
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bratři a sestry! 
Vstupujeme do doby přípravy na Velikonoce. Měli bychom toužit po radosti nového 

života a těšit se až s Ježíšem odumřeme tomu starému co je v nás a prožijeme své vzkříšení. 
Právě takováto touha se může stát motivem našeho postního úsilí. Pár inspirativních podnětů 
najdete i v tomto časopise.  

Nově jsme zavedli stránky „Biblické hodiny“, které budou stručně informovat o 
probíraných tématech. Pokračujeme v uveřejňování životopisu sv. Jana Nep. Neumanna, jehož 
200. leté výročí narození budeme zanedlouho slavit. 
Skrze fotografie se přeneseme i na náš V. křesťanský ples 
a zamyslíme se jakou roli hraje v našem životě tanec, 
pohyb, hra a radost.  

Na Popeleční středu jsem při kázání četl takovou 
povídku o tom, jak se už Ježíš nemohl dívat na nás 
křesťany, na to jak žijeme, jak neustále jen o lásce a 
obrácení mluvíme, a tak se rozhodl odejmout nám řeč. 
Křesťané se zděsili: jak se budou modlit, jak beze slov 
budou slavit bohoslužby a zpívat? Jak budou o Ježíšovi 
hovořit před druhými, jak budou bližním říkat, že je 
milují? O čem budou hovořit velcí teologové a kazatelé? 
Nakonec došli k zajímavému závěru: „Co nemůžeme 
povědět slovy, můžeme vyjádřit skutky!“ A tak se 
z velkých řečníků stali bezprostřední upřímní lidé a 
mnohým se víra křesťanů zdála zajímavější. Cítili, jak je 
přitahuje atmosféra něhy a pokoje. 

Kéž v postní době uděláme podobnou zkušenost. 

                                                                                                                             P. PavelP. PavelP. PavelP. Pavel      
Kříž pro nás není jen znamením bolesti a zmaru, ale rodícího se života, cestou 

proměny kamenného srdce v srdce z masa (Vojtěch Kodet) 
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   PROŽÍVÁME POSTNÍ DOBU, ZAMÝŠLÍME SE NAD K ŘTEM 
 

V lednovém čísle Farního listu jsem uvažoval o uspořádání 
Obnovy v Duchu svatém, podle příručky P. Ernesta Sieverse. Na postní dobu však byla našimi 
biskupy stanovena jiná forma obnovy. Ta má za cíl prohloubení vědomí významu křtu. Proto 
budeme v postních týdnech uvažovat o křtu z hlediska evangelia příslušné neděle. Texty, které 
nás povedou v rozjímání budou vycházet jako součást Nedělního slova, které mnozí čtete. 
V každém rozjímání si máme uvědomit dvě skutečnosti: Čeho se máme na základě textu vzdát 
(zříci) a co máme vyznávat jako dobré.  

V každém kostele má být umístěna nástěnka, na kterou budou moci věřící umisťovat 
lístky se svými vyznáními a zříkáními. Nástěnka bude mít tedy tyto dvě pole: VYZNÁVÁM-
VĚŘÍM a ZŘÍKÁM SE, kam budeme umisťovat své postřehy.  Má tedy jít o sdílení toho, co 
nás při rozjímání napadlo. Sdílení budeme konat také na našich společenstvích a případně také 
skrze Farní list. 

 

1. postní úkol: Rozjímat po celý týden o nedělním evangeliu a uvědomit si k čemu mě vede 
 
V našich farnostech se také osvědčily k řížky s postními úkoly. Ty jsou také v neděli 
k dispozici. Vezměte si jeden a až ho splníte, přineste ho do kostela a bude zapíchnut do 
velkého květináče, jako symbol připojení se k oběti Ježíšově za uzdravení světa. 

 
2. postní úkol: Vzít si křížek s postním úkolem v kostele 

 

Charita opět vytiskla papírové pokladničky, které si také můžeme vzít v kostele 
domů. Do nich bychom měli vkládat peníze, které ušetříme za věci, které si odřekneme. Na 
spodku papírové pokladničky je možné zakřížkovat jak má charita s penězi naložit. V našich 
farnostech by bylo nejlepší, kdybyste zakřížkovali první variantu: činnost farnosti pro lidi 
v nouzi. Stejně jako minulý rok bychom nasbíranou částku použili na úhradu poplatku za 
adopci na dálku pro dívku Joyce z Indie. 

 
3. postní úkol: Vzít si papírovou pokladničku a přispívat do ní na charitativní účely 

 

Mezi další postní úkoly patří také duchovní četba (v knihovně i v kostele jsou k dispozici 
doporučené knihy na půjčení), můžete si zapůjčit i breviář s modlitbou žalmů na každý den.  
Ve farní knihovně máme také kazety s přednáškami a především filmy s duchovní tématikou, 
které si můžete doma pustit. Anebo také můžete tyto filmy sledovat na promítání ve 
společenství. 
 

4. postní úkol: Půjčit si nějakou duchovní knihu nebo film, příp. zúčastnit se promítání 
 

A na závěr bych vás rád pozval na postní kázání, které bude mít v několika našich kostelích P. 
Martin Bětuňák z Velešína při mši sv. v Omleničce v neděli 27.3. od 8h, v Kaplici od 9.30h a 
v Dolním Dvořišti od 11.15h. 
 
 



KŘEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vždycky a všude tam, kde se člověk setkává se svým Bohem, nalézá jej, protože B ůh 
nejprve hledal člověka. Činem člověka je vždy svobodné p řivolení k tomu, aby v něm 
jednal Bůh. (23) ... 
 
To, co se děje ve křtu dítěte pouze zřetelněji zjevuje, co se neustále děje k naší 
spáse: Bůh nás předchází, jeho milost nás obklopuje ještě než ji voláme, On nás 
navštěvuje dříve, než můžeme zaklepat na Jeho dve ře, On už nás nalezl, abychom 
jej mohli hledat. Tak jedná Bůh s tímto dítětem, aby mohl být - až se jednou dít ě 
probudí k duchovnímu sebeuvědomění a lásce - nebem, klenoucím se nad novým 
dnem života. (24) 
 
(Karl Rahner: O svátostech v církvi Scriptum, Praha  1993, 23-24) 
 
 
/Ef 1,3-6/ Žádné dítě nepřichází na svět jakoby ve spárech ďáblových. Každé dítě 
stojí od začátku života pod laskavým úradkem milosti Boha, kter ý je předurčuje, aby 
bylo jeho dítětem. (87) 
(...) 
Křest v dětském věku zdůrazňuje jeden znak křtu zřetelněji, než to činí křest v 
dospělém věku, totiž že nás Bůh miloval a obdaroval jako první a také to, že k řest 
není odměnou ani za pevnou víru, ani za p řípravu na křest. Malé dítě se ještě 
nemůže na křest připravit. Tím, že je p řinášíme ke křtu, přiznáváme, ba dokonce 
veřejně dáváme najevo, že Boží milost je p ři nás už od samého začátku našeho 
života. Boží milost není odměnou za naše výkony, nýbrž nezaslouženým darem, kter ý 
nás posiluje a vede v životě od samého počátku. (92) 
 
Otto Hermann Pesch: Základní otázky katolické víry,  Vyšehrad, Praha 1997, 87 a 92) 
 
 
 



 
 

 

 
Na schůzkách společenství probíráme 

různá témata. Na venkově probíráme knihu  Genesis. 
O první a druhé kapitole jsem psal již v minulém čísle v rámci Slova k  farníkům. Nyní jsem 
se rozhodl každý měsíc informovat o tom, co probíráme, abyste měli i vy, co se na biblickou 
hodinu nedostanete, přehled o bibli. Skončili jsme u 2. k. knihy Genesis 
 

Jednou z nejdůležitějších myšlenek 2. kapitoly knihy Genesis je tajemství 
Adama. Toto označení se dá vztáhnout na celé lidstvo. Jak říká svatý 
Augustin: Každý člověk je Adam, každý člověk je Kristus.  Adam prolíná 
celý náš život, stejně jako Kristus. V Adamovi ochutnáváme zlo, v Kristu 
jsme zla zbavováni. Adama v sobě necháváme zemřít a v Kristu jsme 
účastni nového života. 

Tento souboj starého a nového člověka v nás je 
vyjádřen i příběhem o Kainovi a Ábelovi. Ona 
bratrovražda je symbolem zápasu člověka spjatého se zemí 
(materiálními hodnotami), statického – Kaina, který byl zemědělec, 
s člověkem dynamickým, ochotným opouštět to staré a jít za novým. 
– Ábelem, který jako pastevec, stále musel měnit pastviny. Tento 
zápas se projevil i v konfliktu Ježíše (jakoby Ábel) a zákoníků 

(jakoby Kain). Tento zápas se odehrává také v našem nitru, kde často vítězí pohodlnost, 
materiální hodnoty a statická zajištěnost nad novými cestami života, duchovními hodnotami  a 
odvahou jít zcela za Kristem. 
 

