
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bratři a sestry! 
V adventu se snažíme urovnat cesty Pánu do našeho nitra i do 

společnosti. Takovou cestou je Písmo, duchovní četba (doufám, že si půjčujete 
knihy z farní knihovny!), hudba, adventní bohoslužby, setkávání se s lidmi, 
modlitba, mlčení v Boží přítomnosti a také rozdávání – štědrost – dělání 
radosti druhým. Na začátku měsíce rozdáváme dětem mikulášskou nadílku. 
Děkuji těm, kdo se na ní podíleli. Sv. Mikuláš je důležitou postavou adventu, 
připomíná onu štědrost, jako důležitou podmínku, aby Kristus mohl vejít 
k nám.  

V Omleničce se nyní v adventu opět stěhujeme z fary, kde se konaly 
bohoslužby kvůli malování, 
opět do kostela. Děkuji všem, 
kdo pomáhali uklidit kostel. 
Začínáme tak něco nového. Na 
faře nám sice špatně nebylo – 
ocenili jsme zvláště teplo. Ale 
zase na faru přijde méně lidí a 
vánoční atmosféra v kostele, 
byť s chladem, je jedinečná. 

Ukliďme si všichni své 
nitro aby se mohlo stát 
příbytkem pro Ježíše i pro 
všechny lidi v našem okolí. 
 

Měsíčník těchto farností  
římskokatolické církve: 

Kaplice Malonty 

Omlenice Blansko 

Dolní 
Dvořiště 

Rychnov  
nad Malší 

Rožmitál  
na Šumavě 

Pohorská 
Ves 

Cetviny 
Pohoří 

na Šumavě 

 PROSINEC 2012 

FARNÍ LIST KAPLICKA č.12/12 

P. Josef Jílek, mučedník 
rodák z Výhně u Kaplice 

náš vzor a patron 
 

P. PavelP. PavelP. PavelP. Pavel   



 
 

PASTORAČNÍ SLOVO P. 
PAVLA 
 
 
 

Přátelé, 
nadcházející svátky jsou pro nás důvodem k přípravě. Vždyť chceme aby se Kristus 
nově narodil v našem srdci, i v našem okolí. Zdobíme kostely i své příbytky – ano, 
vkusná výzdoba může navodit hezkou atmosféru, která se dotkne lidského srdce. 
Ozdobou našeho nitra zase může být dobro, které konáme (návštěvy, dárečky, dobré 
slovo) a také pokoj, který můžeme načerpat z tichých chvil mlčení v Boží 
přítomnosti. 

 

Budu se snažit přispět k výzdobě kostela, domova i svého nitra 
 

Každé narození je vyvoláno informací – genetickou informací. Také nový 
život v nás se začne rozvíjet díky informacím – díky slovům. Ta můžeme vstřebat 
skrze knihy. Doporučoval bych pro tuto dobu zvláště krátké příběhy od Eduarda 
Martina, které také někdy čtu v kázání. Máme je ve farní knihovně a můžete si je 
objednat (k zápůjčce i koupi) třeba i přes můj telefon (732872662) nebo mail 
(p.pavel.simak@seznam.cz). Pro náročnější mohu doporučit novou knihu od Tomáše 
Halíka: „Chci, abys byl“, nebo knihu Marka Orko Váchy: „Loď.“ 

 

Využiji adventní i vánoční čas k četbě 
 

Zvláště v tomto čase, kdy si připomínáme výročí příchodu sv. Cyrila a 
Metoděje do našich krajin, bychom měli sáhnout častěji k bibli. Zde navrhuji místa ze 
Starého zákona, která si můžete vyhledat a která jsou velmi vhodná pro dobu 
adventní:             NĚKTERÁ MESIÁŠSKÁ PROROCTVÍ: 
Micheáš 5,1 narodí se v Betlémě, bude vládce 
Malachiáš 3,1 bude mít předchůdce (Jana Křtitele) 
1. kniha Mojžíšova 49,10 bude z kmene Juda 
Izaiáš 7,14 narodí se z panny 
2. kniha Samuelova 7,12-13 bude z Davidova potomstva 

NĚKTERÁ KRÁSNÁ MÍSTA STARÉHO ZÁKONA: 
Izaiáš 11,1-10 vlk bude přebývat s beránkem,  Izaiáš 35,1-10 zaraduje se vyprahlá step 
Izaiáš 54,1-10 raduj se neplodná, Bůh tě miluje, Píseň písní 2,8-14 ˇmůj milý přichází 

 

Vyhledám si krásná místa Písma svatého a budu nad nimi rozjímat 
 

A protože není nejdůležitější naše nitro, ale vztahy – především k našim 
bližním, nezapomeňme v tento čas na návštěvy – známých, příbuzných, bratří a sester 
z církve a zvláště na návštěvy osamělých a nemocných. Vždyť Advent i Vánoce jsou 
především o setkáních – s lidmi i s Bohem. 

  

Budu se snažit navštěvovat své bližní – zvláště nemocné a osamělé 
 



Mons. JIŘÍ PAĎOUR, OFMCap.,  
biskup českobudějovický  

Biskupská 4, 370 21 České Budějovice 
tel.: 00420 380 420 335, email: biskup@bcb.cz 

 
Pastýřský list biskupa Jiřího 

 
Drazí bratři a sestry,  
pozdravuji vás všechny na začátku adventu, jímž vstupujeme do třetího roku 
příprav na jubileum 1150 let příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Po 
Roce křtu a po Roce biřmování se v tomto třetím roce zaměříme na Eucharistii. 
Víme, že je to vrcholný, autentický a esenciální projev Ježíšovy lásky. Nová 
smlouva, oběť, hostina obdarování a sdílení. 2000 let křesťany živí Ježíš – Slovo, 
Ježíš – Chléb, Ježíš – člověk a Ježíš – Bůh. „Tvou smrt zvěstujeme, Tvé vzkříšení 
vyznáváme, na Tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste!“  
 
Před Nejsvětější svátostí ve svatostánku či v monstranci klečíme v tichu. On 
působí.  
 
