
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Bratři a sestry! 
Zdravím Vás opět z titulní strany našeho Farního listu. Kromě dvou článků, 

fotografií z akcí v uplynulém měsíci a pravidelných rubrik obsahuje především hodnocení 
života v našich farnostech a přehledy o hospodaření. Prostudujte si je a zamyslete nad 
nimi. Rád bych abyste pak přišli také na setkání farních rad a přednesli své připomínky a 
návrhy na činnost v následujících měsících. Časy setkání jsou uvedené na straně 31. 
Zváni jsou nejen členové, ale i všichni farníci. 

V tomto měsíci se konají plesy (i náš Křesťanský) a masopustní zvyky. Radost 
má provázet i každého křesťana, jen je třeba se snažit, aby radost vnější byla vyvážena 
radostí vnitřní, radostí z Pána. 

V únoru – 11. se slaví také mezinárodní den nemocných, nezapomeňme tedy ani 
na ty naše bratry a sestry, kteří se pro své onemocnění plně radovat nemohou a radost jim 
udělejme svou návštěvou. 

Nedávno jsme v nedělním evangeliu slyšeli: „Vy jste světlo světa.“ Chraňme si 
světlo v nitru a přinášejme jeho plamínek všem, kdo mají v duši nějaké chmury, zahřejme 
svou blízkostí všechny, kdo touží ve svém 
osamění po lásce. Svátek Uvedení Páně do 
chrámu, při němž jdeme průvodem s rozžatými 
svícemi, nás k tomu inspiruje.  

Připomíná nám též, že jako Panna 
Maria i my máme nést k Bohu děti. Ty své i ty, 
které žijí v našem okolí. Přivádějme je do 
chrámu alespoň v srdci a modlitbě a 
přemýšlejme jak jim pomoci i na cestě 
k Ježíšovi. 

                                                         P. PavelP. PavelP. PavelP. Pavel      
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Bratři a sestry, 

V lednu jsme konali ekumenické bohoslužby. Ty nás učí naslouchat druhým, mít 
respekt k jejich odlišnostem, učí nás toleranci a dialogu. To je něco co se dá využít i pro 
všechny mezilidské vztahy. 
V Arše jsem mluvil o paradoxech: k modlitbě za jednotu křesťanů nás vyzývají křesťané 
z místa, kde nejednota je zvláště bolestivá – na místech spjatých s životem a smrtí našeho 
Pána Ježíše Krista. Znamením této nejednoty je např. fakt, že pro neshody mezi různými 
církvemi, musí mít klíče od baziliky Božího hrobu muslim. 
Bůh však dokáže obrátit vše k dobrému, tak jak to říká apoštol Pavel: „Kde se rozmnožil hřích 
tam se ještě v daleko štědřejší míře ukázala milost.“ Spojování protikladů a tak i překonávání 
paradoxů je jakási Boží charakteristika. Všimněme si: Bůh tvoří protiklady – nebe a zemi, 
hmotu a ducha, muže a ženu… Vše spojuje jeden Duch – Duch lásky. 
 Podobné je to v událostech, které jsme slavili: vánoce = setkání Boha a člověka, 
příchod mudrců = setkání bohatství a chudoby, moudrosti a dětské prostoty, moci a bezmoci. 
Křest Páně = setkání Boží svatosti a lidské hříšnosti. Ze všech těchto setkání vzniká něco 
nového – spása. Věřme tedy, že všechny protiklady mohou být v Bohu překonány! 
 
 

1. úkol: přemýšlejme, které protiklady jsou přítomny v našem životě a jak je překonáme 
 

Na biblických hodinách mimo Kaplici hovoříme o prvních kapitolách bible. Řekli 
jsme si, že Písma sv. – zvláště Starý zákon a především první kapitoly jsou psány básnickým 
alegorickým jazykem. Díky tomu můžeme poznat, co tyto texty říkají nám: 
 

První kapitola – O stvoření světa v 7 dnech – vypovídá nejenom o tom, že svět má 
smysluplný počátek (je tvořen slovem – informací, nikoliv náhodou), ale mluví také o tom, že 
stvoření není jednorázový konečný děj, ale že stále trvá. Svět je ve vývoji, v pohybu. Míří do 
sedmého dne, který vlastně ještě nenastal, do dokonalosti nebe, které je jako cíl stále před 
námi. Svět není ještě dokonalý – proto i různé těžkosti v životě; není dokončen – a člověk je 
povolán, aby na jeho dokončování pracoval, jako syn, který přebírá práci po svém otci. Jsme 
tedy povoláni k tvůrčímu dílu zdokonalování světa. Jsme povoláni k pohybu – nikoliv ke 
statickému lpění na starých tradicích, nikoliv k pohodlnému konzumismu. 
 

Druhá a třetí kapitola Hřích Člověk je charakterizován jako prach země, přesto je v něm 
Duch Boží. Slovo Adam je v hebrejštině slovo pomnožné, vztahuje se jak k muži, tak k ženě, 
znamená tedy: člověk, nebo i lidstvo. Je tedy možné i říci, že tento příběh je ilustračním 
nadčasovým příběhem o lidstvu, které sáhlo – i stále sahá - na ovoce stromu poznání. Onen 
strom představuje vlastně celý svět. Svět má v sobě dobro i potenciální zlo. Např. nůž můžeme 
použít ke krájení chleba i k zabíjení, tak je tomu se vším co je. Záleží jen na vůli člověka. A 
člověk mnohdy je v pokušení zkusit zlo, to mu však přináší zkázu. 
 

2. úkol: přemýšlejme někdy o prvních kapitolách bible, účastněme se biblických hodin 
 



 
 

    
 Tu lednovou neděli jsme jeli navštívit rodiče. Cestou jsme se zastavili na krátkou 

procházku. Vysvětlovala jsem manželovi, jak vnímám krásu zimní krajiny: v kráse stvoření se 
snažím setkat s jejím Stvořitelem…V té chvíli sluníčko vykouklo z mraků a my se rázem ocitli 
v zimní pohádce. Slunce ozářilo ojíněné stromy, které ve své rozmanitosti na modrém pozadí 
oblohy nádherně lemovaly zimní krajinu, sněhové vločky se třpytily a v nedaleké oboře jsme 
uviděli jeleny a laně…Sluneční paprsky pohladily naše tváře a naše srdce se zaradovala nad 
tou krásou…Jakoby v té chvíli Pán ukázal a  potvrdil to, co jsem se snažila manželovi 
vysvětlit. 
   Sv.Augustin vidí v Bohu princip vší krásy: „V Bo hu září všechny znaky krásna: 
jednota, rozmanitost, stejnost, úměrnost a řád, život a síla všechnu krásu způsobující.“ 
    V pondělí brzy ráno vezl manžel dceru do Prahy na zkoušku a já jsem jela s nimi. 
Vystoupila jsem ve Strunkovicích nad Blanicí, kde mám svoji dětskou ordinaci hned 
vedle kostela sv.Dominika. Bylo kolem 6.hodiny ráno, byla ještě tma. Nebe však bylo 
jasné, plné hvězd a souhvězdí. Užasla jsem nad tou krásou. Stvořené věci byly učiněny 
krásnými, aby svou krásou hlásaly krásu svého Stvořitele, jak o hvězdném nebi praví 
žalmista:       „Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.“    Ž 19, 2 
Krásně se mi modlilo pod tou hvězdnou oblohou: předala jsem Pánu svoji starost, aby manžel 
s dcerou v pořádku do Prahy dojeli a aby dcera zkoušku z mikrobiologie dobře zvládla.  
Posilněna a uklidněna modlitbou jsem poté začala ordinovat. Bylo hodně nemocných dětí, 
chřipková epidemie letos post ihuje především malé děti. Pak přišlo na řadu očkování. 
Do ordinace vběhli dva bratři, 10letý Honzík a 5letý Lukášek. Měla jsem naočkovat staršího 
Honzíka. Bylo na něm vidět, že má strach. Obrátila jsem se k mladšímu Lukáškovi a povídám: 
„Tak co, Lukášku, co kdybych naočkovala místo Honzíka tebe? Nechal by ses naočkovat za 
brášku? Šel bys místo něho?“  A Lukášek, naprosto opravdově  a statečně mi odpověděl: 
„Šel.“  Jeho odpověď mě potěšila,  pohladila jsem ho po vláskách a povídám: „Jsi hodný 
bráška, dnes ale musíme naočkovat Honzíka a tebe zase příště, ano?“ Souhlasně přikývl. 
Honzík se také usmíval a zdálo se, že již nemá takový strach… 
          