Další kapitoly lící příběh o potopě. Zde je tak symbolizována 
záplava světa zlem. Voda představuje chaos  a temné síly. 
Záchrana je  v lodi, pro níž je použito slova archa.  Archa je 
jednak místo kde žijí lidé v harmonii se sebou (ve společenství) 
a s přírodou (zvířaty), jednak je místem Boží přítomnosti. Slovo 
„archa“ je totiž použito v bibli i pro označení posvátné truhly, na 
níž spočívala ve starozákonní době Boží přítomnost.  Záměr 
pisatele je jasný – vytvořit souvislost. V chrámové arše byly desky desatera -  tedy je zde též 
poukaz na dodržování Božího slova, Zákona a smlouvy s Bohem. I naší záchranou je život 
podle Božího slova a společenství s Bohem,  lidmi i přírodou.  Záchrana se uskuteční i přes 
lidskou slabost – Noe po záchraně klesá do hříchu. 

Příběh o Babylonské věži varuje před pýchou. Ona stavba měla 
přinést spojení země a nebe a vytvoření dokonalého města – 
harmonického společenství mezi lidmi. Došlo však k pravému 
opaku. Proč? Pro touhu člověka „získat si jméno“ povýšit sebe, a 
Boha využít pro vlastní cíle. Místo Brány nebes, jak zní překlad 
slova Bábel, vznikl zmatek, což je význam stejného slova 
v jazyce Izraele. Příběh nese i zkušenost Izraelitů v babylonském 

vyhnanství – není možné stáhnout božství z nebe magickými praktikami, jak to dělali 
Babyloňané, ani není možné založit dokonalou společnost (město) jen z vlastních sil, bez 
Boha. Doba socialismu je toho názorným dokladem.  Opět  je tedy tento příběh nadčasovým a 
děje se i v našem životě: když tvrdohlavě prosazujeme své cíle a názory, bez toho abychom je 
probrali nejprve s Bohem v tichém naslouchání. 



Z uvedeného je zřejmé, že tyto příběhy jsou symbolickým nadčasovým vyprávěním o 
událostech, které se stále dějí (stvoření, poznávání zla, vítězení toho horšího v nás, záplava 
zlem, pyšné sebejisté pokusy o spásu vlastními silami-bez Boha). Místem těchto dějů je naše 
nitro. Dvanáctou kapitolou knihy Genesis však vstupujeme na historickou půdu, povolání 
Abrahama je umístnitelné asi do doby kol. roku 1800 před Kristem. Do doby konce období 
Střední říše v Egyptě, kdy už téměř tisíc let stojí Džoserova pyramida, do doby vznikající 
Starobabylonské říše, do doby amoritského stěhování (nomádských pasteveckých společností) 
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Mapa k době Abrahamově 
 

Abrahamova rodina (kočovní nomádi) pocházela z Chaldejského města Ur odkud se 
přestěhovala do Cháranu, kde Abraham zaslechl Boží hlas: „Odejdi ze své země, ze svého 
rodiště do země, kterou ti ukáži…v tobě dojdou požehnání všechny národy země.“ 
Abraham tomuto slibu uvěřil a vydal se do země Kanaanců (Palestina). Zákonitého potomka – 
Izáka dostává od své ženy Sáry až v značně pokročilém věku. Po celou dobu svého života 
však pevně věří Bohu a jde za jeho hlasem do neznáma. Jak otce ve víře se k němu hlásí Židé i 
muslimové a křesťané- asi 3 miliardy lidí. Onen slib, že bude velké jeho potomstvo, se splnil. 
Především se však stal zakladatelem národa, z něhož vyšel Spasitel světa – Kristus. 
 

Přesto i jeho víra byla vystavena pochybnostem  - když např. v Egyptě ze strachu vydává svou 
ženu za sestru, či když se snaží zplodit potomka s otrokyní své ženy (to bylo tehdy legální, 
mnohoženství bylo ještě tolerováno) Izmaela. Bůh si volí slabé lidi a koná s nimi velké věci! 
 

Jeho víra byla vystavena těžké zkoušce, když se domníval, že snad má obětovat svého syna 
Izáka. Biblické poselství však tímto příběhem chce zdůraznit, že Bůh si nepřeje žádné lidské 
oběti, ač u okolních národů obětování lidí bylo běžné. Tento příběh odehrávající se zřejmě 
v Jeruzalémě na hoře Moria je předobrazem jiné oběti – oběti Ježíše – který podobně jako 
Abarahamův syn Izák, si nese na horu - dřevo (kříž). Beránek, který je obětován místo Izáka 
ukazuje na Krista, který také jako beránek je obětován místo člověka – pro jeho záchranu 
pro věčný život. 
 

Abrahamova víra a ochota jít za Božím hlasem do neznáma, stejně jako jeho spolehnutí se 
na Boží pomoc, je pro nás velkým příkladem k následování. Zvláště nyní v postní době, kdy 
také máme vyjít za svých starých a špatných zvyků do zaslíbené země nového života.  pš 
 



 
 
 
 
                                             

Pozná-li člověk Boha, ale nepozná-li svoji 
vlastní bídu, propadne pýše. 
Pozná-li člověk vlastní bídu, ale nepozná-
li Boha, propadne zoufalství.                                  
Blaise Pascal, franc.filosof 
 

Slepý žebrák Bartimaios poznal svoji bídu, 
tělesnou i duchovní. 
Se svojí bídou přichází k Ježíši: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“  Mk 10, 47-48 
 

Evangelista Marek píše, že Bartimaios byl uzdraven. 
Ježíš mu řekl: „Co chceš, abych pro tebe učinil?“ 
Slepý odpověděl: „Pane, ať vidím!“   
Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila.“ 
Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.   Mk 10, 51-52     
 
Boží  slovo přináší naději také na naše uzdravení, tělesné i duchovní. Dává nám jedinečnou 
možnost návratu k Pánu, ať se nacházíme kdekoli. Na jakékoli cestě, kam jsme zbloudili. 
Můžeme se vrátit na cestu, která vede k Pánu, do života. 
                   Ježíš říká: „Já jsem ta cesta, pravda a život.“   Jan 14,6   
 

Postní doba je právě ten čas, kdy se o návrat k Pánu můžeme a máme pokusit. 
 

Na Popeleční středu nám Pán skrze Písmo říká:  
         „  V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc.“ 
                             Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy.         2K 6,2 
 
 Jak a kde začít? Jak se správně postit? Odpověď na tuto otázku také najdeme v Písmu: 
                   „Zdalipak půst, který já si přeji, není toto:  
      Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? 
Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez 
přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? 
               Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. 
Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. 
Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: Tu jsem!“   Iz 58, 6-9 
    

 Každý člověk, je-li aspoň trochu sebekritický a pokorný, si uvědomuje své hříchy, svoji bídu. 
Neexistuje žádný obor medicíny /ani psychologie či psychiatrie/, který by nás této bídy zbavil. 
Jediný Kristus, který za naše hříchy položil svůj život, jediný Pán nás může z této bídy 
uzdravit. Z hromádky popela může udělat něco nového a krásného. Pane, smiluj se nad námi! 
          Postní doba přináší velkou naději Božího zaslíbení: 
     „Velkou láskou se Hospodin roznítil ke své zemi, smiloval se nad svým lidem!“  Jl 2,18   
 

Nepromarněme tento čas, láskyplný dar od Pána, naději a možnost našeho uzdravení.  
        Požehnaný čas postní doby, který nás dovede až k Velikonocům, 
                                                                                         všem přeje Milena Voldřichová 
 



 
 
  

 Když se narodí novorozenec, 
plácnou ho po zadku a on najednou 
hledá podstatu, co se to vlastně děje, 
nabývá vědomí, že je. To je první 
hledání, s kterým se člověk setká. 
Osahává si ruce, nohy a ptá se sám sebe, 
protože mluvit ještě neumí. Odpovědět si 
samozřejmě nemůže, a tak skutečnost, že 
je pouze mlčky přijme a čeká, co se bude dít dál. 
 Pomalu čas utíká, novorozenec roste a zjišťuje, že něco může. A tak hledá hranice, 
kam všude se může dostat, co všechno může prolomit, či zvládnout apod. Pálí se o rozžhavené 
plotny, padá na kole apod. Při různém lezení a postupně i chození poznává věci fyzické, 
později psychické a mravní, a pokud je k tomu veden, pak hledá i v rovině duchovní. 
Poznává sám sebe, a to tím opět že hledá hranice toho, co vlastně může zvládnout jeho tělo, 
které ještě tak úplně nezná, nebo jeho duše. 
 V období puberty pak přichází třetí rovina hledání, která se člověka drží až do konce 
života. Je to rovina „Já chci!“ Tato rovina se potýká v životě s nejvíce problémy a zároveň 
zažívá různé útoky ze všech směrů. Člověk, který je si schopen udržet tuto rovinu v jedné 
poloze bez sebemenších změn je úctyhodný. Sám s touto rovinou mám veliké problémy a 
teprve se učím jaké věci přijmout jako potřebné a jaké odhodit, jako zbytečné a nežádoucí. 
 V první rovině je hledání u mnoha lidí stejné, v druhé rovině podobné a třetí rovina je 
u každého individuální: u každého je hledání a přístup k životu jiný. Hledání je tedy jakýsi 
vyšší smysl člověka. Současně s hledáním však přichází i možnost životních omylů, které k 

životu prostě patří. 
 K samotnému hledání nás vybízí přímo Bible. 
Když Ježíš v Markově evangeliu uzdraví malomocného a 
přes jeho zákaz uzdravený rozhlásí po městě, kdo ho 
uzdravil, obyvatelé města začnou Ježíše hledat. Ježíš 
však odchází jinam. Najít jen uzdravení totiž nestačí, za 
Ježíšem je třeba jít, kamkoliv jde. Teprve pak (po cestě 
následování) najde člověk Ježíše takového jaký je. Najde 
pravdu a pak i šťastný život. Spása a poznání smyslu 
života je až vyvrcholením dlouhodobého hledání. 
Roviny hledání jsou tedy velice důležité, a pokud jsou 
doplňovány dostatečnou spirituální podporou, mohou 
člověka i velice povzbudit.  