Znovu prožijme obsah liturgie. Kněží ať sami pochopí a druhým vysvětlí 
jednotlivé části mše svaté. A všichni ať najdeme pokoru, čas a schopnost vnímat 
Ježíšovu přítomnost. Ježíš Kristus se narodil. Adventem se na slavnost Narození 
Páně připravujeme. Ježíš Kristus žil, učil žít, překonal smrt a žije navěky.  
Zanechal nám památku na své umučení. Ctěme tajemství jeho Těla a Krve tak, 
abychom už nyní přijímali plody vykoupení.  
 
Všem vám ze srdce žehnám.  

Mons. Jiří Paďour, OFMCap.,  
biskup českobudějovický  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
      Tento článek do Farního časopisu píši 
večer před 3.nedělí adventní. Říká se jí 
také neděle Gaudete – Radujte se. 
Znamená to, že adventu je již nakrátko a 
blíží se vánoční čas.    
Nechci prožít adventní čas jen v samém shonu – úklidu, pečení, nakupování.. 
Nechci říkat: „Už aby ty Vánoce byly za námi,“ jak to slyším kolem sebe. 
Nechci říkat, až rozbalím pod stromečkem dárky: „A je po Vánocích – a co to bylo 
shonu..“ 
      Chtěla bych prožít Vánoce křesťansky, hluboce, s tou pravou vánoční láskou a 
radostí v srdci. Takové Vánoce žádají, abychom připravili nejen své příbytky, ale i 
svá srdce.  
V pondělí 10. prosince ráno jsem si četla krásné verše radostného proroka Izajáše: 
 „Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. 
Řekněte nerozhodným srdcím: Buďte rozhodní, nebojte se! 
Hle, váš Bůh přichází… 
Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. 
Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat.“    Iz  35, 3-6 
V Lukášově evangeliu jsem si přečetla o tom, jak Ježíš uzdravil ochrnutého. Lk 5,17-26 
         V poledne jsem šla kolem chrámu Páně ve Strunkovicích. O jeho dveře byla 
opřena francouzská hůl, berle. Ten, komu patřila, musel být uvnitř chrámu, bez berle… 
A tak mě napadlo, že advent jsou dveře, skrze které procházíme k Vánocům.¨ 
Adventní čas je časem milosti, pokory. Připravujeme se na sváteční dny, v nichž si 
každoročně připomínáme, že v odlehlém koutě světa, za okolností nelehkých, v zimní 
noci, v chlévě se narodil Ten, který přinesl lidstvu skutečně radostnou zvěst.                            
Máme možnost odložit vše, co je v nás chromé, pokřivené, nelaskavé, a do chrámu 
Vánoc vstoupit s připraveným srdcem pro Boží blízkost a pro své bližní.  
     V pátek ke konci ordinace jsem byla již dost unavená, protože bylo hodně malých 
pacientů. Ještě však přišla maminka s 5 letou  kašlající  Kristýnkou. Prohlédla a 
poslechla jsem ji a s maminkou se domluvila na léčbě. Už jsem se chtěla rozloučit, 
když malá Kristýnka se na mě usmála a povídá: „Já ti namaluji obrázek, chceš?“  
Její slova a pohled do krásných, studánkově modrých očí mě moc potěšil, vehnal slzy 
do očí a doslova postavil na nohy. Jakou sílu má slovo myslící na druhé!  
     Dnes jsem o tom, jak mě potěšila Kristýnka, vyprávěla svým dvěma přítelkyním. 
Obě dvě jsou již babičkami a také ony se podělily se mnou o radost, jakou prožily, 
když jim vnoučata řekla: „Babičko, mám tě rád, mám tě ráda.“  
      Přeji všem krásné, požehnané Vánoce, naplněné tou krásnou, pravou, láskyplnou 
radostí!                                                                                       Milena Voldřichová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta tma,  
ta stalet· 
a jeötÏ staröÌ,  
tak star·  
jako lidstvo samo  
bez svÏtelnÈho pruhu  
nadÏje, radosti,  
mne obklopuje 
 
 
je nocÌ noc  
Ëarovn˝ kruh  
kol lidstva vepsan˝ 
mne obklopuje 
nic, nic a nic 
 
jen proroci, 
jen proroci, 
 
svÌt·nÌ nynÌ tuöÌm 
Marie Panny 
to staËÌ jiû, 
to staËÌ 
k v·noËnÌ noci 
 
 

Anast·z Opasek: éivot up¯en do St¯edu 
 
 
 
 



 
 
 

 
(pokračování-převzato z časopisu Sv.Jan Prachatický) 

