
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bratři a sestry! 
Podzim je časem nejen chmurných mlh a studeného zamračeného počasí. Je 

též časem, kdy se listy na stromech zbarví nejrůznějšími barvami a kdy sluníčko 
ukáže svět ze svého ostrého úhlu zase v jiném světle. Každé období má své kouzlo i 
své chmury. Všímejme si především věcí dobrých. Nehleďme jen na to, co se ztrácí a 
opadává, ale především na to co ještě máme. Na plody přírody i plody našeho života. 
Zanedlouho budeme v našich kostelích slavit díkůvzdání za úrodu. Buďme vděční za 
sebenepatrnější věci. Dokážeme-li se radovat z maličkostí, bude náš život šťastný.  

Podzim nás také může inspirovat k starosti o seniory v našich farnostech. 
Kolik dobrého by se ještě pro ně dalo udělat: návštěvy, zaslání pohlednice 
s povzbuzujícím textem… Jen se rozhoupat.  Co se týká oněch mlh, trochu jsem je 
prožíval, když jsem zjistil, že 
k biřmování se přihlásila zatím jen 
jedna dívka a že na setkání 
biřmovaných po 5 letech od 
zahájení přípravy, přišly jen dvě 
farnice. Nevadí. Za rok třeba bude 
účastníků více – biřmování i 
přípravu tedy odkládáme, 
přihlašovat se však můžete už nyní. 
Znovu připomínám, že každý 
křesťan by měl biřmování přijmout. 
Přeji vám hodně sil k překonání 
mlh a mrazíků, hodně zážitků 
podzimního slunce a radosti z 

plodů zahrádek i svého života!     P. PavelP. PavelP. PavelP. Pavel    

Měsíčník těchto farností  
římskokatolické církve: 

Kaplice Malonty 

Omlenice Blansko 

Dolní 
Dvořiště 

Rychnov  
nad Malší 

Rožmitál  
na Šumavě 

Pohorská 
Ves 

Cetviny 
Pohoří 

na Šumavě 
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P. Josef Jílek, mučedník 
rodák z Výhně u Kaplice 

náš vzor a patron 
 



 
 

 
 
 
 

 

                        
 
Milí farníci, 
měsíc říjen je  tradičně spjat s modlitbou růžence, ve které rozjímáme 
nad důležitými událostmi naší spásy – od Ježíšova početí, narození, přes události jeho života, 
přes jeho smrt a zmrtvýchvstání až k připomínce dovršení spásy celého světa vyjádření 
tajemství nanebevzetí Panny Marie. Je velmi důležité tuto modlitbu prožívat skutečně 
s rozjímáním. Texty, které nám k tomu mohou pomoci, jsem vytiskl minulou neděli a jsou 
mezi časopisy, a další jsou ve farní knihovně.  
Také je dobré se jednotlivé desátky modlit na nějaký úmysl, například za kontinenty, za 
farnosti, za konkrétní lidi a účely. Ruku v ruce s touto modlitbou jde i prohloubení vztahu 
k Panně Marii 

 

l. říjnový úkol : modlit se rozjímavě růženec a vyprošovat jím Boží dary 
 

 
V říjnu také slavíme misijní neděli a připomínáme si zvláště misie v chudých zemích 

Afriky, Asie a Jižní Ameriky. Je dobře si o misijních zemích něco přečíst, příp. shlédnout 
nějaký film – je k dispozici ve farní knihovně. Zamyslet je možné se také nad hlásáním 
evangelia v naší obci. O tom je vhodné si také promluvit na schůzce společenství. 

 

2. říjnový úkol : připomenout si misijní úsilí církve a zamyslet se nad hlásáním evangelia zde 
 

 
V tomto měsíci slavíme také svátek Posvěcení chrámu a Díkůvzdání za úrodu. Obě 

slavnosti se týkají našeho kostela. Bylo by dobré zamyslet se co v něm zlepšit, zkrášlit. A také 
přiložit ruce k dílu – pomoci s úklidem kostela a s jeho výzdobou (ovoce, zelenina, klasy ….) 
Po mši bude malé občerstvení – bylo by dobře ho připravit.  

 

3. říjnový úkol : podílet se na úklidu a výzdobě kostela před slavností Výročí posvěcení 
 

 
Další úkol se týká již měsíce listopadu. V něm pamatujeme na naše zemřelé, bylo by 

dobré navrhnout nějaké obohacení liturgie a modlitby za zemřelé na hřbitově. (při svíčkách 
apod.)  

 
V souvislosti se vzpomínkou na zemřelé je také dobré si uvědomit za co našim 

zemřelým příbuzným a známým vděčíme, porozjímat i o příkladě (či naopak varování) z jejich 
života. Pokud snad přetrvává nějaký problém ve vztahu k nim, je dobře ho vyřešit: odpustit 
apod. 

 

Listopadový úkol: modlit se za zemřelé a přemýšlet o jejich životě i o obohacení liturgie 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
V posledním zářijovém týdnu absolvovala 
jsem spolu s dcerou duchovní obnovu 
v centru ve Vranově u Brna. 
Téma „O vnitřním uzdravení“ vedl kněz a 
psycholog P. Adam Rucki. 
Shromáždilo se nás padesát, převážně 
z Moravy, Slovenska, menšina z Čech. 
Všichni se srdcem otevřeným ke slyšení Božího slova a všeho co nám bylo nabízeno 
v přednáškách. Byli mezi námi učitelé, pracovníci z SOS dětských vesniček, pečovatelky, 
zdravotní sestry. lékárnice, úřednice, důchodci různých profesí, a se svými rodiči – 
podnikateli, i Maruška, žákyně 6. třídy. 
 Páter Rucki kladl důraz především na působení Ducha svatého – znovu se narodit, 
nezarmucovat Ježíše, zakoušet Boží lásku, zapomínat na sebe, konat dobro, vydat svědectví 
pravdy druhým lidem, odpouštět, setkávat se ve společenství; varovat se hříchu, neboť hřích 
činí člověka nešťastným, křivdy řešit modlitbou – prosbou o Boží pomoc, mít mysl otevřenou 
a věřit. Dobýváme více na kolenou než na bitevním poli. 
 

Velmi zapůsobily i zpěvy mladých účastníků za doprovodu kytar a recitační pásmo při 
večerních adoracích. 
Bylo nám dobře, nic nám nescházelo. Nalezli jsme vyrovnanost a klid duše i přesto, že také 
déšť skrápěl zahradu a nádvoří a plánovaná vycházka ze soukromí se nekonala. Nakonec 
vzájemné poděkování, rozloučení a již nás autobus odváží směr Brno - Královo Pole, odtud 
okruhem další městskou dopravou na Zvonařku a spojem ze Slovenska, z Brna do Č. 
Budějovic. Jsme opět ve víru světa…                                                       Anna Mášová    
PS: a ještě z vranovského pobytu pro vás farníky modlitba k Panně Marii: 

 

Svatá Maria matko Boží 
zachovej mi srdce dítěte 

srdce čisté a průhledné, jako horský pramen 
 

Vypros mi srdce prosté,  
které neživí v sobě smutek ani hořkost, 

srdce něžné a soucitné 
srdce věrné, které nemyslí jen na sebe 
které nezapomíná na žádné dobrodiní 

a nevzpomíná na žádnou křivdu 
 

Dej mi Maria, srdce tiché a pokorné 
které miluje a nečeká na odměnu 

srdce veliké, nikdy nemalomyslnící, 
které neochlazuje žádný nevděk 
a neunavuje žádná lhostejnost 

srdce hledající ve všem  
slávu a radost Ježíše Krista 

zraněné láskou k němu ranou, 
která se zahojí až v nebi. Amen. 