  

Ježíš upozorňuje známým výrokem „Já jsem cesta, pravda a život“ právě na tyto tři roviny. 
Tyto roviny mohou stát samostatně, ale zároveň se i prolínají a v kvalitním životě také jedna 
bez druhé nemohou být. Jejich součtem získáme výsledek kvalitního a naplněného  
bytí, které samo o sobě povzbuzuje k dalším činnostem.  
 Cest je v životě mnoho. Sám vím o několika, kterými jsem prošel, jenže většinou v 
nich chyběla ona pravda.  Jenom Ježíš je cestou, která vede k pravdivému poznání a 
k věčnému životu. Snažme se tedy být v Něm a s Ním.                  Jakub Novotný 



 
 

Josef Javora  
 

 

Jsem zatížen zemí  

jejím myšlením  

i její řečí... 
 

Osvoboď mne 
vždyť dostal jsem se snad  
až na samé dno sebe  
Zde spatřil jsem 
svou ubohost a pád ...  
 

Ty který uvolňuješ 
všechna pouta 
i ta co jsme si sami nasadili  
rozvaž je zpřetrhej 
Nezahazuj mne ale spal 
můj hřích svým svatým Dechem 
mé tělo spas svým svatým Tělem 
mou krev oživ svou vlastní Krví  
abych prahl po Bytí 
a roztoužil se po člověčenství novém 
já člověk Země 
milovník její krásy 
pozdvihován milosrdenstvím 
tvým myšlením i slovem  

 



 
PETR PIŤHA 
                
             Sv. Jan Nepomuk Neumann 

 

                                 Il. část 
 
 
Na podzim roku 1825, tj. ve 14 letech, opouští Jan rodný dům a učiní prvý krok na své veliké 
cestě. Již toto překročení ze zapadlého městečka do krajského města s obrovským náměstím, 
s biskupským chrámem a nesrovnatelně živější společností připravilo Janovi nesnáze. 
Zpočátku ozval se stesk, ale ustoupil brzo pod dojmem t olika nového. Opravdové potíže 
nastaly až později. Až do polovice kvarty neměl Jan téměř žádné studijní problémy dík tomu, 
že jeho učitelé byli staří, přespříliš shovívaví. V polovině kvarty však pro nemoc jednoho z nich 
došlo k výměně a rázem se projevily  rozsáhlé nevědomosti. Také kázeň se utvrdila. Mladý 
Neumann byl na propadnutí, učit se neuměl, protože se zatím učit nemusil a vše se najednou 
stalo nesnesitelně těžkým. Navíc se obával reakce doma. Otec mu celkem b ez výčitky suše 
sdělil, že může zůstat doma, bude-li chtít. Matka však dovedla Jana p ovzbudit a s její pomocí 
Jan překonal studijní krizi. Ve vyšším gymnáziu m ěl již opět vynikající výsledky, a to p ředevším 
v přírodovědných disciplínách, které si zvláště oblíbil. Jeho znalosti astronomie, botaniky a 
fyziky překračovaly daleko průměr. První vědecké zaujetí zcela u Neumanna p řehlušilo zájem o 
jiné zábavy, takže byl svým kolegům poněkud hádankou. Na jedné straně dobrý kamarád, 
který vždy ochotně pomohl, dobrý společník všude, kde se jednalo o vážn ější věci, a skvěly 
debatér v oněch mládí charakterizujících nekonečných hovorech, na druhé straně však tichý a 
plachý, stranící se :zábav, bez zájmu o děvčata a milostné historky. 
 
 
Když s vyznamenáním složil maturitu, rozhodně nebyl ještě zralý. Jen celkové zaměření 
ukazovalo k tomu, že tíhne k nejušlechtilejším cíl ům. Kolísal mezi studiem práv, léka řství a 
teologie, tedy mezi trojicí povolání, jež jsou v mn oha kulturách považována za skutečná 
povolání, nikoli zaměstnání, za něco, k čemu je člověk volán vyšší mocí, a tedy za n ěco 
posvátného. Studium práv zamítl sám, ale klonil se ke studiu medicíny, která byla blízká jeho 
oblíbeným přírodním vědám. Studium teologické považoval za nemožné, proto že se do 
semináře hlásilo tolik uchazečů, že bez významné protekce nebylo možno se tam dost at. Otec 
vítal rozhodnutí pro medicínu, ale matka, která od Janova dětství nosila ve svém srdci známky 
jeho kněžského povolání, ho nakonec p řiměla, aby přihlášku do semináře podal. Jan jí vyhověl, 
neměl nechuť ke kněžství, ale považoval to za marnou snahu. Byl okamžit ě bez problémů 
přijat. Toto téměř zázračné rozuzlení bylo pro Jana neklamnou známkou, že B ůh si přeje, aby 
byl knězem jeho nejsvětějšího Syna. Jeho povolání i rozhodnutí bylo nyní ja sné a pevné. 
První léta teologických studií trávil Jan v bud ějovickém semináři. Významně na něho zapůsobil 
rektor Hermann Dichtl, muž velkého vzdělání a především světového rozhledu. On to byl, kdo v 
provinčním městě pozvolna zaostávajícího Rakouska rozpoznal význam nové společnosti 
vznikající v Americe i pot řebu duchovní kultivace tohoto světadílu. Jeho zásluhou dozrála 
Neumannova myšlenka odejít do amerických misií. Ten to muž, také Neumannovi neúnavně 
pomáhal v překonání všech překážek, které se mu kladly do cesty, a duchovn ě ho podpořil při 
tvrdých začátcích misijní práce. Po celý život mu byl otcovský m přítelem, s kterým zůstal 
Neumann v čilém korespondenčním styku. P. Dicht! stál také v pozadí toho, že Ja n by! vybrán 
 



k dalšímu studiu v Praze. Tam se mohl lépe nau čit dvěma, pro jeho plán nutným, řečem, 
angličtině a francouzštině. 
Nadaný a úspěšný seminarista se neobyčejně těšil na Prahu. Očekával tu ve všem vyšší 
úroveň, ale zakrátko byl trpce zklamán. Pražská fakulta b yla tehdy plně prostoupena 
josefínským duchem a mnohé p řednášky hraničily s herezí. Autorita papeže byla ve řejně 
podlamována. Venkovský mladík byl na posměch svým pražským kolegům, kteří se věnovali 
spíše filozofii než teologii a byli jednostranně racionalističtí. Neumannův pravidelný duchovní 
život považovali za venkovskou omezenost a zaostalo st. Deník Neumannův je plný stesků, 
nářků a bolestné samoty. Je skoro s podivem, že p ři odjezdu z Prahy poznamenává si do 
svého deníku slova: „Šťastná Praho, budiž požehnána, mnohým jsem ti povine n".  
Nemyslím, že by si byl Jan už tehdy v ědom, jak důležitou zkouškou opravdovosti byl jeho pobyt 
ve světácké Praze a jak vážně ho tato 
zkušenost připravila na daleko mocnější 
střetnutí podobného druhu v Americe. 
Stejně tak si nemyslím, že by již tehdy 
Jan Praze děkoval za prožitek samoty, 
která se měla v budoucnosti stát jedním 
z největších břemen jeho služby. Jeho 
vděčnost se týkala nejspíše dvou věcí. 
Prvou bylo množství chrámů, které Jan 
často vyhledával, a hlavně duchovní 
síla, kterou čerpal u hrobů světců. 
Rodina Neumannova hlásila se jasně k 
zemské duchovní tradici, byť šlo o 
rodinu národnostně smíšenou. Jména, 
která Filip Neumann dal svým synům, 
byla jména hlavních patronů českého království: Václav a Jan Nepomucký. Druhou b ylo přece 
jen dobré vzdělání, především jazykové, jež tu získal. 
 
 
III.  
Po návratu do Budějovic stihla Jana vážná rána, která vyvolala dlouho dobou krizi. Herrmann 
Dichtl mu oznámil, že nebude vysvěcen, protože je v diecézi nadbytek knězi. Životopisci se 
soustřeďují samozřejmě na vnitřní stav mladého, pro službu zapáleného bohoslovce, který je 
náhle odmítnut. Popisují, jak Neumann trpěl myšlenkou, že ho Bůh nechce přijmout, a veliké 
pochybnosti o správnosti životní cesty. Nějak se přitom zapomíná na zcela praktickou svízel: 
jak se bude živit absolvent teologické fakulty, kte rý nemůže nastoupit jako kněz? Byl to určitě 
vážný problém i pro Filipa Neumanna, který m ěl dále syna živit, a to v dob ě, kdy mu dorůstaly 
dcery a měl nezaopatřeného i mladšího Václava. P ředstava, že Jan bude pracovat v otcově 
dílně, byla společensky neúnosná. Ke vstupu do kláštera syna nutit ne mohl a nechtěl, ačkoli to 
vypadalo kromě těžkého shánění kantorského místa jako jediné východisko. Jakkol i se to může 
zdát zvláštní, Jan v té době udělal zkušenost nezaměstnaného, která byla pro jeho budoucí 
pastorační práci nesmírně cenná. 
Řešení, kterým se stále více zabýval, totiž cesta do  Ameriky, nebylo nijak snadné. Ve Vídni 
sice  byl  založen   spolek  Leopoldinum, který usi loval o získání dobrovolníků   pro   misie   a o 
jejich vybavení na cestu, ale jeho prost ředky byly malé.   Filadelfský biskup František Patr ik 
Kenrick sice žádá o německy mluvící kněze, ale korespondence byla nejasná.   Ú řední 
formality zdály se nepřekonatelné. Ačkoli se rozplývaly vniveč nové a nové vlny naděje, Jan 
věřil pevně a neúnavně se připravoval. Konal tehdy pěšky pouti do blízkých i vzdálených 
mariánských kostelů a modlil se. Je t řeba otužit tělo a připravit duši, říkal si. Modlil se za to, aby 
směl ve vzdáleném kontinentě sloužit Kristu, a za ty, ke kterým bude poslán. 
 