 
… Sv. Metoděj 
      V té době vypukla mezi makedonskými Slovany 
vzpoura. Byzantská říše je olupovala a odírala na 
daních, ale nebyla schopna ani ochotna jim zajistit 
základní bezpečnost a ochranu před nepřáteli – 
především před nájezdy Bulharů. Vzpoura se šířila 
všemi směry a neminula ani Metodějovo knížectví. Jako 
archont neměl na vybranou. Byl povinen bezvýhradně 
prosazovat politickou linii státu. Nebyl však jen státním 
úředníkem. Byl zároveň i právníkem a nemohl se zbavit 
prostého smyslu pro spravedlnost. A co víc, byl hluboce 
věřícím křesťanem. Jeho instinkt mu říkal, že ti lidé se v podstatě bouří právem. 
Myšlenka, že by měl jejich povstání utopit v krvi, ho politicky zneklidňovala a lidsky 
pobuřovala. Vždyť to byli právě oni, Byzantinci, kdo je svými bezohlednými 
kolonizátorskými metodami vehnali do této pasti. Má je trestat za své vlastní viny? 
Ne! Zvolna v něm začínalo klíčit osudové rozhodnutí. 
Také pro jeho otce Lva představovaly nájezdy Bulharů vážný problém. Jako vojenský 
velitel musel v rámci svých pravomocí zasahovat. V jedné šarvátce byl těžce raněn. 
Ještě vyvedl své muže do bezpečí, ale pak ztratil vědomí. Vojáci ho dopravili do jeho 
domu v Soluni, kde druhý den před svítáním zemřel. Pro oba bratry to byla těžká 
rána. Konstantinovi bylo teprve čtrnáct a všechno, o čem snil se zdálo v nedohlednu. 
Metoděj se kolem roku 842 zřekl archontie, aby unikl nepříjemnostem, které z 
uvedených okolností pro něho vyplývaly. V jedné z legend čteme, že „byl v tomto 
životě svědkem početných a rozrušujících bouří“, že však „nechtěl svou drahocennou 
duši poskvrnit věcmi, jež netrvají navěky, a proto, jakmile našel vhodnou chvíli, 
zbavil se vladařství a odešel na Olymp“ v maloasijské Bithynii, jižně od dnešního 
tureckého města Bursy. Na svahu této hory, která je za jasného počasí vidět až z 
Cařihradu, existovala celá řada klášterů (dodnes se turecky jmenuje Kešiš-Dág, 
mnišská hora). Nevíme ovšem, do kterého z nich se světec uchýlil. V každém případě 
„byl postřižen, oděl se v černé roucho a setrvával v pokoře, dodržoval důsledně 
úplnou mnišskou řeholi a věnoval se knihám“. Počátkem roku 856 došlo 
v Konstantinopoli k palácovému převratu. Bratr císařovny Bardas zosnoval spiknutí 
proti logothetovi Theoktistovi, zajal ho a v žaláři jej dal zavraždit. Sám se pak 
s pomocí císaře Michaela III. zmocnil vlády a císařovnu matku i s třemi dcerami 
přinutil vstoupit do kláštera. Krutý osud Theoktistův bolestně zasáhl Konstantina, 
který u něho měl druhý domov. To bylo jednou z příčin, proč opustil město a hledal 
útulek u svého bratra v klášteře olympském. Od té doby až do smrti se už nikdy od 
něho neodloučil.  



Bylo to možná nejšťastnější období jejich života. Mohli se v klidu připravovat na své 
budoucí poslání, i když ještě netušili, jaké přesně bude. V okolí kláštera se nacházelo 
několik enkláv hustě obydlených Slovany. Byli sem zavlečeni z Balkánu a byli to 
většinou pohané. V Konstantinově mysli začala pozvolna klíčit myšlenka na misijní 
působení mezi nimi. Nikdy nebude moci být užitečnější, než když nabídne všechny 
své schopnosti, nadání i rozsáhlé vzdělání hlásání Kristovy radostné zvěsti mezi 
Slovany! Když jim otevře přístup k víře a ke vzdělání! Začínal tušit, k čemu si ho Pán 
Bůh vyvolil. Aby hlásání bylo účinné, musí mu lidé rozumět. Jinak je hlasatel jako 
němý mezi hluchými. Pustil se proto do překladu textů, které bude k misijní práci 
potřebovat: bohoslužebných knih, důležitých teologických spisů a (hlavně) úryvků 
Písma svatého (evangeliáře). 
 