 José Carlos Bermejlo ve své knize Další příběhy pro uzdravení duše píše: 
    Kdysi chtělo malé dítě poznat Boha. Vědělo, že to bude dlouhá cesta, a tak si do batohu 
zabalilo housky a trochu ovocné šťávy a nadšeně se vydalo na cestu. Když obešlo skoro tři 
bloky, potkalo v parku stařenku. Seděla na lavičce a pozorovala holuby. Dítě se posadilo vedle 
ní a otevřelo batoh. Zrovna se chystalo vypít trochu ovocné šťávy, když si všimlo, že stařenka 
vypadá hladově. Nabídlo jí jednu housku. Stařenka ji vděčně přijala. Měla tak krásný úsměv, 
že jej dítě zatoužilo znovu spatřit. A tak jí nabídlo trochu šťávy. Stařenka mu znovu věnovala 
nádherný úsměv. Dítě bylo šťastné. 
    Začalo se šeřit. Dítě bylo unavené a zvedlo se z lavičky. Než se vydalo domů, otočilo se a 
stařenku objalo. Ta jej odměnila nejširším a nejkrásnějším úsměvem. 
Když přišlo domů, překvapilo matku štěstím, které z něj vyzařovalo. Zeptala se ho na důvod 
radosti a dítě odpovědělo: „Jedlo jsem s Bohem. A představ si, že má ten nejkrásnější úsměv 
na světě!“   Mezitím se vrátila domů i šťastná stařenka. Udivila svého syna pokojem, který se 
jí rozléval po tváři. Zeptal se jí: „Matko, co jsi dnes dělala, že jsi tak šťastná?“ Žena 
odpověděla: „Jedla jsem v parku housky s Bohem. A představ si, že je mladší, než jsem 
čekala.“         Někdy si myslíme, že je Bůh od nás daleko…                Milena Voldřichová 



 
 
 
co se nám podařilo:   

- udržet setkávání na faře a biblické hodiny, + 
promítání videa (1 x za měsíc) 

- udržet putování na Dobrou Vodu 
(každý měsíc) 

- zorganizovat pěknou poutní slavnost 
s vycházkou ke kapličce, s varhanním koncertem 
a občerstvením 

- zajistit dětský předvánoční program pro 
obyvatele domova s pečovatelskou službou 

- udržovat pěknou výzdobu a úklid v kostele (zvl. 
díky kostelnici Hance Petrouškové) 

 

co se nepodařilo:  
- pokračovat v organizování táboráků či programů 

pro děti a přitáhnout na ně děti 
- nabízet knihy k zapůjčení v kostele 
- zvýšit počet účastníků nedělních bohoslužeb (ten v poslední době poklesl) 
- zkulturnit bydlení pro ubytované na faře 

 

výhled – budeme se snažit 
- usilovat o to co se nepodařilo 
- nabízet knihy k zapůjčení v kostele  
- pořádat program v domě s pečov. službou 
- více se věnovat nemocným 

finanční situace: 
- půjčky farnosti se vyrovnají prodejem fary 
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ROK křty svatby pohřby svátost 
nemocných 

první 
přijímání 

děti na 
náboženství 

počet lidí 
v kostele 

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 
2010   3    8 



BLANSKO hospodaření rok: 2007 2008 2009 údaje v tisících Kč 2010 
zůstatek k 1.1. 3,9  14,4 6,9  22,7 

PŔÍJMY  
Sbírky     
zůstávající: 

14,6 
11,8 

15,0 
12,2 

14,8 
12,4 

 
21,6 
19,2 

07-náhrada škod , 09-dary 35,2  0,5   
Příspěvky na opravy: Ministerstvo 
biskupství  
kraj 

 
184,0 

30,0 
 

0,0 
20,0 
85,0 

 
85,0 
15,0 

0,0 
nájemné 7,7 2,5 1,1  1,1 
půjčka přijatá 08-P.V., 09-Rož  11,2 38,3  16,4 
ostatní příjmy  0,3    
splátky půjček 09-Mal   10,9  1,5 
PŘÍJEM CELKEM  57,5 243,0 170,6  140,6 

VÝDAJE 
bohoslužebné 0,4 0,8 0,4  0,4 

opravy- kostela 2007- opr.střechy 22,9 4,9    

- restaur.boč.oltáře  111,5 121,5  99,9 
-2009 osvětlení chodby v kostele   2,0   
07 opr.střechy fary, 09-sakristie 12,3 0,4 1,0   
daně  (z nemov.) 0,3 0,3 0,7  1,1 
elektřina kostel 5,9 1,4 3,4  7,3 
fara: elektřina+voda+topení 27,8 54,4 62,0  51,4 
úhrada ubytovaných (odečíst) -33,0 -38,2 -59,9  -45,0 
07-charitativní dar 
08-schránka 

0,7 0,3  odhad nemovitosti 3,1 

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

0,3 94,1    

nástěnky 0,5     
nádobí 0,7   varh. koncert 5,0 
popelnice,  0,9   doprava na pouť 2,0 
vyčištění septiku   6,0   
občerstvení   0,6  0,8 
ostatní   0,4  0,5 
úhrada společné režie do Kaplice 0,0  10,0  12,0 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,8 2,8 2,4  2,4 
do fondů na biskupství-havar.+stav. 1,0 1,0 1,0  1,0 
půjčka vydaná  10,4 3,3  17,5 
VÝDAJE CELKEM  46,9 250,5 154,8  163,3 
závazky celkem  11,2 49,0  60,0 
pohledávky  10,4 1,5  17,5 
zůstatek k 31.12. 14,4 6,9 22,7  0,5 
 
 
 



 
 
 

 
co se nám podařilo: 

- uspořádat několik koncertů, které 
napomohly rozvíjení 
příhraničních vztahů 
(díky rodině Talířových) 

- několikrát v roce uskutečnit 
mariánské pobožnosti a v postě 
česko-německou křížovou cestu 

- připravit pouť rodáků  
 

co se nám nepodařilo: 
- získat více finančních prostředků na uhrazení 

dluhu (za opravu varhan) 
- ohlídat spotřebu el. proudu – toho se propálilo 

téměř za 5 tis. Kč 
 

výhled – budeme se snažit: 
- pořádat i nadále koncerty 
- pokračovat v konání mariánsky zaměřených 

bohoslužeb (májová, růženec…) 
- navázat lepší vztahy s něm. mluvícími rodáky 

 

CETVINY  

údaje v tisících Kč 
2008  2009  2010 

zůstatek k 1.1. 0,0 0,3  2,0 
Sbírky     0,0 10,3  4,0 

Příspěvky na opravy – varhan 
kraj 
24,5 

   

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
co se nám 
podařilo: 

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

- opět uspořádat křesťanský ples (díky hl. slečně Králové) 
- zavést pomůcku k lepšímu prožití postní doby (postní předsevzetí ve tvaru stromku) 
- uspořádat postní duchovní obnovu (P. Berka z Milevska) 
- pokračovat v tradici velikonočních večeří na Zelený čtvrtek a modlitby 

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

vytváří výzdobu oltářů na Boží Tělo 
- připravit několik večerů poezie s poslechem duchovní hudby 
- uspořádat přijetí a občerstvení pro německy mluvící rodáky (díky za pomoc všem, 

kteří připravovali občerstvení) 
- organizovat akce pro děti (2x pobyt na Ktiši, dětská vikariátní pouť, křesťanský tábor 

– s vyšebrodskými), táborák na faře k začátku prázdnin  
- oslavit poutní slavnost apoštolů Petra a Pavla s odpoledním  programem pro veřejnost 

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

- účastnit se s mladými na Charismatické konferenci v Brně 
- uspořádat Farní dovolenou (týden společně prožitý na Litoměřicku)  
- uspořádat II. Farní den – setkání farníků z celého našeho obvodu (Kaplicko) 
- dovybavit dětskou klubovnu na faře (díky sponzorům z Německa) a alespoň občas ji 

využívat pro práci s dětmi 
- znovu uspořádat ekumenické adventní putování po rakouských klášterech (díky 

Květě Lauterbachové) 
- udržet počet dětí na náboženství (32) – díky katechetce Štěpánce 
- zdokonalovat internetové stránky farností 
- zorganizovat bohoslužbu pro seniory s udílením svátosti pomazání nemocných 
- rozšířit dětskou hudební skupinu pro doprovod dětských mší sv. 
- dále provozovat farní knihovnu a prodejnu (díky paní Mazancové) a rozšiřovat 

knihovní fond 
 

co se nepodařilo:    (je to podobné jako loni) 
- zavést opět farní vycházky a výlety (ujme se toho někdo?) 
- 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 
- více využívat klubovnu pro děti na faře 
- zvýšit počet účastníků biblických hodin  
- zvýšit počet členů chrámového pěveckého 

sboru 
- zorganizovat ekumenické sportovní utkání 
- zajistit větší účast dětí na táborácích na faře 
- nezvyšovat zadluženost farnosti 

 
výhled - budeme se snažit: 

- napravit to co se nepodařilo (viz výše) 
- opravit střechu hlavní budovy fary 
- 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 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 vložit i 

krátké duchovní slovo 
 

 
 