 



Posléze zbyla jediná, avšak zásadní potíž: finan ční krytí cesty. Biskup Kenrick nemohl cestu 
zaplatit, ač jeho nedostatek kněží byl veliký. P. Dichtl tehdy zorganizoval sbírku mezi faráři a 
Jan tak získal potřebnou sumu.  
 
Osmého února 1836 odešel pětadvacetiletý Jan 
bez rozloučení z otcovského domu. Jeho odchod 
všemi souhlasně líčený jako projev ohleduplnosti 
má i postřehnutelné rysy útěku. Janův dopis na 
rozloučenou, datovaný 11. 2. 1838 v Bud ějovi-
cích, vyznívá jako omluva chlapce, který již je 
mužem a musí se vymknout vůli svého otce a 
vykročit vlastní cestou. Je to však zárove ň dopis 
plný synovské a bratrské lásky. Jakkoli si byl 
jasně vědom svého poslání a šel za ním pevně, 
svobodně (ani dostrkán ani nalákán P. Dichtlem) 
a mužně, byla to pro něho krutá oběť. Jan svou rodinu i rodiště nesmírně miloval. 
 
Cesta byla plná trpkých p řekvapení. V Mnichově se dozvídá, že Filadelfie již kněze nepo-
třebuje, že by se měl obrátit spíše na biskupy v Detroitu, New Yorku či Vincennes. Ve Štras-
burku, kde měl dostat příspěvek na další cestu, se dozvěděl, že peníze byly již rozdány jiným, 
protože se opozdil tak, že už s ním nepo čítali. V Paříži byl odmítnut, když žádal o nocleh v St. 
Sulpice, a byl rozčarován, ba pohoršen, když v ústavu pro sv ětové misie mu poskytli komůrku, 
ale za obvyklý hotelový poplatek. Amerického biskup a se v Paříži nedočkal. Plný obav a 
vnitřních zmatků zasvětil se Jan na Květnou neděli, v den svých narozenin, sv. Františku 
Xaverovi v kostele na Montmartru. Do rukou tohoto v elkého misionáře složil celé své nitro. K 
dovršení protivenství stalo se mu pak ještě i to, že zmeškal zaplacený dostavník do Le Havru. 
Konečně však 10. 4. vstoupil na loď Evropa.                  
 
IV. O Janově cestě přes Atlantik se dovídáme ze dvou zmínek. Do svého de níku napsal na 
začátku cesty: „O, Bože, srdce mé dnes bez p řestání úpí a naříká po domově", vzpomínal na 
rodiče a sourozence a končil: „Ach, jak je miluji !" V dopise dom ů zmiňuje se pak o radosti, 
která přes silný lijavec všechny cestující vyhnala na palub u, když uviděli americké břehy. Není 
to mnoho — Neumann, ač velmi citlivý, nikdy se nerozepisoval o hnutích sv ého nitra. Přesto je 
jasné, že cesta přes oceán byla pro Neumanna velkým zážitkem. Uvažme,  že to bylo jeho 
první setkání s mohutností moře. Zcela jinak mohla se mu objevit naše závislost n a Bohu, když 
se malá loď kymácela po hladině bezbřehé vodní hlubiny. Zcela jinak mohl uvidět lidské 
společenství seskupené jakýmisi podivnými náhodami, ala j asně dané slovy: teď a tady 
patříme k sobě. Určitě si byl vědom, že cesta přes oceán znamená zásadní p řekročení. Břeh 
Evropy s celým jeho dosavadním životem zmizel, usto upil nedohledným vodám, které ho 
obklopily na 40 dnů — dobu, která byla postní dobou Pána a p řipomíná 40 let přerodu Izraele 
při exodu. Na konci cesty pak p řed ním stál Nový svět, toužebně vyhlížený, ale neznámý, 
lákající, ale také děsivý. 
Ať už je naše (st ředoevropská) představa Spojených států zbudována na jakýchkoli in- 
formacích, zůstává pro ty, kteří nemohli na delší dobu Ameriku navštívit, jen matn ým obrazem 
skutečnosti. A je-li neúplná a posunutá naše p ředstava současné Ameriky, je tím spíše mlhavá 
naše představa o Americe doby, kdy Neumann vstoupil na úze mí Spojených států. Abychom 
mohli-4épe pochopit život tohoto světce, je třeba alespoň trochu domyslit některé rysy jeho 
působiště, na něž se pravidelně nemyslí. Všichni jsme totiž nakloněni vidět věci podle toho, co 
známe, a představa Ameriky je přirozeně formována naší domácí zkušeností, což může 
zavádět.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V sobotu 19. února jsme se opět sešli v restauraci Slovanský dům na křesťanském plese, a to 
již na pátém. U vchodu nás uvítala Jarka Králová, organizátorka plesu, spolu s pořadatelskou 
službou. Po odložení šatů v šatně (děkujeme také těm, kdo v šatně sloužili) jsme prošli kolem 
bohaté tomboly, kterou vydával (a také obětavě zajišťoval s paní Otovou) Luboš Beran, za což 
jim patří velký dík. V osm hodin začala hrát hudba Kaplické pětky a pak již byl ples zahájen 
katechetkou Štěpánkou Talířovou a jejím manželem Jiřím, kteří nás provázeli po celý ples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po předtančení se sál zaplnil tancujícími páry všech věkových kategorií. Tanec prospívá tělu i 
duši, sbližuje a můžeme ho najít i ve světě neživé hmoty: Moderní fyzika nám ukázala, že 
pohyb a rytmus jsou základními vlastnostmi hmoty; že veškerá energie, ať už na Zemi nebo ve 
vesmíru, se zúčastňuje nepřetržitého kosmického tance. Tanec je tedy skoro základní vlastností 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

všeho. Ale dosti filosofie. Na plesy nechodíme jen kvůli tanci, ale také kvůli posezení a popo- 
vídání si s přáteli, i kvůli seznámení se. A to evidentně fungovalo i na našem plese. Na těchto 
fotografiích je zachycen stůl mladých, kterých přišlo opravdu hodně. K radosti všech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradičně přijíždí i přátelé U stolu si nejen povídáme, ale 
z Vyššího Brodu a tak je společně luštíme plesový kvíz 
možné udržovat i mezifarní a sdílíme radost či zklamání 
vztahy. z tomboly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Křesťanský ples sbližuje také členy různých křesťanských církví, na fotce vlevo je stůl 
evangelíků a na horní fotce je kazatel Daniel Freitinger. Vpravo je zase zachycen stůl kolem  
něhož se usadili především malontští. Na plese byli rovněž rychnovští a také z jiných farností. 
Možná bychom mohli příště pozvat přátele z Pohorské Vsi, i naše sousedy z Rakouska. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moderátoři Štěpánka a Jiří ohlašovali také plesové soutěže a hry. Tou první byl tzv. pantoflový  
tanec. Jeden tanečník tancuje bez partnerky a navíc ještě obut do velkých pantoflí. Když přesta- 
ne hrát hudba, páry se rozdělí a každý si hledá nového partnera. Ten, kdo zůstane sám, si musí 
obout pantofle a tancovat bez druhého. Opravdu legrační podívaná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průběžně do 22h se prodávaly lístky na tombolu (prodali se všechny), zájem byl velký. 
Nechyběla ani dámská volenka, či vlastně pánská – neboť dámy si volily pány. A páni pak 
jako poděkování za tanec museli dámu obdarovat květinou. Myslím, že nikdo to nebral 
jako nepříjemnou povinnost, ale jako hezkou pozornost, která ženám jistě udělala radost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolem tomboly byl velký ruch, mnohé ceny byly velkými lákadly. Vyhrát bylo možné např.  
klávesnici k počítači, různé služby (kadeřnické, kosmetické), večeři v restauraci, dorty, ovoce, 
k nejkurióznějším patřila tuna hnoje, nebo pytle s různým zrním. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K příjemným překvapením patřil zpěv mladých při svíčkách. Vícehlasé provedení několika 
duchovních písní jistě většinu účastníků plesu uchvátilo. Díky Kristýně za zorganizování! 
Pak P. Pavel vyhodnotil kvíz, který byl rozdán na jednotlivých stolech. Čtyři nejúspěšnější  
stoly postoupily do dalšího soutěžního kola. V něm ona čtyři družstva dostala poloviny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pohlednic, ke kterým měla najít druhou půlku. Dvě nejúspěšnější družstva postoupila do finále. 
V něm plnili účastníci kuriózní úkol: brčkem měli přemístit lentilky z jedné misky do druhé. 
Hrát si patří jistě k životu, přináší to radost. I celý život je velká hra. Stále hledáme skutečnosti 
které mají zapadnout do sebe, tak jako ty pohlednice. Lidé, věci, události, vše se jednou propojí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vyhráli – stejně jako loni – evangelíci. Blahopřejeme! Stůl pořadatelů skončil na druhém  
místě. Ale oslavovalo se i to. (obrázek vpravo). Je potěšující, že se lidé ještě odváží hrát si. 
Být jako děti, je přece ideál Božího království. A tak se nebojme si někdy spolu zahrát! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak opět následoval tanec. Jak je Já jsem měl nejdříve strach, zda se 
vidět i z fotografií, lidí přišlo sál zaplní, zda ples nebude ztrátový 
hodně. Prodalo se 98 vstupenek. Naštěstí vše dobře dopadlo. Díky 
Zisk pro farnost činil přes 8 tisíc. sponzorům i všem kdo přišli! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mladí na plese svou kreativitou kolečko,uprostřed něhož jsem 
přispěli k živé atmosféře plesu.  tancoval postupně se všemi  
       Stalo se téměř tradicí, že se ženami, které o to stály. 
hraje i pro kněze. Lidé vytvořili  (foto vlevo a dole vpravo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jubilejní pátý ples končil ve dvě hodiny v noci. Atmosféra, která tu byla, se mi asi ze všech 
proběhlých plesů líbila nejvíce. Ještě jednou děkuji hlavní organizátorce Jarušce Králové  
i všem, kdo jakkoliv přispěli prací, či financemi. Podpořili jste tak i život v naší farnosti.    pš 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Kaplice 
 