Myšlenka překladu Písma svatého do národního 
jazyka nebyla na východě ničím neobvyklým. Svůj 
vlastní měli Koptové (křesťanští potomci starých 
Egypťanů), Syřané, Arméni i četné další národy. Se 
Slovany však byla potíž: neměli písmo. To, co bylo v 
jejich jazyce třeba zapsat, se psalo řeckými písmeny. 
Ale pro některé zvuky slovanského jazyka žádné 
odpovídající písmeno nebylo. Písaři si pomáhali, jak 
mohli, každý jinak. Kolik písařů, tolik pravopisů. 
Výsledkem byl chaos. Konstantin zvažoval dva 
způsoby řešení: Má doplnit chybějící znaky z nějaké 
jiné známé abecedy? Tak to dělali Koptové. Svůj 
jazyk zapisovali velkými řeckými písmeny, která 
doplnili o sedm znaků z původního egyptského 
démotického písma. Nebo má sestavit úplně nové 
písmo? Předpoklady pro to měl. Uměl perfektně 
několik jazyků a s nimi i několik abeced. Měl z čeho 
vycházet. Rozhodl se pro druhou možnost. Po 
pečlivém hledání a srovnávání vznikla „hlaholice", 
první slovanská abeceda vůbec. Dovedla zachytit 
všechny zvukové odstíny slovanské řeči s takovou 
přesností, že to budí podiv odborníků ještě dnes. Byl 
vytvořen základní předpoklad nejen pro biblické 
překlady, ale i pro další rozvoj svébytné slovanské 
národní literatury. Metoděj také nezahálel. Shromáždil 
kolem sebe schopné spolupracovníky, oddané 
myšlence evangelizace Slovanů, a vychoval z nich 
dobře fungující misijní tým. Někteří byli 
pravděpodobně sami slovanského původu. Jménem 
známe Klimenta, Nauma, Angelára a Sávu. 
P. Pavel Liška                          (pokračování příště) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S příchodem podzimu přichází také čas předznamenávají i vycházející světlo 
na náš víkendový pobyt s dětmi na Ktiši- víry v účastnících těchto akcí. 
v Diecézním centru mládeže. Prakticky Na podzim s dětmi většinou vyrábíme 
celý rok se děti vyptávají když „už bude draky a snažíme se i duchovně povz- 
zase Ktiš?“, což svědčí o oblíbenosti nést. Život člověka nesmí zůstat pří- 
těchto pobytů. Krásné výhledy ze dvora zemním, je třeba klást si vyšší cíle 
střediska s vycházejícím sluncem možná a směřovat až k tomu nejvyššímu – nebi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Něco z nebe však můžeme už zakusit tady, jsme-li ochotní se scházet, dělit se (např. o pokrm 
i o věci, o zážitky i starosti). To vědí už i děti, které s námi na Ktiš jezdí. Jako vedoucí jeli 
tentokrát manželé Zuzka a Petr Kornatovských, Kristýna Perausová a Fanda Labaš. Obrázky 
zachycují, jak se děti ráno pustily nejprve do jídla a pak i do díla. Výrobu draků vedl Petr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce to není snadná, vyžaduje trpěli- A pak konečně přijde 
vost i spolupráci – jako v životě. výsledek a oddech. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chvosty draků se někdy  
mohou pořádně zamotat. 
I v životě se leccos zamotá, Společná fotka je hezkou památkou na  
i pak je třeba mít trpělivost… všechny účastníky víkendu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozdvihnout hlavu a dívat se  Život v církvi od nás také něco  
vzhůru, to je i adventní výzva  vyžaduje: vzájemnou pomoc, podíl 
pro nás: stanovit si cíle života, na společné činnosti ve farnosti 
otevírat se Boží pomoci, která účast na společných akcích. To vše 
přichází „shůry“ a nezůstat sám, je i příprava příchodu Páně, zaplňo- 
vzájemně se povzbuzovat. vání údolí-prázdnot i překážek vztahů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všichni, kdo se společného víkendu účastnili, odjížděli povzbuzeni a těší se na další setkání.  
Kéž se tak umíme i my dospělí těšit jeden na druhého a na společné hezké zážitky! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na pozvání sester Vincentek, které vydali naši mladí, spolu s katechet- 
sloužily donedávna u nás – v Kájově,  kou Štěpánkou. Někteří jeli autem,  
a nyní se musely již vrátit zpět do  někteří vlakem. Sehráli zde hru  
Mnichova, se za nimi v listopadu o svaté Anežce České. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografie zachycují představení pro Zájezdu se zúčastnili: Oskar Pech, 
českou komunitu v Mnichově na Vele- Johanka Schwarzová, Filip Špánek 
hradě, v kostele sv. Štěpána, odkud se Vojta Smolík, Eva Perausová, 
přenášely mše pro radio Svobod.Evropa Benjamin Peraus a Klára Korbelová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naši mladí byli všude hezky přijati vicích a Mnichově, a 8.11. slavil 
a představení se moc líbilo. Stalo se narozeniny. Díky Štěpánce za  
i dárkem pro Mons. Karla Fořta, nacvičení a zorganizování. Pro 
který střídavě přebývá v Č. Budějo- mladé to byl jistě pěkný zážitek. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V pátek 7.12. se ve Velešíně usku- se hrála pohybová hra a po ní 
tečnilo setkání mladých z našeho se mladí rozdělili do dvou skupin, 
vikariátku. Z našich farností jeli se které měly za úkol nohou namalo- 
mnou čtyři mladí. Úvodem setkání vat adventní věnec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Není to žádná snadná věc, ale když Druhý (s otiskem nohou) vedl k za- 
se chce, jde všechno. Bylo možné  myšlení: šlépěje vedou do středu 
si zkusit jak malují např. někteří – ke středu má vést i náš život. 
postižení. Jeden výkres byl spíše Obraz byl doplněn i přáním: Kéž 
klasického provedení.  naše kroky spojí přicházející Bůh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po výtvarném projevu následovala hy účastníků setkání. Závěr 
promluva P. Romana Dvořáka  tvořila modlitební chvíle při 
z Ktiše o adventu, spojená s postře- svíčkách. Bylo to hezké. pš 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K začátku adventu patří slavnostní V Kaplici jsem hovořil před zapl- 
rozsvěcování vánočního stromu. něným náměstím o adventních 
Strom – symbol lidstva, symbol přípravách. Přečetl jsem příběh 
evoluce, prozářený světlem – je  o stavění betléma, které pomohlo 
pěknou připomínkou Kristova zámě- k usmíření rozvádějících se man- 
ru – vše naplnit světlem lásky. Škoda želů. Kéž by i naše přípravy na 
že to tak nechápou všichni. vánoce měly podobný efekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Rožmitále bylo rozsvícení stromu spojeno s programem v kostele. Zde jsem  bohužel 
nebyl. Součástí programu byla předvánoční hudba v podání zdravotníků z českokrumlovské 
nemocnice. Pak přišly děti, oblečené v andělském úboru a zazpívaly koledy. Další program 
byl venku u vánočního stromu. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V kostelích ještě stromky nerozžíháme – to až o Vánocích. Zapalujeme však postupně svíce na 
adventním věnci a vyjadřujeme tak, že Kristus – Světlo světa postupně přichází do světa i do 
naší duše. Na první adventní neděli někteří přinesli svůj adventní věnec k posvěcení. 

