
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bratři a sestry! 
V tomto čísle Farního listu najdete především informace o akcích, které jsme 

pořádali v minulém měsíci. U každé akce se můžeme chvíli zastavit a uvědomit si, co 
přinesla nám.  

Pomalu nastává čas česko-německých setkání. V Kaplici pro nemoc 
organizátorky se termín návštěvy přesunul na neurčito. Jinde setkání proběhnou až 
v srpnu. Ale můžete už nyní přemýšlet, jak tato setkání obohatit a využít k navázání 
lepších vztahů.  

 
V červnu nás čeká nejprve pouť na Moravu – na Sv. Kopeček u Olomouce a 

Sv. Hostýn. Snad z ní načerpáme povzbuzení pro naši víru. Poutě se stávají impulsem 
pro víru. Modlete se za duchovní užitek této poutě i za ochranu na cestě. 

V závěru měsíce budeme slavit pouť v Kaplici – Petropavlovskou. Přispějte 
nápadem, jak ji zpestřit.  

 
Obrázek namalovaný 

dětmi (z loňského Božího Těla) 
nám připomíná náš trvalý úkol – 
budovat společenství mezi námi i 
s Kristem. Jsme-li mu nablízku pak 
se držíme „Skály“ a nemusíme se 
bát, že zakolísáme. Červen prožitý 
v blízkosti Ježíše přeje:       
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Bratři a sestry, 
v červnu si tradičně připomínáme Ježíšovo srdce – tedy Ježíšovu 
lásku. Máme na mysli ten nejhlubší základ jeho bytosti, to srdce, které bylo pro nás 
probodené a tak otevřené pro každého. K tomuto tématu jsem našel webu vira.cz  
hezký text. Uveřejňuji ho na tomto místě a spolu s ním ještě příběh od Eduarda 
Martina o tom co mohou způsobit necitlivá slova. Kéž nám Ježíš promění naše srdce!    
pš 
 
V dnešním světě, ve kterém je tolik osamocenosti a beznaděje, potřebují naléhavě 
ženy, muži i děti poznat Boží srdce. To srdce, které odpouští, které se o lidi stará a 
které uzdravuje. Toto srdce není naplněno nedůvěrou, touhou po pomstě, 
předsudky ani nenávistí. Toto srdce touží jen po jediném: lásku rozdávat a jako 
odpověď pak lásku přijímat. Toto srdce trpí, když vidí lidské utrpení, a když vidí 
lidskou nedůvěru svěřit se Božímu srdci, které chce rozdávat útěchu, naději a 
odvahu. (Podle H. J. Nouwena) 
PŮVOD A SYMBOLIKA SVÁTKU 
Úcta k božskému Srdci Páně se rozšířila zvláště od 17. století. Podnětem k tomu byla 
zjevení svaté Markétě Marii Alacoque (1674), ve kterých jí bylo dáno poznat lásku 
Ježíšova Srdce. Probodené srdce, ovinuté trním, s plameny a křížem, symbolizuje 
Ježíšovu nepodmíněnou lásku k člověku. 
SRDCE 
Ve všech národech je srdce symbolem středu lidské bytosti, symbolem lidskosti, 
vztahů, symbolem lásky... Kdyby svět zapomněl na „srdce“, zavládla by v něm jen 
vůle a rozum. Tak by se svět stal chladným a krutým. Proto přišel Boží Syn na zem, 
aby ukázal, že Bůh je láska a že má své srdce otevřené pro každého člověka. Je pro 
nás útěchou a oporou, že nad každým člověkem bdí Boží srdce, které má nekonečnou 
lásku i moc a říká: „Miloval jsem tě odvěkou láskou a přitáhl jsem tě slitovně na své 
srdce“ (Jer 31,3). „Bůh je navždy skála mého srdce a můj podíl.“ (Žl 73,24) 
NOVÉ SRDCE 
U člověka vyjadřuje srdce jeho celkový charakter. Pravá podstata člověka nespočívá 
v jeho zevnějšku, kráse či síle, ale v nitru, v srdci. Bůh se nedívá na to, co pokládají 
za hlavní lidé. „Člověk se dívá jen na to, co má před očima. Hospodin však hledí na 
srdce“ (1Sam 16,7). Protože srdce je výchozím bodem veškerého lidského jednání, 
myšlení a cítění, zaslíbil Bůh: „Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám 
srdce z masa“ (Ez 36,26). 
TRÉNOVAT NOVÉ SRDCE 
Svatý Petr napsal, že křesťan je ten, kdo miluje “z čistého srdce“. Ale o jakém srdci je 
řeč? O srdci novém! Člověk už kdysi o nové srdce prosil: „Stvoř mi čisté srdce Bože“  



(Žl 51,12); a sám Bůh dar nového srdce slíbil: „Dám vám nové srdce a do nitra vám 
vložím nového ducha“ (Ez 36,26). Nové srdce bylo stvořeno v každém pokřtěném 
člověku. Jen ho musíme přimět, aby tlouklo, musíme ho trénovat. (Raniero Cantalamessa)  
V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás.. (1Jan 4,10)  

 

MILUJI TĚ ODVĚKOU LÁSKOU, PŘITÁHL JSEM TĚ NA SVÉ SRDCE. (sr.Jer 31,3) 
 

 
 Nenávist                                                                          Eduard Martin 
 