Koncem února a začátkem března se v našich farnostech konají veřejné schůzky farní rady. 
Hodnotíme minulý rok a radíme se o akcích plánovaných na tento rok. Některé naše farnosti 
se připojí k akci Noc kostelů, kdy budou večer otevřeny kostely a bude se v nich konat  
kulturní program.  Zatím jsme uvažovali o Kaplici, Malontech, Rychnově. 
V Kaplici byla ustanovena Ekonomická rada farnosti, která bude dělat každoroční inventuru 
a sledovat podrobněji účetnictví (paní Mášová, Peroutová a pan Větrovský). Shodli jsme se, že 
by bylo vhodné zorganizovat přednášku pro školy Tomáše Řeháka O lásce, sexu a AIDS, 
ve spolupráci s Danielem Freitingerem – evangelickým duchovním. Na postní duchovní  
obnovu bude pozván Martin Bětuňák, který bude kázat při nedělní mši sv. 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

                           Malonty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V sobotu 26.2. se v Pohorské Vsi 
uskutečnila vzpomínka na nedávno 
zesnulého rodáka z Lužnice 
a organizátora poutí německy mluvících rodáků do rodného kraje pana Josefa 
Kastla. Vzpomínáme na něj jako na milého a obětavého člověka. Vzpomínkový 
obřad doprovázel sbor Viertakt z Karlstiftu. Pak následovalo posezení u kávy. 

 



 

 

K 300. výročí uzavření smlouvy na hlavní oltář 

kostela v Malontech 

 
     Nebývá rozhodně pravidlem, aby jistá historická součást 
chrámového zařízení nebo vybavení měla dochovánu 
písemnou dokumentaci z doby svého vzniku tak jako 
hlavní oltář farního kostela sv. Bartoloměje v Malontech či 
přesněji jeho dřevěná struktura. Chybí snad jen nárys, jehož 
existenci lze oprávněně předpokládat. 
     Dne 5. ledna 1711 byla v Nových Hradech uzavřena 
smlouva na zhotovení nového hlavního oltáře pro zmíněný 
kostel. Patronátní úřad zastupoval Adam Johann Hunger, 
vrchní hejtman všech panství hraběcího rodu Buquoyů. Řezbářské dílo dostal zadáno Josef 
Dietrich, od r. 1710 měšťan královského horního města Českých Budějovic. Za slíbenou 
odměnu ve výši 130 zl. měl vytvořit dvě velké sochy sv. Filipa a Jakuba, pět velkých andělů, 
pro hořejší část oltáře sv. Trojici ve slávě nebeské, dále vyřezávaný rám uvnitř oltáře, 
postranní křídla, výzdobu svatostánku a další ozdobné prvky. K této práci se mu poskytlo 
lipové dřevo v deseti kusech. Zakázku na truhlářské práce včetně točených sloupů, říms a 
svatostánku obdržel Johannes Egger, tehdejší dvorní truhlář v Nových Hradech, začež mu 
přislíbili dodat 60 zl. a jeden sud piva. Po dokončení a osazení oltáře na místě měli oba podle 
znění smlouvy dostat ještě po jednom vědru piva (okolo 60 l). 
     Složka farnosti Malonty ve fondu Velkostatek Nové Hrady (SOA Třeboň) v sobě obsahuje 
tři stejnopisy originálu smlouvy, z nichž ke dvěma se postupně připisovala vydání, učiněná při 
plnění zakázky. Podle zaznamenaných údajů došlo k předání dokončeného díla nejpozději 
v květnu 1713. Ze 17. května téhož roku pochází účet za oběd po osazení hlavního oltáře a 
završení celé práce. Jelikož se u tabule jako hlavní chod podávaly ryby, k nim chléb a housky 
a na zapití pivo, nelze vyloučit, že se tak mohlo stát již na konci postního období, kdyby 
zadavatel chtěl mít vše hotové k velikonočním svátkům, které toho roku připadly na polovinu 
dubna. Truhlářský mistr Egker (!) přijal smluvenou částku 3. května. Poté, co byl nový hlavní 
oltář zástupci patronátního úřadu shledán v pořádku, povolil vrchní hejtman Hunger 3. 
července 1713 výplatu zakázky z prostředků záduší kostela sv. Bartoloměje v Malontech a její 
zanesení do výdajových položek tamních kostelních účtů. Podle vyúčtování z 12. srpna 1713 
obdržel Josef Dietrich (podepsán Dierrich!) za provedené řezbářské dílo ujednaných 130 zl. a 
zároveň se zavázal k bezplatnému odstranění případných nedostatků. Pořízení nového 
hlavního oltáře si vyžádalo ještě další náklady, mj. na spojovací materiál a na práce, spojené 
s jeho instalací. Již r. 1712 se nejmenovanému primátorovi z Rožmitálu (na Šumavě; tehdy 
jím byl Filip Feldtkircher) vyplatilo 20 zl. za namalování oltářního obrazu. 
     Řezbářské dílo Josefa Dietricha (asi 1677 – 1753), nazývaného jihočeským F. M. 
Brokoffem, pro hlavní oltář farního kostela v Malontech je vzácným, dodnes dochovaným 
dokladem jeho práce se dřevem, o jehož autorství není pochyb a jež se připomíná i v odborné 
literatuře. Daleko známější jsou jeho rukama z kamene vytesané sochy, např. pro výzdobu 
Samsonovy kašny nebo sousoší na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích. 



Hlavní oltář v Malontech se však nezachoval ve své původní podobě. Na přání patrona hr. 
Buquoye se ještě před výmalbou r. 1727 přikročilo k určitým úpravám, mj. k přemístění obou 
velkých soch nad nově přidělané postranní průchody (viz Farní list Kaplicka č. 12/2010, s. 6). 
Plastiky s charakteristicky podlouhlými obličeji, představující apoštoly sv. Filipa a Jakuba, o 
jejichž svátku (1. 5.) se tenkrát v Malontech konávala slavnost posvěcení chrámu, označil r. 
1786 místní farář za umělecky méně zdařilé. K jejich sejmutí naštěstí nedošlo. Roku 1795 byl 
hlavní oltář opatřen novou tumbou. 
     Ušlechtilé umělecké dílo ke cti a chvále Boží, jež začalo vznikat před 300 lety, je nejen 
cennou součástí kulturního dědictví, ale především liturgickým středobodem kostela a 
příbytkem živého Boha ve svatostánku.                                                                          Sp. 
 

Dovětek P. Pavla: Oltář je symbol oběti – daru našemu Pánu. Oltářní stěna nad ním připomíná 
touhu povznést se výš – k Bohu. Kéž nám celý oltář vždy připomíná, že chceme-li se přiblížit 
Pánu, je třeba vše mu obětovat a být ochoten všeho se vzdát. A to jde jen v lásce. 
 

 
 
                                                       
                                               Eva Dvořáková 
 

Náš známý doktor, dělal na klinice kompletní 
zdravotní testy mému příteli, který mě požádal,   
abych mu je vyzvedl   a přivezl domů. Odjížděl 
na dovolenou a tak chtěl znát výsledky dříve, než 
odjede. Testy si nechával pravidelně dělat. 
Využíval toho, že jeho kamarád je velká lékařská 
kapacita. Vyzvedl jsem mu zalepenou obálku a 
předal mu ji. Přítel ji otevřel a snad se mu na 
chvíli zastavilo srdce. Ve zprávě totiž stálo, že 
má před sebou pouhých čtrnáct dnů. Prodělal 
těžkou nemoc, proto ty kontroly, ale že by se 
jeho zdravotní stav tak rychle zhoršil? To 
opravdu nečekal, ani se tak zle necítil. Vytáhl kapesník a rozplakal se. Že muž pláče? No a co? 
Vždyť je to jen člověk, obyčejný člověk. Když pominul první „ šok" šel do ledničky, vytáhl 
koňak a zapálil si cigaretu. Pak si vzal tužku a papír.  

