
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Přátelé! 
S trochou zpoždění vychází květnové číslo našeho Farního listu. Jaro však zpoždění 

nemělo. Stromy odkvetly, odkvétá i šeřík, ale stále se objevují nové květy. Z mnoha z nich se 
těšíme i v našich kostelích. Díky všem, kteří do kostela květiny přináší, jsou mnohdy 
dokladem živé víry, radosti a lásky. Kéž by podobně rozkvetly naše tváře i tvář církve!  

V časopise si můžete přečíst další pokračování životopisu Jana Neumanna. Snad 
alespoň v někom tento text zapálí touhu podívat se do Prachatic - rodiště tohoto světce, jehož 
200. výročí jeho narození tam budeme 18.6. oslavovat. Zatím se mnoho zájemců nepřihlásilo. 
Společné poutě však patří k farnímu životu!  

O jedné pouti, naší farnice si můžete přečíst 
uvnitř listu. Alespoň v duchu se budete moci přenést 
s onou sestrou na místa spojená s životem Kristovým 
a připomenout si události, které se dotýkají i nás.  

Ještě jedno - trochu zapomenuté - výročí 
připadá na tento rok: 200 let od narození Ferdinanda 
Kindermanna. Jeden článek se mu na následujících 
stranách věnuje. Možná by se slušelo o tomto výročí 
kněze, který působil i Kaplici informovat i jinde… 

Fotogalerie nám připomene Velikonoce, jak 
jsme je slavili v našich farnostech. Zůstalo v nás 
něco?  

Nalezneme zde i úvahy našich sester 
k zamyšlení a také modlitbu a báseň o Panně Marii. 
Doufám, že celý obsah našeho časopisu přispěje 
k hezkému prožití měsíce května. 

Přeji Vám aby rozkvetla také vaše víra, 
naděje a láska, i každé vaše dobré dílo. 

 

                                                         P. PavelP. PavelP. PavelP. Pavel      
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VELIKONO ČNÍ A MÁJOVÁ DOBA 

 
K úpravě názvu této stránky jsem přistoupil po zvážení, že na tomto místě mi jde 

především o to, abych vytyčil ur čité úkoly a náměty pro život v našich farnostech i pro 
křesťanský život jednotlivců - vždy na příslušné období, případně abych se ohlédl za 
obdobím minulým a připomněl věci a myšlenky, které by neměly zapadnout. 

 
Ohlédnu-li se za uplynulými velikonočními svátky, naplní mě radost z pěkných 

bohoslužeb - děkuji těm, kdo se podíleli na hudbě, výzdobě chrámů a organizaci. Zvláště mě 
povzbuzují naše velikonoční večeře, konané ve většině farností – díky, že přicházíte.  

 Svátky jsou pro mě náročnější dobou, zvláště kvůli přípravě promluv. Někdy se mi 
nedaří zformulovat oslovující kázání; své dělá i únava. A tak je pro mě balzámem, když mohu  
i sám naslouchat a čerpat. Pak prožívám dotek Zmrtvýchvstalého. To se mi stalo o 
Velikonočním pondělí na Pohoří, kdy se kázání ujal host – spolubratr – kněz a řeholník 
z premonstrátského kláštera v Želivě P. Šimek.  Moc hezký pocit jsem měl také o 
velikonočním pátku, kdy se konala v Arše ekumenická modlitba ve stylu hnutí z Taize. 

Je dobře si o svých duchovních zážitcích z Velikonoc popovídat – v rodině, na 
návštěvách, na společenství. Vždyť totéž dělali apoštolové – vyprávěli si, jak se jim Ježíš 
dával poznat na cestě, u stolu, v zahradě… 

 
Velikonoční doba by pro nás měla být dobou radosti: navštěvujme se a radujme se se 

svými přáteli, nebojme si dopřát nějakou zábavu a uvolnění. Všímejme si také krásy rozkvetlé 
přírody a děkujme za ní. I v přírodě se nám zjevuje tvář Zmrtvýchvstalého.  

 
Máj je lásky čas – projevme svou lásku  nejbližším a nezapomeňme na své maminky. 

Zavzpomínejme na období zamilování, připomeňme si ho např. fotografiemi či jinými 
památkami. V posledních kázáních jsem uváděl dva příběhy – o uzdravení ženy, jíž manžel 
řekl tato tři slova: Ještě máš mne! A pak varující příběh otce, který ani na smrtelné posteli 
nedokázal říci svému synovi jak je na něj hrdý a jak ho má rád. Uvědomme si, co tyto příběhy 
říkají nám osobně. 

Inspiraci pro partnerské vztahy najdeme i ve farní knihovně – v knihách, které se 
zabývají touto tématikou.  

 
Máj je také obdobím, kdy si zvláště připomínáme Pannu Marii. Úcta k ní rozvíjí naše 

city a vede nás blíže k Bohu. Loretánská litanie nám připomíná, jaká má být církev a jaká má 
být naše duše. Od P. Marie se učíme postoji něžné mateřské lásky a hluboké víry. I proto je 
dobré navštěvovat májové pobožnosti, nebo si je konat doma, např. podle brožurky Maria – 
postava víry. K dispozici je i ve farní knihovně. 

 
V závěru května budeme konat akci Noc kostelů, což je program zvl. pro ty  kdo 

pravidelně do kostela nechodí. Prosme tedy za to, aby tito lidé přišli. Přijďte i vy, případně se 
nabídněte k pomoci při organizaci. Přeji Vám krásně i plodné prožití měsíce květů.  

P. Pavel 
 



"Téměř všichni mí sourozenci a přátelé jsou 
rozvedeni. V práci se kolegové chlubí svými 
mimomanželskými dobrodružstvími. Často jsem 
terčem posměchu, protože vidí, že jsem stále věrný 
své ženě…" 

Slovo"věrnost" je dnes používáno s vekou 
neochotou. Tak jako mnohé ctnosti už ztratilo svůj 
původní zvuk, zdá se to příliš namáhavé, příliš 
patetické a tváří v tvář neurotické skutečnosti naší 
doby banální a příliš obtížné k realizaci. K 
vytvoření tohoto stavu přispěly různé důvody. V 
neposlední řadě šířící se shovívavý  postoj k 
odloučení, rozvodu a chvilkové nevěře, kde zlaté 
pravidlo zní:"je zakázané zakazovat". A přece náš 
citový život je založen na věrnosti, především na 
věrnosti manželské dvojice. 

Jednou jsem četl, že "manželská láska je 
hudba o vysoké věrnosti", které se člověk učí už 
jako snoubenec. Proto je důležité, aby i v manželství pokračoval vztah "věčných snoubenců," 
to znamená říkat si slova jako zamilovaní, o nichž se někdo může domnívat, že jsou vhodná 
jen v době, kdy spolu lidé teprve chodí, jako například: "Mohu ti pomoci?", "To je mi líto" 
nebo "Promiň". To ale není něco navíc, vše by mělo odpovídat životním okolnostem a věku. 
Je třeba vyhnout se tomu, žádat jako právo něco, oč je možné požádat jako o laskavost. 
     U snoubenců se jedná o budování lásky, u manželů o její uchování. Je třeba vynakládat 
veškeré úsilí i tehdy, když se zdá, že je vše v pořádku, namáhat se, abychom byli i při tom 
přitažliví, jak fyzicky tak intelektuálně a vyvarovat se nedbalosti v oblečení a v péči o svou 
osobu. Není zapotřebí odložit v manželství něhu, kterou překypují snoubenci. A to proto, aby 
opravdová fyzická manželská láska byla také založena na něze a ne jen na sexu. Jedna z 
nejdůležitějších věcí po sňatku je nepřestat spolu hovořit. Je třeba naučit se poslouchat a  
mlčet, dokud si nejsme jisti, že ten druhý řekl všechno, co říci chtěl. A také, především tehdy, 
když ten druhý neřekne ani slovo.  
Často se stává, že komunikace manželů se redukuje na rovinu "cože?", tedy na rovinu dávat si 
navzájem pokyny či informace, zatímco skutečný dialog se odehrává stále na rovině "kdo 
jsme", a to znamená odhalit duši, bez studu odkrýt partnerovi své nitro. 
Hluboká láska vylučuje nevěru, protože citově i sexuálně vyrovnaní manželé mají zřídka kdy 
odstředivé snahy. Naplňuje je jejich vztah a nevnímají druhé lidi jako přitažlivější než je jejich 
vlastní partner. Kráčet spolu s tím, kdo nás má rád je volba. Zůstat spolu, když byla uzavřena 
smlouva, vyžaduje neustálou pozornost a úsilí. Věrni jsme ne proto, že nám chybí příležitost, 
či nejistoty a strachu z následků, ale abychom chránili vztah dobrovolně vybudovaný, 
specifický ve své jedinečnosti a díky lásce, kterou jsme darovali a obdrželi. 
Vztah mezi manžely se vyvíjí po spirále, na níž společně rosteme a pomáháme jeden 
druhému. Manželská věrnost vyžaduje opravdovou psychickou i citovou zralost, která 
umožňuje sebeovládání.                     Pasquale  Ionata  (převzato z časopisu Nové město) 