 



 
 
    
     

Před měsícem si manžel při natáčení přetrhl Achillovu 
šlachu. Následovala operace, chůze o berlích. Bylo právě před 
komunálními volbami a manžel chtěl být s kamerou přitom. 
Místo aby odpočíval se zvednutou nohou, natáčel rozhovory 
s představiteli jednotlivých stran.  
    Ve Volarech se při jednom natáčení dokonce vydal na 
křížovou cestu, aby kamerou zachytil její obnovenou podobu a 
natočil rozhovor s člověkem, který se na její obnově podílel. Po 
příchodu domů nám radostně sdělil, že natáčel křížovou cestu o 
berlích, noha mu přestala bolet a cítí zlepšení. Následující den 
při kontrole na chirurgické ambulanci lékař skutečně konstatoval 
zlepšení hojení pooperační rány. 
    Při natáčení jedné akce v Národním domě v Prachaticích 
manžel, stále ještě o berlích, přecházel po balkoně celý sál. Krok o berlích, za sebou si 
posouval kameru a stativ. Přestože poblíž bylo několik přihlížejících, nenašel se ani jediný 
člověk, který by manželovi pomohl či pomoc nabídl. Všichni jen stáli a dívali se… 
   Žijeme v době, kde lidskost jakoby se vytrácela. Láska k bližnímu, která se projevuje 
zájmem a pomocí, se „nenosí“. Jsme často lhostejní k sobě navzájem. 
   Sv. Pavel v Listu Galatským  píše: „Rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.“  
                                                                                                                              / Ga 5,6/ 
   A sv. Jakub upřesňuje: „Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom 
nemá skutky?...Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo a někdo z vás by 
jim řekl: buďte s Bohem – ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují, 
coby to bylo platné? Stejně tak víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.“   

                                                      /Jk 2, 14-17/   
 
   Jdu krásnou podzimní krajinou, zlatavě zbarvené 
listy buků září v slunečním svitu a já si  
uvědomuji obětavou práci svého manžela. Znovu ve 
mně ožívá  radost, s jakou nám sdělil, že natáčel o 
berlích křížovou cestu a že je mu lépe. 
Na druhé straně mě velmi bolí lhostejnost a neláska 
některých lidí. 
Snažím se to vše předat Pánu : „Pane, smiluj se… 
Kyrie, eleison..“ 
V řečtině se pod tímto skrývá i výraz pro olivu, 
olivový strom.    

A holubice k Noemu přilétla, a hle, měla v zobáčku čerstvý olivový lístek. Tak Noe poznal, že 
vody ze země ustoupily.    / Gn  8, 11/  
    Boží hněv se utišil a Bůh člověku znovu odpouští. Otevírá nové možnosti a dává člověku 
nový čas. Potřebujeme vnitřní uzdravení, abychom to pochopili, tuto nesmírnou Boží lásku 
přijali a dokázali ji dávat potřebnému člověku. 
                                                                                                                      Milena Voldřichová 
 



 
 

 
 
Jakuba Novotného 

 

"Omezené hlavy dovedou 
poznávat omezenost jen u druhých 
lidí"  -       Jack London  
   

Jednou jsem ve farním listě četl 
 pobídku k tomu, abychom se nebáli docházet na bohoslužby i do domova důchodců. 
Byla zde uvedena myšlenka, že by to starší lidé přivítali, protože by se necítili tak sami. 
Předvedu zde příklad a popřemýšlím o současném vývoji společnosti bez ducha, který  
s tím bezpochyby souvisí. 
             Je krásná podzimní sobota a jako vždy vyrážíme na odpolední výlet přírodou.  
I když svítí sluníčko, přílišné teplo není a v některých nedostatečně ohřátých místech 
půda ještě nepozbyla svoji vlhkost, a proto je v ní sem tam nějaká kaluž a kameny nemají 
svojí stabilitu zpevňující jinde dobře schůdnou cestu. Mezi námi je Milan 66-letý 
důchodce po operaci páteře. Tato skutečnost zkomplikovala jeho mobilitu natolik, že i 
přesto že si vzal hole na NORTH- walking  (pěší turistika s podpůrnými holemi, při níž 
se rozšiřuje hrudní koš a tím se zlepšuje dýchání při chůzi a zvyšuje se energie) pro lepší 
jistotu chůze, postrádal dostatečnou rychlost tomu, aby stačil nám mladším - zdravým.  

Z počátku skupina na Milana brala ohled, později začala pochodovat svým 
tempem, což dovedlo situaci až k obrazu, před kterým jsem se doslova zděsil. Milan šel 
za námi asi 20 metrů. Zakřičel jsem na skupinu, ať jdou pomaleji, ti chvíli počkali, ale 
opět se rozběhli a nechali nás za sebou. Milan říkal, že je mu to jedno, ale vzhledem k mé 
silné schopnosti empatie / vcítění se do pocitů druhého/ jsem prožíval s ním dost velký 
pocit beznaděje a stresu.  

Neměli bychom se chovat takovýmto 
způsobem. Každý bude jednou starší a tím i fyzicky a 
psychicky omezenější, a právě proto by neměl být ve 
stresu, který jeho stáří znepříjemňuje. Mojí babičce 
před dvěma lety uřízli nohu. Dlouho ji přemlouvali, ať 
jde do domova důchodců, protože se nemá o ni kdo 
postarat  /bratr má své problémy a já sám bych to 
nezvládl, byli bychom tam sami/. Dlouho si myslela, 
že to nějak zvládne, nakonec se přemluvit nechala.  

Druhá stránka pohledu je úroveň té mladší 
generace. Kam se všichni ženou?  Co od života čekají, když nejsou schopni na chvíli se 
zastavit a brát ohled na ty slabší? Přílišná rychlost lidského vývoje v nás budí stres, 
nepochopení omezení u druhých a tím nás řadí více k Darwinově teorii přírodního 
výběru: " Slabší kusy odpadají, přežívají silní jedinci." A proto zastavme se. Zastavme se 
v neustálém shonu, zazvoňme na svého známého ( svojí známou)  na kávu. Mladší, 
obšťastněte své blízké úsměvem.  Tu chvíli si ve svém běžném čase nalezne každý. 
Alespoň myslím. Tak nás tomu učí víra. 
 