„Poslyšte, co se stalo jednomu mému dobrému příteli," začal vyprávět doktor L. M. 
„Uslyšíte o lásce a nenávisti. Tato dvě slova, vlastně jejich obsahy, jsou stará jako 
lidstvo samo, ba prý i starší. Čteme o nich v románech, vidíme je v různých podobách 
rozvíjet se na plátnech kin a televizních obrazovkách, knězi o nich mluví k lidu po 
staletí tak často, až mnoha lidem zevšedněla. A přesto zůstávají stále aktuální a 
nikdy tomu nebude jinak 
Přítel Žil se svou ženou ve vztahu, který bohužel není až tak vzácný, ve víceméně 
utajovaném vztahu nenávisti. On ji měl stále rád, ovšem1 přišla léta, kdy se u žen 
dostaví hormonální změny, myslím tím ona kritická léta po čtyřicítce. Jeho žena si 
odmítala přiznat, že její stav je zákonitý a že se dá dnes snadno s lékařskou pomocí 
zvládat, klimakterium je přece nyní regulovatelné, nejde už o neřešitelný stav jako 
kdysi. Manželka měla své nálady, deprese, zkraty. Nezáleží na tom, že se to stalo 
čtyřicetileté ženě, v podobném stavu mohou být i mladší anebo mnohem starší ženy, 
uvádím to jen pro vysvětlení jejích projevů, o nichž je tento příběh. Zavírala se ve 
svém pokoji nebo ve sklepě, přestávala o sebe dbát, nezvládala domácnost, stále 
všechny viděla v nejčernějším světle. 
Když s tím začala, přítel se snažil ji konejšit a vycházet jí vstříc, měl ji, jak říkám, 
pořád rád. Když to nepomáhalo, zapálil si dýmku a odcházel na zahradu nebo za 
přáteli. 
Na co ale oba zapomínali, byl jejich desetiletý syn. Trpěl, nevýslovně trpěl. Byl zvyklý 
na docela „jinou" matku, na kouzelnou vílu, usměvavou, laskavou, vyrovnanou a 
přátelskou. Nechápal její proměnu. 
Dny, týdny, měsíce plynuly a přítelova manželka byla stále agresivnější. Ona, která 
bývala vzorem jemnosti, používala hrubých slov, o kterých její muž ani netušil, že by 
je mohla znát, utíkala s mladší dcerkou ke svým rodičům, dokonce několikrát před 
synem napadla manžela pěstmi. Přítel byl gentleman a snažil se všechno - i když z 
posledních sil - obracet v žert - jen aby chlapec neztrácel iluzí o milujících se rodičích 
- o rodičích přes to všechno se milujících.                               



 
Jednou, jako už mnohokrát předtím, začala manželka na přítele křičet, ječela, jako 
ječívají ženy v televizních seriálech, že ho nenávidí. Přítel byl na to zvyklý. Věděl, že 
za chvíli se žena rozpláče a bude se omlouvat, stydět se, prosit, ať ji nebere vážně. 
Ovšem, manželé si zvyknou na abnormalitu svého vztahu, časem jí začnou pokládat 
za něco celkem běžného. Dětí ne. Děti sní o ráji a touží ho mít kolem sebe. 
Žena umlkla a jako obvykle odběhla do sklepa, dítě za ní volalo, neodpověděla mu, 
zaklaply dveře, ozvalo se otočení klíče v zámku. 
„Maminka tě nenávidí," řeklo dítě. 
Přítel si zapaloval dýmku. 
„Maminka tě nenávidí, maminka tě nenávidí." 
Přítel jen mávl rukou a otevřel noviny - tyto noviny se mu pak navždy vryly do pamětí i 
s titulky. 
Dítě si chvíli rovnalo na stole panáčky, vojáčky. A pak -našlo na stole maminčiny 
prášky. Prásky na uklidnění, kterých polykala spousty a které nezabíraly, dala jí je 
kamarádka, ne lékař. 
Pustilo se do prášků, přítel studoval sportovní zprávy, 
Po chvíli zapípalo: „Tatínku, já to už nemůžu vydržet, jak tě nenávidí..." 
„Přejde ji to," odtušil přítel. 
Manželka vyšla ze sklepa, a jak je hrdě míjela, zabloudila pohledem na stůl, 
„Tady jsem měla ty prášky," znejistěla. 
„Prášky?" Přítel zvedl hlavu od novin a vytřeštěně zíral na prázdný obal. 
„Když ty nenávidíš tatínka," vydechlo dítě a dívalo se na ni velkýma očima. 
Přítel vyskočil, nastartoval vůz a okamžitě přivezl chlapce ke mně do nemocnice. 
Celý se třásl a zničehonic povídá, že před nemocnicí hoch ukázal do temného nebe: 
„Tatínku, podívej, dneska jsou tak krásné hvězdy!" Když mi vzápětí přítel ukázal 
prázdný obal od léků, které dítě snědlo, zesinal jsem. 
 
Chlapec ještě vypadal normálně, ale já věděl, že už za pár minut, za pár vteřin... 
Možná nevíte, co taková otrava znamená: zrakové a sluchové halucinace, hrůzu. 
Leželi jsem na tom chlapci já a dvě sestry, snažili jsme se ho upoutat k lůžku, 
potřeboval výplachy žaludku a tak dál, nemohli jsme ho zvládnout, to dítě mělo ve 
svých halucinacích neskutečnou sítu, přítel stále plakal, hryzal si pěsti, dítě občas 
úpělo „Prosím, prosím, tatínku" a my jsme, tekly nám slzy všem... Udělali jsme 
všechno, co bylo v lidských silách. Všechno. Ale... Viděl jsem umírat hodně dětí, 
jenže tohle byl můj přítel a jeho dítě bylo nejlepším kamarádem mého kluka a navíc 
byl mým kmotřenečkem. 
 
Na pohřeb jsem nešel. Nemohl jsem. Šla moje žena. Když se vrátila, zavolala mě a 
naše děti, objala nás dohromady a tiskla, tiskla, jako by nás už nikdy nechtěla pustit.     
Mlčeli jsme. 
 
Víte, až tehdy jsem si uvědomil, že banality mohou zabíjet, i banální nenávist, která 
vlastně ani nenávistí není, je často jen takovým manželským folklórem. 
„Jestli ti některý den neřeknu před dětmi, že mám tebe a je ráda, upozorni mě, slib mi 
to," pošeptala mi nakonec má žena." 
 
 



 

 
 
 

       V neděli 27.května o slavnosti Seslání Ducha 
svatého jsme prožili krásnou mši sv. v chrámu 
sv.Petra a Pavla v Kaplici. V lavici za námi 
seděla babička s asi 3letou vnučkou.  Při přání 
pokoje ji babička pochválila slovy: „ Hezky jsi 
podala panu faráři ručičku, měl radost. “ 
       Svatý Lukáš považuje radost za výsledek působení Ducha svatého: „U čedníci 
však byli naplněni radostí a Duchem svatým.“     Sk 13, 52 

     Radost je tedy projevem Ducha svatého. Apoštol 
Pavel ji vidí jako jeden z plodů Ducha svatého: „Ovoce 
Božího Ducha je láska, radost, pokoj…“    Gal 5, 22 
     Při přání pokoje radost naplnila srdce i ostatním 
věřícím v chrámu. V tu chvíli jsme byli v souladu sami 
se sebou, s bližními, s Bohem…Chrámem se nesla 
slova krásné písně: „Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v 
jedno láskou svou..“   V Janově evangeliu Ježíš ve své 
řeči na rozloučenou zjevuje svým učedníkům slova, 
která slyšel od Otce: „aby moje radost byla ve vás a 
aby se vaše radost naplnila.“ J 15, 11   