 

 
 
 
 
    Ráno, když se probudím a mou mysl zaplaví 
starosti, vezmu si do ruky knihu Měsíc s Pannou 
Marii od Gianfranca Ravasiho. Autor vybral na každý 
den měsíce jeden úryvek z Písma, který inspirativně 
komentuje a přidává mariánskou modlitbu. Přečtení 
mi zabere jen chvilku ranního času, přesto mi přinese 
veliký užitek – naplní mé srdce pokojem a posílí mě 
v nesení každodenních těžkostí.      Úryvek z knihy: 
     Celá jsi krásná, má milá, jsi bez poskvrny. Přijď 
z Libanonu, snoubenko… 
Zahrada uzavřená jsi, nevěsto má, jsi zavřenou 
zahradou, zapečetěným pramenem..Pís 4, 7-12  
    Autor knihy připojuje komentář: 
Píseň písní je vznešená píseň o lásce a o životě 
v pravém slova smyslu… Nevěsta z této básně je 
důsledně spojována s Marií na základě mystického 
snubního vztahu mezi Marií a Bohem skrze Ducha svatého, jehož plodem je zrození Krista… 
V symbolech, které popisují Šulamítku, dívku z Písně písní, lze nalézt všechny Mariiny 
ctnosti. Ve slovech: „celá jsi krásná, má milá, jsi bez poskvrny“ je spatřováno Neposkvrněné 
početí. Maria je vzývána v Loretánských litaniích jako „věž Davidova“.  Pís 4,4   
    Ze všech symbolů, které se v Písni písní nacházejí, dávala mariánská zbožnost přednost 
symbolu „uzavřené zahrady“, nepřekonatelného tajemství v původním slova smyslu. 
Archetyp, který má básník na mysli, je obraz plodnosti a mateřství, zesílený přítomností 
zavlažujících vod – „zapečetěný pramen“. Jedná se tedy o živý a plodný, avšak především o 
posvátný prostor, jak je patrno z důrazu na uzavření a zapečetění. Plodnost a neporušitelnost 
se tu mísí a umožňují velmi snadnou aplikaci na Marii, pannu a matku.  
     Vybavuje se mi, jak v době mých gymnaziálních studii se jeden profesor vysmíval 
křesťanskému náboženství. Říkal: „Jak může panna počít dítě? Takový nesmysl!“ 
Dodnes cítím, jak jsem s ním vnitřně nesouhlasila, ale ve svých 17letech jsem mu tehdy 
nedokázala odpovědět. Dnes bych mu řekla: Maria, když jí bylo andělem Gabrielem 
oznámeno, že počne a porodí syna, se také ptá: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ 
A anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní…Neboť  
   U BOHA NENÍ NIC NEMOŽNÉHO“      Lk  1,34-37  
   Poznání musí předcházet víra. „Věřím, abych chápal, chápu, abych věřil“, říká sv.Augustin. 
Blahoslavený Jan Pavel II. ve své encyklice Fides et ratio /Víra a rozum/ píše, že víra a rozum 
jsou dvě odlišné skutečnosti, ale nejsou oddělené…Je potřeba, aby mezi nimi panoval vztah 
harmonie.  P. Tomáš Halík k tomu říká: Víra a rozum by měly spolu vést dialog… 
Kyslík a vodík jsou dva různé prvky, ale musí se spojit, abychom se napili vody…     
 

Jsi pramen zahradní, studna vody živé…Pís  4,15 
Hvězdo mořská, jitřenko, svatá Maria, zapečetěný prameni, uzavřená zahrado,  
v níž prýští balzám… Maria, matko nejněžnější, oroduj za nás! 
                                                                 MUDr.  Milena Voldřichová, Prachatice 
 



 

Nedávno jsem četla jednoduchý, ale 
oslovující citát. Zní asi takto: Boha poznáváme 
nejenom skrze voňavé a nádherné růžové plátky, 
ale i skrze trny, které na růži rostou. Zanedlouho 
po tom jsem k Svátku matek dostala krásné růže s 
dlouhými stonky, převázané lýkem. Když jsem je 
vzala do ruky, pomalu a opatrně, zjistila jsem, že 
je něco jinak, než jak jsem očekávala. Podrobnější 
pohled mi to prozradil. Na dlouhých stoncích po 
celé jejich délce, zely nápadné jizvy po trnech.  

Vzpomněla jsem si na onen citát a vlastně 
jeho doslovné zdůvodnění. „Ne, Pane Bože, trny 
ne. Prosím jen ty růže“. Zároveň se mi vybavila 
vzpomínka že jsem kdysi četla o tom, jak ošetřit 
květiny, aby dlouho vydržely ve váze. O růžích se 
tam psalo „odstraníte-li růžím trny, zbavíte se možnosti poranění, ale také jejich 
vůně“. To mi pak připomnělo lidové úsloví „život není procházka růžovým sadem“. 
Myslím, že právě v růžovém sadu bychom se trnům nevyhnuli. A tak neberme trny 
svého života jako něco, co nám ubližuje, ale jako něco, na co budeme po čase 
vzpomínat jako na příčinu oživení dobra v nás.  

katechetka Růžena Otová 
 

 
 
 
 

Velmi často máme chudé ve svém domě  
a nevíme o tom. 
Myslíme si, že být hladový znamená nemít chleba. 
Ještě mnohem trpčí je hlad po lásce. 
Osamělost se šíří stále víc… 
 
Chudé musíme hledat nejprve ve svém domově, 
pak u sousedů, 
na ulici 
a na celém světě. 
Kristus nás poslal do tohoto světa, 
abychom byli jeho láskou 
a jeho soucitem.                                                                         bl. Matka Tereza 
 



VÁCLAV RENČ 
 
 
 
 
 

ty, kterou Pán měl před počátkem díla  
od věků v srdci ustanovenu!  
Než moře vzdul, již zrozena jsi byla,  
než tryskly první trylky pramenů. 
 
Když nebes úhly zakládal a číslil,  
když odvažoval světů základy,  
tys byla s ním a zpívala, co myslil,  
hrajíc si v loubí jeho zahrady. 
 
Tys povždy s ním a povždy v něm,  
ó vlno tvůrčího dechu, jímž se vesmír vzňal.  
A vůkol tebe ryzích hlasů plno,  
jež v nekonečno střou koberce chval. 
 
Ó, královno těch svědků jásajících,  
svědkyně korunní až po sám kříž!  
(Zpívají v hymnech, krouží v holubicích,  
tušíce zrakem, co ty srdcem zříš.) 
 
ORODUJ ZA NÁS, 
 
v postoupných rojích vzlétlé z česna časů  
(co láska sila, v zanícení žnou),  
a srdce naše obnov do úžasu,  
jímž oči andělů a dětí žhnou, 
 
když v nevyčerpatelných prstokladech  
si přehráváme taje stvoření,  
objevitelé světů v Božích sadech,  
tvořivou vášní do hry vnořeni, 
 
 

 
 
 
 
 

básníci pluhů, kladiv, logaritmů,  
taviči snů, těch nejvzácnějších rud.  
Jen nedej nám, pořadatelko rytmů,  
zaměnit záři jsoucna za přelud 
 
a hledat pyšně pravdu před zrcadly,  
jež z každé vlnky nastavují nám  
úlisně sladcí andělé, ti padlí,  
když prameny z hor vedou k nížinám. 
 