 

 

K
a
p
li
c
e

 

ROK k řty svatby poh řby svátost 
nemocných 

první 
přijímání 

děti na 
náboženství 

počet lidí 
v kostele 

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 
2010 14 2 20 19 - 32 90 



KAPLICE hospodaření rok: 2008 2009 2010 Poznámky (k r. 2010):  
zůstatek k 1.1. 195,2 15,9 5,4  

PŘÍJMY 
Sbírky: vybrané celkem 
zůstávající kurzívou: 

86,6 
73,7 

96,5 
77,8 

80,4 
64,7 

průměrná nedělní sbírka 1,3 

dary 15,3 18,7 15,4 0,9 za f. čas.; 2,7ples; 5,8 na ch. 
Příspěvky – diecézní, obecní, státní 10,5 220,0   
za prodej majetku  19,6   
příjmy z plesu (bez nákladů) 21,8 21,8 17,2 bez darů 
nájemné 8,4 7,8 7,8  
půjčka-mezifarní  (příjem peněz)  70,8 89,2 59,0  
půjčka-splátka přijatá  4,5   
PŘÍJEM CELKEM 213,3 478,1 179,8  

VÝDAJE:  
bohoslužebné 24,1 23,3 21,9  
opravy kostela  245,5   

opravy fary a zařízení 232,8 6,4 15,7 
3,5-sekačky, 3,9-kopírky, 3,3 
hasící přístr.,1,2-káry; 1,9 
komína; 1,9 kotle 

elektřina kostel 8,5 18,2 15,9  
fara: el.,plyn,voda,topení 96,4 114,2 121,5  
obyvatelé fary zaplatili:(odečíst!) 88,7 101,6 116,4  
náklady na ples 19,4 23,5 18,8  
pouť, Farní den (hudba, sál,…)   15,1 11,7-pouť; 3,4 farní den 
telefon+poštovné 20,6 20,9 23,0  
provoz kopírky+kancel. potřeby 12,9 23,2 22,1 21,4kopírka+0,7kanc. potřeby 
nábytek 11,7 0,9   
různé věci: 2009: počítač 9,7; 
programy 4,7;ozvučení v kostele 29,3 

17,1 46,3 3,9 
1,5 prodl šňůry, žárovky; 
2,4 věci na faru, 

knihy a kazety 33,8 11,9 21,1 13,7 knihovna; 7,4 dárky+tomb. 
časopisy 7,2 16,8 7,4  
občerstvení – farní akce 6,2 11,5 5,5  
pojistné 4,4 4,4 0,2  
děti Ktiš+zájezdy 19,1 2,2 1,4 0,5 vik.pouť.;0,9-pro děti na Ktiš 
dárky + charitativní výdaje 2,9 0,6 6,4 4,4 adopce, 1,6 Charita, 0,4 léky 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 12,9 18,7 15,7  
do fondů na biskupství-havar.+stav. 5,1 5,1 5,1  
odvod 50% z prodeje na biskupství  9,4   
výdaje ostatní 9,9   7,5 6,8 1,2 daň;1-oběžníky;1-vik.techn. 
mezifarní půjčka (výdej peněz) 26,4  1,0  
splátky půjček   7,3  

  podíly okol. farn. na režii (odečíst!) 90,0 19,5 44,0  
VÝDAJE CELKEM 392,7 488,6 175,4  
závazky (půjčky přijaté) celkem 463,3 552,5 604,2  

pohledávky (půjčky vydané) celkem 26,4 21,9 22,9  
zůstatek k 31.12. 15,9 5,4 9,7  



 
 
 
 
 
 
 

co se nám podařilo: 
- konat táboráky pro děti a dětskou 

vánoční besídku u jesliček 
- získat nového ministranta 
- konat velikonoční večeři 
- pokračovat 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 

 

statistika: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ROK křty svatby pohřby Svátost 
nemocných 

První  
přijímání 

Děti na 
náboženství 

Počet lidí 
v kostele 

2001   3 1   14 
2005 5  1    15 
2006 6  3  5  15 
2007   1  1  15 
2008 1  3    15 
2009 1  3    15 
2010 8  3    15 



 
 
 
 
 
 
 
 

D. DVOŘIŠTĚ hospodaření r 2007 2008 2009   údaje v tisících Kč  2010 
poznámky k r. 2007+2008+2009    pozn.k r. 2010  

zůstatek k 1.1. 270,9 122,5 41,5  11,9 
PŘÍJMY 

Sbírky     48,5 10,0 10,6  11,8 
 zůstávající sbírky 46,2 8,0 4,8  11,3 
prům. nedělní sbírka (bez mimoř.) 0,6 0,4 0,24  0,43 
Příspěvky na opravy- Ministerstvo 

Obec 
 400,0 

 
 300,0
 100,0

500,0 
100,0 

 
500,0 
100,0 

úroky na běžném účtu 3,7 1,4 0,4  0,8 
splátky půjček 30,0 90,0 12,0   
dary 11,0 0,0    
PŘÍJEM CELKEM 493,2 501,4 623,0  612,6 

VÝDAJE 
bohoslužebné 1,5 0,3 0,9  0,1 
opravy kostela 519,3 451,5 600,1  600,0 
opravy ostatní  1,9 5,8 0,3 oprava varhan 5,6 
daně  (z nemov.) 0,0 0,0 0,0  0,0 
elektřina kostel 2,0 1,5 1,8  2,3 
plyn kostel 0,4  1,0   
úklidové prostředky 0,4     
občerstvení (07-pro biřmovance) 8,6 0,4 0,2  0,5 
pojistné 1,7     
07-kabely, 09-tapeta 0,5  0,8   
cestovné-náklady na dopravu 3,7 0,4 4,2 cest.nákl.oprav.varh 2,0 
07-hudba, 09-razítko 5,6 0,2   
07-koberec, 09-tabule na čísla 12,3 0,3   
poplatky bance 0,2 0,2 0,3  0,1 
postní sbírka   1,2   
úhrada společné režie do Kaplice 20,0 0,0 0,0  11,0 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,3 2,0 4,6  0,5 
do fondů na biskupství-havar.+stav. 0,7 0,7 0,7  0,7 
ostatní výdaje 1,2 0,8 1,1 kolky na žádosti 0,4 
půjčky vydané 59,3 118,8 35,0   
VÝDAJE CELKEM 641,6 582,4 652,7  623,2 
závazky celkem 0 0 0  0 
pohledávky 259,3 258,1 281,1  281,1 
zůstatek k 31.12. 122,5 41,5 11,9  1,3 

D. DVOŘIŠTĚ hospodaření r 2007 2008 2009   údaje v tisících Kč  2010 
poznámky k r. 2007+2008+2009    pozn.k r. 2010  

zůstatek k 1.1. 270,9 122,5 41,5  11,9 
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Sbírky     48,5 10,0 10,6  11,8 
 zůstávající sbírky 46,2 8,0 4,8  11,3 
prům. nedělní sbírka (bez mimoř.) 0,6 0,4 0,24  0,43 
Příspěvky na opravy- Ministerstvo 

Obec 
 400,0 
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100,0 

 
500,0 
100,0 

úroky na běžném účtu 3,7 1,4 0,4  0,8 
splátky půjček 30,0 90,0 12,0   
dary 11,0 0,0    
PŘÍJEM CELKEM 493,2 501,4 623,0  612,6 

VÝDAJE 
bohoslužebné 1,5 0,3 0,9  0,1 
opravy kostela 519,3 451,5 600,1  600,0 
opravy ostatní  1,9 5,8 0,3 oprava varhan 5,6 
daně  (z nemov.) 0,0 0,0 0,0  0,0 
elektřina kostel 2,0 1,5 1,8  2,3 
plyn kostel 0,4  1,0   
úklidové prostředky 0,4     
občerstvení (07-pro biřmovance) 8,6 0,4 0,2  0,5 
pojistné 1,7     
07-kabely, 09-tapeta 0,5  0,8   
cestovné-náklady na dopravu 3,7 0,4 4,2 cest.nákl.oprav.varh 2,0 
07-hudba, 09-razítko 5,6 0,2   
07-koberec, 09-tabule na čísla 12,3 0,3   
poplatky bance 0,2 0,2 0,3  0,1 
postní sbírka   1,2   
úhrada společné režie do Kaplice 20,0 0,0 0,0  11,0 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,3 2,0 4,6  0,5 
do fondů na biskupství-havar.+stav. 0,7 0,7 0,7  0,7 
ostatní výdaje 1,2 0,8 1,1 kolky na žádosti 0,4 
půjčky vydané 59,3 118,8 35,0   
VÝDAJE CELKEM 641,6 582,4 652,7  623,2 
závazky celkem 0 0 0  0 
pohledávky 259,3 258,1 281,1  281,1 
zůstatek k 31.12. 122,5 41,5 11,9  1,3 