 
 
                                                                                                                              Aleš Opatrný 
 

2.5 Společenství mezifarnostní (nadfarnostní) 

Ta představují vzhledem k farnosti větší problém tehdy, jestliže se jejich členové s nimi 
identifikují více, než s farností, ve které žijí, nebo když členství v těchto společenstvích jim 
vtiskuje spiritualitu nebo pastorační postupy, které se výrazně odlišují od těch, které jsou ve 
farnosti běžné a přijímané a oni je považují za jedině možné nebo za nejlepší pro všechny. 
Zvlášť nepříjemné to může být v situaci, kdy se nějaká sice legitimní a úctyhodná spiritualita 
nebo činnost, kterou žije nadfarnostní společenství, prezentuje ve farnosti jako jediná možná, 
nejlepší, nutná, čili pokud se tak či onak vnucuje ostatním. Nadfarnostní společenství jsou ale 
životu farnosti k užitku, jestliže v nich někteří členové farnosti získávají inspiraci, prohloubení 
víry a nové dovednosti, a toto všechno nabídnou (ale nevnucují) a nezištně podle možnosti 
vnesou do života své farnosti. Je známou zkušeností z mnoha zemí Evropy, že velkou část 
velmi aktivních lidí ve farnosti tvoří právě křesťané, kteří byli obohaceni delší či trvalou účastí 
v nějakém „nadfarním“ společenství (skupina Taizé, kurz charizmatické obnovy, Cursillo, 
atd.) a zapojili se opět do života farnosti tak, že svou zkušenost využili, ale druhým nevnutili. 

2.6 Obhajoba malých společenství 

Přes všechny zde popsané i nepopsané těžkosti, které mohou život malých společenství 
provázet a které mohou z jejich existence ve farnostech vznikat, lze považovat malá 
společenství ve farnostech ze nejen možná a užitečná, ale přímo za nutná. Slova papeže Jana 
Pavla II. z roku 1988, neztratila nic ze své aktuálnosti, naléhavost požadavku spíš vzrostla: 
„aby se všechny tyto farnosti staly skutečnými křesťanskými obcemi, musí se příslušné místní 
autority snažit: ...podporovat základní malá, tzv. živá společenství, v nichž si věřící mohou 
vzájemně zvěstovat Boží slovo a uskutečňovat je ve službě lásky. Tyto obce společně se svými 
pastýři jsou pravou konkretizací církevního společenství a centrem evangelizace“.6 

2.7 Obhajoba farností 

Občas se vyskytne mínění, že klasická územní farnost je jen formální záležitostí, případně že 
je mrtvá, že se život odehrává zejména v malých společenstvích, hnutích, případně 
personálních farnostech. Jakkoliv lze najít místa (ve městech), kde to více méně platí a 
jakkoliv můžeme najít i „polomrtvé“ farnosti či kostely plné „návštěvníků“, ale bez farního 
života, střízlivý a nezaujatý pohled na život církve v Evropě i v zámoří říká toto: řada řeholí, 
novodobých hnutí a společenství se stala nebo stávají centry oživení diecéze nebo země 
(jistěže ne všechna!). Pro mnoho lidí je malé společenství konkrétním místem posily i místem 
prožívání církve. Ale pro naprostou většinu katolíků zůstává a zřejmě ještě dlouho nebo 
napořád zůstane farnost základním a mnohdy jediným místem, kde se bude odehrávat jejich 
prožívání společenství církve, místem zakotvení, „domovem“ víry i křesťana. Přes všechny 
nedostatky, jakými je například určitá anonymita křesťana ve větší farnosti, možnost 
zpohodlnění nebo zakrnění ve víře, menší průraznost a radikálnost víry člověka, ponořeného 
do masy jemu podobných ve srovnání s průrazností „elitní malé skupiny“, má farnost jednu 
 
 
 



velikou výhodu v tom, že je, jak už bylo zmíněno, „společenstvím lidí různých“ - nikoliv v 
prožívání víry „stejných“, jak tomu bývá u hnutí a malých společenství. Tato různost je sice 
někdy člověku na obtíž, ale má na druhé straně své velké výhody: neumožňuje tak snadno 
vznik jednostrannosti ve stylu života z víry, umožňuje lepší a rozsáhlejší vzájemné 
obdarovávání různě obdarovaných, různě starých a různě ve víře zkušených křesťanů a také 
lépe zobrazuje univerzalitu katolické církve, do které se vejde mnoho spiritualit, ale která 
nevyvyšuje žádnou nad ostatní. Shrnuto: farnost může být velmi dobrým „domovem“ jak pro 
jednotlivce, tak pro malá společenství a hnutí; společenství nebo malá společenství ale nejsou 
v zásadě alternativou k farnosti, spíš mohou být jedním z jejich elementů.  

2.8 Rozdíl mezi obtížemi a destrukčními vlivy 
Každá realizace i těch nejlepších úmyslů a rozhodnutí, každý rozvoj života přináší také neklid 
a problémy, každý růst - a to i ve víře - přináší střety, otázky a bolesti. Různost lidí v jedné 
skupině se vyrovnává a harmonizuje vždy dlouho a nikdy ne bezbolestně. Požadavek na trvale 
bezkonfliktní život společenství lidí, kteří jsou na něčem zaangažováni, kteří rostou a o něco 
usilují, je nerealistický. Naprostý klid je jen na hřbitově. Toto považuji za potřebné zdůraznit, 
aby se nezaměňovaly dvě věci: obtíže výše uvedeného původu a typu, které skutečně mohou 
existenci nebo vznik malých společenství ve farnosti provázet a eventuální destrukční vlivy na 
život farnosti, které mohou díky malým společenstvím také někdy nastat.  

„Obtíže života“, „obtíže růstu“ jsou vlastně indikací toho, že farnost není mrtva. V tom smyslu 
je možné je uvítat, i když je jistě nikdo nechce svévolně produkovat. Naproti tomu 
destrukčním vlivům je třeba se bránit. Za destrukční vlivy můžeme v této souvislosti 
považovat takové vlivy, které působí vyložené a objektivní zlo, které trvale rozdělují farnost, 
znemožňují organický rozvoj jejího života nebo ponižují či eliminují některou skupinu ve 
farnosti, která se „proviňuje“ pouze tím, že je a chce zůstat jinou, než jakou je skupina 
„udávající tón“. Destrukčními vlivy na život farnosti ovšem nemusejí být a nebývají vlivy, 
které jen destruují nerealistickou, nevhodnou, či příliš úzkou představu, kterou si pastýř nebo 
vlivná skupina ve farnosti („místní honorace“ či souručenství zasloužilých ve složení 
kostelník, farní hospodyně, varhaník a dlouholetá katechetka) o životě farnosti udělali a 
nehodlají ji měnit. Ty mohou vést spíše k pročištění zatuchlých a nehybných poměrů.  