 
 
                                                        sv. Kateřiny Sienské (���� 1380) 
 
            Maria, pokojné mo ře, dárkyně pokoje, úrodná země! 
Ty jsi nová ratolest,  
na níž se rozvinul voňavý květ, 
Slovo, které se stalo tělem, 
jednorozený Syn Boží.   
         Do tebe, Maria, p ůdo plodná, 
bylo zaseto Slovo. 
Maria, ohnivý voze, nosilas Oheň, 
skrytý a zahalený tvým lidstvím.  
Maria, ty jsi kniha, v níž je zapsáno  
pravidlo našeho života, Ježíš.  
          Když na tebe hledím, Maria,  
vidím ruku Ducha svatého,  
který v tobě utvářel vtělené Slovo, 
jednorozeného Syna Božího. 
Zde spočívá důstojnost člověka,  
pro něhož Bůh vykonal tolik velikých věcí.  
Maria, v tobě se zjevuje síla a svoboda člověka.  
K tobě byl poslán anděl, aby ti oznámil Boží záměr a žádal tvůj souhlas:  
        Boží Syn sestoupil do tvého l ůna až poté, cos jej svobodně přijala.  
Slovo Otce čekalo u dveří tvé vůle, abys mu otevřela slovy:  
,Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého Slova!"  
Maria, má nejsladší lásko,  
v tobě je napsáno Slovo,  
jež nám dalo učení života; 
k tobě se utíkám, Maria,  
s prosbou za snoubenku Ježíšovu - církev  
a za papeže, jeho náměstka na zemi: 
dej mu světlo, 
aby dokázal uskutečňovat obnovu církve.  
          Posilni srdce svého lidu v jednot ě 
a přikloň je k srdci  
sladkého Krista na zemi,  
aby se proti němu nikdy nevzepřelo. 
Maria, naléhavě a celým srdcem prosím!  

 



PETR PIŤHA 
 

   

       
 
     Sv. Jan Nepomuk Neumann      IV. část  
 

VIII. Velkým problémem pro katolického kněze v Americe té 
doby bylo setkání s militantním postojem jiných cír kví. Klidné 
formy protestantismu, s nimiž se Neumann setká! v Rakousku, 
nebyly vůbec žádnou průpravou pro to, co ho čekalo v 
Americe. Neumann byl pohoršen, když vstoupil do met odistického kostela v New Yorku právě 
po ukončení bohoslužeb. Jedinou větou shrnuje svůj údiv v dopise domů: „Lidé se právě 
rozcházeli, ale jak — s klobouky na hlavách a s dou tníky v ústech." Daleko horší než tento 
vnější obraz bylo pevné vnit řní přesvědčení těchto lidí, kterého se Neumann děsil. V jiném 
dopise popisuje noční metodistickou bohoslužbu pod širým nebem. Lí čí fanatické kazatele 
přivádějící k extázi masu shromáždění, popisuje vášnivý zpěv skupin, jež tvořily kruhy kolem 
zapálených ohňů a spojeny řetězem rukou se v jakémsi náboženském tanci v rytmu pí sní, 
výkřiky nadšenců vzhůru k hvězdnému nebi, jež stálo nad dýmem hranic. Neumann ne váhal 
srovnat toto shromáždění se svou představou bohoslužeb knězi Baalových. Rozšafný rozum, 
jenž nás, kteří jsme nikdy neviděli opravdové náboženské vášně, vede k názoru, že Neumann 
přehání, protože je nám cizí spontánní chování lidí p ři bohoslužbách a že Jan Nepomuk 
podlehl kontrastu mezi umírněným a ukázněně zmrazeným uctivým chováním 
středoevropských katolíků a mezi spontánním chováním této po všech stránkách  živější 
společnosti. Nebylo tomu tak. Neumann měl oprávněnou bázeň, protože tu nejednou ná-
boženské zanícení překročilo k nebezpečnému fanatismu a americká společnost žila na pokraji 
nábožensky motivovaných nepokojů, ba lokálních válek. Neumannovy kostely byly n ěkolikrát 
napadeny jinověreckými fanatiky, kteří si přinesli zlé předsudky vůči katolicismu a jmenovitě 
proti papeži, který pro ně byl prohnaný nepřítel, jenž se chce zmocnit této svobodné zem ě, kam 
se oni utekli ze sféry jeho krutého vlivu. Zvlášt ě založení nového kostela bylo vždy trnem v oku 
těmto lidem, protože to (vlastně zcela správně) chápali jako další krok k budování církevní sít ě, 
která podle nich měla jako pavučina připravit past svobodnému životu ostatních církví. V ně-
kterých životopisech Neumannových jdou auto ři tak daleko, že jeho p řepadení, o němž jsme 
mluvili, interpretují jako jeden z projevů těchto napjatých vztahů. Důkazy pro to nemají, ale 
nelze vyloučit, že zastrašování ze strany jinověrců mohla jít až k takové výstraze. Že by šlo o 
skutečně zamýšlenou vraždu z náboženských důvodů, jež jen zázrakem nebyla dokonána, 
považuji přese vše za téměř vyloučené. Americká státní moc ponechávala různým napětím, a 
to i otevřeně nepřátelsky vedeným sporům ve společnosti, celkem volný průchod a 
nezasahovala. Nicméně vražda by byla stíhána tvrdě. 

Útokem jinověrců, na rozdíl od toho, co bylo d říve řečeno, čelil Neumann velmi pevně 
a statečně. Především se nikdy nedal odradit a pokra čoval v tom, v čem mu bylo bráněno. Dál 
stavěl kostely a školy, dál chodil sám a sám opušt ěnými cestami a prázdnými nočními ulicemi 
města za svým posláním. Vystoupil však ješt ě energičtěji. Když byl jednou otev řeně napadán 
ve věcech víry, učinil odvážný a Americe určitě sympatický krok: nabídl, aby p řed nestrannými 
soudci byl učiněn zápas, a prohlásil, že bude-li rozumnými d ůvody přesvědčen o tom, že jeho 
víra není správná, přijme víru lepší. Tuto p říhodu nemůžeme dost dobře pochopit, pokud si ji 
budeme představovat jako akademické učené hádání ostře rozdělené středověké univerzi- 
ty, tím méně jako nějaký soudobý ekumenický dialog, byť o bolestně sporné otázce. Neuman-
novo střetnutí s mluvčími jinověrců musíme vidět v rovině amerického přímého zápasu zapa-
dajícího do koloritu pěstních soubojů a sázek o silácké výkony. Málokdy setkáváme se tak é se 
situací, kdy se v Neumannově životě tak jasně spojují do jediného celku duchovní a praktické 
dimenze života, jako v této p říhodě. Nabídka, ba výzva malého kněze, jak byl Neumann pro 
svou drobnou postavu nazýván, vzbudila všeobecný ro zruch. Bylo zvoleno místo i rozhodčí. 



Neumann byl v nevýhodě nejen tím, že byl sám proti n ěkolika mluvčím druhé strany, ale i tím, 
že publikum bylo zaujato proti němu. Že však přišel sám, nebylo tu zloby. P řevážil civilní, smysl 
pro rovný zápas. Jan také vzhledově nevypadal dobře. Stál tu proti patriarchálním zjevům 
kazatelů jako nedorostlý mládeneček. Byla položena otázka autority. Neumann prohlási l, že 
jeho autoritou je římská hlava církve. Jeho protivníci tvrdili, že jed inou autoritou je slovo Boží 
zaznamenané v bibli. Je-li tomu tak, odvětil Neumann, pak protože je jeden Bůh, na čemž se 
shodujeme, musí být jediná bible stejná ve všech ja zycích a křesťanských církvích. To jeho 
protivníci dotvrdili. Neumann poukázal na místa tex tu, která se v různých biblích, které 
předložil, významově rozcházela. 