Začal si dělat seznam, co ještě za těch čtrnáct dní musí stihnout. Seznam rychle rostl - 
těch věcí, které ještě nestačil udělat, nebo nesplnit bylo mnoho! Když má člověk před sebou   
celý život, všechno je ještě vzdálené, na všechno je ještě čas................Teď věci získaly 
zřetelnou podobu a bolely, moc bolely, neboť se měly splnit naposledy. Například úplně 
zapomněl na zahradu. Zdálo by se, že je to malicherné myslet při umírání na zahradu, jenomže 
tam bylo toho tolik, co ještě chtěl udělat. Vždy si říkal příště, to stačí až příště. A teď, nemělo 
být žádné příště. Seznam ukončil a očísloval podle naléhavosti a důležitosti. Jeho touha však 
byla žít na této zemi „bez naléhavosti a omezením na pouhých čtrnáct dnů". Byl moc smutný, 
když zazvonil telefon. Nechtěl brát telefony, byla to ztráta drahocenného času, ztráta vzácných 
vteřin.  

Když telefon nakonec přece zvedl, chtělo se mu křičet: nerušte mne, umírám! Ve 
sluchátku se ozval hlas jeho přítele lékaře, který ho žádal, aby výsledky vrátil na kliniku zpět, 
neboť mu omylem dali jiné výsledky. Když zavěsil, nemohl se vzpamatovat. Tentokrát to bylo  
 



ze zprávy, která byla pozitivní. Zvedl se ze židle a došel si do ledničky pro další skleničku. 
Tentokrát to bylo na uzdravení, na vzácný život. Otevřel okno a vyklonil se do hluboké noci. 
Právě odbíjely hodiny. Tyhle hodiny mu budou připomínat po celý zbytek života oněch 
„čtrnáct dní". Ráno si opět přečetl svůj seznam. Jak snadno se dá přehlédnout tolik důležitých 
věcí, jak snadno................ Pocítil velikou vděčnost sestře, která mu spletla výsledky vyšetření. 
Ani nevěděla, jaký mu dala dar. Byl tak veliký, že si to ani neuměla představit. Jen trochu 
litoval, že oněch „čtrnáct dní" nedostal o nějakých pár let dříve, neboť jeho život by byl 
vypadal úplně jinak   (převyprávěno a upraveno z knihy Eduarda Martina: Andělské vteřiny) 
 

Je to velmi poučný příběh. Někdy člověk žije život ze dne na den. Neváží si života, 
neváží si zdraví ani lidí a hodnot kolem sebe. A už vůbec ne darů, kterými nás obklopuje Bůh. 
V dnešní době můžeme vidět mládež, jak doslova hazarduje se svým životem. Nejsou to jen 
drogy a s tím spojený nevázaný život. Je jim jedno, že „nežijí", ale vysloveně přežívají ze dne 
na den. Jsou znudění, otrávení, o nic se nezajímají, nic je nebaví. A tak se stane, že se svým 
životem spadnou jak se říká, až na samé dno společnosti. A není to jen mládež, ale i lidé, kteří 
uznávají jiné hodnoty a cíle ve svém životě, než většina znáš.  

Jsou to lidé například tzv. workoholici, kteří neznají nic jen práci, která je u nich na 
prvním místě. Jsou to i lidé, kteří neměli nikdy tzv. hluboko do kapsy. Ty chtějí mít nejlepší 
dům, auto, dovolenou. Když přijde nemoc, najednou zjistí, že mu jejich peníze nepomůžou k 
uzdravení, práce, které člověk věnoval celý život také ne. Proto tak často člověk, kdy mu život 
visí doslova na vlásku, přehodnotí celý svůj dosavadní život a stanoví si jiné priority. Chce žít, 
tolik, tolik chce žít. Když se dívá kolem sebe, je najednou udiven krásou, kterou Bůh stvořil.  

Všimne si první jarní kytičky, vnímá vůni lesa, cítí hřejivé paprsky slunce, které před 
tím ani nepostřehl. Najednou si všímá lidí kolem sebe. Své rodiny, které po dlouhá léta neřekl 
jak je má moc rád. Někdy je to Bůh, který zasáhne do našeho života a chce, abychom se 
zastavili a změnili své hodnoty života. Jindy je to pouze naše volba jak s životem naložíme. Je 
třeba si uvědomit, že život máme jen jeden.  

My jsme dostali tu výsadu, že jsme byli Bohem vyvoleni, abychom se narodili - jsme 
tedy Božími dětmi, které zde na zemi mají splnit určitý úkol. Máme tedy žít plnohodnotný 
život pro druhé, ne pro sebe. Bůh je láska, nekonečná láska, která nás obklopuje. Proto prosím, 
važte si každého dne, každé minuty, vteřiny a děkujte, že je vám dovoleno tady žít. 
Nezapomeňte poděkovat i vašim přátelům, blízkým, že je máte, že s vámi jdou tu nelehkou 
pozemskou „pouť". Protože nikdy nevíte, kdy dostanete oněch „čtrnáct dnů", které vám změní 
celý život. 
 

Oznámení 
 
ARCIBISKUP DUKA NA RADIOŽURNÁLU  
 
Pravidelnou glosu pražského arcibiskupa Dominika Duky si lze poslechnout každý víkend 
na vlnách Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu. 
 
Stanice ji zařazuje do vysílání vždy v neděli od 8.20h. 
 
 
 



Oznámení 
 

����  VYÚČTOVÁNÍ PLESU  
příjmy 

 dary 5675 
za lístky na tombolu 10450 
za prodané vstupenky 11760 
CELKEM 27885 

výdaje 

 předtančení 3200 
nájem sálu 2880 
občerstvení pro muzikanty 770 
občerstvení (šatna) 400 
správ.poplatek tombola (Městu Kaplice) 1500 
výpis z rejstříku trestů 50 
drobné výdaje 1016 
OSA 2242 
daň z tomboly-posláno na charitativní účel 627 
daň ze vstupu-pro Město Kaplice 1176 
kapela 5500 
CELKEM 19361 

Rekapitulace 

 příjmy 27885 
výdaje -19361 
Výsledek   (zisk) 8524 

 
Pan Luzar na faře pomáhá s psaním na počítači. Požádal mě o zveřejnění tohoto svého názoru 
 
 

V Kaplickém zpravodaji jsem měl v roce 2004 a 2006 články o sbírání PET láhví. Chtěl jsem 
vyprovokovat diskusi o pořádku v Kaplici. Slušní lidi však mlčeli, byli zticha, že je zbytečné 
někde něco psát. Ti zlí a špatní lidé byli ovšem velmi hlasití. Těch nadávek, řvaní a zákazů 
psaní a uklízení, co jsem si musel vytrpět. Člověka to úplně otrávilo. Ani trocha vděku a za 
odměnu řvaní. Proto jsem v poslední době přestal sbírat a uklízet PET láhve. Občané, utopte 
se ve špíně! V posledním roce je sociálkou vyhlášená ve spolupráci s technickými službami 
veřejná služba na uklízení města. Jenže uklízení PET láhví se to netýká. Když jsem se na 
sociálce hlásil na sbírání PET láhví, odmítli mne, že mi to neproplatí a budou mi platit jen 
existenční minimum 2000 Kč. Na veřejné  službě taky nesmím sbírat PET láhve. Šéfové mi to 
zakazují a brání mi v tom. A nadávají  mi, že jsem o sbírání PET  láhví  psal do zpravodaje 
články. Technické služby tedy odmítají třídit odpad, a těch vyhozených PET láhví po městě, 
co jich je.  Prostě ti zlí lidé zvítězili, když se slušní lidi nechtějí ozvat. Luzar 
 



Oznámení 
 

���� SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉ Ř VYNESLA V NED ĚLI 27.2. V: 
 

Kaplici Malontech Omlenici Blansku Rožmitále D. Dvořišti 

1244,- Kč 327,- Kč 490,- Kč 100,- Kč 111,- Kč 500,- Kč 
 

Sbírka byla odeslána na Biskupství a odtud bude poslána do Vatikánu do fondu, ze kterého 
papež jménem církve pomáhá lidem v nouzi. Za ně patří všem dárcům velký dík. 
 

���� SCHRÁNKA  NA NÁVRHY ČI STÍŽNOSTI v Kaplici zatím zůstává prázdná. Nebojte 
se vyjádřit svůj názor. Do této schránky také můžete vhazovat návrhy modlitebních úmyslů, 
jak pro farní časopis, tak i pro liturgii. 
 