   Ve velekněžské modlitbě za učedníky Ježíš pokračuje : „toto mluvím ještě ve světě, 
aby měli v sobě plnost mé radosti.“   J 17, 13 
    Ježíš vybízí své učedníky, tedy i nás, abychom se nechali naplnit Jeho radostí. 
Hlubokou, krásnou, jásavou radostí, která nás oživuje. 
     „Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.“     Př 17,22 
 Radost prospívá celému tělu. I medicína ví, že radost je pro člověka blahodárná, je 
pramenem zdraví. Přináší člověku uvolnění a chrání jeho tělo, které se přetěžuje 
nadměrným napětím. V pocitu radosti se nám toho více podaří, snáze řešíme 
problémy, lépe se vzájemně bereme na vědomí. Co se vlastně děje, když se radujeme? 
Rozšíří se nám srdce. Dostaví se pocit lehkosti, souhlasu a přijetí vlastního bytí. 
Radost uvádí do pohybu naši energii. Práce nám jde lépe od ruky, jsme tvůrčí... 
     Při mši svaté Pán naplnil naše srdce radostí a pokojem. Z chrámu jsme si odnášeli 
životadárnou energii pro všední dny. 
    Radost se vždycky chce sdílet, proto jsem se o zážitek, kdy Pán naplnil i mé srdce 
radostí, podělila s Vámi, kdo budete tento článek číst. Radost se nedá vyrobit a pokud 
se Vám momentálně radosti nedostává, zkuste navštívit Boží chrám. A to nejen ten 
kamenný, ale i chrám stvoření, chrám přírody. Zkuste se jen tak rozhlížet a vnímat 
krásu krajiny, stromů, květin – a radost přijde k Vám sama. A až přijdete z krásné 
procházky domů, zkuste udělat radost někomu doma a uvidíte…              
                                                                            Milena Voldřichová 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Těmito fotografiemi se ještě vracíme k postní době a k Velikonocům. Ještě jsme neinformovali 
o dvou akcích, které se konaly díky Domovskému spolku v Pohoří. V sobotu 17.3. se zde ve 
večerních hodinách konalo pašijové zamyšlení s hudbou a promítáním meditativních 
diapozitivů. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Velikonoční pondělí 9.4. sem přijel místo mne (zdolalo 
mne nachlazení) P. Tomáš z Nových Hradů, aby zde slavil 
velikonoční bohoslužbu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jak je vidět z obrázků,kostel byl opět plný. Při mši sv. zpíval chrámový sbor z Karlstiftu.  
Chrám i dění v něm dokládá, že i to co se zdá být bez života, může být Božím Duchem oživeno! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tomto měsíci finišují přípravy na mnohé svátky. Děti na těchto dvou fotografiích a na té 
níže vlevo se připravují na první svaté přijímání, které se bude konat v Kaplici o pouti 1.7. 
Nejde nám jenom o teorii – ale i o život. Svaté přijímání nás má totiž sjednotit nejenom 
s Kristem, ale i mezi sebou navzájem. A proto v rámci přípravy hrajeme i hry v klubovně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a také společně něco zakousneme. Kéž by to dětem vydrželo i po prvním přijímání. 
Obrázek vpravo zachycuje přípravu dětí na slavnost Božího Těla, pro niž děvčata na snímku 
pod vedením Marie Peroutové malovaly obrazy pro čtyři oltáře – čtyři zamyšlení nad 
svátostí Těla a Krve Páně. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslední dvě fotografie zachycují přípravu na první svaté přijímání dětí v Malontech, kterou 
vedla katechetka Růžena Otová. Modleme se za tyto děti, aby v přátelství s Ježíšem vytrvaly. 

 



            Svatý Florián – patron malého 
kostela v Kaplici – byl umučen roku 304  
za panování římského císaře Diokleciána, 
který proslul krvavým pronásledováním 
křesťanů. Pocházel z území dnešního 
Rakouska a byl významným důstojníkem 
v armádě. Sídlil v hlavním městě provincie 
Noricum v Lauricum (dnešní Enns 
v Rakousku). Když chtěl osvobodit  
40 uvězněných křesťanů, byl sám zajat a 
postaven před soud, kde jasně vyznal svou 
víru. Věrnost Kristu neodvolal ani při 
mučení. Nakonec mu byl k hrdlu přivázán 
velký kámen a byl vhozen do řeky Enže.  

          Patronem hasičů a ochráncem proti ohni se stal až v XV. století – v souvislosti 
s vodou. Souvislost však můžeme vidět i v odvaze s jakou se snažil zachraňovat druhé. 
Jeho zobrazení s konví vody, kterou hasí oheň, můžeme chápat i přeneseně – jako hašení 
ohně problémů, těžkostí a nenávisti. Může nám pomoci svou přímluvou i příkladem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mši svatou k jeho oslavě jsme slavili v neděli 6. května. V promluvě jsem zmínil jeho nepo- 
dařený pokus o záchranu druhých. I my můžeme prožívat podobné nezdary, ať už ve snaze 
pomáhat bližním, nebo ve svém osobním životě. Umějme je také přijmout – takový je prostě 
život. I z toho co se nám nepodaří, můžeme vykřesat něco dobrého! Po mši následovalo malé 
občerstvení před kostelem. Zakusili jsme tak,  
že nás spojuje nejen víra, ale i láska, jež se vtěli- 
la do zákusků připravených obětavými ženami. 
 
