
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bratři a sestry! 
Opět Vás zdravím prostřednictvím našeho Farního listu. Ten dnes obsahuje 

především údaje o hospodaření v našich farnostech, statistiku a hodnocení uplynulého 
roku. Byl bych rád, kdybyste si to prostudovali a pak také přišli na schůzky farních 
rad i se svými postřehy a návrhy k životu ve farnosti. Termíny jsou v rubrice 
Informace. 

Prožíváme nyní dobu postní – dobu duchovní přípravy na Velikonoce. Začali 
jsme ji ve znamení popela, který nám připomíná, co po nás zbude, pokud svůj život 
nespojíme s Kristovým. Nechceme přece, aby tu po nás zbyl jen popel! Zamysleme se 
nad tím, co zde zanecháme. Měli bychom se snažit o to, co nepomíjí – a tím je láska.  

Mezi tradiční postní úkoly patří sebezápor a dar potřebným. To se opět 
spojuje v jedno v Charitní akci „Postní almužna“ Stejně jako vloni si můžeme vzít 
v kostele papírové pokladničky a doma do nich střádat peníze uspořené na věcech, či 
jídle, které jsme si odřekli. Výtěžek 
chceme poskytnout dívce z Indie – 
Joyce, kterou máme v tzv. „Adopci na 
dálku“. 

Snažme se také udělat si čas na 
duchovní četbu a na rozjímání křížové 
cesty – ať už v kostele nebo doma. Texty 
jsou k dispozici i ve farní knihovně. 
Cílem je víc se sjednotit s Pánem. 

Přeji Vám i sobě, abychom se 
v této době učili od Krista umírat sobě, 
abychom s ním mohli prožít i své 
vzkříšení.          P. PavelP. PavelP. PavelP. Pavel                              pohled do kostela v Kaplici na Popeleční středu 
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Přátelé, 
zkusme si na pozadí nedělních textů letošní postní doby vytvořit 
jakousi osnovu postní duchovní obnovy, jakési výzvy a úkoly 
postní doby: 
 

1. NEDĚLE POSTNÍ – PŘIJETÍ SVÉHO ŽIVOTA A MÍSTA V N ĚMŽ ŽIJI 
 

V 1. čtení slyšíme Izraelity: „Bůh nás přivedl na toto místo a dal nám tuto zem“ 
 

Zamysli se nad tím co všechno ti Bůh daroval-život, blízké lidi, přírodu, pokrm, místo 
kde bydlíš, víru … a děkuj za to. Uvědom se však, že i to těžké v čem žiješ, je tvůj 
prostor, který máš naplnit. I když je to poušť – je to tvůj úkol ji zúrodnit, i když na 
tebe útočí nepřátelé – svůj životní prostor si musíš bránit. Ten je především v tvém 
nitru a bráníš jej láskou.  
 

Ve 2. čtení nám apoštol Pavel říká: „Žádný, kdo v něj věří, nedojde hanby“ 
 

Svůj životní prostor musíš tedy naplnit i Ježíšovou přítomností – skrze modlitbu, 
skrze četbu Písma a jiné duchovní četby. Jen tak svůj životní prostor ubráníš proti 
sobectví, konzumismu, zesvětštění a hříchu. 
 

Evangelium nám říká, že Duch Ježíše vodil po poušti. I to je tvůj životní prostor. 
Je to místo samoty a naslouchání Bohu. Odcházej tedy do samoty. Je to ovšem i 
prostor vyprahlosti a pokušení. I to patří k životu. Budeš-li procházet vyprahlostí, 
může tě to naučit být odkázán jen na Boha, může tě to naučit nesobecké lásce, protože 
bez hezkých pocitů a zážitků je těžké milovat – ale je to pak důkaz obětavosti. 
V pokušení máme zase příležitost Bohu dokázat, že je nám přednější než hřích. 
Přijměme tedy i tento prostor za svůj. 
 

2. NEDĚLE POSTNÍ – BOŽÍ PŘÍSLIBY A OCHUTNÁVKA NAPLN ĚNÍ 
 

V 1. čtení slyšíme „Bůh vyvedl Abráma ven a pravil: Pohlédni na nebe..“ 
 

Také tebe chce Bůh vyvést ze tvých chmur, tvé všednosti, tvého hříchu: Pohleď na 
štěstí, které je pro tebe připraveno, je to štěstí mé lásky k Tobě. Zamysli se nad tím, 
jak tě Bůh má rád. On nám slibuje přátelství a pomoc. A ukazuje nám cestu života. 
Zkus si promyslet, co od tebe ještě Bůh očekává. Zkus si udělat vizi pro nejbližší 
dobu, náčrt obrazu, který bys chtěl svým životem namalovat. Udělej si i vizi pro delší 
čas a své životní kroky svěř Pánu. 
 