���� WWW STRÁNKY NAŠICH FARNOSTÍ  obsahují také seznam knih v naší farní 
knihovně. Knihy je možné si také objednat. (i na zapůjčení) 
 

���� DAR SPOJENÝ S ÚMYSLEM MŠE SV.  (mešní stipendium) vkládáme v našich 
farnostech pod ubrousek na němž jsou konvičky s vodou a vínem. Ty se pak na tácku 
s hostiemi v misce přináší při přípravě darů k oltáři. Přináší je někdo z rodiny, s níž souvisí 
úmysl mše sv. Nebojte se, prosím, při vkládání finančního daru, konvičky nejprve sundat, pak 
pod ubrousek vložit dar a následně zase konvičky vložit na ubrousek. Z daru jsou hrazeny 
výdaje na automobil. Částečně je dar využit i na charitativní věci 
 
 

test 
 

Řešení kvízu z minulého čísla: 1a   2c   3b  4c   5a   6b  7c (Oz 11,1) 8c  9b 
 

TEST ZE ZNALOSTÍ Z BIBLE – CO TAM NEPAT ŘÍ?   (hledejte v bibli) 
správné odpovědi můžete poslat na adresu fary, odměníme je knihou! 
 

1.) Vyřaď název, který nepatří do skupiny:  a) Judsko  b) Galilea  c) Cesarea  d) Samařsko 

2.) Mezi adresáty listů ze Zjevení nepatří církev v: a)Filadelfii,  b)Efezu, c)Tesalonuice 

                                                                                   d)Smyrně 

3)  Mezi ovocem Ducha svatého není uvedena: a) radost  b)trpělivost c)laskavost d)pokora 

4.) Mezi těmi, kdo Mojžíšovi při modlitbě podpíral ruce nebyl: a)Áron b)Jozue  c)Chúr 

5.) Rachab označila svůj dům šňůrkou, která byla: a)červená, b)zelená, c)zlatá, c)modrá 

6.) Devátá egyptská rána se projevila: a)kobylkami, b)neštovicemi, c)temnotou, d)záplavou 

7.) Hlas, který zastavil Pavla na cestě do Damašku, promluvil: a)aramejsky, b)hebrejsky 

c) řecky, d) latinsky 

 



Humor   
 
 

☺ V oddílu vlaku z Čenstochové do Varšavy se mluví o slavných lidech. U okna sedí 
židovský intelektuál, který co chvíli poznamenává, jakého původu jednotlivé osobnosti jsou. 
"Zamenhof..."  
"Žid."  
"Spinoza."  
"Žid."  
"Kolumbus..."  
"Maran, pokřtěný španělský Žid."  
"Mickiewicz..."  
"Matka pokřtěná Židovka."  
Dáma, která sedí na protějším sedadle, vykřikne podrážděně:  
"Ježíšmaria..."  
"Taky Židi!"  

☺ Šel chlápek na závody koní. Když se před prvním závodem šel podívat k tabuli, na kterého 
koně by měl vsadit, zahlédl tam kněze, jak jednomu koni žehná. Řekl si, že by to mohlo něco 
znamenat, honem šel na koně vsadit a kůň samozřejmě vyhrál. Chlápek tedy sledoval kněze 
dalších pět závodů a docela příjemně na tom vydělal. Rozhodl se, že v posledním závodě vsadí 
všechny vyhrané peníze. Učinil tak. Závod začal dobře, ale pár desítek metrů před cílem se 
najednou vedoucí kůň zhroutil k zemi a byl na místě mrtvý. Chlápka to pěkně dožralo a běžel 
za tím knězem žádat vysvětlení. Ten pouze smutně zakýval hlavou a povídá: ”No jo, s vámi 
nevěřícími je problém. Vy zkrátka nepoznáte rozdíl mezi požehnáním a posledním 
pomazáním!” 

☺ Brit, Francouz a Rus se v galerii dívají na obraz Adama a Evy v rajské zahradě.  
"Jenom se podívejte, jak jsou klidní a rezervovaní,"  uvažuje Brit, "to musejí být Britové."  
"Nesmysl," odporuje mu Francouz. "Jsou nazí a tak krásní. Je jasné, že to jsou Francouzi."  
"Nemají žádné šaty a k jídlu jenom jedno jablko," ukazuje na obraz Rus. "A říkají jim, že žijí v 
ráji. To jsou určitě Rusové!" 

 

 
 



 

Z farní matriky:    

 

 
Pamatujte, prosíme, v modlitbě!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citáty:   

 
 

 

Život se skládá z mnoha malých mincí, kdo je dovede zvednout, je bohatý. 
 
 

Každý z nás je anděl s jedním křídlem, 
abychom mohli létat, musíme se obejmout. 

 

Utrhl jsem květinu, zvadla mi; 
chytil jsem motýla, zemřel; 

až pak jsem pochopil, že krásy 
je třeba dotýkat se srdcem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kaplice:   

Křty:    

12.2. Aleš Gondek   

12.2. Patrik Dvořák   



 
 
 

                                i prodejna v Kaplici informuje 
 
 
 

         Vojtěch Vlček: KRÍŽ JSEM HLÁSAL, KŘÍŽ JSEM SNÁŠEL   
 

Kniha obsahuje rozhovor s Otou Mádrem (nedávno zemřelým) a s dalšími kněžími a 
řeholníky, pronásledovanými v letech komunistického režimu. 
 

        Petr Piťha: ZAMYŠLENÍ NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ 
 

Čtrnáct zastavení křížové cesty je vnitřní školou ztišení, rozjímání a modlitby. Pohled na 
Krista pomáhá našemu někdy mělkému lidskému srdci, které se tak snadno dostává do zajetí 
egoismu a lhostejnosti, objevit smysl života, kde i kříž a bolest se stává darem. 

 

          Karel Herbst: KŘÍŽOVÁ CESTA S IKONAMI 
 

Netradiční rozjímání, které pomůže prožít modlitbu křížové cesty trochu jinak a hlouběji. 
 

         Josef Hlouch: MINUTĚNKA 
 

Kniha zemřelého českobudějovického biskupa s rozjímáním na každý den. Zde je úryvek: 
 

Postní doba: znamená hluboký, co možná trvalý pohled na trpícího Spasitele. Ten 
pohled nás posílá do našeho nitra, kde se odehrávají dějství spásy. Půst – doba 
zvnitřnění a zamyšlení nad sebou. Vrať se do nitra, tam tě čeká Bůh, tam chce 
s tebou jednat. Nesmíš se nechat strhnout tempem života. Musím umět uprostřed 
všech událostí a změn pevně stát! 
Půst znamená něco opustit; nejprve sebe, sobectví, osvobodit se od zbytečností, 
zjednodušit život, vzdát se tužeb po nadměrném komfortu, zábavě a požitku. 
Nepotřebovat nic je božské a potřebovat co nejméně – je nejbližší božskému. 
Čím víc cárů, zbytečností máš, tím hůř se ti chodí, žije. Měj všechnu odvahu 
osvobodit se! Musíš s Kristem umřít, abys měl podíl na slávě jeho vzkříšení. 
Nezemře-li zrno, jež padlo v zemi, zůstane samo. 

 
Pro děti:  

 
 
 

         KŘÍŽOVÁ CESTA – omalovánky 
 

Jednotlivá zastavení křížové cesty se slovním doprovodem pro děti. 
 

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

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

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

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



INFORMACE 
 

 

Pro všechny farnosti 
 

��� VYCHÁZKA KOLEM KAPLI ČEK se znázorněním bolestí Panny Marie, na cestě 
z Rychnova na Svatý Kámen se uskuteční v neděli 20.3. Sraz v kostele v Rychnově nad Malší 
bude ve 14.15 a pak se půjde asi 2km pěšky na Svatý Kámen. V obou kostelích krátké 
zastavení se zpěvem. Odjezd od kaplické fary ve 14h. 

 

��� LETNÍ ČAS začíná v neděli 26.3., kdy se posuneme hodinky o 1h dopředu. 
V souvislosti s tím budou začínat večerní bohoslužby a schůzky na faře až v 18h. 

 

��� MODLITBA VE STYLU TAIZE s braty a sestrami z evangelické církve se uskuteční 
v Kaplici v malém kostele od 19h. 
 

��� POSTNÍ KÁZÁNÍ P. MARTINA B ĚTUŇÁKA z Velešína se uskuteční při mši sv. 
v neděli 27.3. a to v 8h v Omleničce, v 9.30h v Kaplici a v 11y na faře až v 18h. 
 

��� DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE se bude konat tentokrát v Prachaticích a to 
v sobotu 16.4. Přihlásit se můžete u P.  
 
 

Z jiných farností: 
 

��� POCHOD PRO ŽIVOT – jako protest proti potratům proběhne v sobotu 26.3. v Praze. 
Dopravu na tento pochod organizují farníci z Českého Krumlova. Odjezd bude v 9h. Doprava 
z Kaplice v 8.30. Zájemci se mohou hlásit u P. Pavla. Náklady 300,-Kč na osobu, návrat kol. 
20h. Tf. na organizátory 775 194 825 
 

��� NOVÉ HRADY: DUCHOVNÍ OBNOVA PODLE JANOVÝCH PAŠIÍ ( J.S.Bacha)  
Pátek 8.4. od 19h s možností přespání a pak (i samostatně) sobota 9.4. od 8.30 do 18.30 
s obědem a procházkou. Výklad biblického texty a poslech hudebního díla + rozjímání. 
 
 

Kaplice 
 

��� VIDEO NA FA ŘE bude promítnuto ve středu 16.3. od 17.30h. Shlédneme film o lásce 
i nenávisti Sv. Rita. Je to velmi dobrý film. 
 

��� ROZJÍMÁNÍ K ŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v neděli od 18h a v úterý od 17.30 
(po změně času v 18h).  děti a rodiny, jsou zváni. 
 