 
 
 
 

 
 

Tato �fotografie zobrazuje klášter St. Florian 
v Rakousku (u Lince) zbudovaný nad hrobem 
sv. Floriána. Kostel je zmíněn již v 8. stol., 
klášter augustiniánů z 11. stol. Dnešní podoba 
ze 17.st. 
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První naše farní vycházka na jaře se uskutečnila do okolí Cetvin v neděli 13.5. Nejprve jsme 
se sešli v kostele na májové pobožnosti se zpěvem loretánské litanie. Pak jsme se vydali ke 
kapličce sv. Šebestiána. Tento mučedník žil ve 4. století a byl důstojníkem císařské stráže. 
Stal se křesťanem a navštěvoval své uvězněné bratry a sestry, které těšil a povzbuzoval 
ve víře. Císař ho nechal přivázat ke sloupu a vojáci ho prokláli šípy. Díky péči jedné ženy 
se však uzdravil a znovu hájil křesťany před císařem. Ten ho opět nechal mučit-až k smrti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj, ve kterém stojí kaplička, (mimochodem opravená péčí p. Glasera, který s námi také 
šel) si prožil podobná trápení. Nyní se snad již bude definitivně uzdravovat a s ním i my 
a všechny naše vztahy. Je však třeba stále se snažit aby nikdo ničím druhé nemučil. Nezapo-  
meňme, že i slova jsou někdy ostrá jako šípy a mohou zraňovat. 
      Procházky, společné modlitby, setkání 
a také hudba tomu mohou předcházet. 
(na varhany si v Cetvinách zahrál i Ládík) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smutnou událost jsme zaznamenali v Cetvinách. 
Při Rallye Č. Krumlov zahynul  26.5.po 
nárazu do kostela spolujezdec Aleš Zimolka.     
RIP 



 
 

 
 
První zmínka o Zátoni je z r. 1037, později 
 získal území nad řekou benediktinský klášter z 
Ostrova u Davle, který nechal při zdejším 
kostelíku v roce 1310 zřídit klášter, který ale 
fungoval jen do roku 1491. Ze stejné doby 
pochází také dnešní kostelík sv. Jana Křtitele. 
Je pozdně gotický a byl postaven v místě 
původního románského kostela. 
 

Na toto místo jsme naplánovali s rožmitálskými farní procházku, která se uskutečnila v neděli 
27.5. Někteří se vydali na kolech, jiní na čtyřkolech (autem) a pět nás šlo pěšky. První 
zastávka byla u kapličky na okraji Rožmitálu n.Š., kde je krásná keramická plastika (níže) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po vyfocení jsme se vydali bočili z cesty s plánem dostat 
na cestu. Chtěli vidět zaniklou se do Zátoně po lesních cestách, 
obec Skupečné a tak jsme od- což se nám zrovna nepodařilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       takto obec vypadala dříve 
Skupečné (dříve něm. Moresdorf) je zaniklá ves u obce Čeřín, ležící v nadmořské výšce 744 
metrů. V roce 1921 měla 85 obyvatel ve 13 domech, v roce 1950 již jen 3. Dnes je zde několik 
domů, sloužících k rekreaci. I když jsme si celkem dost zašli (po 1 a ½ hodinové 
cestě lesem jsme vyšli o kousek dál, než jsme odbočili z cesty) stálo to za to. Nejen krásná 
cesta lesem, ale i krásné vyhlídky, které bychom jinak neviděli. Z jednoho výhledu jsme 
hleděli i na vzdálený kostel ve Svérázi. Opět jsme poznali, že vše zlé je k něčemu dobré. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedaleko Skupečné je opravená kaplička u které jsme se zastavili ke krátkému odpočinku. 
Připomíná lidskou duši v jejíž hlubině nalézáme také duchovní skutečnosti a odpočinek. 
Auty jsme se pak svezli do Zátoně, kde již netrpělivě čekali naši přátelé jedoucí na kolech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místní ochotný kostelník nám otevřel kostel, kde jsme si 
zazpívali s doprovodem varhan a pomodlili se. A samozřejmě 
si hezký kostel prohlídli. Je zde pěkná síťová klenba z r. 1510 
Gotický křídlový oltář („Zátoňská archa“) z doby po roce 
1430 se dnes nachází v Národní galerii v Praze. Pozdně 
gotická Madona na půlměsíci z let 1500–1510 je vystavena 
v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. 
Po prohlídce jsme 
se rozloučili a 
rozjeli s hezkými 
zážitky do svých 
domovů. Někteří 
se ještě zastavili 
na občerstvení 
u Vltavy. 

 
Snímek vpravo nám připomíná ještě jednu vycház- 
ku – putování ke kapličkám sedmi bolestí Panny 
Marie u Svatéo Kamene, která se uskutečnila 
v březnu a o níž jsme se ještě nezmínili. Sešlo se 
nás asi dvanáct. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V neděli 3.6. se uskutečnila dlouho plánovaná farní vycházka z Malont na Doppler (Jelení vrch) 
Snad proto, že v poledne trochu sprchlo, se nás moc nesešlo-jen čtyři. Větší část cesty jsme 
absolvovali autem, kterým jsme dojeli až na Mášovnu. Pak následoval asi 2km výstup nahoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od studánky, kde jsme se občerstvili, jsme došli nejprve ke kříži, kde je umístněna pamětní 
deska a pak jsme došli na vrch, který má výšku 957m. Pěkný výhled, (prý je zde vyjímečně 
vidět i Sněžka), pomalu zarůstá stromy. Kameny na vrchu, na nichž se vyfotil ministrant Jirka, 
jsou starší než vrchol - na něj byly totiž za alpského vrásnění vyneseny. I nás životní vrásnění 
leckam vynese, stojíme-li však na skále, jíž je Kristus, nemusíme se bát-v něm máme oporu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výlet jsme zakončili vyhlídkou na Malonty, která inspiruje i k nové duchovní vyhlídce. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U kostela v Pohorské Vsi, kde v minulých letech 
byla udělána nová střecha, byl obnoven 
přístavek a začalo se s přípravou na znovuvybu- 
dování věže nad hlavním vchodem. Finance jdou 
z evropských fondů přes ministerstvo 
zemědělství a také z Obce Pohorská Ves 
 