Ve 2. čtení nás podobně vyzývá apoštol Pavel: „My máme svou vlast v nebi“ 
Nebe zakoušíš ve svém nitru, zakoušíš-li lásku. Zkus se v hlubší modlitbě – modlitbě 
ticha ponořit do hloubky své duše, kde na dně spočívá pramen lásky – Bůh. 
 



Evangelium mluví o chvíli nebe na zemi, o zjevení božské slávy Kristovy učedníkům. 
 
I nám Pán občas přichystá podobný zážitek. Je to důležitá posila pro zvládání 
těžkostí. Věřme, že přijde. 
 
3. NEDĚLE POSTNÍ – BŮH OSVOBOZUJE ZE ZLA A H ŘÍCHU 
 
V 1. čtení Pán praví: „Vid ěl jsem bídu mého 
lidu…sestoupil jsem, abych jej osvobodil.“ 
 

Bůh se zjevuje v hořícím trní. Trní to jsou 
všechny mé slabosti a hříchy. Nyní přichází 
Milosrdný Bůh, který na pozadí mé bídy zjevuje 
oheň své lásky. Spaluje v ní mé nevěrnosti, 
osvobozuje mne od nich a posílá mne, podobně 
jako Mojžíše, osvobozovat druhé. Byl-li jsem sám 
osvobozen, musím se snažit osvobozovat i druhé! 
 
2. čtení nás varuje před reptáním, když připomíná odstrašující příklad reptajících 
Izraelitů na poušti, kteří byli pobiti andělem zhouby. 
 

Přílišná kritika a nespokojenost skutečně ubíjí: nás i druhé. Jistě si můžeme někdy  
ulevit a svěřit se se svými negativními pocity a myšlenkami. Neměli bychom v nich 
ale zůstávat. Všímejme si především toho dobrého v našem životě i u bližních a 
pak nepropadneme zhoubnému negativismu. 
 
I evangelium nejprve uvádí varující příklady o neštěstích s výzvou Kristovou: 
„Neobrátíte-li se, podobně zahynete.“  Je třeba se obrátit čelem k Bohu i k našim 
bližním. Smířit se. Odpustit. Pan nechce to, co je pokaženo, vyhazovat. Chce to 
opravovat!  
 

4 NEDĚLE POSTNÍ – NOVÝ ŽIVOT 
 
V 1. čtení Pán říká: „Dnes jsem z vás odvalil 
egyptskou hanbu“ 
 

Děkuj mu za odpuštění, ale zamysli se, jak se Bohu 
odvděčit. V čem bude tvůj život nový? 
 
Ve 2. čtení Pavel uvádí: „Když se někdo stal 
křesťanem, je to nové stvoření“ 
Jak budu tedy lépe žít své křesťanství? Jak se víc 
zapojím do života církve, farnosti? 
 
 



 
 
 
co se nám podařilo:   

- zachovat konání velikonoční večeře na faře  
- udržet putování na Dobrou Vodu (každý měsíc) 
- zorganizovat poutní slavnost s vycházkou ke  

kapličce, malým koncertem a pásmem hudby  
a poezií v kostele 

- udržovat pěknou výzdobu a úklid v kostele (zvl. díky kostelnici Hance Petrouškové) 
- vymalovat spodek kostela, instalovat zrestaurovaný  

boční oltář P. Marie 
- uspořádat křest dospívajícího chlapce Vojty  

 

co se nepodařilo:  
- pokračovat ve scházení se na faře (dle domluvy  

se bude jezdit na společenství do Kaplice, ale 
zatím se nezdá, že by byl zájem) 

- pořádat táboráky a jiná setkání pro děti 
- zvýšit počet účastníků nedělních bohoslužeb  
- zkulturnit bydlení pro ubytované na faře 

 

výhled – budeme se snažit 
- usilovat o to co se nepodařilo 
- uspořádat varhanní koncert a prohlídku kostela 
- pořádat program v domě s pečovatelskou službou 

finanční situace: 
- půjčky farnosti byly splaceny díky vrácenému 

přeplatku za el. proud na faře 
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ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
počet lidí 
v kostele 