Rozlišení „obtíží růstu“ od skutečných destrukčních 
vlivů je v prvé řadě úkolem pastýře farnosti (faráře), 
jistě také s moudrou součinností jak farní rady, tak i 
dalších zkušených a rozumných farníků a s inspirací 
diecézního biskupa a církevních dokumentů. Ovšem 
destrukčním vlivem může také být snaha pastýře vnutit 
celé farnosti „jednotný“ (protože podle něho a jeho 
přátel nejlepší) model života a zbožnosti celé farnosti. 
Pro některé lidi či skupiny osob potom ve farnosti není 
„místo k životu“. Farář prostě musí uznat, že nemůže udělat z farnosti jedno „malé 
společenství“, které bude přesně podle jeho chutě a stylu, a které on sám ve všem povede. 
Jeho úkol je mnohem těžší: rozeznávat, co vede k plnějšímu životu z víry farnosti i 
jednotlivce, a tomu dělat místo, to podporovat. Dále musí umět přibrzdit skupiny či 
jednotlivce velmi agilní až agresivní (ačkoliv jsou to třeba lidé, usilující o dobré věci) a 
povzbudit méně průrazné, aby ve farnosti bylo dost místa k životu pro všechny a aby ji 
nezahltilo jen jedno superaktivní (byť třeba velmi kvalitní) společenství svými nároky a činy. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
      14.- 24.8. 
 

Podruhé se ještě  
vracím k dětskému    
táboru na Pírkově mlýně u Pohorské Děti měly za úkol (jako Robinson) 
Vsi, který se konal s tématem  zbudovat si příbytek – z větví, kapradí 
příběhu Robinsona Crusoea. a dalšího materiálu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To děti zvládly velmi dobře. Tato hra vlastně připravuje děti na to, že celý život si stavíme 
a zařizujeme svůj domov, a to nejen ten pozemský. Každý láskyplný čin, jakoby byl staveb- 
ním kamínkem našeho věčného domova v nebi.  V církvi také stavíme chrám společenství, 
i on musí stát na pevném základě – Kristu a být dobře zastřešen, aby nepohoda  nepronikla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 dovnitř. Zastřešuje-li nás společný ideál, společná 
 práce i starost jeden o druhého, stejně jako společná 
 radost, nemusíme se nečasu bát. 
                              Děti to poznaly i na tomto táborovém pobytu. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velmi zábavné byly i scénky vykreslující náplň Robinsonova pobytu na ostrově. On zde 
choval také ovce (za něž se i za jiná zvířata se děti převlékly). Je jistě také dobré, když se děti 
doma starají o nějaké zvířátko. Jednak se tím buduje vztah dítěte k živým tvorům a jednak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
se děti učí starostlivosti o druhého. On má každou „ovečku“ rád 
Scénka nám ovšem může také a touží nás přivést tam, kde 
připomenou, že všichni jsme budeme šťastní. Tedy pokud se 
ovcemi Dobrého pastýře-Krista. od něho neodloučíme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V příběhu o Robinsonovi se také hovoří o osvobozování zajatců. I to je aktuální téma naší 
současnosti. Kolik je těch, kteří jsou v nebezpečí, že upadnou do zajetí svého vlastního světa 
v počítačových hrách, drogách, či jinak. Je naší povinností i trochu riskovat a pokusit se  
pomoci, ať v prevenci nebo přímo těm, kteří v závislosti již vězí.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K pěknému zážitku z dětského tábora patřilo i jídlo, které připravoval Fanda Labaš. Občas 
mu do kuchyně přišel i někdo pomoci. Na obrázku vpravo je Kristýnka Perausová. Děti mají 
Fandu rády, stejně jako to co uvařil. Do kuchyně sice nesměly a tak se nenaučily sami vařit, 
ale alespoň si zvykly si po sobě uklidit a umýt nádobí. I to je zapotřebí! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na závěr pobytu se vyhodnocovalo umístění jednotlivců i družstev podle získaných bodů a 
rozdělovaly odměny. Toto zdravé soutěžení motivuje k větší snaze nasadit s v hrách. 
Opravdový život sice nemá být soutěžením s druhými o co největší odměnu v nebi, ale přesto 
by nás vidina cíle – harmonického uspořádání přírody i mezilidských vztahů – měla hnát vpřed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pak následoval společný zábavný večer, v němž nechyběl ani tanec a další zábava. Radost 
je mocným prostředkem sbratřování.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ještě před rozchodem – společné fotky. Vedoucích i jednotlivých skupin. Všichni 
účastníci tábora dostávají pak i fotky nahrané na DVD a také adresy všech, kdo na táboře 
byli. Je možné si nejen oživit paměť, ale i zkontaktovat se kamarády, popovídat si, 
či naplánovat nějakou další společnou akci. 
Většinou se nikomu příliš nechce odjíždět. Objevují se u někoho i slzy. Je to doklad, že 
 se dětem na táboře líbilo.  Z prázdninového ostrova se 
 vracejí na pevninu známého domácího světa. Nejspíše 
 se také těší na domov, rodiče, sourozence… 
 
 Celý náš svět je vlastně také 
 ostrovem, na kterém jsme my 
 lidé ztroskotali. Zažíváme zde 
 dobrodružství příjemná, i nepří- 
 jemná, samotu i přátelství, 
 tak jako Robinson. Nepochybně 
 jednou přijde i okamžik 
 návratu k nebeskému Otci. 
 Možná i zde ukápne slza lítosti, 
 ale zároveň se budeme těšit, 
 i na shledání se všemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Říká se, že do pekla, jde každý sám, do nebe jen společně, myslím, že něco podobného zde 
prožil každý. Okno do dětského tábora na Pírkově mlýně 2010 se  zavírá, ale s nepochybnou 
nadějí, že se příští rok zase otevře. Těšíme se.                                                                       pš 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Druhý Farní den se konal v našich farnostech v neděli 19.9. Jde o den, ve kterém se sejdeme 
ze všech našich farností ke společné mši sv. v Kaplici a pak na společném programu. Při mši 
sv. se zapojují lidé z farností např. do přímluv, kdy se modlíme za potřeby té které farnosti. 
Bylo by hezké, kdyby každá farnost i nějak víc společnou bohoslužbu obohatila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po mši svaté jsme se sešli na faře i venku na dvoře k občerstvení, popovídání si i k zazpívání. 
Kytary i zpěvu se ujal Pavel Čada a mnozí se připojili. Počasí nám přálo. Přišlo sem kolem 
30 lidí. Díky všem, kteří připravili chutné občerstvení. Přípravy oběda se ujal kuchař Fanda 
Labaš, který usmažil řízky a udělal moc dobrý bramborový salát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po velmi dobrém obědě jsme pak přešli do sálu restaurace Slovanský dům, kde následoval 
další program. Tím byla soutěž ze znalostí našich farností. Dvě otázky z testu uvádíme na 
následující straně. K poslechu, ale i tanci hrála kapela Ladislava Kozlíka. Od 14.30 následo- 
vala přednáška – nad biblickým textem o stvoření světa a o prvotním hříchu. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mysleli jsme i na humor – zahráli jsme si úsměvnou hru s psaním různých slov na lísteček, 
který koloval od jednoho k druhému. Výsledkem pak byla legrační věta. 
Na závěr programu, který trval téměř do 18h, se tancovalo. Celkem se programu v sále 
účastnilo asi 40 farníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mladých bohužel nebylo mnoho, ale přece jich pár přišlo. Škoda, že nevyšlo zamýšlené 
představení dětí – katechetka Štěpánka byla v ten den mimo Kaplici. Tak snad příště. 
Příští rok (asi ve stejném termínu) by bylo také dobré, kdyby si každá farnost připravila nějaký 
příspěvek do programu. Ať už by to byla nějaká společenská hra, nebo představení farnosti, 
scénka, vtip, duchovní zkušenost, otázka do kvízu apod.  
Ale i tak bylo setkání farností hezké. Díky, že jste přišli, díky za pomoc s přípravou. 
 