V teologicky nevzdělaném publiku způsobilo to jednak podiv, jednak určité sympatie 
nad dobrým tahem, ale vyhráno nebylo. Protivnici se  utekli k argumentu, že zápis, p řeklad i vý-
klad Bohem inspirovaného textu je vždy dán také ins pirací právě určitého pisatele, překladatele 
a čtenáře. Četba a výklad písma jsou vedeny Duchem svatým. Neum ann upozorňoval na 
potřebu zkušeného a vzdělaného vykladatele, ale hlavně na tradici a učitelský úřad církve, 
která dovoluje vždy nové a hlubší poznání biblickéh o textu, ale zároveň chrání před svévolnými 
a mylnými výklady. Debata jaksi vázla na odolnosti obou stran. Tehdy jeden z protivníků 
Neumannových sáhl do jiného rejst říku argumentů a uvedl příklad, jak si Bůh sám darem 
Ducha zve vykladatele Písma. Jako p říklad uvedl svůj vlastní příběh. S otevřeností, kterou si 
mohl dovolit dík své uznávané autoritě, promluvil o tom, že býval člověkem špatným, že lhal, 
podváděl, ukracoval dělníky ve mzdě, kradl a šidil kdekoho. Poté, co ho zasáhl paprsek  Ducha, 
stal se jiným člověkem, tím, kterého znají lidé teď. S touto proměnou je mu též otev řeno 
správné čtení Písma, a je tedy povolán, aby je vykládal osta tním. Neumann tuto argumentační 
rovinu přijal. Jednoduše se zeptal, zda jeho obrácení je úpl né. Ano. Pak tedy jistě šlo do všech 
důsledků, poznamenal Neumann, který věděl své, a obrátil se k publiku s dotazem, zda 
dotyčný vrátil, čeho se před sesláním Ducha zmocnil, a zda rozdal chudým, co snad nemohl 
vrátit původním majitelům. Porota nemusela vynášet rozhodnutí o výsledku, a le musela se 
postarat o klid. Publikum totiž začalo křičet, že kazatel je podvodník, že krade dál, že by 
zasloužil. Bylo lépe shromáždění rychle rozpustit. Neumann netriumfoval. S úsměvem odmítal 
o vítězství vyprávět i svým spolubratřím. Jeho prestiž však nesmírně vzrostla. Široko daleko po 
všech barech se vyprávělo, jak malý farář přemohl velikého kazatele a v prost ředí tak vázaném 
na biblické texty nechyběla jistě srovnání s Davidem, Mojžíšem či Danielem. 

Domnívám se, že touto historií stal se Neumann Amer ičanem, byl uznán a p řijat, což 
ovšem neznamenalo, že by od té chvíle byl bez potíž í a bez odpůrců. Jedné nepříjemnosti se 
Neumann svým odchodem za oceán určitě zbavil, totiž omezování kněžské autority a kněžské 
působnosti ze strany státních p ředpisů absolutistické monarchie. Josefínské prvky neměly tu 
místo. Nicméně se mu tu postavil na odpor nep řítel jiný, stejně nebezpečný. Kostel vystavěli 
farníci a farníci také z naprosté většiny hradili potřeby kněze a provozu kostela. Cítili se proto 
jako majitelé, kterými ostatně podle amerického práva často byli, a zaměstnavatelé. Farní rady, 
často ještě inspirované absolutní rozhodující mocí p ředstavenstev různých jiných církví, 
osobovaly si právo rozhodovat i o věcech, o nichž kněz vůbec nemohl diskutovat, a tvrdě 
diktovaly tam, kde mohl diskutovat. Vůle těchto lidí kladla překážky mnoha Neumannovým 
pastoračním plánům a bořila to, co vybudoval. Také v tomto zápase Neumann n eustoupil. Šel 
za svým povolením bez ohledu na lidské řeči, které zvláště v době, kdy dostal na výpomoc 
kněze odlišných názorů, přerostly v pomlouvačnou kampaň. Neumannův pomocník se nemohl 
vejít do Janových stísněných poměrů a radil ke kompromisním krokům, aby se zlepšily vztahy k 
bohatým farníkům v radách. Když to Neumann odmítl, za čal si získávat přízeň těchto kruhů 
sám a na určitý čas Neumanna dokonce očernil. Ale tato zkouška netrvala naštěstí dlouho, 
pomocný kněz byl přeložen jinam. Je příznačné a poučné, v jakých otázkách Neumann v 
těchto zápasech prohrával a v jakých vyhrával. Neuman n neprosadil sám potřebnou stavbu 
fary, žil, vlastně v bídě, neměl vůz. Naproti tomu prosadil, "ne-!i vše, tedy v ětšinu svých staveb 
kostelů a svých školských plánů. Byl ochoten prohrát cokoli se týkalo jeho, ale ni kdy ne věc 
Boží a bližního. V takových zápasech nechyběla Neumannovi odvaha a pevnost, jak o tom 
svědčí případ s hospodou.  
 



 
 
 
 

Téma tohoto záznamu bibl. hodiny se 
týká stvoření. Velikonoce jsou také 
stvořením – novým. 
 

Zprávu o stvoření světa čteme na 
počátku první knihy Pentatenchu (Pět 
knih Mojžíšových ). Literární druh 
tohoto textu je báseň, hymnus. Text 
není vědecký, ani nechce poučovat o 
tom, jakým způsobem byl stvořen, ale chce být oslavou Stvořitele. Má svoji hloubku jako 
každá báseň. Na počátku stvoření stojí Bůh, ne chaos, (tím se text liší od mýtů sousedních 
zemí).Někdo, kdo si tento svět přál. Někdo, v kom má svět svůj počátek i cíl. 
Na počátku stvořil Bůh nebe i zemi (Gn 1,1) 
Bůh tvoří v duálu „nebe a zemi“ Svět má jakousi „duši“  (to je nebe) a „tělo“ (to je země)  
Boží láska se zcela zřejmě zaměřuje na zemi a svět, ve kterém žijí lidé. Vše stvořil Bůh ve 
dvojici, říká stará židovská moudrost:Den a noc, nebe a zemi, světlo a tmu, muže a ženu…. 
Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. 
Ale nad vodami vznášel se duch Boží (Gn 1,2) 
… tento text vznikl v 6. století před Kristem. R.586př.Kr. babylonský král Nabukadnezar 
dobyl Jeruzalém, Jeruzalémský chrám srovnal se zemí a Izraelité byli odvlečeni do 
babylonského zajetí. Zde prožívali těžké chvíle ( srovnej- „na počátku pustota a prázdnota, 
tma“) ale právě zde začali Izraelité sbírat veškeré písemné zprávy, které stačili vzít s sebou a 
tak v babylonském zajetí se začal formovat biblický text, jak jej známe. 
Nad tou těžkou situací, kterou Izraelité prožívali, se vznáší myšlenka, plán Boží (srovnej- ale 
nad vodami vznášel se duch Boží). 
Tento text může promlouvat i k nám, když jsme v krizi, temnotě. 
Do jakékoli temnoty našeho života může vnést Boží slovo světlo. 
I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo sv ětlo. (Gn. 1,3) 
Boží slovo může vnést světlo do duše člověka (srovnej-Iz 43, 1-5 „Neboj se já jsem s tebou..“  
Dále je řeč o klenbě. 
I řekl Bůh:“ Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“  Gn. 1,6 
Slovem klenba – nebe se myslí nejen modrá nebeská obloha, ale i svět ducha. Obloha je 
symbolem něčeho nad námi, vyšších duchovních hodnot. Pokud chápeme nebe jako Boží 
duchovní svět, jako Boží ochranu, pak i klenba ve smyslu fyzikálním je naší ochranou - 
atmosféra nás chrání před nebezpečným kosmickým zářením, před chladem vesmíru. 