1995 - - 1 - - - 20 
1996 1 - - - - - 20 
1997 4 - - - - - 16 
1998 3 1 3 2 - - 20 
1999 1  1 -   15 
2000   3 1   14 
2001 - - 2    14 
2002 1      14 
2003   1    12 
2004       12 
2005   1    15 
2006   3    17 
2007    2   15 
2008   1    15 
2009   3    10 
2010   3    8 
2011 2  1    8 
2012 5 1     8 

 



BLANSKO hospodaření rok: 2009 2010 2011 údaje v tisících Kč 2012 
zůstatek k 1.1. 6,9 22,7 0,5  9,5 

PŔÍJMY 
Sbírky     
zůstávající: 

14,8 
12,4 

21,6 
19,2 

12,8 
10,5 

 
12,4 
11,2 

 09-dary, 11-na nouz.ubytované 0,5  5,5   
Příspěvky na opravy: Ministerstvo 
biskupství  
kraj 

0,0 
20,0 
85,0 

85,0 
15,0 
0,0 

91,0 
15,0 
 

 
70,0 

 
 

nájemné 1,1 1,1 0,0  1,7 
půjčka přijatá, 09-Rož 38,3 16,4    
ostatní příjmy      
splátky půjček 09-Mal 10,9 1,5   17,5 
PŘÍJEM CELKEM  170,6 140,6 124,3  101,6 

VÝDAJE 
bohoslužebné 0,4 0,4    
opravy- kostela      0,7 
- restaur.boč.oltáře 121,5 99,9 101,2  77,8 
-09 osvětlení chodby v kostele 2,0     
- 09-sakristie 1,0     
- fary     1,8 
- občerstvení pro brigádníky     0,9 
daně  (z nemov.) 0,7 1,1 1,1  1,1 
elektřina kostel 3,4 7,3 4,8  3,2 
fara: elektřina+voda+topení 62,0 51,4 43,7 vo-4,1; el.49,3; uhlí. 24,3 ;77,7 
úhrada ubytovaných (odečíst) -59,9 -45,0 -44,0  -114,5 
přeplatek za el. na faře (odečíst)     -56,4 
10-odhad nemovitosti  3,1  servis zabezp.zařízení 2,1 
pojistné  3,4 3,3  3,3 
nádobí   0,6 na opravu služ. auta 2,3 
barvy, vis. zámek   0,9 zvonek, zámek 0,6 
varh. koncert  5,0   
doprava na pouť  2,0    
vyčištění septiku 6,0    1,9 
občerstvení 0,6 0,8 0,3   
ostatní 0,4 0,5   0,2 
úhrada společné režie do Kaplice 10,0 12,0 0,0  18,0 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,4 2,4 2,3  1,2 
do fondů na biskupství-havar.+stav. 1,0 1,0 1,0  1,0 
půjčka vydaná 3,3 17,5    
splátky půjček     60,0 
VÝDAJE CELKEM  154,8 163,3 115,3  82,9 
závazky celkem 49,0 65,4 65,4  5,4 
pohledávky 1,5 17,5 17,5  0,0 
zůstatek k 31.12. 22,7 0,5 9,5  28,2 
 



 
 
 
 
co se nám podařilo:   
- několikrát v roce uskutečnit mariánské 
pobožnosti   
- uskutečnit pěknou vycházku ke kapli 
- uspořádat poutní setkání rodáků a zpívání 
s rodinou Talířovou 
- získat dar na částečné pokrytí dluhu (za 
opravu varhan) 
 

co se nám nepodařilo: 
- uspořádat koncerty 
- lépe uspořádat českou pouť 
 

výhled – budeme se snažit: 
- pořádat koncerty 
- pokračovat v konání mariánsky zaměřených 
bohoslužeb (májová, růženec…) a nejlépe 
s účastí sousedů z Rakouska 
- navázat lepší vztahy s německy mluvícími 
rodáky 

 

OBŘADY: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
křty 1  1     
svatby  1      