A nakonec ještě ukázka ze soutěžního testu. Věděli byste i vy, kteří jste na Farním dnu nebyli? 
 

10.) V Pohorské Vsi je kostel, který nese jméno: 
a) sv. Jiljí 
b) sv. Jiří 
c) sv. Linharta 
 
11.) Kostel Panny Marie Sněžné na Svatém Kameni  je pojmenován podle kostela P. Marie: 
a) v Římě 
b) ve Fatimě 
c) v La Salletě 
 
Pokud svou odpověď zašlete na adresu fary a bude správná, odměníme vás knihou! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Dolním Dvořišti se konal v neděli 5. září, společně s poutní slavností, křest dětí z rodiny 
Škůtovy. Bylo pokřtěno celkem 5 dětí: Kristýna, Klára, Matěj, Pavlína a malý Petr. Svatý Jiljí, 
patron kostela, kterého jsme si připomínali, je francouzský světec ze 7. století. Odešel do  
samoty v lese, kde bydlel v jeskyni poblíž pramene vody. Ona jeskyňka může být pro nás sym- 
bolem nitra, v němž můžeme najít pokoj a pramen nového života. I křest nás přivádí k prameni, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pokud z tohoto pramene v životě čerpáme-z pramene Boží lásky- jsme pak klidnější a šťastněj- 
ší. Křest z nás také vytváří rodinu, ta se schází u společného stolu. A tak křest vrcholí shromáž- 
děním u stolu Páně, až nakonec přeroste do radostné atmosféry kolem jídelního stolu. Po mši  
sv. jsme se totiž sešli před kostelem  ještě ke společnému obědu, připraveném na faře v Kaplici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Také v Cetvinách se slavila poutní slavnost. V neděli 12.9., po svátku Narození Panny Marie 
jsme se zde i s Rakušany sešli na bohoslužbě a koncertě v podání sourozenců Talířových. Dík. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kaplici (a také v Malontech) se v neděli 12.9. konalo společné udílení svátosti pomazání  
nemocných. Nejprve byla krátká adorace a pak následovalo vzkládání rukou a mazání olejem. 
Ke svátosti, která je určena pro všechny vážněji nemocné a zesláblé stářím přistoupilo v Kap- 
lici 17 sester a bratří, v Malontech 4. Mysleme na ně i nadále ve svých modlitbách.  Jistě je 
Pán, skrze tuto svátost i skrze naše modlitby posílí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další pouť se konala závěrem měsíce září (v so 25.9.) v Pohorské Vsi. Již potřetí jsme se tu 
sešli i s německy mluvícími rodáky na mši sv., kterou doprovázel hudební soubor Viertakt 
z nedalekého Karlstiftu. Pak jsme si ještě hezky popovídali při společném obědě. Díky Obci 
Pohorská Ves a okrašlovacímu spolku Terezie za organizaci i všem, kteří se na ní podíleli, 
zvláště těm, kdo připravili občerstvení. Odpoledne následoval zábavný program. 

 
Také v Pohoří na Šumavě, kde se 
dokončuje oprava střechy kostela 
a probíhají další obnovné práce, 
především z iniciativy Ericha Altmanna 
ze Stadlbergu u Karstiftu, se slavilo 
poutní setkání rodáků - v sobotu 11.9. 
Pro onemocnění P. Pavla vedl 
bohoslužbu rakouský diakon (jáhen) 
Senk. Program zde byl na celý den. 
         Foto vpravo je z nedávného výletu 
který jsme si do kostela v Pohoří udělali 

s dětmi z Pohorské Vsi, které se schází nyní s P. Pavlem ve čtvrtek od 14.30.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na víkendový pobyt v diecézním středisku mládeže na Ktiši se děti obvykle velmi těší. Někdy 
však přijdou různé okolnosti, a ti kteří se těšili nejvíce, pak jet nemohou. Podobně tomu bylo 
i o víkendu 24. – 26.9. Nejvíce dětí pak jelo z Pohorské Vsi. Tam sice byla pouť, na níž tak 
trochu chyběly, ale co se dá dělat… příště to zorganizujeme lépe. 
 
Náplní tohoto 
pobytu byla 
hlavně výroba 
draků, ale také 
modlitba, 
duchovní slovo 
hry a zážitek 
společenství. 
Kromě 
Fandy Labaše 
se dětem věno- 
vala dvě děvčata z týmu a pak manželé Kornatovských, 
kteří s dětmi vyráběli papírové draky. Jak je vidět z obrázků, 
všechny tato činnost velmi bavila. K pouštění draků 
však pro déšť nedošlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Papírový drak, který se díky energii větru vznese, je hezkým příkladem pro povznesení nás 
lidí k vyšší úrovni života. Potřebujeme jen sílu větru Ducha svatého a také plachtu – modlitbu, 
která by tuto sílu zachytila. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 Každý měl při výrobě nějaký úkol, tak byly všichni 
 zapojeni. Podobně když se zapojí do společného díla 
 většina farníků, udělá se mnoho k povznesení celé 
 farnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radost z hotového výtvoru je příjemnou odměnou za vydanou námahu. Protože nebylo počasí 
k vyzkoušení letu draků, uskutečnila se alespoň procházka po přírodě. Děti byly vcelku hodné, 
až na večerní dovádění. Ale i to patří k dětem a také k drakům, kterých pak byla celá chalupa. 
Když nelítaly ty papíroví, museli si to vynahradit ti živí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nakonec se všichni zklidnili při nedělní mši sv., která povznesla naši mysl vzhůru. Vzhůru 
nad náš sobecký obzor, nad náš počítačový monitor, nad naše hry. Boží slovo nás totiž 
nabádalo k všímání si „Lazarů“ – potřebných u našich prahů. Snad tomu pomohl i tento pobyt 
na Ktiši. 



Oznámení 
 

 
���� PODĚKOVÁNÍ  
Děkuji panu Mühlsteinovi za montáž rozvodu vody na faře v Omleničce. Pán ať vám odplatí!  
 

���� FARNOST KAPLICE POT ŘEBUJE: někoho na:  
- vytváření některých stran časopisu: např. Humor, Kvíz, Rodina, apod.  
Přihlásit se můžete u P. Pavla 
 

Kvíz 
 

Správné odpovědi z minulého čísla: 
 
 

1) Jak se jmenoval uzdravený slepec u Jericha? Bartimaios  (Mk 10,46) 
2) Jak se jmenoval muž, v jehož domě Marie pomazala Ježíšovi nohy?  Šimon Malomocný 
(Mt 26,6) 
3) Jak se jmenoval 8 let ochrnutý muž v Lyddě, kterého Petr uzdravil? Eneáš (Sk 9,32-33) 

DNEŠNÍ OTÁZKY BYLY POLOŽENY I NA FARNÍM DNU 19.9.:  

1.) První písemná zmínka o obci Malonty je z r. 1360. Z tohoto století je obec známa pod 
jménem: 
a) Meinholt b) Meinhoff c) Meinwolf 
 
2.) První písemná zmínka o farnosti Rychnov nad Malší je z roku 1363. V roce 1537 byla 
povýšena na městečko Ferdinandem I. Jaký byl tehdejší název obce: 
a) Německý Rychnov b) Český Rychnov c) Rosenthal 
 
3.) V Blansku jsme slavili minulý rok výročí  první historické zmínky o farnosti – šlo o: 
a) 750 let b) 700 let c) 650 let 
 
4.) Kaplice má dva kostely. První nese jméno sv. Petra a Pavla, druhý jméno: 
a) sv. Filipa b) sv. Floriána c) sv. Jakuba 
 
5.) V Pohoří na Šumavě je kostel Panny Marie Dobré rady, tento kostel se však zřítil: 
a) v roce 1999 b) v roce 2000 c) v roce 2001 
 
6.) V Dolním Dvořišti bydlí podle posledního sčítání: 
a) 881 obyvatel b) 1081 obyvatel c) 1281 obyvatel 
 
7.) Farnost Omlenice byla spravována řeholníky 
a) z řádu Servitů v Nových Hradech 
b) z řádu Františkánů v Českém Krumlově 
c) z řádu Cisterciáků ve Vyšším Brodě 
 



Humor   
 

☺Čtyřicetiletá žena utrpí srdeční záchvat. Na 
operačním stole spatří Boha a ptá se ho, jestli p řežije. 
Bůh jí odpoví, že bude žít ještě dalších 40 let.  
Když se zotaví, rozhodne se využít toho, že je ješt ě v 
nemocnici, nechá si liposukcí odstranit p řebytečný tuk, 
vycpat silikonem prsa a rty, narovnat nos, zmenšit 
zadek, odstranit vrásky ...a další plastické úpravy , aby 
omládla. Rozhodla se, že těch dalších 40 let života, 
prožije jinak.Když po poslední operaci vychází z 
nemocnice, srazí ji na p řechodu sanitka a ona na místě 
zemře. 
Znovu se ocitne tváří v tvář Bohu a spustí výčitky: 
 "Copak jsi mi neslíbil, že budu žít ješt ě dalších 40 let?"  
A Bůh odpoví:  
"Nebudeš mi to asi věřit, ale já jsem tě fakt nepoznal!"  
 

☺Žáci po hodině náboženství přicházejí ke zpovědi. Přijde první a zašeptá knězi: "Zhřešil 
jsem, otče, hodil jsem žabku do rybníka."  
"Ale to není žádný h řích, synu, jdi v pokoji," konejší ho kn ěz. 
Přijde druhý a říká: "Musím se vyznat, že jsem hodil žabku do rybní ka." 
"Buď dobré mysli, dítě“, odpoví zpovědník, „to není hřích.“ 
Přijde třetí chlapec a farář se ho už p ředem ptá: "Také jsi hodil žabku do rybníka?“ 
"Ne, otče. Já jsem Ji ří Žabka ." 
 

☺Opilec se připotácí do kostela, zapadne do d řevěné budky zpovědnice a mlčí. Zmatený kněz 
zakašle, aby upoutal jeho pozornost, ale muž stále nic neříká.  
Kněz tedy zaťuká na přepážku, doufá že se h říšník konečně rozhovoří. Nic.  
Pak zatluče silněji. Z druhé strany se ozve:  
"Boucháš zbyte čně, kámo, tady taky není hajzlpapír."  
 

☺V jedné farnosti pravidelně kostelník upíjí v sakristii mešní víno. Fará ř dostane jednak 
podezření, jednak (jak už to v mnohých farnostech bývá) a nonymní udání od věrných duší. A 
tak se jednoho dne schová v sakristii za obraz Ježí še a čeká, co se bude dít. 
Cvakne klika a už je tu kostelník. Otev ře skříňku, vytáhne láhev, pohledem se ujistí, že je v 
sakristii sám a otočí se k obrazu Panny Marie. 
"Panno Maria, že si můžu dát alespoň trošku? Jestli ne, tak to řekni." Jelikož obraz nic ne říká, 
kostelník již pozvedá toužebně láhev - když tu se za jeho zády ozve: "Nech to vín o na pokoji!" 
Kostelník se otočí k obrazu Ježíše a odsekne: "Tebe jsem se, Ježíši,  na nic neptal!" 
 

Bývaly to protistátní vtipy   
☺Po jednom chodníku jde kněz, po druhém předseda MNV, proti nim po ulici muž. Prvně 
zahlédne předsedu a pozdraví “Čest práci” a pak zahlédne kněze a pozdraví “Pochválen buď 
Ježíš Kristus!” Kněz je pobouřen jeho obojakostí a zeptá se: “Kdo stvořil svět?” - “Pán Bůh,” 
odpoví muž a směrem k předsedovi dodá: “ale za vydatné pomoci Sovětského svazu.” 
  

☺Co má Betlém společného se socialismem? 
Nahoře hvězda, dole chlév a dítě se hned po narození dává do jeslí. 
 
 
 
 



Z farní matriky:    

 

 
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 

 
 
 

 

Citáty:   

 
 

 

Biblické aforismy Pavla Kosorina 
 

Věčný život je iluzí, pokud láska není realitou. 
 

Z některých výkladů Zjevení, by se člověk zjevil. 
 

Jenom tomu, kdo nahlíží své poznání jako částečné, může být dáno zahlédnout celek. 
 

Kdo jednou viděl Boha, už nikdy nepřehlédne lidi. 
 

Když jde člověk za svou vizí, může vidět v druhých překážky. Když jde za Ježíšem, 

zdolává skutečné překážky s pomocí ostatních lidí. 
 

Učedníka poznáš snadno – chce se učit. 

Kaplice:  Rychnov-Sv.Kámen: 
Pohřby:   Křty:  

17.9. Štefan Mondek  18.9. Filip Mondek 

         František Gertner   

  

Omlenice: Rožmitál n. Š.: 
Křty:  Pohřby:  Zlatá svatba:  

9.10. Felix Standler 24.9. Leopold Irsigler 25.9. Jan Janura  

  a Irena, roz. Chuťková 

Dolní Dvořiště:   

Křty:  Pohřby:  

5.9. Petr Škůta, Pavlína Škůtová, Matěj Škůta,  29.9. Karel Motyčák 

       Klára Škůtová a Kristýna Škůtová  7.10. Vlasta Štifterová 



 
 
 

                                i prodejna v Kaplici informuje 
 

         Gianfranco Ravasi: MĚSÍC S PANNOU MARIÍ   
 

Autor knihy uvádí na každý den měsíce jeden úryvek z Písma. Inspirativním způsobem jej 
komentuje a na konci nabízí vhodnou modlitbu z liturgických textů nebo z textů významných 
křesťanských osobností. 

 

         Marie Svatošová: TYKADLEM VÍRY 
 

Tato nová publikace čtenáře inspiruje k autentickému životu z víry uprostřed radostí i strastí 
všedního dne. Názorně ukazuje způsob, jak lze z Božího slova čerpat sílu, útěchu, napomenutí 
i povzbuzení pro každodenní zápasy. 
 