V následujících verších si všimněme, jak země vydává zeleň. 
Bůh také řekl: “Zazelenej se země zelení“ a země vydala zeleň …Gn 1,11-12 
Bůh tvoří SLOVEM. A země se již sama podílí na díle stvoření – viz evoluce. 
Myslím, že Boží slovo je ona informace, kterou můžeme vidět v celém evolučním procesu. To 
je to Boží slovo, které se stává skutečností a které ovlivňuje evoluci, že se tvoří stále noví a 
dokonalejší tvorové. Vše spěje od méně dokonalého k dokonalejšímu. Dále chce autor 
biblického textu říci, že slunce, hvězdy a měsíc nejsou božstva (v Babylóně je jako božstva 
uctívali),v ale že jsou to tělesa, která mají sloužit člověku, a ne aby člověk sloužil jim. (Gn. 
1,14-19)   (pokračování příště)          dle záznamu účastnice  

 



 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPOMENUTÝ ŠKOLSKÝ 
REFORMÁTOR  

aneb Nomen omen 

JOSEF HANZAL 
 
Před dvěma sty lety 23. května 1801 zemřel 
litoměřický biskup Ferdinand Kindermann 
voň Schulstein, přítel mládeže a chudých, 
stoupenec česko-německého dorozumění. 
Pocházel z rodiny plátenického faktora od 
Šluknova, vystudoval teologickou fakultu 
pražské univerzity (živil se hraním na hoboj 
na pražských kůrech) a nejvíce ho ovlivnil 
profesor filosofie K. H. Seibt, první ne-
jezuita na Karlově vysokém učení, který 
seznamoval Prahu se západoevropskými 
osvícenskými myšlenkami. 
Kindermann působil jako farář v jihočeské 
Kaplici na novohradském panství Jana Nepo-
muka Buquoye, jemuž na sociálním a 
duchovním povznesení jeho poddaných 
opravdu záleželo. Kindermann založil v 
Kaplici vzornou školu. V osvícenském duchu 
totiž věřil, že jedním z nejúčinnějších 
prostředků, jak zlepšit postavení lidu, je 
výchova a vzdělání. 
Od roku 1775 přistoupila vláda Marie Tere-
zie k zavedení povinné školní docházky pro 
děti od šesti do dvanácti let. Ferdinand Kin-
dermann, jehož pedagogické úspěchy 
prosluly nejen v Čechách, byl povolán do 
Prahy. Stal se děkanem u Všech svatých na 
Hradě a proboštem na Vyšehradě. Jeho 
hlavním působištěm se ale stala zemská 
školní komise, kde měl na starosti obecné 
školství. Kindermannovou zásluhou a za 
pomoci spolupracovníků z řad učitelů, kněží 
i úředníků získaly české obecní školy velice 
dobrou úroveň a naše země se stávala 
vzorem i pro ostatní teritoria habsburské 
monarchie. 
Kindermannovi však nešlo jen o vzdělání a 
výchovu, ale chtěl pomocí škol zlepšit kul-
turní, sociální i ekonomickou úroveň měst a 
vesnic. Vytvořil tzv. industriální školy, v 
nichž se vyučovalo praktickým předmětům, 
na vesnici zemědělství a zahradnictví, ve 
městě zvláště obory spjaté s textilní výrobou 

        
(zpracování vlny, bavlny, plátna apod.).    
           Prostředky takto získané byly použity k 
vybavení škol a na podporu chudých žáků. 
Ferdinand Kindermann se snažil, aby se školní 
docházka stala zcela pravidelnou, což zdaleka 
nebylo lehké! Rodiče využívali děti jako 
pracovní sílu na polích, k pasení dobytka, v 
dílnách, obchodě apod. Poměry se lepšily, 
přibývalo škol a nových, schopných učitelů. 
Cechy měly nejhustší síť škol v rakouské říši. 
     Ve starší české literatuře býval Kindermann 
neprávem označován za germanizátora. Přiro-
zeně, byl stoupencem reformních snah císaře 
Josefa II., které považovaly němčinu za úřední 
jazyk ve všech zemích monarchie. On však 
němčinu nepreferoval, naopak dbal, aby se v 
českých krajích vyučovalo česky, vydávaly se 
též české učebnice, knihy a kalendáře. Mezi 
jeho spolupracovníky byli čeští učitelé (A. Pa-
rízek, V. Amort ad.), kteří obohatili i českou li-
teraturu. Také později jako litoměřický biskup 
propagoval Kindermann česko-německé poro-
zumění, na konzistoři působili Němci i Češi 
(zvláště vlastenecky cítící generální vikář Josef 
František Hurdálek, jenž se stal po něm 
biskupem). 
    Jako duchovni pastýř byl Kindermann velmi 
oblíben. Jeho pozornost patřila chudým a dě-
tem. Nenalézal vždy pochopení u mocných a 
bohatých, ale o to více usiloval, aby se mezi 
věřícími prosadila vzájemná láska a solidarita. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   večeře Rožmitál 
 

Velikonoce začínáme již o Květné neděli, kdy si připomínáme Kristův vjezd do Jeruzaléma. 
Jeho cesta míří přes všechnu slávu na Golgotu – tedy ke smrti. Je to i naše cesta – učit se  
umírat sobě, svým nárokům, svému egu. Cesta dávání sebe je však i cestou přijímání a posily: 
přijímáme Boží sílu i oporu druhých. To nám připomíná i památka Poslední večeře Páně. 
I když ji slavíme v kostele na Zelený čtvrtek, připomínáme si jí i večeří konanou ve většině 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         večeře M alonty                   večeře Blansko 
našich farností.  Společné jídlo posiluje naší vzájemnou jednotu, tím spíše jídlo o velikonocích 
kdy se podává pečené jehně a nekvašené chleby jako při Ježíšově poslední večeři. Vlastně tak 
obnovujeme svůj křestní závazek – zůstávat ve společenství církve. Izraelité v Egyptě, stejně 
jako již dříve pastevci odcházející na nové pastviny, se tak před odchodem do neznáma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            večeře    Omlenice 
                                                                                                                           večeře Kaplice 
 

utvrzovali ve vědomí, že jsou přáteli ochotnými chránit se navzájem. Vnímáme velikonoce 
také tak? Jako Pánovo ujištění ( i bratří a sester): „Máš ještě mne!“ Ujišťuji tak druhé i já? 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radost z Boží lásky, která chce vzkřísit i nás, jsme pak mohli prožívat při velikonoční  
vigilii (=bdění), kdy je nejprve od ohně rozžehnut paškál a pak si rozsvítí svíce i všichni 
přítomní na znamení, že světlo pro náš život i pro svět vychází od Krista. Prosvětlení chrámu 
však nezáviselo jen od svíček, ale především od Boží přítomnosti v otevřených lidských 
srdcích. Světlo vnášela i hojná účast ministrantů. (čtyři fotografie této strany jsou z Malont) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O světle v duši, které zapaluje Kristus, hovořil ve svém svědectví o vysvobození z moci temna 
závislosti na drogách můj kamarád Petr Kašpar, který právě v tento den (23.4.) před 20 lety 
(r.1991) byl Ježíšem uzdraven. Je to nádherný doklad jak Pán působí i dnes a v jeho síle 
povstávají „mrtví“ k novému životu. I nás Pán může vzkřísit, toužíme-li po tom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podobně i v Kaplici jsme se rozehřáli od ohně Boží lásky, která také spaluje vše nečisté 
a jasem svící prozářili potemnělý chrám. Tak chceme prozařovat i temnoty našeho okolí. 
 
 



 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V rámci kázání pak hovořil  i zde Petr Kašpar o svém  vysvobození z moci drog. Součástí 
liturgie Velké noci je posvěcení křestní vody. Voda je symbol dvojznačný: představuje 
zlo, jimž je třeba projít do zaslíbené země i život, Boží milost, která je člověku dána. Pokro-  
pením jsme si připomněli, že v životě se obojí setkává. Boží život však vítězí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V dalších farnostech – Dolním Dvořišti, Rychnově nad Malší,  (viz foto) a dalších jsme 
obnovu křestních slibů konali v neděli či pondělí.  Světlo, které o letošních velmi slunných 
Velikonocích pronikalo okny do chrámů, vytvářelo krásnou kulisu pro uvědomování si 
přicházejícího nového života shůry.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Že novému životu však musíme vycházet vstříc vědí i přátelé z Rakouska, kteří opravují 
chrám P. Marie Dobré rady v Pohoří na Šumavě. Nic se samo neudělá. Je třeba nasadit své síly 
a pak vše ostatní je záležitost Boží. Na velikonoční pondělí se zde sešlo kolem 100 věřících 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

převážně z Rakouska, abychom zde slavili česko-německy velikonoční mši sv. Kázal náhodný 
host z kláštera v Želivě P. Šimek. Mluvil o vzkříšení, které je vidět na budově zříceného  
kostela, okolní krajině i na vztazích mezi oběma národy. Do němčiny překládat Leo Schwarz 
a hudbou doprovázel bohoslužbu pěvecký sbor z Karlstiftu. Všem zúčastněným díky! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poutní bohoslužba v Blansku byla kvůli velikonocům odložena na 2. velikonoční neděli 1.5. 
Bohužel počasí pěším poutím nepřálo. Na bohoslužbě v 11h sice bylo celkem dosti věřících, 
ale plánované pěší vycházky z Kaplice do Blanska se pro déšť nikdo nezúčastnil. Proto 
nás k obědu na blanské faře zasedlo jen pět a ke kapličce jsme putovali jen tří.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Díky kuchaři Vaškovi i díky ženám z Blanska, kteří připravili jídlo a zákusky, jsme si pouť 
prožili se vším všudy. Občerstvení se podávalo i v kostele po pásmu velikonoční hudby 
a poezie, kterého se účastnilo devět lidí. Díky všem kdo se na přípravě slavnosti podíleli. 
 