HOSPODAŘENÍ 

údaje v tisících Kč 
2008  2009 2010 2011  2012 

zůstatek k 1.1. 0,0 0,3 2,0 0,2  0,7 
Sbírky     0,0 10,3 4,0 3,2  1,0 
Příspěvky na opravy – varhan kraj 24,5      
přijatá půjčka 26,4 8,5     
dary  0,3  0,1 3,0  5,0 
PŘÍJEM CELKEM    51,2 18,8 4,1 6,2  6,0 
opravy varhan  50,0 2,4     
daně  (z nemov.) 0,1 0,1 0,1 0,1   
elektřina kostel 0,8 0,5 4,8 0,8  1,3 
ostatní výdaje  0,1 0,2    
 - razítko  0,2     
poplatky bance  0,8 0,8 0,8  0,8 
splátky půjčky  13,0  4,0  4,0 
VÝDAJE CELKEM  50,9 17,1 5,9 5,7  6,1 
závazky celkem 26,4 21,9 21,9 17,9  13,9 
pohledávky 0 0 0 0  0 
zůstatek k 31.12. 0,3 2,0 0,2 0,7  0,6 



 
 
 
co se nám podařilo: 

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

- opět uspořádat křesťanský ples (díky hl. 
slečně Králové)                            

- uskutečnit postní sbírku na adopci na 
dálku                                                                                   průvod k oltáři 

- zpestřit postní dobu výměnou kněze na jedné nedělní bohoslužbě (byl zde P.  Ondřej 
Urbisz) 

- pokračovat v tradici velikonočních večeří na Zelený čtvrtek a modlitbě 
v Getsemanské zahradě (s promítáním meditativních obrazů) 

- pokračovat ve výtvarném kroužku dětí na faře (díky pí. Peroutové), který např. 
vytváří výzdobu oltářů na Boží Tělo 

- připravit několik večerů poezie s poslechem duchovní hudby 
- na společenství začít s probíráním církevních dějin 
- vymalovat sakristii v kostele sv. Floriána a několik místností na faře (Luboš Beran) 
- uspořádat Noc kostelů 
- organizovat akce pro děti (pobyt na Ktiši, a další)  
- zorganizovat pouť na Svatý Hostýn a Svatý Kopeček 
- oslavit poutní slavnost apoštolů Petra a Pavla s odpoledním  programem pro veřejnost 

(hudba, dětské divadelní představení, dětské soutěže) – ve spolupráci s Městem 
Kaplice 

- uspořádat Farní dovolenou (týden společně prožitý na Šumavě)  
- podruhé uskutečnit Svatohubertskou mši sv. pro myslivce 
- uspořádat přijetí a občerstvení pro německy mluvící rodáky (díky za pomoc všem, 

kteří připravovali občerstvení) 
- uspořádat IV. Farní den – setkání farníků z celého našeho obvodu (Kaplicka) a 

obohatit ho promítáním o Setkání mládeže ve Žďáře a přednáškou gen. vikáře 
plzeňské diecéze P. Žákem 

- zorganizovat přípravu na biřmování i samotné biřmování na Sv. Kameni s odvozem 
našich farníků autobusem 

- uspořádat ekumenickou adventní pouť – po kostelech v Rakousku 
- udržet pěkný počet dětí na náboženství (29) – díky katechetce Štěpánce 
- zdokonalovat internetové stránky farností 
- rozšířit dětskou hudební skupinu pro doprovod dětských mší sv., která zároveň 

funguje jako společenství vedené Kristýnou Perausovou 
- dále provozovat farní knihovnu a prodejnu (díky paní Mazancové) a rozšiřovat 

knihovní fond 
 

co se nepodařilo:    (je to podobné jako loni) 
- zavést opět farní vycházky a výlety (ujme se toho někdo?) 
- přitáhnout více dětí na bohoslužby (bylo by dobře použít při dětských bohoslužbách 

více dramatických prvků) 
 



- zvýšit počet ministrantů 
- více využívat klubovnu pro děti na faře 
- zvýšit počet účastníků biblických hodin  
- zvýšit počet členů chrámového pěveckého sboru  
- zorganizovat ekumenické sportovní utkání 
- zajistit větší účast dětí na táborácích na faře 
- nezvyšovat zadluženost farnosti 
- uspořádat setkání biřmovaných v uplynulých 

letech                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              foto z dětského představení o pouti 
výhled - budeme se snažit: 
- napravit to co se nepodařilo (viz výše)  
- uspořádat na podzim kurs víry pro zájemce i pro 

