou knihovníků a učitelů.  
Test  1c, 2-omlouváme se za neuvedení správného jména: Simeon, 3a 
 
 



Humor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Teta má na starosti čtyřletého synovce. Připravila mu něco dobrého k obědu, a než se dají do 
jídla, zeptá se: „Tomáši, co říká maminka před jídle?ů 
Malý neodpovídá.  „Přece víš Tomáši, před jídlem?“ 
Tu vyhrkne: „Nepokecejte se, vy čuňata!“ 
 
Po vyučování přijdou dva chlapci za mladým kaplanem, že se ho chtějí na něco zeptat. 
„Jak s jmenuje místo, kde byli lidem zmateny jazyky?“ 
„Báběl“ 
„Jak se jinak nazývá Satan?“ 
„Ďábel“ 
„Jak se říká podzemnímu elektrickému vedení?“ 
„Kabel“ 
„Jak se jmenoval ten, co zabil Kaina?“ 
„Ábel.“ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Z farní matriky:    

 

 
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 

 
 
 

 

Citáty:   

 
 

 
Rozštěpení tvé církve to není tvá vůle.  

Dej, ať se s tímto rozdělením nikdy nesmíříme, 
dej nám fantazii a odvahu strhávat hradby, stavět mosty, překonávat oddělení, 

abychom se znovu stali jedno mezi sebou a s tebou.              
modlitba 

 

Neuctívej tady Krista v hedvábném rouchu, zatímco venku na ulici, kde hyne chladem 
a nahotou, se o něj nestaráš. Bůh nepotřebuje zlaté kalichy, ale zlaté lidi. 

Sv. Jan Zalatoústý - 5.stol. 
 

Odvážní dneška připravují normální činy zítřka. 
biskup Helder Camara 

 

Bližní není ten, koho mám rád, je to ten, kdo se ke mně přiblíží, bez výjimky. 
bl. Edit Stein 

 

V opravdové pochybnosti je někdy více víry než v našich vyznáních. 
A. Tennyson 

 

Mnozí lidé jsou tak hloupí, že všechno chápou.                                                 
Příslovíi 

Kaplice: Dolní Dvořiště  

Pohřby:  Křty:   

  8.1. Marie Homolková  5.12. Lenka Vaněčková  

13.1. Josef Mikeš           Michaela Placková  

29.1. Štefan Maroši  



 
 
 
 

                               i prodejna v Kaplici informuje 

          Franz Werfel: Píseň o Bernardetě   
 
 

V úspěšném románu autor sleduje nevyslovitelné radosti malé duše Bernardety i její utrpení 
v boji za tajemství jí zázračně zjevené. 
 

         Anselm Grün: Exercicie pro všední den 
 

S dvanácti meditacemi se můžete stáhnout do ticha a nechat se texty Bible a jejich výkladem 
inspirovat k osobní modlitbě. Obzvláště se k tomu nabízí doba postní 

 

          Anselm Grün: Půst 
 

Autor poukazuje na právoplatnost a nezbytnost postu pro zdravý a vyvážený duchovní růst 
z různých hledisek. 

 

           Max Kašparů: Malý kompas víry 
 

Publikace je určena každému, kdo hledá něco více, než už má, hledá nadstandard své 
existence, jiný smysl života.     
 
Statistické údaje knihovny za rok 2009                                                                           

 

Tržby v hotovosti (knihy, kalendáře, ostat. předměty) 11.631,- 
Počet nově zaevidovaných knih 85 
Finanční hodnota 11.137,- 
Počet nových CD 3 
- finanční hodnota 249,- 
Počet nových DVD 7 
- finanční hodnota 620,- 
Počet filmů (hodnota neuvedena) 1 
Počet výpůjček 127 

Počet nových čtenářů 11 
 
 

Půjčovní doba farní knihovny v Kaplici: 
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.    
M. Mazancová  



INFORMACE 
 

 

Mimofarní akce 
 

��� POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA NA KTIŠI s otcem biskupem P avlem Posádem 
pro mladé se koná o víkendu 19.-21.2. Přihlášky co nejdříve na: dczm@bcb.cz 
 

��� POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ MUŽE Bohoslovci 
Arcibiskupského semináře v Praze opět pořádají postní duchovní obnovu pro mladé muže od 
15 do 30 let, a to od pátku 5 do neděle 7. března 2010. Toto setkání s kapacitou 70 účastníků 
umožňuje mladým mužům prožít křesťanské společenství s katolickými vrstevníky ze všech 
českých diecézí.  
Tato duchovní obnova nabízí vyvážený program zahrnující modlitbu, přednášky, sport, film, 
hry, mši sv. a adoraci. Je možné přistoupit ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru. Nejen 
účastníci jsou náramně nadšení, ale také faráři a rodiny odkud pochází: mladí se vrací domů 
proměnění.  
Miloslav kardinál Vlk se vyjádřil takto: „Po zkušenostech, které jsem při těchto obnovách 
udělal, musím říci, že je to vynikající cesta pastorace povolání, protože ji dělají bohoslovci; 
tedy ti, kdo v procesu růstu v povolání jsou. Jsou nejen věkově blízcí těm, kdo přicházejí, ale 
mohou předávat čerstvé, autentické zkušenosti. Organizátoři jsou dobře připraveni, vystupují s 
lidskou i odbornou autoritou. A pak: i pro bohoslovce, kteří jsou organizátory, je to důležitá 
zkušenost pro jejich kněžský život a příprava pro pokračování v této pastoraci, až budou - dá-li 
Bůh - kněžími. Tuto akci vřele doporučuji všem mladým mužům."  
Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail: tammim@signaly.cz 
 

��� DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE se bude konat v pátek 26.3. od 18h a pak hl. 
program v sobotu 27.3. Na programu promluva otce biskupa, skupinky o různých tématech, 
bohoslužba. 
 

������������ SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ŽEN České Budějovice, modlitebna Adventistů 
sedmého dne (Fráni Šrámka 34) pátek 5.3.2010 v 18h. Je již mnohaletou tradicí, že se v únoru 
schází skupina žen z různých křesťanských církví. Důvodem těchto setkání je příprava na 
světový den modliteb, který se koná každý rok první pátek v březnu ve 180 zemích. Biblické 
texty, přímluvné modlitby, písně a promítání diapozitivů jsou součástí tohoto modlitebního 
večera a připravují je pokaždé ženy z jiné země světa Koná se také sbírka na konkrétní 
sociální projekt. V tomto roce se představí problémy i radosti afrického Kamerunu.  
 
Kaplice 
 

��� O POPELEČNÍ STŘEDĚ bude mše sv. v 17.30h 
 

��� ROZJÍMÁNÍ K ŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v  úterý a v neděli od 17h. 
 

��� NA STŘEDEČNÍM SPOLEČENSTVÍ budeme 24.2. v rámci biblické hodiny 
pokračovat v probírání listu Římanům . 
 

��� EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA se koná ve čtvrtek 4.3. ve sborovém domě 
Českobratrské církve evangelické ARCHA od 19h. Na programu je probírání listu apoštola 
Pavla Římanům. 
 
 
 



LITURGICK› KALEND¡ÿ 
 

ÚNOR 2010 

NEDĚLE   7.2. 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 1.t. 

Středa 10.2. Sv. Scholastiky, panny památka 

Čtvrtek 11.2. Panny Marie Lurdské nez.památka 

NEDĚLE 14.2. 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 2.t 

Středa  17.2. POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného postu žaltář 4.t. 

NEDĚLE  21.2. 1. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 1.t. 

Pondělí  22.2. Stolce sv. Petra, apoštola svátek 

NEDĚLE  28.2. 2. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 2.t. 

BŘEZEN 2010 

NEDĚLE   7.3. 3. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 3.t. 

NEDĚLE 14.3. 4. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 4.t 
 

Kaplice 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční ve středu 3.3. od 17.30h.  

 

Omlenice 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční ve čtvrtek 25.2. od 17h.  
 

Blansko 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční ve čtvrtek 11.3. od 17h.  

Rychnov 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční v pondělí 1.3. od 17h.  
 

Malonty 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční v úterý  2.3. od 17h. u Otů. 
 

Rožmitál 
 

��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční v sobotu 20.2. od 18h.  
 
 

KAŽDÝ JE ZVÁN NA VŠECHNY VE ŘEJNÉ SCHŮZKY FARNÍ RADY ZVÁN!  
 
 
 

Z jiných farností 
��� POUŤ DO ČENSTOCHOVÉ A DO KRAKOVA organizuje Klášter Božího 
Milosrdenství v Nových Hradech. Uskuteční se 18. – 21. března. Cena je 2600 Kč pro dospělé 
a 2000 Kč pro děti. Podrobnosti jsou na plakátku na nástěnce. Adresa pro přihlášky: 
Rodina Panny Marie Klášter Božího Milosrednství 386 301 324, 775 775 568 
info@klaster.cz     www.klaster.cz 

 
 



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 
Ekum. biblická hodina: 1. ST v měsíci v 18h fara, či 1. ČT od 19h u ev.v Arše  
mše svatá     8 h  v adventní době již v 7h  kostel 

Pátek 
mše svatá, pak adorace 18 h  let.čas 17.30 zim.čas kostel 
setkání mladých 19.15 fara Mše sv. v Domově pro seniory 15h 

 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! 

 

 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 16.2. a 2.3. 17h 

 

 OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara   

 NEDĚLE 
mše svatá 
/ boh.slova 

8 h  
v kostele 

Setkání na fa ře: 
Čt 1x za měsíc, nyní 25.2. 

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  18.2. 

18h  
let.čas 

17h  
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá  
nyní: 14.a 28.2. 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: 
21.2. a 7.3. 

11.15 Setkání v 17h:  
Pondělí:  1.3.   1. SO  v měsíci: mše sv.  nyní: 6.3.v 17h 

 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: 20.2.  

19h-l.čas 
18h-z.čas 

 

 POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta  

 Bohoslužby: 
připravují 
se 

v kapli na 
hřbitov ě 

Setkání d ětí 
zatím 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 

 
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 10,-Kč) Toto číslo vyšlo v neděli   14.2.2010 