 
     

 
Anna Mášová 
 

 

Čtvrtek 7.4. 2011 linka Praha – Tel Aviv 
 

V časných ranních hodinách přistáváme na území státu Izrael. Autobus odváží naši skupinku 
věřících, převážně Jihočechů  k ubytování do Betléma. Duchovním průvodcem je P. František 
Ptáček z farnosti Sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích – Čtyřech Dvorech. 
Ještě tentýž den navštěvujeme baziliku Božího 
narození, klaníme se Ježíši v jeskyni Narození Páně. 
Stříbrná hvězda označuje místo, kde se narodil Ježíš 
Kristus. Zastavujeme se v Mléčné jeskyni, v níž se 
Svatá rodina ukrývala při útěku do Egypta. Podle 
legendy při kojení malého Ježíška kapka Mariina 
mléka padla na kamenitou podlahu a proměnila 
celou jeskyni v bílou. 
Pak pokračujeme na Pole pastýřů – ve venkovním 
prostoru slouží kněz-průvodce pro nás mši svatou. 

Následující den nás probouzejí zpěvy muslimů 
vyzývající pětkrát denně k modlitbám. Vyjíždíme do 
okolí Galilejského jezera. V Jardenitu obnovujeme 
křest, jednotlivě sestupujeme do řeky Jordán. Plavbou 
lodí se 
dostáváme do 
Tabhy – místa 
Ježíšova 
zázraku 
rozmnožení 

chleba a ryb k nasycení velkého množství lidí. 
Autobusem jedeme dále do Kafarnaum, k Hoře 
blahoslavenství, kde Ježíš kázal. Nad Galilejským 
jezerem je bazilika Primátu sv. Petra.  
 

Čtvrtý den – nejstarší město světa – Jericho. Nejníže položené, 
téměř 400m pod hladinou Středozemního moře. Při každé zastávce 
nás obklopují neodbytní prodavači suvenýrů. Spatřujeme známý 
fíkovník, kde se před Ježíšem skrýval celník Zacheus.  
Údolím pouště pokračujeme 
do starověké pevnosti 
Masada. Tam Herodes 
Veliký vybudoval své 
luxusní sídlo. Nájezdy 
Římanů bylo zničeno. 

Lanovkou vyjíždíme na skálu nad Mrtvým mořem, pak 
opět sjíždíme. Míjíme Kumrán, kde byla dvěma 
mladými pastevci objevena r. 1947 řada starověkých (i 
biblických rukopisů). Pokračujeme k Mrtvému moři, krátce si užíváme koupání.  
 



Pátý den – hora Tábor, kam Ježíš vystoupil 
s apoštoly Petrem, Jakubem a Janem. Před nimi 
byl proměněn.  
Jedeme do Nazareta – je významný bazilikou 

Zvěstování 
Panně 
Marii. 
Krajina se 
vyznačuje 
úrodností 
– zmizela poušť – vítá nás krajina Galilejská, známá 
Ježíšovým zázrakem proměnění vody ve víno. 
Několik manželských párů zde obnovilo manželské 
sliby.  
 

Další den jsme v městečku Ain Karim, v kostele 
Narození Jana Křtitele a navštívení Panny Marie. Poté 
na předměstí Tel Avivu – Jope u Středozemního moře, 
kde se nachází kostel Sv. Petra. 
 

Sedmý den prožíváme v Jeruzalémě – upoutává nás 
Staré město, Zeď 
nářků a 
Chrámová hora. 
Pak zejména 
památník 
holocaustu 
Via Dolorosa – křížová cesta. První zastavení je 
v pevnosti Antonia, kde byl Ježíš odsouzen Pilátem. U 
některých zastavení jsou kaple připomínající události 

na křížové cestě. Poslední zastavení je v bazilice Božího hrobu. Svatá hrobka je nejsvětější 
místo křesťanství. hrob je pokryt mramorovou deskou. Nad ním svítí 43 lamp 13 za církev 
římskokatolickou, 13 za řecko-ortodoxní, 13 za arménskou a 4 za koptskou. V nich dnem i 
nocí hoří světlo. Zástup lidí před hrobkou je nekonečný, 
pak konečně poklekáme jeden po druhém u místa, kde 
bylo položeno Ježíšovo tělo.  
Pak náš čeká hora Sión – hrob krále Davida a Večeřadlo, 
zastavujeme se v bazilice Zesnutí Panny Marie.  
Předposlední den opět Jeruzalém: Olivová hora 
s kostelem Dominus flevit, označující místo, kde Ježíš 
plakal nad Jeruzalémem.  

 
 

Getsemanská zahrada s bazilikou 
Úzkosti a krvavého potu Krista Pána. V závěru dne jdeme na prohlídku 
diamantového centra, 
Devátý den 14.4. ještě za noci odjíždíme na letiště – vracíme se domů 
s nepřeberným božstvím zážitků a vzpomínek. 
 



Oznámení 
 

����  LABYRINTEM VÍRY  S  P. TOMÁŠEM HALÍKEM  
Každou květnovou a červnovou neděli ve 20,00 hod. mají diváci televize NOE  jedinečnou 
příležitost k zajímavému setkání s knězem a profesorem Tomášem Halíkem. 
Průvodcem diskusním cyklem s touto výraznou osobností českého náboženského a 
společenského života je jezuita P. Jan Regner. Každý díl tohoto cyklu je věnován jedné z knih, 
které Tomáš Halík napsal v minulých letech a které se setkaly s velkým zájmem čtenářů.  
 
����  MOŽNOST POMOCI S TVO ŘENÍM FARNÍHO LISTU Hledáme někoho, kdo 
by vyhledával křesťanské vtipy do rubriky Humor  (např. ve farních časopisech jiných 
farností – jsou v knihovně, nebo na internetu) Stejně tak i kvízy, soutěže a křížovky do 
rubriky Kvíz. Také hledáme někoho, kdo by připravoval články o rodinné tématice 
(vztahy, výchova). Je možné přebírat je z časopisů a knih, které máme ve farní knihovně. 
 

Osmismşrka 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Humor   
 

☺Jeden ateista rybaří u jezera Loch Ness, když najednou jeho člun napadne 
lochneská příšera.  
Jedna rána ocasem a chlápek i s člunem vylétl deset metrů do vzduchu. Příšera 
otevřela tlamu, aby ho chytla. On v úd ěsu zařval:  
„Ach, Bože, pomoz mi!“  
V tom se všechno zastavilo, chlápek visí jen tak ve  vzduchu, a z nebe se ozve 
hromový hlas:  
„Myslel jsem, že ve Mě nevěříš!“  
„Ale no tak, Bože, nech toho. P řed dvěma minutami jsem nevěřil ani v lochneskou 
příšeru!“ 
 

☺Zloděj se vloupá do bytu. Začne prohledávat šuplíky, když v tom slyší:  
"Ježíš tě vidí!"  
Zloděj se lekne a jde prohledávat do druhého pokoje, tam  zase slyší:  
"Ježíš tě vidí!"  
Znovu se lekne a jde do kuchyně. Tam sedí v kleci papoušek a říká:  
"Ježíš tě vidí!"  
Zloději se uleví a začne se smát:  
"Tak ty se jmenuješ Ježíš, jo? To je ale blbé jméno !"  
A papoušek odpoví:  
"Ne, ne. Já jsem Jidáš! Ježíš je ten pitbull za teb ou!"  
 