zájemce o biřmování 
- opravit střechu hlavní budovy fary (už se dělají 

přípravy) 
- uspořádat opět pobyt dětí na Ktiši a získat děti 

pro letní křesťanský tábor v P. Vsi 
- znovu budeme konat společnou dovolenou 

farníků, tentokrát na Moravě 
- zorganizovat poutní zájezd na Velehrad                                foto z farní dovolené 
- vytvořit společenství manželů a rodin 
- vytvořit společenství ministrantů ze všech našich farností 
- zlepšit hospodaření farnosti a získat více finančních prostředků 
- znovu uspořádat Farní den, již máme přislíbenou účast manželů Poláčkových, kteří 

promluví na téma manželství a výchova v křesťanské rodině  
- uspořádat opět 1. sv. přijímání dětí 
- do programu poutních oslav vložit i krátké duchovní slovo 
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ROK křty svatby poh řby svátost 
nemocných 

první 
přijímání 

děti na 
náboženství 

počet lidí 
v kostele 

1996 24 8 22 1 13 54 140 
1997 20 3 25 2 10 37 120 
1998 16 9 27 14 7 31 130 
1999 16 3 41 2 20 51 130 
2000 25 2 32 2 8 31 130 
2001 26 2 31 1 8 30 125 
2002 15 2 30 1 3 29 125 
2003 18  33 2 3 ? 125 
2004 12  26 1 7 ? 100 
2005 18  33 3 4 35 110 
2006 34 9 20 2 5 33 110 
2007 42 5 23 4 8 39 110 
2008 20 3 22 3 - 35 110 
2009 24 2 18 1 6 32 100 
2010 14 2 20 19 - 32 90 
2011 20 2 8 3 2 33 90 
2012 18 8 30 12 5 28 90 



KAPLICE hospodaření rok: 2010 2011 2012 Poznámky k r. 2012:  
zůstatek k 1.1. 5,4 9,7 1,3  

PŘÍJMY 
Sbírky: vybrané celkem 
zůstávající kurzívou: 

80,4 
64,7 

87,7 
77,9 

97,6 
84,9 

průměrná nedělní sbírka 1,3 

dary 2011 na ples 5,7; na katech.9,7 15,4 23,0 26,3 na katech.9,9; na děti 7,9, 
příspěvky – 2011 obec:36,7;  Min.55  91,7 45,0 od kraje (na rest.oltáře) 
příjmy z plesu (bez nákladů) 17,2 22,2 1,6 čistý zisk (příjmy 19,4) 
nájemné 7,8 7,2 5,4  
půjčka-mezifarní  (příjem peněz) 59,0 76,7 28,0  
splátka poskytnuté půjčky  4,0 5,0  
PŘÍJEM CELKEM  179,8 312,5 208,9  

VÝDAJE:  
bohoslužebné 21,9 24,9 25,7 svíce, víno, hostie, květiny 
opravy kostela 2011: oltář sv. Linh.  100,9 85,0 rest.oltáře 75; okapy 10 
opravy fary a zařízení  2010 
3,3hasíc. přís. 1,2-káry; 1,9 komína; 
1,9 kotle 

15,7 0,5 12,8 
malování sakristie 0,2 
malování na faře 0,6; okno 0,2 
opravy kotle 11,8 

elektřina kostel 15,9 14,3 17,2  
fara: el.,plyn,voda,topení 121,5 133,5 110,8 el:50; vo:13,9; topivo:46,9 
obyvatelé fary zaplatili:(odečíst!) 116,4 118,0 127,8  
náklady na ples 18,8 19,4  náklady 17,8;  ost. výše 
Pouť a farní den  15,1 8,1 5,6  
telefon+poštovné 23,0 21,4 20,3  
provoz kopírky+kancel. potřeby 22,1 18,2 16,8  
katechetický projekt       9,7   
různé věci:  
 

3,9 0,8 17,3 
tiskárna 5,2; koncerty 7,4; 
dárky 3,7; režie st.technika 1,0 

knihy a kazety 2010:13,7+7,4 dárky 21,1 35,8 19,0 dárky 4,6; knihovna 5,2 
časopisy 7,4 7,0 10,4  
občerstvení – farní akce 5,5 0,8 3,1 táborák, vel. večeře, ekum. s. 
pojistné 0,2 5,5 4,9  
děti Ktiš+zájezdy (2011:5,1+0,9) 1,4 6,0 4,5  (Ktiš 9,2; zájezdy přebytek 4,7)
dárky + charitativní výdaje (adopce) 6,4 4,9 7,7 char.dary: 1,7; adopce 6; 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 15,7 6,7 12,7  
do fondů na biskupství-havar.+stav. 5,1 5,1 5,1  
drobné věci   3,8 např.konvice, zámky,žárovky 
výdaje ostatní (2011-daně a popl.2,2) 6,8 6,4 12,2  daně 1,2; rozhl.popl.0,5 
    květiny 1; kanc. potřeby 0,4 
splátky půjček 7,3 55,0   