 
Další fotografie zachycují přípravy na opravy 
vnitřku kostela v Omleničce. V kostele jsme 
uklidili všechny sochy a odtáhli od stěn lavice, 
aby se mohly kvůli vyschnutí otlouci spodky 
stěn. Zapojili se farníci i ubytovaní na farách. 
V kostele se bude dělat nová elektroinstalace 
a výmalba. Ta bude rozdělena do minimálně 
dvou etap. Zvláště obnova fresek na stropě 
bude náročná. 
Bohoslužby se nyní konají na faře ve farní 
místnosti v prvním patře. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V neděli 20.5. jsme v Omleničce slavili poutní slavnost patrona kostela – sv. JanaNepomucké- 
ho. Opět připutovali i německy mluvící rodáci. Tentokrát i s paterem Geraldem. Liturgii tedy 
předsedali dva kněží – Čech a Němec. Hezký symbol přátelství mezi oběma národy a doklad 
že se nám daří budovat mosty mezi lidmi. Já jsem sice v tu neděli byl velmi unaven z probdělé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noci, kdy jsem dělal časopis, ale nakonec vše dopadlo dobře. Já jsem mluvil o souvislosti 
Nanebevstoupení Páně s mučednictvím Janovým a o jeho statečnosti neprozradit tajemství. 
Jan nás tím vyzývá k ovládání jazyka, jímž můžeme druhé zranit např. při zbytečném mluvení 
o chybách druhých. P. Gerard vyprávěl dva příběhy o přátelství – o dvou bratřích, kteří se 
nezištně vzájemně obdarovávali a o vesničanech, kteří neváhali zapálit úrodu, aby upozornili 
jiné vesničany na nebezpečí, které jim hrozilo. Z čehož plyne, že přátelství vyžaduje oběti. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Po bohoslužbě následovalo malé občerstvení, konané k radosti všech. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V neděli 27.5. jsme slavili Seslání Ducha svatého. Krásně vyzdobený kostel v Kaplici i 
zpestření  liturgie sedmi pochodněmi připomínajícími sedm darů Ducha svatého umocnilo 
slavnost. V kázání jsem znovu připomněl příběh o zrcadle, které Bůh vytvořil, aby ho zobrazo- 
valo. Tím měl být člověk i svět. Ale toto zrcadlo se rozbilo na tisíce kousků a harmonie se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ztratila. Pak ovšem přišel velký vichr, který kousky zrcadla vyzdvihl do výšky a opět spojil. 
Rozdělené lidstvo, odstup od přírody, taková je naše situace. Nechme se unášet Duchem 
Božím, do výšek ideálů, nechme z naší rozdílnosti vytvořit pestrou jednotu. Prosme o sedmero 
darů Ducha sv., které jsme si symbolizovali plameny pochodní. Prosme, aby nás Pán zapálil! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosme o zapálení Pánovým Duchem i pro ty, kteří se připravují na biřmování. Kromě 
starších, kteří se připravují na společenstvích, se schází i několik skupinek mládeže: v Kaplici 
a v Rychnově nad Malší, kam přichází i Dolnodvořišťští. (na obázku vpravo).  
 



 
 

 
V pátek 1. června se již podruhé v našich obou 
kostelích konala akce nazvaná „Noc kostelů“ 
což je jakýsi den otevřených dveří, zvláště pro 
ty, kteří do kostela běžně nechodí.  
          Po mši sv. byl nejprve prostor pro indi- 
viduální prohlídky, či pro posezení a rozjí-
mání v tichu kostela. Na komentovanou 
prohlídku, začínající ve 20.30h přišlo asi 15-
20 lidí. S historií kostela seznamoval 
posluchače kaplický kostelník Jan Dekret. 
S prohlídkou se započalo v kostele sv. Flori-
ána. Zde se nacházejí také tři náhrobní 
kameny. Protože většinou o nich málo víme, 
uvádíme alespoň pár informací: Jeden je 
v presbytáři a zakrýval hrob paní Kateřiny 
z Dlouhé Vsi. Je na něm letopočet 1591. Dva 
další jsou v jižní kapli -sv. Anny. Patří P. 
Michaelu Janauschovi, kaplanovi a Janu 
Václavu Spinkovi. Více o nich v příštím čísle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letošní prohlídka byla zpestřena  
nahlédnutím do místnosti pod věží, kde 
jinak dveře zakrývá zpovědnice. Našli 
jsme zde několik starých misálů a také 
skleněnou monstranci, která byla hned 
vystavena a o Božím Těle použita. 
Na závěr programu jsme vyslechli při 
svíčkách varhanní koncert v podání  
Lea Schwarze, který doplnila svým 
zpěvem jeho dcera Johanka. Pro příští 
rok plánujeme nahlédnutí do krovu. 
Komentář k prohlídce slíbila paní prof. 
Klimešová z Jihočeské university. 

 



 
 
 
 
       Podruhé jsme v Malontech organizovali 
májový koncert – a to v neděli 20.5. Opět jsme  
pozvali sourozence Talířovi, kteří koncertovali  
přímo na návsi. Mnoho lidí se sice nesešlo, 
ale přesto to stálo za to. Díky! 
Hudba byla proložena slovem - Seifertovou 
Romancí o víně a příběhem k zamyšlení 
od Eduarda Martina o podnikateli, který se 
až po těžkém infarktu začal více zabývat 
vztahy v rodině a krásami přírody.  Kéž my 
pochopíme dříve co je opravdu důležité! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Také ve Stříteži zněla hezká hudba – v sobotu 
19.5.-díky Kristýně Perausové a její kamarád-
ce. Opět po roce jsme se sešli u tamní kapličky 
na poutní slavnosti, abychom byli pospolu a 
nechali se oslovit melodiemi tónů i poselstvím 
zajímavých příběhů ze života, které jsem 
vložil do své promluvy. Sešlo se zde kolem 
stovky lidí, kteří po programu u kapličky 
zasedli ke stolům připraveným obcí, aby si zde 
u občerstvení popovídali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z tvorby þtenářů 
 
 

Každým rokem prvního května 
zas a zas rádi  
přicházíme k Tobě 
Matko Boží na Mariarast. 
 
Ty nás zde s otevřenou náručí přivítáš 
vždyť pro nás vroucí srdce máš. 
Přišli jsme Tě pozdravit 
za své bližní se pomodlit. 
 

Dája Uhlíř 
 

Kvíz 
 

Opět přinášíme pár otázek, na kterých si můžeme ověřit naše vlastní znalosti z katolické 
věrouky. A ruku na srdce: pokud něco nevíme, jsme ochotni si odpověď najít (například 
v Katechismu katolické církve), nebo nás to nezajímá a zrovna teď na to nemáme čas? Úspěšnost 
správných odpovědí je informací o nás a pro nás. 
 