☺Rybář sedí u Vltavy a chytá ryby. Najednou vytáhne zlato u rybku. Jak už to u 
zlatých rybek bývá, i tahle promluví lidským hlasem :  
„Když mě pustíš, splním ti jedno p řání.“  
Rybář se podiví, že se rybce chce zpátky do té špinavé, smradlavé vody, ale budiž. 
Pustil ji a říká:  
„Přeju si, aby skončily všechny bombové útoky na blízkém východě!“  
„Bombové útoky? Jsem jenom obyčejná sladkovodní zlatá rybka, bombové útoky, to 
je na mě trochu příliš. Zkus něco jiného.“  
„Dobře, tak si přeju, aby v naší církvi všichni byli jednomyslní, zb ožní, trpěliví a 
milující.“  
Rybička se na chvíli zamyslí a povídá:  
„Máš u sebe mapu? Musím se podívat, kde že je ten b lízky východ.“  

Děti se ptají: 
 
 

☺Chtěl jsi stvořit žirafu tak, jak vypadá, nebo to byla nešťastná náhoda? - Mirek 
☺ Když lidé umírají, musíš dělat nové, nebylo by lepší nechat si ty, co už existují? - Petr  

☺ Prosím tě, Pane Bože, pošli letos Frantu na jiný tábor, než jedu já. - Mirek 

☺ Kain s Ábelem by se možná nezabili, kdyby měli každý svůj pokoj. S mým 
bráchou to tak funguje. - Samuel 



Z farní matriky:    

 

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 

 
 
 

 

Citáty:  

 
 

 

Pro křesťana není důležité množství jeho práce, ale způsob, jakým ji koná. 

Ani historický Ježíš nezměnil svět. Naopak, někdy se zdálo, že neuspěl. 

Důležité je naplnit ten plán, jenž má Bůh s námi. 

Není třeba udělat o nic více, ale také o nic méně. 
Chiara Lubichová 

 

 

Můj nejhezčí den bude zítra, říkal jeden moudrý člověk a dožil se v podivuhodné 

svěžesti podivuhodně vysokého věku. Jak by mohl ztratit svěžest? Jak by mohl opustit 

svět? Přece stále čekal na svůj nejhezčí den…A to čekání mu rozsvěcelo život. 
Eduard P. Martin 

 

Mrzí tě, že ti někdo za prokázanou službu není vděčný?  

Odpověz na tyto otázky: 

Jsi ty opravdu vděčný Ježíši Kristu? 

Vykonal jsi ten dobrý skutek snad kvůli pozemské vděčnosti? 

Josemaria Escrivá de Balaguer 
 

 

Jen láska vidí květy na větvích ještě holých. 
Roland Leonhart 

 
 

 
Kaplice: 

 

Rožmitál n. Šum: 
 
Malonty: 

Pohřby: Poh řby: K řty: 

  8.4. František Kouba   8.4. Karel Koleček 30.4. Jiří Pešl 

22.4. Josef Varein 29.4. Anna Trojáková 30.4. Lukáš Krajňák 

   



 
 
 

                                i prodejna v Kaplici informuje 
 

        Slawomir Oder, Xaverii Gaeta:  PROČ SVATÝ?   
 

 Zákulisí procesu  Blahořečení Jana Pavla II. Shrnutí výsledků zpracování obrovského 
souboru dokumentů a svědectví o životě. 
 

              Stanislav Dziwisz: ŽIVOT S KAROLEM 
 

 Kniha vzpomínek  kardinála Dziwisze na papeže Jana Pavla II. Zahrnuje léta, která 
strávil jako osobní sekretář v Polsku a pak v Římě. 
 

              JAN PAVEL II. -  kronika neobyčejného života 
 

Tato obsáhlá bohatě ilustrovaná kniha je podrobnou kronikou životního příběhu již 
blahoslaveného papeže Jana Pavla II. 
 

             Václav Renč: MÁJOVÉ ÚVAHY 
 

Májové úvahy patří k posledním textům autora. Jsou to homilie uvádějící do Boží přítomnosti. 
Vnímáme v nich láskyplnou atmosféru májové pobožnosti. 
 

             Gabriele Amorth: MARIÁNSKÉ INSPIRACE 
 

S knížkou můžeme po celý měsíc každý den rozjímat o Mariině životě, o tom, jak je skrytě i 
zjevně přítomna v Písmu svatém a v celém díle vykoupení. 
 

              Paul Türks: FILIP NERI- NAKAŽLIVÁ RAD OST 
 

V tomto poutavém životopise před námi ožívá obraz temperamentního  a vtipného člověka. 
Dokázal neotřelým a přitažlivým způsobem přivádět lidi k ví ře.   

Video na zapůjčení 
 

               MARIA v  k ř e s ť a n s k é   t r a d i c i 
 

Tato videokazeta dokumentuje, jak křesťané chápali Marii v průběhu dvaceti  století, a jak se 
jejich snaha pochopit Mariino poslání v dějinách spásy odráží i v umění, 
 

               F I L I P   N E R I 
 

Životopisný film patrona mládeže a humoru, svatého Filipa Neriho 
   

Půjčovní doba farní knihovny: ST 16-17.30  ČT 8.45-9.30  PÁ 16-17.30  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, obrázky a přívěšky.        
M. Mazancová  

 
 



INFORMACE 
 

 

Pro všechny farnosti 
 

��� EKUMENICKÝ VÝLET NA PO ŘEŠÍN v neděli 29.5. Sraz ve 13.30 v Kaplici u 
turistického rozcestníku na aut. nádraží. Pak se půjde pěšky podél řeky Malše. Při cestě zpět 
zastávka u kaple v Pořešíně, kde bude krátký hudební program. 

 

��� POBYT DĚTÍ NA KTIŠI 10.- 12.6. – zábavný i poučný víkend, hry v přírodě, táborák. 
Poplatek 250,- Kč. Přihlášky na hodině náboženství nebo v sakristii kostela. 
 

��� PRACHATICE – NÁRODNÍ POU Ť K OSLAV Ě SV. J.N.NEUMANNA-200. 
výročí narození se koná v sobotu 18.6. za účasti většiny našich biskupů. Přihlašujte se, 
prosím, v sakristii. Dle zájmu objednáme autobus, jinak se dopravíme auty. 
 

��� FARNÍ DOVOLENÁ 18.- 24.7.: SV. JAN POD SKALOU, KAR LŠTEJN, PRAHA, 
ZOO, Koněpruské jeskyně, Křivoklát, lom Amerika, a další místa. Ubytování na internátě 
církevní školy. Doprava os. auty. Cena ubytování 200-300,- Kč/ noc. Vhodné i pro rodiny 
s dětmi. Bližší informace u P. Pavla (732 872 662). Podrobněji v min. čísle Farního listu. 
 

Blansko 
 

��� MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou konat ve čtvrtek od 17h v kostele. 

Cetviny 
 

��� MÁJOVÁ POBOŽNOST se zde bude konat v neděli 15.5. od 14.30. Pak vycházka. 
 

Kaplice 
 

��� VEČER MARIÁNSKÉ HUDBY A POEZIE se bude konat v malém kostele ve středu 
25.5. od 18h. Pak následuje ještě posezení na faře. 
 

��� PÁ 27.5. „NOC KOSTELŮ“ –  program zvláště pro ty, kteří do kostela moc nechodí 
Program: 18-19h mše svatá s výkladem jednotlivých obřadů 

19-20.30 ticho kostela promlouvá nekomentovaná prohlídka kostelů, možnost 
posedět dle chuti v kostelní lavici či prohodit pár slov s pořadateli 
20.30-21h dětské představení souboru „Rovnátka“ – hra: Sv. Jan Nepomucký 
21-22h Noční prohlídka kostela s výkladem  
22-23h Koncert duchovní hudby, varhany, cello, housle: sourozenci Talířovi 

 

��� EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA bude ve středu 1.6. od 19h na faře.  
 