 
 
 
 

co se nám podařilo: 
- pokračovat v hodinách náboženství a 

v pobytech dětí na Ktiši 
- pokračovat ve scházení se ve 

společenství, kde se konají i biblické 
hodiny a promítání 

- pokračovat v konání večeře před 
Velikonoci a konání meditace v „Getsemanech“ 

- pokračovat v konání táboráků  
- uspořádat česko-německou bohoslužbu pro rodáky a zajistit pro ně občerstvení, 

stejně tak i v Bělé 
- uskutečnit vánoční koncert Pěveckého sboru Kaplice 
- uskutečnit několik večerů duchovní poezie a hudby, včetně živé hudby v podání 

rodiny Talířovy 
- uskutečnit setkání dětí u jesliček, na němž děti pod vedením katechetky Růženky  

sehrály scénku, kterou pak zopakovaly i při mši sv. 
- realizovat za pomoci Obce Malonty opravu kanalizace na faře 
- pokročilo se v budování soc. zařízení na faře a kuchyňky 
- byl vytvořen projekt opravy kostela – klenby 
- začalo se s opravou varhan  

 

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 a uskutečnít další 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 
2003        
2004        
2005        
2006      5  
2007   2 4  8 30 
2008 2  6   8 35 
2009 6  2  2 8 35 
2010 4  4 5  10 35 

 



MALONTY hospodaření rok: 2007 2008 2009 údaje v tisících Kč 2010 
poznámky k r. 2007+2008+2009   poznámky k r. 2010  

zůstatek k 1.1. 200.6 155,9 6,4  175,5 
                                                                     PŘÍJMY  

Sbírky    
 sbírky zůstávající:  

7,2 
6,7 

27,9 
25,0 

29,3 
24,8 

 
29,7 
24,0 

úroky z účtu 1,9 1,3 2,4  1,0 
Příspěvky na opravy - kraj 
-biskupství  

150,0 
80,0 

 
50,0 

   

nájemné 7,2 1,1    
dar   228,2   
splátky půjček     60,0 
nový závazek  10,0   44,0 
PŘÍJEM CELKEM 246,3 40,3 309,9  134,7 

VÝDAJE 
bohoslužebné  0,6 0,8   

opravy-kostel 2007-kostel+ hřb.zeď 
2009 – opravy střechy a el. kostel 

250,8 1,8 17,7  
99,2 projekt na opravu 
kostela; 9,7-opr.varhan 

108,9 

- fara 
2010:  28,4 el.instalace; 51,2 
kanalizace, 2,3 WC 

 22,1 0,7 
2010: 1,8 materiál na 
st. práce, 50 koupelna 

133,7 

elektřina kostel 0,8 3,2 6,0  6,4 
fara: elektřina, voda, topení, plyn 2,2 27,0 14,7  43,7 
úhrada ubytovaných (odečet)  -1,8   27,0 
telefon+poštovné 9,4 4,6  odvoz odpadu 1,2 
07-osvětl.tělesa kostel, 09-nástěnky 2,7  0,3 repro na promítání 0,4 
občerstvení – táborák, rodáci 0,1 0,4 0,6 + brigádníkům 3,0 
pojistné 1,7 0,0 0,0  0,0 
poplatky bance 1,7 1,6 1,7  1,8 
koberec: 07do kostela, 09-na faru 13,6  3,0 znalečné 0,7 
07-plyn. kamna,  3,8  2,6 zámek - fara 0,7 
09-varná konvice, 09-židle fara 0,6  5,4   
reprodukční zařízení  5,0    
příspěvek na výlet dětí  0,9    
08-časopisy, 09- dary a chari. výdaje  0,8 1,3   
úhrada společné režie do Kaplice 0,0 40,0 0,0  10,0 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 0,5 2,9 4,5  5,7 
do fondů na biskupství-havar.+stav. 1,4 2,0 1,0  3,0 
výdaje ostatní 1,7 1,1 2,6  1,9 
splátka závazku   10,0   
poskytnutá půjčka  77,5 67,9  10,7 
VÝDAJE CELKEM 291,0 189,7 140,8  304,8 
závazky celkem  10,0 0  44,0 
pohledávky celkem  77,5 145,4  96,2 
zůstatek k 31.12. 155,9 6,4 175,5  5,4 
 



 
 
 
 
 
co se nám podařilo: 

- udržet setkávání na faře a konat biblické hodiny a 
promítání náboženských filmů 

- pokračovat v opravě kostela (dodělala se střecha a 
vnitřek sakristie, pokročilo se v nátěru a 
spravování omítek vnějšku kostela) 

- konat táboráky pro děti 
- společně oslavit s německy mluvícími rodáky 

poutní oslavu 
- pokračovat v rekonstrukci elektroinstalace a 

budování koupelny na faře 
- udělalo se el. zabezpečovací zařízení v kostele 

 
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  
- 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 
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 
2010 2  2    15 

 
 



 
 

OMLENICE hospodaření 

rok:
2007 2008 2009 v tisících Kč 2010 

zůstatek k 1.1. 103,6  81,1 29,5 pozn. k roku 2010: 0,5 
PŘÍJMY 

Sbírky     
zůstávající: 2009: 14,0 

20,3 24,9 17,6 
 
sb.zůstavající: 15,5 

20,3 

úroky, dary 0,8 1,0 42,0  12,5 
Příspěvky na opravy:  
2009: 100-obec, 500-stát 

500,0 1100,0 600,0 
2010: 20 biskupství 
100 obec,790 stát 

910,0 

nájemné 23,0 25,5 13,5  15,5 
ostatní příjmy  0,3    
splátka půjčky    od ŘKF Kaplice 5,0 
nový závazek  70,0 12,0 od ŘKF P. Ves 7,0 
PŘÍJEM CELKEM 544,1 1221,7 685,1  970,3 

VÝDAJE 
bohoslužebné 0,7 0,7 0,3   
opravy fara: 09-elektroinst. 11,6 25,6 6,5 vodo a elektroinstalace 8,8 
fara-zapojení nového el.měru   10,0   
opravy kostel 500,0 1110,0 610,0  811,5 
    zabezpeč.zařízení 107,7 
daně  (z nemov.) 0,7 0,7 0,9  1,1 
elektřina kostel 3,5 2,2 3,0  2,9 
fara: elektřina, topivo, plyn  14,5 116,4 30,4  16,0 
úhrada ubytovaných (odečíst) -20,2 -17,5 -76,0  -19,2 
odvoz odpadu 0,5 0,5 0,5   
07-vodoinst.materiál, 08-lampy 1,5 1,3    
07-el.svíčky, 08-pošt. schránka 0,5 0,3    
07-audiozařízení, 08-rohož 3,1 1,0    
07-boil.,08- kober., 09-pohovka 2,3 7,7 3,8   
07-plynová kamna 2,9     
08-čerpadlo,09-vyčištění septiku  5,0 4,0   
08-kuch. linka,09-cestovné-asist.  2,5 2,3 zámky, hrábě… 0,5 
občerstvení 0,5  0,5 1,1- pro brigádníka 2,3 
pojistné 5,5  5,5   
úhrada společ. režie do Kaplice 20,0 10,0   4,0 
odvedené sbírky (na bisk.a char.) 2,7 2,8 4,6  4,8 
do fondů na biskupství 1,0 1,0 1,0  1,0 
odvod na biskup.z nájmu (3 r.)   18,0   
výdaje ostatní 1,4 2,0 2,2  0,7 
splátka závazku   65,1  14,9 
nová pohledávka 13,9 1,2 21,5  13,0 
VÝDAJE CELKEM 552,7 1273,4 714,1  970,0 
závazky celkem  70,0 16,9  9,0 
pohledávky celkem 144,1 145,3 166,7  175,0 
zůstatek k 31.12. 81,1 29,5 0,5  0,8 



 
 
 
 
 
co se nám podařilo: 
- Okrašlovací spolek Terezie zorganizoval  koncem září opět poutní slavnost, na které jsme 

přivítali také německy mluvící rodáky  
- pokračovalo udílení křtů v kapli na hřbitově  
- v kostele se uskutečnila bohoslužba za zemřelé 
- pokračovalo se v opravách kostela – u presbytáře je dokončen strop, nová střecha je  

vybudována nad ¾ chrámové lodi 
- byl vytvořen projekt na obnovu schodiště 
- opět nám byla poskytnuta místnost pro schůzky s dětmi na Obecním úřadě a schůzky 

s dětmi se zde opět konají. Děti byly na několika výletech a také se účastnily víkendového 
pobytu na Ktiši 

 
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  
- připravit poutní bohoslužbu   
- zorganizovat koncert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Farnost v rámci vzájemné pomoci mezi sousedními farnostmi půjčila celkem dost peněz, a pod-  
le podpořila tak ty farnosti, kterým by se jinak finance nedostávaly. Část půjček se vrátí již brzy. 
 