1. V předkoncilních dokumentech používal 
papež p ři svých ofi ciálních projevech 
tzv. pluralis majestatis? Co že to d ělal? 
a) měl na sobě slavnostní plášť s dřevěnou 
sponou ve tvaru kříže, který symbolizoval 
jeho hierarchický majestát 
b) hovořil o sobě v množném čísle 
c) měl v rukou několik slavnostních zdobených 
svící 
2. Odkud a kam jde kn ěz, když se řekne 
„jde od menzy k sedes“? 
a) jde ze skladu mešního vína k místu uložení 
liturgických oděvů 
b) jde od křtitelnice k umístění paškálu 
c) jde si od oltáře sednout na židle v kněžišti 
3. Ve kterém m ěstě došlo k Seslání Ducha 
svatého? 
a) v Jeruzalémě, kde se scházeli Ježíšovi 
učedníci po jeho smrti 
b) v Nazaretě, kam Ježíšovi učedníci utekli 
ze strachu před pronásledováním 
c) v Bruselu, kam apoštolové odešli hlásat 
EUangelium 

Tajenka křížovky z minulého čísla: NADĚJI 
 

Převzato z farního časopisu farnosti sv. Terezičky v Praze - Kobylístku 
 

4. Seslání Ducha svatého se událo v den  
letnic. Co tento židovský svátek vyjad řoval? 
a) svátek prvotin (šavuot) – obětovaly se 
první chleby z nové sklizně; později se 
oslavovalo darování Zákona na hoře Sinaj. 
Četla se kniha Rút. 
b) svátky stánků (sukot) – připomínalo se 
putování Izraele pouští, současně se děkovalo 
za úrodu; konalo se mnoho obětí 
v chrámu. Četla se kniha Kazatel. 
c) svátek losů (purim) – oslavovala se 
záchrana Židů královnou Ester, byl to svátek 
zábavy, radosti a veselí. Předčítala se 
kniha Ester. 
 
 
 
 
 
- řešení: 1b, 2c, 3a, 4a 
 

Matko Boží od Svatého Kamene 
ty máš srdce plné plamene. 
Ty zde na nás čekáš  
přivítáš zde Rakušana / Čecha 
 
Můžeš sem jít povědět ji 
co tě bolí, trápí jí říct 



Humor   
 

 
☺ Bůh stvořil člověka, protože ho opice zklamaly. 
Pak už na jakékoliv další experimenty rezignoval.  
 
☺ Jistý muž se vyzpovídal a ještě dodal: "Tak asi před rokem jsem vyhodil z našeho bytu 
tchýni a týden jsem ji k nám nepustil."  
"Ale to bylo už před rokem a jistě jste se z toho už zpovídal," reaguje zpovědník.  
"Ano, pane faráři, ale když já na to tak rád vzpomínám." 
 
☺ V nedělní škole katechetka hovoří s dětmi o Ježíšových slovech "Blahoslavenější je dávat 
než dostávat." 
Přihlásí se Pepíček: "Prosím, můj tatínek se touto zásadou ve svém povolání vždycky řídí." 
Katechetka potěšeně: "To je opravdu krásné, Pepíčku. A čímpak je tvůj tatínek?" 
"Prosím, on je boxer!" 

☺ Pastor, známý svými dlouhými kázáními, si uprostřed mše všimne, že jeden muž se zdvihl 
a na půlhodinu odešel. Po bohoslužbě se ho ptá, kde byl.  
"Šel jsem se dát ostřihat." odpověděl muž.  
"Ale proč jste nešel před mší?" diví se pastor.  
"Před mší jsem to ještě nepotřeboval." 

☺ Do sakristie přišli mladí rodiče s malým dítětem. “Přišli jsme dát pokřtít dítě.” “Jaké mu 
dáte jméno? “Neptun.” Kněz na ně vyvalil oči. “To nejde. Je to pohanské jméno, vyberte si 
svatého patrona.” “Kde ho máme hledat?” “Otevřete litanie ke všem svatým a vezměte první, 
která se vám bude líbit.” Po krátké poradě se rozhodli: “Dobře, bude to Kyrie eleison.”  

☺ Tetička byla na pouti a chtěla si koupit u stánku obrázek svatého Jiří. Prodavač ho neměl a 
tak se snažil jí podstrčit obrázek svatého Floriána. “Ale to není svatý Jiří,” namítala tetička, 
“nemá koně.” “Ale je to svatý Jiří,” snažil se ji přesvědčit prodavač, “koně má za rohem a jde 
mu s putýnkou pro vodu.”  

☺ Biskup říká mladému knězi: “Tak vás pošlu do Zadní Lhoty, jsou tam hodní lidé a je tam 
krásné a zdravé prostředí, samé lesy.” Mladý kněz nedokázal ovládnout své zklamání: 
“Takový Zapadákov, vždyť tam lišky dávají dobrou noc!” “No vidíte, i ty lišky tam jsou 
zdvořilé!” konejší ho biskup.  

☺ Mladík se vrací z pouti celý potrhaný. Matka na něho udeří: “Vy jste se stavili v hospodě a 
poprali jste se!” “Ale ne, mami,” odpovídá syn. “Naše procesí vyprošovalo vláhu pro příští 
úrodu, no a potkali jsme druhé procesí, které bylo zase ve žních prosit o sucho!” 

 
 
 
 
 



Z farní matriky:    

 

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 
 

 
 

Citáty: 

 
 

 

Život musíme vychutnávat jako vzácné víno, doušek po doušku. 
l to nejlepší víno ztrácí půvab, nalijeme-li je do sebe jako vodu. 

L. Feuerbach 
 

Nestarej se o to co by mohlo přijít. Neplač nad tím, co pomíjí. 

Ale starej se, abys neztratil sebe, 

a plač, když se ženeš za proudem času bez nebe, které bys nesl v sobě. 
F. Schleiermacher 

 

V nouzi zůstává jediný léčivý prostředek - 

naděje. 
W. Shakespeare 

 

Zapiš si to do svého srdce, 

že každý den je ten nejlepší v roce. 
R.W. Emerson 

 

Kdo miluje, i když není milován, 

kdo zdraví, i když mu není na pozdrav odpovídáno, 

jen ten tvoří něco nového, jen ten otevírá slepou uličku. 
L. Evely 

 

 

Kaplice:   

Křty: Poh řby:  

3.6. Tereza Korešová 11.5. Petr Bíca  

 11.5. Terezie Plachá  

Svatby:   

2.6. Jakub Gajdoš a Jana Furiková   



      
 

                                i prodejna v Kaplici informuje 
 

                Marie Valtorty – ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE   
 

Kniha obsahuje vybrané epizody z dob veřejného působení Pána Ježíše, které zasazují 
jednotlivé výroky a podobenství do širších společenských a situačních souvislostí. Teprve při 
jejich četbě si čtenář plně uvědomí, s jakou nesmiřitelnou nenávistí od samého počátku Pána 
Ježíše pronásledovaly židovské elity. 
 