 

Mimofarní akce: 
 

��� VÝSTAVA O ŽIVOT Ě JANA N. NEUMANNA:  Od 3. května probíhá výstava o 
životě slavného prachatického rodáka sv. Jana Nepomuka Neumanna, v prostorách křížové 
chodby dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, která 
potrvá do 27. května 2011. 
 

��� CHARISMATICKÁ KONFERENCE V BRN Ě se bude konat od 6. do 10.7. na 
brněnském výstavišti. Jedná se o program přednášek a modliteb, i jiných akcí pro každého 
zájemce. Z naší farnosti opět pojede skupinka s P. Pavlem na program od 7.do 9.7. Přednášet 
bude papež.kazatel R.Cantalamessa, V.Kodet, a další.  Máte-li zájem, přihlaste se u P. Pavla 
 



LITURGICK› KALEND¡ÿ 
 

KVĚTEN 2011 

NEDĚLE 15.5. 4. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ žaltář 4.t. 

Pondělí 16.5. Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka svátek 

Pátek 20.5. Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze památka 

NEDĚLE 22.5. 5. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ žaltář 1.t. 

Čtvrtek 26.5. Sv. Filipa Neriho, kněze památka 

NEDĚLE 29.5. 6. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ žaltář 2.t, 

Pondělí 30.5. Sv. Zdislavy památka 

Úterý 31.5. Navštívení Panny Marie svátek 

ČERVEN 2011 

Středa   1.6. Sv. Justina, mučedníka památka 

Čtvrtek   2.6. 
Nanebevstoupení Páně – oslavíme v neděli 
začíná 9 dní modliteb  za příchod Ducha Svatého 

slavnost 
 

Pátek   3.6. Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků památka 

NEDĚLE   5.6. 
7. neděle velikonoční 
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

žaltář 3.t. 

Sobota 11.6. Sv. Barnabáše, apoštola svátek 

NEDĚLE 12.6. SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO slavnost 
 
 

Malonty 
 

��� MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou konat v úterý od 17h v kostele. 
 
 

Omlenice 
 

��� MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou konat ve čtvrtek od 18h v kostele. 
 

��� VEČER POEZIE A HUDBY  s mariánskou tématikou se bude konat ve čtvrtek 19.5. 
od 18h v kostele 
 

��� KONCERT DĚTÍ ZUŠ se bude konat v sobotu 21.5. od 18h v kostele 
 

��� POUTNÍ MŠE SV. S RODÁKY se bude konat v neděli 22.5. od 11h 
 
 

Dolní Dvořiště 
 

��� MŠE SV. V NEDĚLI 22.5. BUDE JIŽ V 8h  (z důvodu poutě v Omleničce) 
 

��� PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ se bude konat v neděli 19.6. při mši sv. od 11.15h. 
 
 

 
 



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 4.5.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: 24.5. a 7.6. 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: 2. a 9.6. 

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: Čtvrtek 
 1x za měsíc, nyní   23.6. 

18h  
let.č. 

17h  
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá nyní:  
22.5. a 5.6. 

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

nyní: 
30.5. 

18h  

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

1x za 14 dní 
mše svatá nyní: 
 15.a 29.5+12.6. 11.15 

Setkání v 18h:  
Pondělí:  23.5.  1. SO v měsíci: mše v 17h nyní: 4.6. 

 ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ  kostel sv. Šimona a Judy   

 SOBOTA 
mimo 1. sobotu mše svatá:  18h  

let.čas 
17h  

zim.čas 
Setkání na fa ře: Sobota 
1x za měsíc,   nyní: 28.5. 

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 13.8.11 ve 14h 
Česká pouť: Ne 11.9.11 ve 14.30h 

- Pondělí velikonoční:  15h mše sv. 
- září - 10. v 16h a 11.v 9h česko-něm.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 22.5.2011 



     Úmysly apoštolátu 

modlitbymodlitbymodlitbymodlitby    
 

                           na měsíc květen 2011 
 

Úmysl všeobecný:   Aby ti, kdo pracují v médiích, ctili 
pravdu, solidaritu a lidskou důstojnost. 
 

Úmysl misijní: Aby Pán pomáhal církvi v Číně vytrvat ve 
věrnosti evangeliu a růst v jednotě. 
 

Úmysl národní:   Za všechny nepokřtěné, kterým různé 
důvody brání otevřít se Božímu pozvání, aby nalezli v církvi pochopení, vstřícnou 
pomoc a laskavé přijetí. 
 

Úmysly farní:  Naplň nás, Pane, opravdovou láskou a prohlub na naše city, abychom 
se měli vroucně rádi a byli si věrní-v manželství, přátelství, církvi, rodině 
 

� Pomoz Pane našim katechumenům Veronice a Zdeňkovi se dobře připravit na křest 
a dávej se jim stále více poznat 
 

� Prosíme za všechny dospělé, kteří byli v našich chrámech pokřtěni, pomoz jim, ať 
se ve víře a následování Krista obnoví 
 

� Požehnej, Pane, naše farní akce: poutě, výlet, „Noc kostelů“, pobyt dětí ve 
středisku mládeže na Ktiši, a další, aby přinesly bohatý duchovní užitek 
 

� Naplň nás, Pane, radostí z víry a moudrostí, ať je naše svědectví o Tobě 
přesvědčivé 
 

� Prosíme za pomoc pro všechny hledající své životní partnery, i za všechny, kteří již 
sňatek uzavřeli, aby stále rostli v opravdové lásce 
 

� Svěřujeme Ti děti v našich farnostech, zvláště ty, které se připravují na první svaté 
přijímání, zažehni v nich, daruj jim dar hluboké víry 
 

� Požehnej, Pane, pastorační práci P. Pavla, katechetek Štěpánky a Růženky 

� Dej, Pane, ať mnozí zaslechnou Tvůj hlas volající k následování ve službě kněžské, 
řeholní, nebo k jiné službě v církvi 
 

� Prosíme o pomoc pro ty, kdo se snaží změnit k lepšímu tvář politiky  

 

� 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 nabízí:Farní prodejna nabízí:Farní prodejna nabízí:Farní prodejna nabízí:    
 
 Gary Chapman, autor bestselleru „Pět jazyků 
lásky“ vybral a okomentoval p říběhy obyčejných 
lidí.  Především platí, že má-li nám láska vydržet, 
máme-li zvládnout veškeré tlaky a složitosti života , 
musí být láska něco víc, než jen cit. Musí to být 
něco, co děláme. Musíme ji konkrétně projevit 
v manželství, rodině, mezi přáteli a známými, ba 
dokonce i mezi nepřáteli. Právě to je téma této 
knihy v níž se setkáte p říběhy lidí, kteří jsou stejní 
jako vy. Tito lidé se neučili vyrovnávat 
s překážkami a přijímat ve svém životě i „kyselá 
jablka“, ale dělají z nich chutný nektar, jenž tiší 
jejich emocionální žízeň.  
- inspirujte se životy, které změnila láska 
- láska není pouhý cit, ale volba, pro kterou se 
můžeme rozhodnout úplně všichni 
 
Do pátku bude váš 

manžel jiný? Je to vůbec možné?  Abych řekl pravdu 
je to podfuk. Můžete mít nového manžela už ve 
středu, budete-li si počínat správně. A nebo ještě 
lépe, není nutné měnit manžela za novější model. 
Potřebuje jen trochu vyladit. V pěti dnech můžete 
změnit manželovy postoje, chování a způsob, jakým 
komunikuje. Dr. Kevin Leman, jeden z nejpro-
dávanějších autorů New York Times a mezinárodně 
proslulý psycholog, vám ukáže, jak můžete svého 

manžela proměnit 
v muže svých snů. 
„Ženy dejte nám  
mužům šanci, bez 
vás to 
nedokážeme!“ 
 
 
CO DOKÁŽE 
ÚCTA – v této podnětné a praktické knize noviná řka 
Deborah Norvilleová využívá vědec- 
kých i střízlivých myšlenek a příběhů z reálného 
života, aby vysvětlila jakou moc má úcta – co 
všechno dokážete, když budete jednat s lidmi tak, 
aby pocítili, že na nich skutečně záleží. (větší 
sebedůvěra, hlubší přátelství, pevnější manželské 
pouto, úspěšnější život) 
 