POHORSKÁ VES 2007 2008  2009 údaje v tisících Kč 2010 

zůstatek k 1.1. 0,0 210,3 137,9  69,5 
PŘÍJMY 

Prodej pozemku    210,0 283,0   
Příspěvek z: Obce PV 
Biskupství ČB 
Ministerstva kultury 
Jihoč. kraje 

20,0 
40,0 

0,0 
0,0 

0,0
50,0

150,0
0,0

50,0 
0,0 

405,0 
0,0 

Obec 
Biskupství ČB 

Ministerstvo kultury 
Jihoč. kraj 

100,0
0,0

400,0
250,0

dary 0,7   200,0
úroky na běž. účtě  0,2 0,1  
přijatá půjčka 0,1 150,5  
splátky půjček  100,0 98,5  46,4
PŘÍJEM CELKEM 270,8 583,2 704,1  996,4

VÝDAJE 
bohosluž. výdaje  0,2 0,5  
daň z převodu n.  15,6  odhad ceny pozemku 1,7
dárky rodákům  0,5 0,3  0,4
oprava kostela 60,4 217,4 567,9  828,5
oprava auta    10,0
občerstvení-táboráky.. 0,1 1,0  0,4
katastr  1,1 0,3  0,3
knihy  2,1  baterie 0,2
08výlet do Prahy-vlak 
09cestovné p. asist. 

 
1,3 1,1 

 

08výlet-vstupy+jízdné 
09razítko  

2,8 0,2 
 

úklid. prostředky  0,3  materiál na výrobu draků 0,1
ZOO Hluboká-výlet  0,4  pobyt dětí na Ktiši 4,5
pouť-hudba  3,6  
podíl na spol. režii do 
Kaplice  40,0 9,5  9,0

ostatní výdaje  0,2   
odvod z prodeje na 
biskupství 

 103,7 137,0  

vydané půjčky  270,0 51,0  153,5
splátky půjček  0,1  
VÝDAJE CELK. 60,5 655,6 772,5  1008,6
závazky celkem 0,1 0,1 150,0  150,0
pohledávky celkem  170,0 121,9  229,0
zůstatek k 31.12. 210,3 137,9 69,5  57,3



 
 
 
 
co se nám podařilo: 

- dokončit opravu střechy kostela i věže a fasády 
věže, celkem za víc jak 4,5 mil. Kč, které byly 
nejprve vypůjčeny a budou uhrazeny z programu 
Evropské unie 

- vymalovat chodby na faře 
- pokračovat ve výuce náboženství ve škole (díky 

katechetce Růženě Otové) 
- pokračovat v konání táboráků pro děti – na začátku 

prázdnin a na zač. školního roku 
- dokončit úpravu lavic po vyjmutí několika pro 

vytvoření prostoru k občerstvení 
- scházet se ve společenské místnosti na faře 
- uspořádat několik koncertů (v létě, při pouti, vánoční) 

co se nám nepodařilo: 
- dokončit úpravu společenské místnosti na faře 
- pokračovat na podzim ve schůzkách s dětmi na faře 
- pokračovat s promítáním na faře 

výhled – budeme se snažit: 
- pokračovat ve všem dobrém a usilovat o realizaci nepodařených úkolů 
- sehnat sponzora na dodatečnou úhradu nákladů spojených s úpravami na faře (větší 

část financí byla zapůjčena P. Pavlem) 
 

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 7 
2010    1  3 7 
 



 

ROŽMITÁL N. Š. 

hospodaření 
2007 2008 2009 údaje v tisících Kč 2010 

zůstatek k 1.1. 4,4 3,2 11,0  194,5 
PŘÍJMY 

Nájemné     1,9     
Sbírky 19,5 10,9 18,9  9,2 
Sbírky zůstávající 17,5 9,3 17,5  7,9 
Prům. sbírka 0,22 0,23 0,18   
Příspěvek:- obce   10,0 100,0 37,0  125,0 
- Jihoč. kraje  350,0    
- Min. kultury  900,0   125,0 
- Biskupství ČB  50,0 388,0  20,0 
dary   40,2 dar na ubytovávání rodin 5,0 
náhrady škod 16,7     
úroky  0,1    
přijatá půjčka 12,5 152,0 1075,3 biskupství 4.100,0 4.250,0 
PŘÍJEM CELKEM 60,6 1563,0 1559,4  4.534,2 

VÝDAJE 
bohoslužebné 1,4 1,3 4,3  0,2 
opravy kostela 33,6 1428,4   80,5  4.597,8 
mříž do kostela   75,8   
opravy fary   76,4 malování vnitřků fary 2,6 
daně  0,5 0,7  0,9 
el. kostel 1,6 2,4 2,3  1,9 
el.,voda, otop fara 9,2 22,7 63,4  93,6 
ubytovaní uhradili-odeč. - 4,0 -5,5 -51,7  -82,7 
07-koberec,09-popelnice 7,7  1,0 vývoz popelnice 2,1 
el.svíčky+kabely 0,6   schránka 0,3 
přísp. na telef.   1,1 malířské potřeby 0,2 
zámky+záclon. tyče   1,9 topné těleso-WC 1,1 
svítidlo   0,5 ohřívač pro varhaníka 0,6 
vývoz jímky   4,0  4,0 
občerstvení (táborák) 0,4 0,1 0,5  0,5 
pojistné 5,5 2,7 2,7 koncert 2,0 
odvedené sbírky  2,0 1,6 1,4  1,4 
do fondů na biskupství 0,8 0,8 0,8  0,7 
ostatní výdaje 0,6 0,2 3,9  0,2 
úhrada spol. režie do Kap     2,0 
půjčka vydaná   70,0  7,0 
splátka půjčky 2,4 100,0 1036,4  71,6 
VÝDAJE CELK. 61,8 1555,2 1375,9  4.708,0 
závazky celkem 12,2 64,2 101,4  4.279,8 
pohledávky celkem   68,3  75,3 
zůstatek k 31.12. 3,2 11,0 194,5  20,7 



 
 
 
 
 
co se nám podařilo: 

- pokračovat ve scházení se ve společenství 
v sakristii kostela 

- vymalovat do výše 2,5 m vnitřek kostela 
- připravit setkání rodáků 
- připravit dětskou besídku u jesliček o Vánocích 
- uspořádat poslech hudby a poezie při poutní oslavě patrona kostela - sv. Ondřeje 
- vykonat tříkrálovou sbírku  
-  

co se nám nepodařilo:  
- zorganizovat více akcí pro děti (táborák –nikdo nepřišel, apod.) 
- oslovit rodiny, které v uplynulé době nechaly pokřtít své děti 
- uspořádat více koncertů v kostele 
- navázat bližší vztahy farníků 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 
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 
2010 2 1 1   15 15 



 

RYCHNOV N.M. 

hospodaření 
2007 2008 2009 2010 údaje v tisících Kč 

zůstatek k 1.1. 9,8 25,6 21,4 7,6  
PŘÍJMY 

Sbírky Rychnov 11,7 
25,6 

~15,5 13,3  
Sbírky Sv.Kámen 13,7 ~18,6 19,1  
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 0,1  
přijatá půjčka  25,2 30,3   
splátky vydané půjčky 20,0 5,2  0,8  
PŘÍJEM CELKEM 178,8 66,2 154,5 33,3  

VÝDEJ 
bohoslužebné 0,3 0,7 1,3 0,5  
opravy Rychnov1střechy,  
2varhan, 3boč.dveře, 
 5 restaur. průzkum 

129,4 
244,8 

319,0 
54,4 

62,9 
7 26,5 

8 100,1 

91,5 
2009: 
6 malování sakristie 
7 opr.podlahy sakristie 
8 el.zabezpečovací zařízení 
2010: 
9 malířské potřeby, cestovné 

opravy Sv.Kámen 
4malby PM+J na Sv.K. 