Miloslav Vlk – VÍTĚZSTVÍ KRISTA 
 

Kardinál Miloslav Vlk si pro své meditace zvolil díla Mistra Třeboňského oltáře a Mistra 
Vyšebrodského ukřižování. Vzniká tak zajímavé a hluboké spojení výtvarného projevu, od 
kterého nás dělí staletí, a současné duchovní zkušenosti.                                                                                                                                                    
 

              Svatý Jan Nepomuk Neumann ve fotografii 
 

Zajímavá obrazová publikace vydaná městem Prachatice k 200. výročí narození světce.                                                                                                 
 

              Rolf Toman /ed./ - ARS SACRA     
   křesťanské umění a architektura západu od počátku do současnosti. 

 

Na 800 stránkách jsou popsány dějiny křesťanského umění od počátku až do dneska. 
Představeny jsou všechny epochy od pozdní antiky přes středověk, renesanci a baroko po 
klasicismus a moderní umění. 
 

K prodeji:  
 

      Iva Nováková – NAJDI SPRÁVNOU CESTU – omalovánky                         
 

V těchto omalovánkách je úkolem najít cestu bludištěm. Nebude to pro Váš jednoduché, ale 
neztrácejte trpělivost a hledejte znovu.                                                                Kč  13,-                                                                                                                             
 

Pro děti:  
 

           Mariannce Höptner, Helga Höptner – ŠTĚPÁNKA A JEJÍ KAMARÁDI 
 

Příběh školačky, která se připravuje k prvnímu svatému přijímání.                                                                                                   
 

DVD:           PO STOPÁCH APOŠTOLA PAVLA                                        
 

Film je příležitostí k bližšímu poznání sv. Pavla, horlivého apoštola, díky jehož nasazení se 
křesťanství rozšířilo po celém tehdy známém světě.                                                                                                                                                   
   

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 

 

��� POUTNÍ ZÁJEZD NA HOSTÝN A SV. KOPE ČEK se uskuteční v sobotu 23.6. 
Odjezd z Malont v 5h, z Kaplice v 5.15h. Návrat v pozdních večerních hodinách. Protože se 
jedná o 400 km cesty (tam), budeme vybírat 700,- Kč. Zájemci se mohou hlásit v sakristii, či u 
P. Pavla – tf. 732 872 662. Záloha: 300,- Kč. 
 

��� FARNÍ DOVOLENÁ 15.-21.7. ŽELEZNÁ RUDA Opět pořádáme společnou 
dovolenou pro zájemce z řad farníků. Je vhodná i pro rodiny s dětmi, mladší i starší. 
Ubytování bude na faře (jedna noc pro dospělého 160-180Kč), pokoje po 4-5 lidech, 
stravování dle domluvy. Budeme dělat výlety po Šumavě, do okolních měst (Klatovy, Plzeň, 
hrad Švihov, Regensburg). Přihlásit se můžete u P. Pavla (732 872 662) 

 

��� CHARISMATICKÁ KONFERENCE BRNO 12.-14.7.  Pásmo přednášek, svědectví a 
modliteb. Více na www.konference.cho.cz nebo u P. Pavla 

 

��� MEDUGORJE – FESTIVAL MLÁDEŽE 29.7.-6.8. účast na programu setkání 
mladých z celého světa, výlety k vodopádům a k moři. Pojede P. Pavel. 
 

��� SETKÁNÍ MLADÝCH ČR ŽĎÁR n.S. 14.-19.8. Pestrý program s besedami, 
koncerty, přednáškami a bohoslužbami. Přihlášky buď na www.signaly.cz nebo u P. Pavla. 

 

Kaplice 
 

��� PÁSMO HUDBY A POEZIE se bude konat ve středu 27.6. od 18h v Malém kostele 
 

��� TÁBORÁK K ZA ČÁTKU PRÁZDNIN  se bude konat v pátek 29.6. od 19h na faře  
 

��� PETROPAVLOVSKÁ POUŤ se bude konat v neděli 1. července: 
  9.30h  slavnostní mše sv. v kostele 
 11h    posezení na Farském náměstí před Gril barem, možnost oběda – grilované sele,  

          nebo Steak party v Café-Pizza Pod kostelem 
          Na náměstíčku stánky (keramika, dřevěné dekorace, perníčky, šperky…) 

 13h    PYŠKOT BAND (country) 
 14.30 dětské představení o sv. Cyrilu a Metodějovi – v kostele 
 15h    soutěže a hry pro děti na farním dvoře 
 16h    AGRIA BAND (jazz, pop oldies) 
 19h    MIRIAM (folk rock) 
 

��� PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ se bude v Kaplici konat o pouti-v neděli 1.7. od 9.30h 
 

��� O SLAVNOSTI SV. CYRILA A METOD ĚJE (čt 5.7.) bude mše sv. večer od 18h 
 

��� VE STŘEDU 4.7. SETKÁNÍ NA FAŘE NEBUDE    bude až 11.7. od 18h 
 

Rožmitál na Šumavě 
 
 

��� TÁBORÁK K ZA ČÁTKU PRÁZDNIN  se bude konat v sobotu 30.6. od 19h na faře  
 
 

Omlenice 
 

���  MŠE SV. JSOU KVŮLI MALOVÁNÍ KOSTELA NA FAŘE – v neděli od 8h 
 

��� TÁBORÁK K ZA ČÁTKU PRÁZDNIN  se bude konat ve středu 4.7. od 18h na faře  
 
 

 



LITURGICK› KALEND¡ÿ a INFORMACE 
 

ČERVEN 2012 

NEDĚLE 17.6. 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  žaltář 3.t. 

Úterý 19.6. Sv. Jana Nepomuka Neumanna památka 

Čtvrtek 21.6. Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka památka 

NEDĚLE 24.6. Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE pak žlt.4.t. 

Čtvrtek 28.6. Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka památka 

Pátek 29.6. 
Slavnost sv. Petra a Pavla 
překládáme v Kaplici na neděli 

 

ČERVENEC 2012 

NEDĚLE   1.7. 13. NEDĚLE V  MEZIDOBÍ  
v Kaplici: SV. PETRA A PAVLA,  apoštolů  žaltář 1.t. 