��� HUDEBNÍ NEŠPORY-VEČER DUCHOVNÍ HUDBY A POEZIE se uskuteční 
v Malém kostele ve středu 30.3. od 18h. Pak následuje krátké posezení na faře. 
 

��� PRVOPÁTEČNÍ TICHÁ ADORACE bude 1.4. ve 14-17.30h  
 

��� PŘEDVELIKONO ČNÍ ZPOVÍDÁNÍ SE BUDE KONAT v ned ěli 10.4. od 16-18h.  
 
 

Malonty 
 

��� VIDEO NA FA ŘE bude promítnuto v úterý 22.3. od 17.30h u Otů. Shlédneme film o 
lásce i nenávisti Sv. Rita. Je to velmi dobrý film. 
 

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

��� PŘEDVELIKONO ČNÍ ZPOVÍDÁNÍ  – se bude konat v sobotu 9.4. v 15.30-17.30h 
 
 



LITURGICK› KALEND¡ÿ 
 

BŘEZEN 2011 

NEDĚLE 13.3. 1. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 1.t 

Sobota 17.3. SV. JOSEFA, snoubence Panny Marie slavnost 

NEDĚLE 20.3. 2. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 2.t. 

Pátek 25.3. ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ slavnost 

NEDĚLE 20.3. 3. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 3.t. 

DUBEN 2011 

NEDĚLE   3.4. 4. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 1.t. 

NEDĚLE 10.4. 5. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 2.t 
 
 

Rychnov nad Malší 
 

��� VIDEO bude promítnuto v pondělí 21.3. od 17h v sakristii kostela. 
Budeme sledovat film Sv. Rita 

  

��� ROZJÍMÁNÍ K ŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v pátek od 15h v kostele. 
 

Dolní Dvořiště 
 

��� VIDEO bude promítnuto v pondělí 28.3. od 17h v sakristii kostela. 
Budeme sledovat film Sv. Rita 

  

Blansko 
 

��� VIDEO NA FA ŘE bude promítnuto ve čtvrtek 31.3. od 18h na faře. 
Budeme sledovat film Sv. Rita 

  

��� KAJÍCI BOHOSLUŽBA se svátostí smíření (zpovědí) bude v neděli 10.4. od 18h 
 

Omlenice 
 

��� VIDEO NA FA ŘE bude promítnuto ve čtvrtek 24.3. od 17h na faře. 
Budeme sledovat film Bakhita – I.část. Jedná se o film velmi pozitivně hodnocený i 
nekřesťanskými kritiky, pochválený i papežem Benediktem. Je to velmi působivý film o 
světici z Afriky. Druhou část bude možno shlédnout ve čtvrtek 7.4. od 18h na faře. 
 

Rožmitál n. Š. 
 

��� VIDEO NA FA ŘE bude promítnuto v sobotu 26.3. od 18h na faře. 
Budeme sledovat film Sv. Rita 

  

��� KAJÍCI BOHOSLUŽBA se svátostí smíření (zpovědí) bude v sobotu 9.4. od 18h 

 

Cetviny 
 

��� KŘÍŽOVÁ CESTA společně s Rakušany se bude konat v pátek 15.4. od 15h. 

 
 



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 teď ST 6.4.v 18  
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: 8.a 22.3. a 5.a 19.4. 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. a 24.3. a 7.4. 

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. a 31.3. 

18h  
let.čas 

17h  
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá nyní:  
13.a 27.3. a 10.4. 

11.15 Setkání ve společenství-1x měsíč. 
- v pondělí  - v sakristii kostela,  28.3. 17h  

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

1x za 14 dní 
mše svatá nyní: 
 20.3.a 3.+17.4. 11.15 

Setkání v 17h:  
Pondělí:  21.3.  1. SO v měsíci: mše v 17h nyní: 1.4. 

 ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ  kostel sv. Šimona a Judy   

 SOBOTA 
mimo 1. sobotu mše svatá:  

18h  
l.čas 

17h 
z.č. 

Setkání na fa ře: So 1x za měsíc,   
nyní: 19.3. 

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 13.3.2011 



Úmysly apoštolátu 

modlitbymodlitbymodlitbymodlitby    
 

                           na měsíc březen 2011 
 

Úmysl všeobecný:   Aby národy Latinské Ameriky 
zůstávaly věrné evangeliu a velkoryse přispívaly k 
sociální spravedlnosti a pokoji. 
 

Úmysl misijní: Aby Duch Svatý dával světlo a sílu 
křesťanským společenstvím a věřícím, kteří jsou 
pronásledováni nebo diskriminováni kvůli evangeliu. 
 

Úmysl národní:   Za pochopení závazného podílu všech pokřtěných na misijním 
poslání církve a za vytváření pouta jednoty mezi všemi, kdo se z vody a Ducha 
Svatého znovu narodili a oblékli v Krista. 
 

Úmysly farní:  Pomoz nám, Pane, prožít postní dobu jako dobu vnitřní proměny a 
obnovy svého křesťanského způsobu  
 

� Požehnej, Pane, všechny naše postní akce (postní sbírku, duchovní obnovu, křížové 
cesty, přípravu na svátost smíření a další), aby přinesly bohatý užitek 
 

� Prosíme za všechny rodiny a skupiny lidí, kteří jsou znesvářeni, pomoz jim 
dohodnout se a usmířit  
 

� Prosíme za pomoc pro všechny země, které postihla nějaká katastrofa i pro ty 
země, kde dochází k nepokojům, pomoz ke spravedlivému vyřešení všech problémů 
 

� Svěřujeme Ti děti v našich farnostech, zvláště ty, které navštěvují hodiny 
náboženství, přitáhni je blíž k sobě a také na bohoslužby 
 

� Požehnej, Pane, pastorační práci P. Pavla, katechetek Štěpánky a Růženky i našeho 
akolyty Pavla, požehnej i Jirkovi Klimešovi, který se na akolytát připravuje  
 

� Pomoz nám, Pane, vytvářet společenství, v nichž by se každý cítil být přijat a 
k nimž by se mnozí chtěli připojit 
 

� Požehnej, Pane, schůzky dětského sboru, který zpívá a hraje při dětských 
bohoslužbách, požehnej i každou naši práci s dětmi 

 

� 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 …... 

�
�

n Odpusť, Pane, hříchy našich zemřelých, smiluj se nad nimi a přijmi je k sobě.  



 

Farní prodejna Farní prodejna Farní prodejna Farní prodejna doporučuje a doporučuje a doporučuje a doporučuje a nabízí:nabízí:nabízí:nabízí:    
Při setkání dvou lidí může někdy vyskočit jiskra, jako 
bychom o sebe křísli dvěma kameny. Sestra Marie z 
komunity Blahoslavenství vypráví o čtyřiceti náhodných 
setkáních, která ji něčím překvapila a oslovila, v nichž 
nečekaně prožila Boží přítomnost. 
Všichni denně potkáváme mnoho neznámých lidí. Míjíme 
je na ulicích, sedíme s nimi ve vlaku, čekáme s nimi ve 
frontách u pokladen, aniž bychom je vůbec vnímali. 
Svědectví autorky ukazuje, že jsme-li vnímaví, mohou v  
nás i náhodná setkání rozsvěcovat světlo Kristovo. Sestra 
Marie od Navštívení vstoupila do komunity 
Blahoslavenství v roce 1991. Do té doby se n ěkolik let 
věnovala žurnalistice, pracovala jako reportérka v 
belgickém rádiu a televizi. V současnosti je 
Šéfredaktorkou komunitního 
časopisu Feuet Lumiére 
(Oheň a Světlo). 
                     

 Biskup a redemptorista.Jan Nepomuk Neumann (181 1-
1860) byl prvním svatořečeným biskupem Spojených států 
amerických. Tento „syn Šumavy", jak se sám ozna čoval, se 
stal neúnavným misionářem. V době, která příliš nepřála církvi 
a katolické víře, vybudoval v USA na osmdesát kostel ů a 
kolem stovky katolických škol. Chudý p řistěhovalec, 
přírodovědec, lingvista, kněz, duchovní vůdce, spisovatel, 
misionář, ochránce chudých, teolog a biskup - to všechno by l 
náš krajan. Zemřel na ulici svého biskupského města Filadelfie 
ani ne padesátiletý, vyčerpán prací. Jeho životopis je strhující 
příběh, který v sobě snoubí to nejobyčejnější lidství s 

nevšedním hrdinstvím. 
Škola odpušt ění 
Při pastoračních rozhovorech 
se řeč opětovně stáčí k tématu odpuštění. Jedni trpí 
přísnou výchovou: říkalo se jim, že musí každému odpustit 
a pak zakoušejí, že se jim to s odpoušt ěním nedaří, že 
dávné ublížení stále ještě bolí. 
Mnohým zní požadavek odpuštění 
tak, jako by museli potlačit pocity 
zlosti a hněvu proti lidem, kteří jim 
ublížili, a že jim nezbývá nic jiného 
než pokud možno brzy odpustit To 
se jim však jeví jako něco, co je 
nad jejich síly, neboť v sobě stále 
ještě cítí zášť a urážku a tyto pocity 
je ochromují. Když druhému 
odpustili, pak by mu odpustila jen 
jejich hlava. Hluboko v jejich srdci a 
v jejich nevědomí zůstanou však 

docela jiné pocity, a ty jim pak v pravém odpušt ění brání. (ukázka) 