19,7 420,6   

el. kostel Rychnov   0,5 1,7  
el. kostel Sv. Kámen  5,5 6,9 6,7  
popl. za připojení el. 12,5   4,5 oprava auta 
plyn  0,4  0,4 0,4  
osvětlení kostel Ry  2,8 17,5   
tisk obr. Madony z Cetv.  4,1    
poplatky bance 1,3 1,5 1,5 1,5  
občerstvení   1,8 0,1 0,2  
pojistné – Sv.Kámen 1,7 3,3 3,3 3,3  
odvedené sbírky  1,0 0,7 0,8 2,3  
do fondů na biskupství 0,5 0,5 0,5 0,5  
podíl na spol. režii do Ka 20,0     
ostatní výdaje  1,0 1,7   
půjčka vydaná 41,4 4,5 4,3 12,5  
VÝDAJE CELK. 163,0 70,4 168,3 35,6  
závazky celkem  30,2 55,5   
pohledávky celkem 21,4 20,7 20,0   
zůstatek k 31.12. 25,6 21,4 7,6 5,3  



 
 
 
co se nám podařilo: 

- pokračovat v opravě střechy presbytáře a přístavku 
- Rakušané osadili ostění, zrekonstruovali sakristii, opravili 

fasádu presbytáře a zasadili nové dveře, upravili zem v lodi 
kostela a vysypali kamínky, provedli odvodnění u kostela 

- pokračovat v tradici mší sv. o Veliko-nočním pondělí 
(česko-německých) 

- díky iniciativě p. Altmanna a Rakušanů uspořádat v září pouť (a o Vánocích (26.12.) 
rakousko-české setkání s hudbou a občerstvením 

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

- oslovit ty, kteří by v obci měli zájem spolupracovat 
výhled – budeme se snažit: 

- uskutečnit to co minulý rok nevyšlo a pokračovat v tom 
co bylo dobré 

- konat v kostele další přitažlivý náboženský i kulturní 
program 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je třeba sehnat peníze na zaplacení půjček. Po prodeji fary v Blansku, by se dostalo i na 
Pohoří. 
 
 

POHOŘÍ na Šumavě 

údaje v tisících Kč 
2008  2009  2010 

zůstatek k 1.1. 0,0 50,3  73,9 
PŘÍJMY 

Sbírky     0,0 0,5   
Příspěvky na opravy – biskupství 50,0   
Příspěvky na opravy – Min.kult. 665,0 300,0  234,0 
Příspěvek z Jihoč. kraje 250,0   
Úroky z účtu 0,2   
dary  15,3   
přijatá půjčka 95,0 250,0  60,0 
PŘÍJEM CELKEM 825,5 800,5  294,0 

VÝDAJE 
opravy kostela 740,0 576,5 67,1-proj.; 262,5 opr.stře. 329,6 
ostatní výdaje 0,2 0,4 oprava auta 3,2 
úhrada společné režie do Kaplice   5,0 
splátky půjčky 20,0 200,0  20,0 
poskytnutá půjčka 15,0  6,8 
VÝDAJE CELKEM 775,2 776,9  364,6 
závazky celkem 75,0 125,0  165,0 
pohledávky 15,0 15,0  21,8 
zůstatek k 31.12. 50,3 73,9  3,3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V polovině ledna jsme na faře oslavili 47. narozeniny s panem Leošem Luzarem, který pomáhá 
s přepisováním textů do počítače. Na oplátku mu jeden z našich ubytovaných na faře - Luboš 
chodí pomáhat s úklidem do jeho bytu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I v letošním roce se konají v Domově pro seniory mše sv. (foto vlevo). Bývají v přízemí - 
v jídelně a je možné aby na ně přicházeli také lidé z venku. Navštěvujeme také seniory  
v jejich domovech. Za paní Mühlsteinovou, bývalou kostelnicí (foto vpravo), dochází 
především akolyta Pavel Honetschläger a také pastor. asistentka Růžena Otová, i P. Pavel. 
Zájemci o návštěvy a případně také o přinášení svatého přijímání se mohou hlásit u P. Pavla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V pondělí 7.2. P. Pavel navštívil azylový dům v Záblatí u Prachatic, u jehož zrodu také stál. 
Je vybudován na zdejší faře a správce tohoto domu Pavel Pešek mu ukazoval nově opravené 
stáje a také zvířata, o které se obyvatelé domu starají. (ovce, kozy, prase, slepice, husy,králíci) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Začátkem roku se scházíme v Kaplici k ekumenickým bohoslužbám, konaným za účasti členů 
a místních představitelů tří církví: Římsko-katolické, Českobratrské evangelické a Řeckokato- 
lické. První bohoslužba byla v neděli 9.1. v evangelické Arše. Kázal zde P. Pavel a bylo zde 
asi 60 lidí. Foto bohužel nemáme. Téma a texty pro letošní modlitbu za jednotu křesťanů 
připravili křesťané z Jeruzaléma a tak jsme prožívali duchovní společenství také s nimi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druhá společná bohoslužba křesťanů různých církví v Kaplici se konala v kostele Sv. Petra  
a Pavla v neděli 16.1., a to v řeckokatolickém ritu – ( liturgie sv. Jana Zlatoústého). Kázal otec 
Ruslan Zassiedko. P. Pavel byl nemocen a asi i proto nevyšlo připravené pohoštění na faře –
nikdo, kromě obsluhujících nepřišel. I tak moc děkujeme všem, kdo občerstvení připravili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Využilo se o týden později v neděli 23.1. kdy se v kostele Sv. Petra a Pavla v Kaplici konala 
třetí společná bohoslužba – tentokrát v ekumenickém ritu. Kázal ev. farář Daniel Freitinger. 
 



Charita Kaplice 
 

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

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
V prvních lednových dnech zorganizovala 
Charita Kaplice v našich farnostech opět 
tříkrálovou sbírku, která vynesla celkem 
76.529,- Kč. K zahájení řekl P. Pavel 
koledníkům pár slov, v nichž zmínil biblický 
příběh o mudrcích, kteří přinesli malému Ježíši 
dary. I koledníci mají tento úkol – přinést dar 
úsměvu těm, které navštíví a finanční dary na 
podporu potřebných.  Účastnilo se asi 13 
skupinek dětí. Díky všem, kteří jakkoliv 
finančně přispěli a také organizátorům.   pš                                děti z Pohorské Vsi � 

děti z Kaplice 
 
 
"Kaplická charita by ráda výtěžek sbírky 
využila na obnovu vozového parku, tedy 
pořízení auta, aby mohla zajišťovat 
pečovatelskou službu a pomoc. Menší část 
výtěžku pak také na sociální práci 
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 
a pro remeniscenční terapii pro 
důchodce.„A stejně jako loni část - kolem 
pěti šesti tisíc korun - bychom vložili do 
krizového fondu kaplické fary, který je 
určen pro pomoc lidem v akutně 
nepříznivé situaci," uvádí ředitelka Charity 
Kaplice Marie Froulíková. (na 
www.charitakaplice.cz) 

 

Místa sbírky 2010 2011 
Benešov nad Černou    4.015,- 
Blansko   2.163,- Kč   1.692,- 
Bujanov    5.054,- 
Dolní Dvořiště   3.105,- Kč   1.375,- 
Kaplice 31.393,- Kč 31.741,- 
Kaplice nádraží    1.735,- 
Malonty 13.613,- Kč 15.295,- 
Omlenice, Omlenička    2.188,- 
Pohorská Ves  1.664,- 
Pořešín   4.435,- Kč   4.486,- 
Rychnov nad Malší   5.416,- Kč   2.588,- 
Rožmitál na Šumavě   1.887,- Kč   4.090,- 
Výheň  606,- 
CELKEM  62.012,- Kč 76.529,- 



Oznámení 
 

���� V neděli 27.2. se koná sbírka „Svatopetrský haléř“ což je sbírka do papežského 
charitativního fondu, z něhož papež pomáhá jménem církve potřebným lidem v celém světě. 
 

���� CELODIECÉZNÍ SBÍRKY V ROCE 2010 VYNESLY CELKEM K č: 
 

sbírka na potřeby diecéze 511.569,- 
sbírka Svatopetrský haléř 690.912,- 
sbírka na misie 1 002.879,- 
sbírka na bohoslovce 554.108,- 
sbírka na Diecézní charitu 512.940,- 
sbírka na TV NOE 496.512,- 
sbírka na Haiti 2 268.222,- 
sbírka na bible pro Afriku 275.558,- 

���� UBYTOVÁNÍ V KATOLICKÉM DOMOV Ě STUDUJÍCÍCH V  PRAZE – sestry 
dominikánky nabízí ubytování v Praze. Během školního roku (září – červen) nabízí KDS 2 
pokoje (3 a 4 lůžkový), každý s vlastním příslušenstvím. V období letních prázdnin 
(červenec – srpen) je k dispozici 23 pokoje (2 – 4 lůžkových) s vlastní koupelnou; WC, vařič, 
lednička a mikrovlnná trouba jsou na patře společné. K dispozici je také kaple a wifi. V den 
nástupu je pokoj připraven od 14 hodin. V den ukončení pobytu je třeba pokoj opustit do 10 
hodin. Cena za osobu a noc je 300,- Kč, děti 180,- Kč. Více na www.kds.op.cz 

���� FARNÍ DOVOLENÁ  Opět připravujeme společnou dovolenou farníků z našich farností. 
Uskutečnila by se zřejmě v týdnu od 18. do 23. července, nebo o týden později. Místem 
pobytu by byl zřejmě Svatý Jan pod Skalou u Prahy, kde je v blízkosti Karlštejn, Křivoklát, 
lom Amerika, Koněpruské jeskyně, hrad Tetín a další pamětihodnosti. Již nyní se můžete 
hlásit u P. Pavla. 
 