Je dobře, když ho máme ve  
svých rodinách a scházíme se 
u něj ke zpěvu rorátních písní, 
modlitbě, nebo alespoň k popo- 
vídání. Zvláštní atmosféru mají 
také adventní mše sv. - které 
začínáme nyní jen při svíčkách. 
 
V Kaplici byla v listopadu při- 
jata do katechumenátu Kateřina 
Hützfeldová (na snímku vpravo) 
a v Malontech Jiří Štein. Foto 
se bohužel nepovedlo. Modlete 
se, prosím, za ně, ať se dobře 
připraví na křest a vytrvají ve víře. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děti pod vedením paní Peroutové připravují adventní výzdobu. Vyrobily např. prosvětlený 
Jeruzalém (je vystaven v Kaplicím kostele na stolečku na dary). Připravují i vánoční dárky 
pro obyvatele domu pro seniory. Obrázek vpravo připomíná dětskou adventní mši sv., na 
které děti přinesly rozsvícené lampionky. Co připravujeme pro potěšení svých bližních my? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advent je jistě dobou, kdy se má člověk ztišit a zklidnit. Ale z druhé strany je dobou, která má  
člověka přivést k tomu aby se pohnul, aby šel vstříc přicházející spáse. I Panna Maria se v těch 
dnech, kdy čekala narození dítěte, vydala na cestu. Na cestu do hor, aby se setkala se svou  
příbuznou – Alžbětou. Podobně i my se vydáváme 8.12. do hornaté krajiny našich „příbuzných“ 
a sousedů – Rakušanů. I my se chceme setkat – s nimi, s přáteli se kterými cestujeme i se sebou 
samotnými. Věříme, že se na pozadí těchto setkání projeví i přítomnost Pána, který podobně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jako při setkání Marie a Alžběty chce radostně a živě pohnout naším životem, aby přinesl své 
plody. První naší zastávkou byl Weitersfelden (v překladu je to myslím „další pole“), obec 
s tisícovkou obyvatel, kde má tamní farnost asi 15-ti členný sbor, který o slavnosti Neposkvr. 
početí P. Marie zpíval při mši sv.,které jsme se zúčastnili, např. latinské ordináriům. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po mši sv. nás pan farář (rodák z Polska) pozval na malé občerstvení do farního sálu. Pochut- 
nali jsme si na vánočním cukroví a kávě (čaji). Hezký doklad přátelské atmosféry setkání! Díky! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další naší zastávkou byl 
kostel ve Königswiessenu 
s nádhernou síťovou 
klenbou. Ta vytváří přes 
400 polí. Kostel svým 
názvem připomíná  
nanebevzetí Panny Marie, 
a tak snad i klenba jakoby 
svědčila o nebeské kráse 
a také o tom, že „v domě 
mého Otce je mnoho pří- 
bytků“ (Jan 14,2). 
     Chrám jsme si nejen 
prohlédli, ale také využili 
k modlitbě, zpěvu advent- 
ních písní a také ke krátké promluvě o Panně Marii. Ta je obrazem Církve a kdykoliv se 
v teologii mluví o Marii, můžeme myslet i na Církev. I Církev je uchráněna dědičné viny, 
která je spíše stavem, v němž se nachází lidstvo, než vinou. Stavem oddělení od Boha, který 
byl překonán v Kristu, který spojil Boha a člověka svým vykupitelským dílem. A tato 
skutečnost působí i do minulosti, a nejen k Mariinu početí, ale i ke všem minulým generacím. 
 I my jsme z Boží milosti uchráněni dědičné viny (skrze víru, skrze křest) a i my se s celou 
Církví podílíme, (a v plnosti budeme podílet) na nebeské slávě Kristově. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návštěva dalšího poutního místa - Sankt Thomas am Blasenstein, mi připomněla text proroka   
Izaiáše: „Vystupme na horu Hospodinova domu“ Iz 2,3 I my jsme totiž vystoupili na horu, kde 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
je zbudován tamní chrám.  Vystoupit na horu podle 
Naskytl se nám krásný výhled  Izaiáše (40,2) máme i proto, 
do okolí. Podobné je to když abychom hlásali radostnou 
i ve svém životě směřujeme zvěst o Božím příchodu 
k duchovním výšinám, vidíme na svět. Ten máme jako 
pak dále a jasněji. strážní na hoře vyhlížet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kousek od kostela se nachází i nepříjemný pocit, kdy to nešlo ani 
velký kámen, v němž vznikla tam ani zpět a jen díky proplazení se 
trhlina, kterou je možné se protáh- odtud dostal. I toto má duchovní 
nout. Podle pověsti se tím upevňuje poselství: o nezbytnosti pokory a o těs- 
zdraví. Tak to i někteří vyzkoušeli. ných dveřích do Božího království, 
Jeden z nás v oné trhlině zakusil kudy projde jen ten, kdo se všeho vzdá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V kostele, jehož název i oltář Pak začala krátká bohoslužba se  
připomíná Tomášovo setkání zpěvem adventních písní, na níž 
se zmrtvýchvstalým Kristem, promluvil náš evangelický farář  
nás přivítal zdejší pan farář, Daniel Freitinger. Kázal o Janu 
který nám spolu s Květou Lau- Křtiteli. Ano, ten nás jako adventní 
terbachovou něco řekl o kostele. postava vyzývá k obrácení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naše pozornost se pak obrátila k poslednímu cíli naší cesty – klášteru ve Waldhausenu. Je to 
sice již bývalý klášter, ale zvláště jeho nádherný kostel obrací naši mysl ke Kráse všech krás - 
k Bohu. Někteří z nás se zúčastnili koncertu, na němž zaznělo oratorium Mesiáš od G.F.Händela. 