        José Carlos Bermojo: PŘÍBĚHY PRO UZDRAVENÍ DUŠE 
 

Kniha je výběrem moudrých příběhů, jejichž autoři jsou většinou neznámí. Každý příběh je 
zakončen několika náměty k vlastnímu zamyšlení. 
 

      RŮŽENEC se svatou Terezií z Lisieux 
 

Citáty z díla této světice, vztahujících se k růžencovým tajemstvím. 

 

     RŮŽENEC se sv. Kateřinou Sienskou 
 

Průzračná jednoduchost modlitby růžence a hloubka myšlenek jedné z největších žen 
křesťanských dějin, které jsou stále aktuálním poselstvím dnešnímu světu. 
 

     RŮŽENEC se svatým Dominikem 
 

Tato brožurka nám staví v růžencových rozjímáních před oči život a modlitbu zakladatele 
Kazatelského řádu sv. Dominika 
 

Pro děti mládež: 
 

       omalovánky: RŮŽENEC       (s popisem tajemství všech čtyř růženců) 
 

 
 

K prodeji:  
 

         Marek Orko Vácha: POSLEDNÍ ZEMĚ       *  Marek O. Vácha:  ŠESTÁ CESTA 
 

Dvě knihy kněze a biologa – první o návštěvě Antarktidy, druhá je zamyšlením nad přírodou 
 

Půjčovní doba farní knihovny: ST 16-17.55  ČT 8.45-9.30  PÁ 16-17.55  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 a P. Šimák  
 



INFORMACE 
 

 

Pro všechny farnosti 
 

���  ADVENTNÍ ZÁJEZD z našich farností se letos uskuteční v sobotu 4.12. a pojede se 
do Waldhausenu a Wachau. Na programu je ekumenická bohoslužba, návštěva kláštera 
s možností tichého rozjímání, prohlídka pamětihodností, návštěva adventního trhu a 
ochutnávka vín. Přihlásit se můžete u P. Šimáka, v sakristii, nebo nejlépe u Gábiny Pechové 
(klenotnictví Mockovi). Cena zájezdu 380,- Kč 
 

��� CETVINY - modlitba růžence s hudbou a zpěvy se uskuteční v neděli 24.10. od 14.30h. 
Zájemci o dovoz ať se přihlásí u P. Pavla. Odjezd od fary bude ve 13.45h. 
 

��� BIŘMOVÁNÍ – opět budeme v našich farnostech konat přípravu na biřmování, které se 
uskuteční buď na podzim r. 2011, nebo v červnu r.2012. Přihlásit by se měl každý křesťan nad 
15 let, který ještě biřmován nebyl. Biřmování má otevřít člověka k většímu naplnění Duchem 
svatým a je příležitostí veřejně vyznat svou víru v Krista. Přihlásit se můžete písemně, 
mailem, v kostele, či u P. Pavla. 
 

��� DÍK ŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU se bude v našich farnostech slavit v neděli 30.10. spolu 
s Výročím posvěcení chrámu. Připravte, prosím, opět hrozny vína, chléb, ovoce, zeleninu, 
pečivo, klasy a květiny. Toto vše se bude v průvodu přinášet k oltáři, spolu s recitací 
přímluvných modliteb. Koláčky, či jiné pečivo se může rozdat po mši sv. účastníkům 
bohoslužby. 
 

��� BOHOSLUŽBY O SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH  (1.11.) a p ři PAMÁTCE 
ZESNULÝCH (2.11.): 
 Kaplice Malonty Omlenice Rychnov D.Dvořiště P.Ves Blansko 
1.11. 18h 16.30  15h   modlitba  

NE 7.11. 
po mši 

2.11. 18h  8h  16.30h 15h 
7.11. 14.30h-hřbitov-modlitba 
 

��� ZMĚNA LET. ČASU NA ZIMNÍ se uskuteční v noci ze soboty na neděli 31.10. kdy si 
ve 3h ráno posuneme hodinky o 1h zpět. 
 

��� EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA V KAPLICKÉ ARŠE se uskuteční ve 
čtvrtek 4.11. od 19h. Hovoříme o textu modlitby Otče náš. 
 

Kaplice 
 

��� V MĚSÍCI ŘÍJNU se bude modlitba růžence společně modlit kromě úterka také 
v neděli od 9h a v pátek od 17.30. 
��� PÁSMO MARIÁNSKÉ HUDBY A POEZIE se uskuteční v kostele Sv. Floriána ve 
středu 27.10. od 18h 
 

Rožmitál na Šumavě 
 

��� KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY se uskuteční v kostele Sv. Šimona a Judy v neděli 
24.10. od 16h. Koncert připomene výročí 100 let tamních varhan. Na programu zazní skladby 
od baroka po současnost a improvizace. Účinkuje Dan Pilát (českokrumlovský varhaník) a 
Marie Balková – zpěv. Vstupné dobrovolné. 
 

��� POUTNÍ MŠE SV. O SVÁTKU SV. ŠIMONA A JUDY  o volném čtvrtku 28.10. 
bude začínat od 18h. Po bohoslužbě bude malé občerstvení. 

 



LITURGICK› KALEND¡ÿ 
 

ŘÍJEN 2010 

NEDĚLE 24.10. 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, - MISIJNÍ žaltá ř 2.t 

Čtvrtek 28.10. Sv. Šimona a Judy, apoštolů svátek 

NEDĚLE 31.10. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA pak žlt.3t. 

LISTOPAD 2010 

Pondělí   1.11. VŠECH SVATÝCH slavnost 

Úterý   2.11. Památka zesnulých  

Čtvrtek   4.11. Sv. Karla Boromejského, biskupa památka 

NEDĚLE   7.11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 4.t 

Úterý   9.11. Zasvěcení Lateránské baziliky svátek 

Čtvrtek 11.11 Sv. Martina, biskupa památka 

Pátek 12.11. Sv. Josafata, biskupa památka 

Sobota 13.11. Sv. Anežky České, panny památka 

NEDĚLE 14.11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 1.t 
 

 

Kaplice 
��� NA STŘEDEČNÍM SPOLEČENSTVÍ NA FA ŘE OD 18h bude tento program:  
3.11. sdílení, 10.11. biblická hodina, 17.11. video. Každý zájemce je zván a vítán! 
 
 

Blansko 
 

���  V MĚSÍCI ŘÍJNU se budeme modlit růženec společně každý čtvrtek od 17h. 
 

Omlenice 
 

���  V MĚSÍCI ŘÍJNU se budeme modlit růženec společně každý čtvrtek od 18h. 
 

Malonty 
 

���  V MĚSÍCI ŘÍJNU se budeme modlit růženec společně každé úterý od 17h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mlčení, samota, spočinutí a vyčkávání – to jsou cesty do nitra … Neustálým 
mluvením a hlukem je člověk vytlačován sám ze sebe. Jeho vnitřní řád se 
rozpadá. A tak se ztrácí i pravá slova. Neboť mlčení patří k mluvení jako 
vdech a výdech. Teprve mlčení a slovo spolu tvoří celek. 
 