SoutşÙ - kvíz 
 

Správné odpovědi  z minulého čísla: 1) 12 let-Lk 2,42-43;  2) více než 120 tis-Jon 4,11 
3) 99 let- 1M 6,16;  4) 20 dětí – Job 1,2; 42,13;  5) 5 řad – Jan 5,2; 6) 4 dny- Jan  11,17 
7) 40 let- 1 Král 11,42; 8) 3 dny – Sk 9,9;  9) 38 let – Jan 5,2-5; 10) 6 mužů – Jan 4,18 
 

DNEŠNÍ OTÁZKY: 
1) Který slavný malíř zachytil událost popsanou v Matoušově evangeliu 26,20-29? 
2) Co znamená zkratka „A.D.“ uváděná na historických objektech? 
3) Který významný barokní skladatel je autorem oratoria „Mesiáš“? 
4) Který římský generál, pozdější císař, dobyl a zničil Jeruzalém v r. 70 po Kr.? 
5) Který hudební skladatel je autorem „Biblických písní“ v nichž je zhudebněno 10 žalmů? 
6) Ve Florencii je socha muže, který patří mezi největší postavy Starého zákona.  
    Koho zobrazuje a který umělec ji vytvořil? 
 
 



Humor 
 

 

☺Jde misionář Grónskem a potká dva Eskymáky, ani táhnou uloveného tuleně od moře. Dívá 
se, jak se s ním pachtí, pak mu to nedá a zeptá se jich: 
„Poslyšte, proč toho tuleně táhnete za nohy? Vždyť vám to jde proti srsti strašně špatně. 
Zkuste ho vzít za hlavu, po srsti vám to půjde lépe.“ 
Eskymáci ho poslechnou a vezmou tuleně za hlavu. Táhnou, táhnou, po chvíli se jeden z nich 
otočí na druhého a říká: 
„Poslyš, ten misionář asi vážně bude chytrej člověk. Ono nám to jde opravdu mnohem líp.“ 
„Líp?!“ vyprskne druhý. „Vždyť se podívej – vracíme se k moři!“ 
 
☺Co všechno může zaznít při čtení:  
původně:  Čtení z knihy proroka Barucha" výsledek: "Čtení z knihy proroka Barbucha" 
 

"Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel..." "Když mu zpívali, on jim to zpíváním 
neoplácel..."  
 

"Hrůza ze všech stran: Udejme ho! Udáme ho!" "Hrůza ze všech stran: Udělejme ho! 
Uděláme ho!"  
 

"Jako štítem ho věnčíš svou přízní..." "Jako štítem ho venčíš svou přízní..."  
 

Nabuchonodosor Nabuchodonos... Nabuchodoros... Nabuchoronos... Nabuchodonosorož...  
 
☺Dyž u Pagáčů křtili malého Francka, tož už jich bylo v chalupě devět. Pán farář se optali: 
„Tak jaké mu dáme?“ „Francek“ - prohlásili kmocháček. Pán farář vzali konvičku se svěcenů 
vodů, nahlédli do peřinky a vydechli: „to je chlapisko!“ Tatíček sebou škubli, také nahlédli 
do peřinky a zúfalo vykřikli: „Počkajtě pán farář, nenalévajtě! My zme v tem chumlu 
vzali teho loňského!“ 
 
☺Konal se pohřeb. Zeť pozůstalé se nakloní ke knězi a říká: “Nekropte ji tolik, pane faráři, ať 
neobživne!” 
 
 

Růženo, přece 
jsem ti říkal, 
abys mi 
nikdy nevolala 
do práce !!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Z farní matriky:    

 

 
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 

 
 
 

 

Citáty:   

 
 

Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí –  
probuďte ho! 

Ten, kdo neví, a ví, že neví, je prostý -  
poučte ho! 

Ten, kdo neví, a neví, že neví, je hlupák – 
vyhýbejte se mu!     

Arabské úsloví 
 

Člověk nesmí zapomínat na přízeň méně významného přítele, 
získává-li přítele mnohem významnějšího. 

Dante Alighieri - 13.stol. 
 

Nezlob se, že nedokážeš jiné učinit takovými, jakými bys je chtěl mít, 
pokud nedokážeš, abys sám byl takovým, jakým by sis přál být. 

Tomáš Kempenský 14.a 15. stol. 
 

Nemám dítě rád proto, že je hodné, nýbrž proto, že je to moje dítě. 
Thákur 

 

Cennější je dobýt radost, než se odevzdat své bolesti. 
André Gide 

 

l věčnost je z okamžiků.                                                                   
Přísloví 

 
 

Kaplice:   

Pohřby:    

21.1. Josef Chovanec   



 
 
 
 

                               i prodejna v Kaplici informuje 

          John Henry Newman: I POKUS SE POČÍTÁ   
 
 

Z bohatého díla autora, který byl dosud v češtině nedostupný, konvertity z anglikánské církve 
a kardinála, nedávno svatořečeného, je přeložen výběr zamyšlení, úryvků z kázání a meditací, 
které mohouinspirovat i křesťany 21. století 

 

        Martin Tarzicius Motyčka: PŘÍBĚHY S ÚSMĚVEM I SLZOU V OKU 
 

Citlivě rozvíjené příběhy, podané pohádkovým jazykem, si najdou cestu ke každému 
otevřenému srdci, kterému je radostí nacházet pravdu. 

 

          S.A.Wrightová a P. Bertoliniová-Grudinová: BIBLE V OTÁZKÁCH 
 

Nejznámější starozákonní a novozákonní postavy a příběhy jsou představeny formou 
jednoduchých otázek a stručných odpovědí. Kniha je určena pro malé čtenáře. 

 

           DVD  NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ 
 

Animovaný film. V těchto krátkých příbězích a podobenstvích Ježíš ukazuje, jaké je a jak 
funguje nebeské království.    (interaktivní DVD plně funkční i bez počítače)              250,- 
 

Statistické údaje knihovny za rok 2010                                                                           
 

 2009 2010 
Tržby v hotovosti (knihy, kalendáře, ostat. předměty) 11.631,- 12.941,- 
Počet nově zaevidovaných knih 85 122 
Finanční hodnota 11.137,- 12.272,- 
Počet nových CD 3 1 
- finanční hodnota 249,-  
Počet nových DVD 7 16 
- finanční hodnota 620,- 1.440,- 
Počet filmů (hodnota neuvedena) 1  
Počet výpůjček 127 131 
Počet nových čtenářů 11 10 
 
 

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 
 

 

Pro všechny farnosti 
 

��� KŘESŤANSKÝ PLES se uskuteční v Kaplici v sále restaurace Slovanský dům 
v sobotu 19. února od 20h. Hrát bude Kaplická pětka s kapelníkem Lad. Kozlíkem. 
Připraveno bude předtančení, bohatá tombola i soutěž stolů. Prosíme o pomoc s přípravou. 
Vstupenky jsou k dispozici ve farní knihovně (zvl. v pátek v 16-17.30h), v sakristiích kostelů 
a také v Infocentru. Cena 120,- Kč. 
 

Mimofarní akce 
 

��� PŘEDNÁŠKA BISKUPA V. MALÉHO K ŘESŤANÉ VE SVĚTĚ Česká křesťanská 
akademie v Prachaticích zve 24.2.20011 v 18.00 hod. na přednášku Mons. Václava 
Malého "Křesťané ve světě". Přednáška se koná v aule Gymnázia (Zlatá stezka 137, 
Prachatice). Zájemci o dovoz se mohou hlásit u P. Pavla 
 

������������ POSTNÍ TAMMÍM - duchovní obnova v Arcibiskupském semináři v Praze 
Bohoslovci českých diecézí již tradičně dvakrát v roce pořádají duchovní obnovy pro mladé 
muže v prostorách Arcibiskupského semináře v Praze, známé pod jménem TAMMÍM. Z celé 
České republiky na ně přijíždí několik desítek mladých lidí, kteří tak mají možnost prožít 
víkend v modlitbě, ztišení, společných rozhovorech o hledání a prožívání víry mezi sebou, 
s bohoslovci i s představenými semináře. Součástí setkání jsou i různé workshopy a setkání se 
zajímavými hosty. Vytváří se tak prostor i pro hledání životní cesty a prohloubení osobního 
vztahu s Bohem.  Letošní postní setkání se uskuteční od pátku 25. 3. do neděle 27. 3. 2011.  
Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail: tammim@signaly.cz 
    

������������ NOC KOSTELŮ 27.5.2011 je název akce, která má v poslední době velký úspěch. 
Jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády mají přivítat v otevřených kostelech 
návštěvníky bohatým programem včetně komentovaných prohlídek, koncertů, workshopů nebo 
divadelních představení. Zpřístupněny mají být  některé veřejnosti běžně nepřístupné části 
kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Pro náv-
štěvníky bude vytvořen průvodce s programem jednotlivých kostelů, k dispozici budou také 
další informační materiály. Informace o první společné rakousko-česko-slovenské Noci kostelů 
mohou návštěvníci sledovat na webových stránkách: Česká republika: www.nockostelu.cz 
Slovenská republika: www.nockostolov.sk Rakouská republika: www.langenachtderkirchen.at 
Kdo by chtěl pomoci s přípravou, či nápadem ať se přihlásí u P. Pavla 
 

Kaplice 
��� NA STŘEDEČNÍM SPOLEČENSTVÍ budeme 16.2. promítat na videu film Lurdy. 
Začátek v 17.30h . 
 