To zachycuje Ježíšův život již od 
proroctví, předpovídajících jeho 
narození, přes smrt a zmrtvýchvs- 
tání po závěrečné Amen z knihy 
Zjevení ap. Jana. Moc pěkné. 
  Na nádvoří stály stánky s věcmi 
kterými bylo možné udělat dru- 
hým radost. Což mnozí využili. 
   Krásně osvětlený kostel nám 
mohl připomenout Izaiášova slo- 
va: „Vstaň rozsviť se, neboť nad 
tebou vzešla Hospodinova sláva“ 
Iz 60,1 Myslím, že i díky tomuto 
zájezdu se tato slova dají vztáh- 
nout i na nás.  

 



·vaha ubytovaného na faře 
 
 

Toto psaní nečti v rozrušení ani v naštvanosti. Najdi si klid v duši, zamysli se, že i 
když je život mnohdy krutý, je to náš život, který jsme si nedali. Pak nám nenáleží si 
ho brát, čí ho ničit. 
 

Bůh nás má rád, jemu na nás záleží. Když upadneme a nevíme kterou cestu zvolit, je 
On stezkou života. On není nenávist, ani utrpení, ale naplnění a odhodlání do života. 
Když stojíme a tápeme, naříkáme, on jedná. A i když si myslíme, že nás nikdo nemá 
rád, je někde v dáli a brečí s námi. Opět si říkáme, není to pravda, ale v zápětí kdosi 
přijde a pohladí nás, řekne vlídné slovo a tak poznáme, že je tu někdo, kdo nás má 
rád, ale ten paprsek zažehl kdosi v dáli... 
 

Je nám zle, když se odhalí pravda, ale je v ní láska, cit a porozumění. Proto se nesluší 
ji zakrývat. Je to cesta jak jít dál. 
 

Proto dnes hledím ke hvězdám a čekám na ten zázrak. Jaký? No přece na ten zlatý 
déšť zamrazení, kde se srdce ohřeje láskou, když se narodí Ježíšek. 
 

Neboj, není to legenda, krásný sen. Vím o čem mluvím. 
Láska a víra o vánocích ožívá v chudé salaši, kde děťátko se narodí. 
 

Miluj, trp, ale vždy odpouštěj. I Ježíš na kříži odpustil. To On je v každém pohlazení 
láskou a světlem. Je rukou co často nevidíme, když opět padáme. 
 

On mě vytáhl, když satan si zuby brousil. Ale On to nevzdal, proto uvěřil jsem a proto 
i Vánoce s nadějí uvítám a děťátku se pokloním. Vím, že není to legenda. 
 

Václav Bárta 

Kvíz                                     řešení z minulého čísla: 1a  2b 
 

 

1. Který papež povolil přijímání eucharistie  
malým dětem (pod podmínkou, že vědí, čím 
 se liší běžný chléb od chleba svátostnébo)? 
a) Pius X. 
b) Jan XXIII. 
c) Pius XIÍ.  
 

2. Jak se nazývá pověřený laik, který má  
povoleno podávat eucharistii při mši?   
a) angelus ; 
 

b) analfabetus   ; 
c) akolyta 
 
3. Slovo hostie vzniklo z latinského 
slova HOSTIA. Co toto slovo 
znamená? 
a) oběť 
b) pokrm 
c) beránek 



Humor   
☺ Americký pastor k dětem: “Děti představte si, že v Africe není třeba na sta a 
sta kilometrů ani jedna škola pro ubohé děti. A teď už víte, proč máte vybírat 
peníze.” “Abychom odjeli do Afriky!” 

 

☺  

 

(kreacionista= ten,                                                        
       který věří v přímé 

stvoření člověka bez 
evoluce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ Babička: "Modlíš se každý večer?"  
Vnuk: "Samozřejmě, babi."  
Babička: "A každé ráno?"  
Vnuk: "To ne. Přes den se nebojím." 

☺ Zbožná stará pani po válce: -Bůh nám byl velmi milostivý. Stále jsme se modlili a 
tak všechny bomby dopadly na opačný konec města.   

 
 



Z farní matriky:    

 

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 
 

 
 

Citáty: 

 

 

 

 
z knihy Tomáše Halíka: Chci abys byl 

 
Křesťanem se nestává ten, kdo si myslí, že Bůh je, nýbrž ten, kdo uvěřil, že 

Bůh je láska. 
 

Boží skrytost je dnes patrně první slovem, jímž Bůh promlouvá (nebo 

přesněji: mlčí, neboť i mlčení je významnou formou komunikace) k těm, kteří 

se po něm ptají. Není proto příliš překvapující, že mnozí ztrácejí trpělivost 

čekat na druhé slovo; stávají se ateisty nebo agnostiky, Žijeme v kultuře 

netrpělivosti. 
 

Opravdu milujeme to, čemu jsme schopni dát přednost před já. Milovat 

znamená dát milovanému první místo. 
 