Romano Guardini 
 

 



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:  26.10. a 16.11. 17h 

 

 OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara   

 NEDĚLE 
mše svatá 
/ boh.slova 

8 h  
v kostele 

Setkání na fa ře:  Čt 1-2x za měsíc, 
nyní 21.10. a 4.11. 

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   11.11. 

18h  
let.čas 

17h  
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá nyní:  
31.10. a 14.11. 11.15 Setkání ve spole čenství  

- v sakristii kostela, nyní: 15.11. 
1x měs 

PON 17h  

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

1x za 14 dní 
mše svatá nyní:    
 24.10. a 7.11. 

11.15 Setkání v 18h:  
Pondělí:  25.10.  1. SO v měsíci: mše v 17h  nyní  6.11. 

 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: 30.10. 

19h-l.čas 
18h-z.čas 

 

 POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta  

 Bohoslužby: 
- poutní mše s. 

Poslední 
SO v září 

v 11h 
Setkání d ětí 
  v klubovně na Obecním úřadě 

Čtvrtek 
14.30 

 

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

 
Něm.-česká pouť:  So 6.8.11 ve 14h 
Česká pouť: Ne 11.9.11 ve 14.30h 

 
česko-německá mše sv. začátkem září 

 

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 24.10.2010 



Úmysly apoštolátu 

                                    modlitbymodlitbymodlitbymodlitby    
 

                           na měsíc říjen 2010 
 

Úmysl všeobecný:   Aby se katolické univerzity stávaly 
více a více místy, kde je možné ve světle evangelia 
zakoušet harmonickou jednotu mezi vírou a rozumem. 
 

Úmysl misijní: Abychom u příležitosti Světového 
misijního dne pochopili, že úkol hlásat Krista je naprosto 
nezbytnou službou, ke které je církev povolána k 
prospěchu celého lidstva. 
 

Úmysl národní:   Aby naše rodiny rostly ve všech podobách lásky, které rodinu 
utvářejí, a to v lásce manželské, rodičovské, sourozenecké i mezigenerační. 

 
 

Úmysly farní:  Pomoz nám, Pane, udělat si více času pro modlitbu a dej, ať naše 
modlitební setkání při růženci nás hlouběji spojí s Tebou a pomohou nám otevřít se 
pro Tvé dary 
 

� Prosíme za požehnání pro misijní a charitativní projekty i pro všechny ty, jimž jsou 
určeny sbírky konající se koncem října v našich farnostech 
 

� Prosíme za všechny naše bratry a sestry zesláblé stářím, posilni je a povzbuď, a 
nauč nás se jim správným způsobem věnovat 
 

� Požehnej, Pane, hodiny náboženství v našich farnostech, aby pomohly dětem získat 
dar víry a zapojit se do života farnosti 

 

� Oživ, Pane, naše farnosti svým Duchem, pomoz nám vytvářet bratrské vztahy a 
společenství a dej ať se co nejvíce bratří a sester zapojí do služeb ve farnostech 
 

� Svěřujeme Ti, Pane, naše zemřelé příbuzné a přátele, i všechny ty, kteří patřili do 
našich farností, dále ty, jejichž těla leží na našem hřbitově a také kněze, kteří u nás 
působili, dej jim účast na svém věčném životě 
 

� Prosíme o nová kněžská a řeholní povolání, i za vedení pro ty, kteří o tomto 
povolání uvažují  
 

� Pomoz ubytovaným na našich farách v jejich problémech a zbav je všeho zlého 
 

� Požehnej, Pane, činnosti Kaplické Charity a všem, o které se Charita stará. 
 

� Smiluj se, Pane, nad těmi, kteří propadli alkoholu, drogám, hazardním hrám, ap., a 
také nad uvězněnými, osvoboď všechny z moci zla.  

 

� Posilni či zcela uzdrav naše tělesně i duševně nemocné, potěš všechny osamělé, 
zoufalým dej novou naději a veď k trpícím naše kroky. Zvláště prosíme za …... 

 

nOdpusť, Pane, hříchy našich zemřelých, smiluj se nad nimi a přijmi je do své slávy. 



Farní knihovna doporučuje:Farní knihovna doporučuje:Farní knihovna doporučuje:Farní knihovna doporučuje:    
 

 Autoři knihy Závislosti srdce nabízejí praktický návod, 
jak se osvobodit od vztahů nezdravé závislosti na 
druhém člověku. V první části knihy přinášejí hlubší 
vhled do problematiky spoluzávislosti a teoretické 
zdůvodnění své terapeutické metody. Řadou příkladů 
z konkrétní praxe nejprve vysvětlují, co jsou a jak 
vznikají tyto „závislosti srdce", popisují dynamiku  
jejich rozvoje a ničivé účinky. V další části knihy 
předkládají návod, jakým způsobem se lze od 
nezdravých vztahů osvobodit. Autoři vycházejí ze 
zkušeností s léčbou alkoholiků a jejich rodinných 
příslušníků. Jejich poznatky jsou výsledkem 
mnohaleté praxe v terapii vztahových závislostí. 
Cenná je i skutečnost, že pracují s k řesťanským 
poselstvím, aniž by složitou problematiku pouze 
spiritualizovali. Publikace jistě zaujme čtenáře se 
zájmem o psychologii a pracovníky pomáhajících 
profesí, ale i všechny lidi, kte ří se sami potýkají se 

závislostí na nějakém člověku. 
 

         Autor o stárnutí a stá ří hodné ví a hodné ví i o lidské 
psychice a lidských osudech. Nenabízí však čtenáři pouze 
své vlastní myšlenky a návody ke zvládnutí r ůzných 
životních situací. Grün čerpá ze spirituality otců pouště 
stejně jako z tradice západního mnišství  nebo poznatk ů 
hlubinné psychologie. Vždy uvádí své zdroje nebo se  
odvolává na příslušnou autoritu. S jistou nadsázkou lze 
říci, že Grünovy knihy jsou jakousi ušlechtilou kompilací 
v dobrém slova smyslu, souhrnem poznatků z kvalitních 
knih, které tedy méně pilný čtenář nemusí již brát do ruky, 
poněvadž Grün mu z nich vybere vše podstatné a p ředloží 
a současně obohatí o své originální post řehy. 

 
 

Existuje vůbec typicky 
otcovský způsob 
výchovy?  A pokud ano, 
je pro děti přínosem? Autor zastává názor, že i když. 
otcové nejsou a nemohou být všichni stejní, p řece jen 
existuje typicky mužský výchovný styl, a dokonce i 
spíše mužské úkoly ve výchově. Otcovská výchova 
souvisí s mužským vnímáním světa a jeho nároků, 
zdůrazňuje typicky mužskou výbavu pro život. Muž a 
žena se ve svých p řístupech mohou vzájemně 
inspirovat a doplňovat. Kniha je cenná svou 
konkrétností a nadhledem. Je z řejmé, že autor kromě 
svého vzdělání využívá i vlastní bohaté zkušenosti 
rodinného poradce. Knihu uznávaného psychologa 
uvítají všichni otcové, kteří na sobě chtějí pracovat a 
hledají své jedinečné místo v rodičovské výchově. 
 

 