��� O PRVNÍCH PÁTCÍCH V M ĚSÍCI od 14-17h se koná v kostele sv. Floriána tichá 
adorace, při níž může kdokoliv přijít se zde modlit.   
 

��� EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA se koná ve čtvrtek 3.3. ve sborovém domě 
Českobratrské církve evangelické ARCHA od 19h. Na programu je prosba z modlitby Otče 
náš: “Chléb náš vezdejší dej nám dnes“. 
 

��� NA POPELEČNÍ STŘEDU 9.3. bude mše sv. od 17.30. Setkání na faře nebude. 
 



LITURGICK› KALEND¡ÿ 
 

ÚNOR 2010 

NEDĚLE 13.2. 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 2.t. 

NEDĚLE 20.2. 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 3.t 

Úterý  22.2. Stolce sv. Petra svátek 

Středa 23.2. Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka památka 

NEDĚLE 27.2. 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 4.t. 

BŘEZEN 2010 

NEDĚLE   6.3. 9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 1.t. 

Pondělí   7.3. Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic památka 

STŘEDA   9.3. POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu žaltář 4.t. 

Popeleční středou začíná doba postní, doba kajícnosti a obnovy ducha. Pro připomenutí 
začátku této doby zachováváme tento den půst od masa a masitých pokrmů, a omezíme se 
v jídle. Je vhodné vynechat v tento den sledování televize, zábavu a věnovat se modlitbě, 
čtení duchovních knih a rozjímání. Také po celou dobu postní je třeba jednat podobně. 

NEDĚLE 13.3. 1. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 1.t. 
 

Kaplice 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční ve středu 2.3. od 18h.  

 

Omlenice 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční ve čtvrtek 10.3. od 17h.  
 

Blansko 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční ve čtvrtek 17.2. od 17h.  

 

Dolní Dvořiště 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční v pondělí 28.2. od 17h.  
 

Rychnov 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční v pondělí 28.2. od 17h.  
 

Malonty 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční v úterý  1.3. od 17h u Otů. 
 

Rožmitál 
 

��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční v sobotu 26.2. od 18h.  
 
 

KAŽDÝ FARNÍK  JE NA VE ŘEJNÉ SCHŮZKY FARNÍ RADY ZVÁN!  
ČLENŮ FARNÍ RADY JE TO POVINNOST!  

 
 



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  

 
   Ekum. biblická hodina: 1. ST v měsíci v 18h fara, či 1. ČT od 19h v ev. Arše  ČT 3.3.v 19h  
Čtvrtek 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:   15.2. a 1.3. 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  10.3. a 24.3. 

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   17.2.a 17.3. 

18h  
let.čas 

17h  
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá nyní:  
13., 27.2. a 13.3. 

11.15 Setkání ve společenství-1x měsíč. 
- v pondělí  - v sakristii kostela,  

nyní: 
27.2. 

nyní v 
19h 

 

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

1x za 14 dní 
mše svatá nyní:    
 20.2. a 6.3. 11.15 

Setkání v 18h:  
Pondělí:  28.2.  1. SO v měsíci: mše v 17h nyní: 5.3. 

 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: 26.2. 

19h-l.čas 
18h-z.čas 

 

 POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta  

 Bohoslužby: 
- poutní mše s. 

Poslední 
SO v září v 11h 

Setkání d ětí  (ne úplně pravidelně) 
  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 

Pondělí velikonoční:  25.4. – 15h mše sv. 
začátkem září: česko-německá poutní mše sv.  

 

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

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

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

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

(náklady na 1 ks asi 15,-Kč) Toto číslo vyšlo v neděli 13.2.2011 



Úmysly apoštolátu 

                                    modlitbymodlitbymodlitbymodlitby    
 

                           na měsíc únor 2011 
 

Úmysl všeobecný:   Aby se manželství a rodina těšily 
všeobecné vážnosti a aby byl uznáván jejich nezastupitelný 
přínos celé společnosti. 
 

Úmysl misijní: Aby křesťanská společenství v oblastech 
zvláště postižených nemocemi přinášela trpícím lidem 
svědectví o Kristově přítomnosti. 
 

Úmysl národní:   Aby se v nás všech prohlubovalo poznání, že křtem jsme byli 
zachráněni od hříchu a získali důstojnost Božích dětí. 

 

Úmysly farní:  Probuď, Pane, všechny naše bratry a sestry k aktivnějšímu životu pro 
farnost a pro tvé království ve světě 
 

� Požehnej, Pane, náš křesťanský ples ať se vydaří, napomůže k prohloubení našich 
vzájemných vztahů a přinese nám radost 
 

� Oslov Pane, ty, kteří ochladli ve své víře a přestali se zúčastňovat našich aktivit, 
pomoz jim vyřešit jejich problémy a přiveď je opět mezi nás 
 

� Prosíme za mír pro celý svět, za pomoc pro usmíření mezi znepřátelenými 
skupinami lidí a za obrácení těch, kdo zamýšlejí vykonat ve světě zlo 
 

� Požehnej, Pane, naší práci s dětmi ať přinese dobrý užitek, zvláště prosíme za 
pomoc při obnově dětských společenstvích v Rožmitále a Omleničce 
 

� Prosíme o nová kněžská i řeholní povolání, i za povolání k různým službám ve 
farnosti, pomoz nám získat nového pastoračního asistenta a povolej, Pane, také nové 
ministranty a ministrantky 
 

� Žehnej, Pane, všem kněžím ať naleznou ve své službě církvi radost a pomoz jim 
zvládat jejich pastýřské poslání, aby ty, kteří jsou jim svěřeni, dovedli blíž k Tobě. 
 

� Prosíme za dívku Joyce z Indie, jíž jsme si vzali do adopce na dálku. Žehnej jí, i 
celé rodině, buď jí oporou a pomoz jí vystudovat a najít si dobrou práci. 
 

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

� Prosíme za ubytované na našich farách, pomoz jim v jejich problémech  
 

� 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 prodejna Farní prodejna Farní prodejna Farní prodejna nabízínabízínabízínabízí:::: 
 

Deborah Norvilleová   CO DOKÁŽE ÚCTA  
Chcete získat úctu, kterou si zasloužíte? Zkuste ji  
sami prokazovat! V úctě se skrývá veliká moc - a ne 
Jen v úctě, kterou vy sami požíváte. Úcta, kterou 
prokazujete druhým, je rozhodující složkou nezbytno u 
k tomu, abyste dosáhli úspěchu ve všech oblastech 
života. 
V životě potkáte spoustu nejrůznějších lidí. Každý z 
nich je nějak důležitý. Bez ohledu na to, jaké zaujímá 
postavení, každý, kdo vám p řijde do cesty, si zaslouží 
vaši pozornost a úctu - byt by to m ělo znamenat jen 
to, že se na něj usmějete a řeknete nazdar!' A zvláště 
se to týká lidí, které potkáváte denn ě."           

                                                     
   
 
 
 
 
Paul Young: CHATR Č  
Tato kniha není jen knihou o hledání Boha, ale záro veň 
též příběhem o tom, jak člověk tváří v tvář zlu a bolesti 
nalézá sebe sama. 
Kniha se stala bestselerem p řeloženým do 35 jazyků. 
 
 
 
Gary Chapman:  
                    P říběhy lásky 

Autor bestselleru Pět jazyku lásky, vybral a 
okomentoval příběhy ,,obyčejných" lidí. Především 
platí, ze má-li nám láska vydržet, máme-li zvládnou t 
veškeré tlaky a složitosti života, musí být láska n ěco 
víc než jen cit. Musí to být n ěco, co děláme. Musíme 
ji konkrétně projevit v manželství, v rodině, mezi 
přáteli a známými, ba dokonce i mezi nep řáteli. 
Pravě toto je téma této knihy. Setkáte se zde s 
příklady lidí, kteří jsou stejní jako vy. Tito lidé se 
naučili vyrovnávat s překážkami a přijímat ve svém 
životě i ,,kysela jablka", ale dělají z nich chutný 
nektar, jenž tiší jejich emocionální žízeň. Jsou to 
příběhy o úspěchu - příběhy, které ve vás vyvolají 
touhu vyjit a zkusit to znovu. 

 
 



 