Je dostatek světla pro ty, kteří si z celé duše přejí Boha spatřit, a dostatečná 

tma pro ty, kdo mají opačné přání.                 B. Pascal 

 

Kaplice:    
  

Křty: Poh řby:  

  1.12. Michal Foitl   9.11. paní Živčáková  

 19.11. Milan Benda  

Pohorská Ves    
Křty: 

22.11. Dominik Siklenka  

10.11. Jan Brunclík 28.11. Josef Machka  

 29.11. Antonín Tóth  

 30.11. Antonín Ballák  



                 
                                                                                                
 

                                i   a prodejna v Kaplici informuje: 
 

           Eduard Martin – JE TU PŘECE JEŽÍŠEK  
 

Knížka upozorňuje na stálou přítomnost lásky, která nejenom o vánocích dokáže oslovovat, 
zbavovat osamělé samoty, opuštěné opuštěnosti a bezradné jejich zmatků. Celý rok může trvat 
vánoční nálada, celý rok můžeme rozdávat naději a lásku.     
 
           Mike Beaumont – ABC – JEŽÍŠOVA ŽIVOTA                                        

Ti, kteří respektují Ježíše jako zajímavou historickou postavu, učitele a proroka, ale nemají 
třeba velkou důvěru k církevním naukám o Ježíšovi se zde civilní formou dozvědí čemu a proč 
křesťané věří.   
                                  
            Tomáš Halík – CHCI, ABYS BYL                         

 

Autor v této nové knize, která vyšla nyní, píše především o křesťanské lásce, což vyjadřuje 
název knihy. Ale zamýšlí se v ní i nad opačným postojem vůči Bohu: Chci abys nebyl.                                                                        
 
            Marie Noëlová – VÁNOCE STARÉHO VELBLOUDA a další povídky. 

 

V každém z poetických příběhů najdeme prostotu a čistotu stylu i srdce. Všechny postavy, 
vážné či veselé, vás jistě zaujmou a některé dost možná i dojmou.                                                             
 
    Leena Laeová, Roma Bishopová – VÁNOCE - BIBLICKÉ PŘÍBĚHY HROU 

 

Četba příběhů, hledání rozdílů mezi obrázky, počítání i vybarvování. To všechno můžete 
zvládnout v této knížce plné her a úkolů.     
                                                                                                                                                                                                                                                             
 

          Lois Rocková – VÁNOČNÍ PŘÍBĚH PRO NEJMENŠÍ                  
 

V knížce najdete jak příběh o narození Ježíše, tak i hry a úkoly. Do obrázků se dolepují i 
samolepky. Určeno dětem ve věku od 3 let.                                                                                                                                                                                               
 

         Sophie Piperová - BIBLE NA DOBROU NOC  
 

Nejznámější biblické příběhy pro nejmenší s veršovanými modlitbami inspirují ke chvilce 
ztišení na závěr rušného dětského dne.        
                                                                                                                                                                                                                                        
  

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 
 

 

���  VÝBĚR Z VÁNOČNÍHO PROGRAMU (úplný vyjde v neděli 23.12.) 
 

 zpovídání půlnoční bohoslužba dětská besídka 
Kaplice So  22.12.          15-16.30h 

NE 23.12.          14-16h 
24h mše sv. po 24.12. od 14h 

Blansko neděle 23.12.     16.30-17h 22h mše sv.  
Omlenice čtvrtek 20.12.     16-18h 22h bohosl. slova ne 30.12. od 15h 
Rožmitál sobota 22.12.     16.30-17h 15h mše sv. st  26.12. od 15h 
Dolní Dvořiště viz Rychnov 20.30h mše sv. so 29.12. od 16h 
Rychnov n.M. ne 23.12. od 11.15 -- so 29.12. od 14h 
Malonty  úterý 18.12.       16-18h 16.30h mše sv. so 29.12. od 10h 
 

V Kaplici bude v sobotu 22.12. zpovídat otec Ruslan Zassiedko a to v malém 
kostele. 

Dětské besídky jsou setkáním u jesliček se zpěvem koled, zváni jsou tedy i dospělí! 
 

��� EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY se v lednu uskuteční takto: 
Neděle 13.1. od 9.30 ve sborovém domě Archa CČE Kaplice (ev. bohosl., káže 
P.Šimák) 
Neděle 20.1. od 9h v kostele Sv. Petra a Pavla v Kaplici (řec. liturgie, káže R. Zassiedko) 
Neděle 27.1. od 9.30 v kostele Sv. Petra a Pavla v Kaplici (ekum. ritus, káže D.Freitinger) 
 

��� KŘESŤANSKÝ PLES se opět uskuteční v Kaplici v sále restaurace Slovanský 
dům a to v sobotu 9. února od 20h. Prosíme o pomoc s přípravou, se sháněním 
sponzorů a také o dary do tomboly, které můžete přinést do sakristie kostela nebo do 
farní knihovny v Kaplici. Předem děkujeme. 
 
 

��� SIVESTR PRO MLÁDEŽ NA KTIŠI: 28. prosince - 2. ledna opět proběhne 
na Ktiši oslava Silvestra. Je možné přijet i na kratší dobu. Čeká zde, spousta her, 
zábavy, modlitby a všeho, co ke správnému ukončení roku patří... Přihlášky zasílejte 
na dczm@bcb.cz do 27. prosince. Doporučený příspěvek na den: 100,-Kč. Na 
Silvestra 200,- Kč. 
 