Úterý   3.7. Sv. Tomáše, apoštola svátek 

Středa   4.7. Sv. Prokopa, opata památka 

Čtvrtek    5.7. SV. CYRILA A METODĚJE slavnost 

Pátek   6.7. Státní svátek Mistra Jana Husa  

NEDĚLE   8.7. 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 2.t. 
 
 

 
 

Malonty 
 

��� TÁBORÁK K ZA ČÁTKU PRÁZDNIN  se bude konat v úterý 3.7. od 18h na faře  
 
 
 
 

Dolní Dvořiště 
 

��� TÁBORÁK K ZA ČÁTKU PRÁZDNIN  se bude konat v pondělí 2.7. Sraz v 18h u 
kostela. 
 
 
 
MODLITBA   (z internetu) 
 
Pane, jen Ty víš, jak se může podařit můj život.  
Pouč mě v tichu Tvé přítomnosti pochopit tajemství, jak se lidé poznali v setkání  
s Tebou, ve Tvém pohledu a ve Tvém slovu jako Tvůj obraz a podoba. 
 
Pomoz mi opustit, to, co mi brání, abych se s Tebou setkal a dal se uchvátit  
Tvým slovem.  
Pomoz mi připustit, to co se ve mně chce stát člověkem podle obrazu a představy, 
kterou sis o mně udělal Ty. Amen. 
 
 



PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM 
 KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla  / kostel sv. Floriána / fara /jinde  
 Úterý modlitba  18 h  letní čas 17.30 zimní čas kostel 
 Středa setkání / biblická hodina 18 h  letní čas 17.30 zimní čas fara  

 
Ekum. biblická hodina: 1. ST v měsíci-18h fara, / 1. ČT od 19h v ev. Arše teď –až v září   
Čtvrtek mše svatá     8 h  (v adventní době již v 7h ) kostel 

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

 Sobota 1. sobota 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: 19. a 26.6. 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:  28.6.  

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  ??? 

18h  
let.č. 

17h  
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 
NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá - nyní:  
17.6.a 1.7. 

11.15 Setkání ve společenství-1x měsíčně 
- v neděli  - v sakristii kostela,  

nyní: 
??? 

18.30  

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

1x za 14 dní 
mše svatá  
nyní: 24.6.a 8.7. 

11.15 
Setkání v17/18h  
Pondělí: ???  1. SO v měsíci: mše v 17h  nyní : 7.7. 

 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: 28.7. 

19h-l.čas 
18h-z.čas 

 

 POHORSKÁ VES  kostel sv. Linharta  

 
Bohoslužby: 
- poutní mše sv. 

Poslední 
SO v září 

v 11h 
Setkání d ětí  (1 x za 14 dní) venku nebo 
 v klubovně na Obecním úřadě: 

Sobota 
10h 

 

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

 
Něm.-česká pouť: 2. SO v srpnu- 14h 
Česká pouť: neděle 9.9. v 14.30h 

- Pondělí velikonoční: 15h mše sv. ost. nepravidelně 
- září- 2.sobota a neděle: 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 17.6.2012 



Úmysly apoštolátu 

                                    modlitbymodlitbymodlitbymodlitby    
 

                           na měsíc červen 2012 
 

Úmysl všeobecný:   Aby věřící rozpoznávali v eucharistii 
živou přítomnost Vzkříšeného, který je provází v 
každodenním životě. 
Úmysl misijní: Aby křesťané v Evropě znovu objevili svou 
pravou identitu a podíleli se s větším nadšením na hlásání 
evangelia. 
Úmysl národní:   Abychom přijímali svátost biřmování se svobodnou touhou po 
Duchu Svatém. 
 

Úmysly farní:  Pomoz nám, Pane, vytvářet církev jako Tvé opravdové Tělo, jako 
organismus, v němž každý chápe svou úlohu a podílí se na životě celku  
● Dej ať děti, které poprvé přistoupí ke Tvému stolu, Ti zůstanou věrné, a vyrostou 
z nich horliví křesťané 
 

● Požehnej přípravu na biřmování, ať všem účastníkům pomůže více se otevřít 
Tvému Duchu a zapálí je ohněm nadšení pro víru. 
● Povolej, Pane, k účasti na setkání mládeže ve Žďáru v srpnu tohoto roku další 
mladé lidi a dej, ať si z něho odnesou hluboké zážitky 
 

● Požehnej, Pane, naši farní dovolenou, která se uskuteční v červenci, dej ať se na ní 
přihlásí ještě další naši bratři a sestry, ochraňuj nás na ní a pomoz, aby nás více 
spojila 
 

● Prosíme o požehnání pro dětská společenství, chystané táboráky a pouť v Kaplici 
 

● Pomoz nám, Pane, založit společenství rodin, ministrantů a mládeže 
 

● Požehnej, Pane, volbu nové ředitelky kaplické Charity 
 

● Prosíme za mír pro celý svět, za pomoc pro usmíření mezi znepřátelenými 
skupinami lidí a za obrácení těch, kdo zamýšlejí konat ve světě zlo, zvláště prosíme 
za  mír pro Sýrii, Izrael, Afganistan a Irák 
 

● Pomoz k osvobození všech nevinně vězněných, zvláště prosíme za pastora Yousefa 
Nadarkhani v Iránu, na něhož zvláště myslíme 
 

● Prosíme za dívku Joyce z Indie, jíž jsme si vzali do adopce na dálku. Žehnej jí.  
 

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

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

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

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



 

Farní knihovna Farní knihovna Farní knihovna Farní knihovna a prodejna doporučuje:a prodejna doporučuje:a prodejna doporučuje:a prodejna doporučuje:    
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Kniha vypráví dramatický životní 
příběh dvanáctiletého chlapce 
Gabriela, dítěte, ulice, jehož se 
v devadesátých letech ujal bratr 
Marie-Angel, tehdy ještě pracovník 
Červeného kříže. 
Popisuje jeho nouzi bezdomovce, 
nebezpečí pařížského podsvětí, které 
ho obklopovalo, hluboké deprese, ale 
také Gabrielovu cestu ke konverzi, i 
nesnáze, které prožíval už po přijetí 
křtu. Mezi řádky se dozvídáme, jak 
toto setkání proměňovalo smýšlení 
obou zúčastněných. Dnes už dospělý 
Gabriel napsal ke knize svůj krátký 
úvod. 
 

Dárkové  publikace malého formátu 
s hezkými obrázky a moudrými či 
povzbuzujícími citáty. 
                                                  99,- Kč 