Kaplice 
 

��� KONCERT ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ OD J.J.RYBY se bude konat 
v pondělí 17.12. od 19h v kostele sv. Petra a Pavla. Zpívat a hrát bude Chrámový sbor 
Velešín. 
 

��� PŘEDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SV ĚTLA se uskuteční v kostele sv. Petra a 
Pavla v pátek od 18.30h. 
 

��� DĚTSKÁ BETLÉMSKÁ SCÉNKA se zpíváním koled se uskuteční na Štědrý 
den od 14h v kostele sv. Petra a Pavla 
 

��� DĚTSKÁ MŠE SV. bude v úterý 1. ledna od 9.30h 



 

Kaplice 
 

��� VÁNOČNÍ KONCERT se uskuteční v kostele sv. Petra a Pavla ve čtvrtek 
27.12. od 17.30. Zpívat bude Pěvecký sbor Kaplice. 
 

��� EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA   se bude konat ve středu 2.1. od 18h 
v katolické faře. Probírat budeme 2. (3.) přikázání Desatera. Každý zájemce je zván. 
 

Malonty 
 

��� PŘEDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SV ĚTLA  se uskuteční v sobotu 22.12. od 
19h na návsi.  
 

Pohoří na Šumavě 
 

��� TROUBENÍ NA ŠTĚDRÝ DEN 24.12. se v kostele P. Marie Dobré rady bude 
konat od 23 h.  
 

��� VÁNOČNÍ PROGRAM se zde bude konat ve středu 26.12. od 14h. Mše sv. 
(česko-německá) se bude konat od 15h. Bude ji sloužit P. Šimek ze Želiva. 
 

PROSINEC 2012 

NEDĚLE 16.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ žaltá ř 3.t. 

17.- 24.12. předvánoční týden, mešní texty z příslušného dne 

Sobota 22.12. Výročí posvěcení katedrály v Č. Budějovicích svátek 

NEDĚLE 23.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ žaltá ř 4.t. 

Pondělí 24.12. Štědrý den  

Úterý 25.12. NAROZENÍ PÁNĚ slavnost 

Středa 26.12. Sv. Štěpána, prvomučedníka svátek 

LITURGICK› KALEND¡ÿ a INFORMACE 

Čtvrtek 27.12. Sv. Jana, apoštola a evangelisty svátek 

Pátek 28.12. Sv. Mláďátek, mučedníků svátek 

NEDĚLE 30.12. Svátek SVATÉ RODINY žaltář 1.t. 

LEDEN 2013 

Úterý   1.1. MATKY BOŽÍ PANNY MARIE slavnost 

Středa   2.1. Sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů památka 

NEDĚLE   6.1. Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ žaltář 2.t. 

NEDĚLE 13.1. Svátek KŘTU PÁNĚ žaltář 3.t. 



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 – ST 2.1. u kat.  
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:  8.1.2013 17h 

 

 OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara  

 NEDĚLE 
mše svatá 
/ boh.slova 

8 h  
v kostele 

Setkání na fa ře:  Čt 1-2x za měsíc, 
nyní:  10.1.2013 

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:  
30.12.a 6. a 20.1. 

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

nyní: 
? 

19.15-l 
18.15-z 

 

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

1x za 14 dní 
mše svatá  
nyní: 23.12.+13.1

11.15 
Setkání v17/18h  
Pondělí: ?  1. SO v měsíci: mše v 17h  nyní : 5.1. 

 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: 19.1. 

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: 2. NE v září od 14.30h 

- Pondělí velikonoční: 15h mše sv. /ost. nepravidelně 
- září- 2.sobota a neděle: česko-něm.poutní oslavy  

 

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 K aplicka 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  16.12.2012 



Úmysly apoštolátu 

                                    modlitbymodlitbymodlitbymodlitby    
 

                           na měsíc prosinec 2012 
 

Úmysl všeobecný:   Aby přistěhovalci po celém světě byli 
přijímáni s velkorysostí a opravdovou láskou, zvláště 
křesťanskými komunitami. 
 

Úmysl misijní: Aby se Kristus zjevil celému lidstvu světlem, 
které září z Betléma a zrcadlí se na tváři jeho církve. 
 

Úmysl národní:   Aby se naše rodiny působením Ducha Svatého stávaly společenstvím 
víry, naděje a lásky. 
 

Úmysly farní:  Prosíme za všechny návštěvníky našich kostelů v Adventě a o 
Vánocích, kéž prožijí oslovení Tvou přítomností, Pane, a my jim dokážeme vytvořit 
pěknou duchovní atmosféru 
 

● Prosíme za děti, zvláště za ty, které se budou účastnit besídek u jesliček, aby si 
odnesly v srdci Ježíše do svých domovů 
 

● Prosíme za všechny osamělé, aby i oni pocítili lásku svých bližních a něžný dotek 
narozeného Ježíše 
 

● Požehnej, Pane, schůzky dětského sboru, který zpívá a hraje při dětských 
bohoslužbách i schůzky všech dětských společenství a jejich vedoucím 
 

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

● Děkujeme Ti, Pane, za vše dobré co jsme prožili v uplynulém roce a prosíme Tě o 
požehnání a vedení v novém roce 

 

● Požehnej, Pane, činnost Charity Kaplice a dej ať na přímluvu a dle vzoru sv. 
Anežky se do charitativní práce zapojí co nejvíce lidí z opravdové lásky 
 

● Prosíme tě, Pane, za všechny lidi na ulicích, dej ať najdou vhodné místo bydlení 
 

● 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 
 

● 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.  