  podíly okol. farn. na režii (odečíst!) 44,0 46,0 58,0  
VÝDAJE CELKEM  175,4 320,9 209,1  
závazky (půjčky přijaté) celkem 604,2 595,9 623,9  

pohledávky (půjčky vydané) celkem 22,9 18,9 13,9  
zůstatek k 31.12. 9,7 1,3 1,1  
 



 
 
 
 
 
 
 

co se nám podařilo: 
- i z této farnosti se zúčastnili bratři a 
sestry udílení svátosti biřmování 
- uspořádat  vánoční besídku u jesliček 
- konat velikonoční večeři 
- dvě děti se účastnily farní dovolené  
- pokračovat s opravou pláště kostela (byla dokončena západní strana) 
 

co se nám nepodařilo: 
- udržet pravidelné schůzky společenství 
- zorganizovat o poutní slavnosti koncert, který by přitáhl lidi 
- vytvořit přitažlivější podobu „půlnoční“ mše sv. o Vánocích  
 

výhled – budeme se snažit: 
- uskutečnit to co minulý rok nevyšlo (zvl. obnovit schůzky ve společenství) 
- obnovit setkávání u táboráku 
- uspořádat l. sv. přijímání 
- konat v kostele i přitažlivý kulturní program 
- pokračovat v opravě pláště kostela 
 

statistika: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROK křty svatby pohřby 
Svátost 

nemocných 
První  
přijímání 

Děti na 
náboženství 

Počet lidí 
v kostele 

2005 5  1    15 
2006 6  3  5  15 
2007   1  1  15 
2008 1  3    15 
2009 1  3    15 
2010 8  3    15 
2011 4 1   2  15 
2012 1  1    15 

  



 
 
 
 
 
 
 

D. DVOŘIŠTĚ hospodaření r 2009  2010 2011   údaje v tisících Kč 2012 
poznámky k r. 2009+2010+2011    pozn.k roku 2012  

zůstatek k 1.1. 41,5 11,9 1,3  2,7 
PŘÍJMY 

Sbírky     10,6 11,8 11,4  9,7 
 zůstávající sbírky 4,8 11,3 8,7  7,7 
prům. nedělní sbírka (bez mimoř.) 0,24 0,43 0,4  0,37 
Příspěvky na opravy- Ministerstvo 

Obec 
500,0 
100,0 

500,0 
100,0 

630,0 
100,0 

 
420,0 
100,0 

úroky na běžném účtu 0,4 0,8   0,6 
splátky půjček 12,0     
dary     1,0 
PŘÍJEM CELKEM  623,0 612,6 741,4  531,3 

VÝDAJE 
bohoslužebné 0,9 0,1    
opravy kostela 600,1 600,0 730,0  502,1 
opravy ostatní (10-varhan) 0,3 5,6  postřik proti červot. 2,7 
daně  (z nemov.) 0,0 0,0    
elektřina kostel 1,8 2,3 2,2  2,9 
plyn kostel 1,0    0,4 
poplatek na Katastru   0,4  0,3 
občerstvení  0,2 0,5 1,3  0,6 
09-tapeta na skříňku, 12-ohřívač 0,8  0,6   
cestovné-náklady na dopravu 4,2 2,0    
09-razítko,  0,2   látka na oltáře 0,4 
09-tabule na čísla 0,3     
poplatky bance 0,3 0,1 0,1  0,2 
09-postní sbírka,  1,2  0,4   
úhrada společné režie do Kaplice 0,0 11,0 2,0  7,0 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 4,6 0,5 2,7  2,0 
do fondů na biskupství-havar.+stav. 0,7 0,7 0,7  0,7 
ostatní výdaje 1,1 0,4   0,1 
půjčky vydané 35,0     
VÝDAJE CELKEM  652,7 623,2 740,0  519,4 
závazky celkem 0 0 0  0 
pohledávky 281,1 281,1 281,1  281,1 
zůstatek k 31.12. 11,9 1,3 2,7  14,6 



 
 
 

 
co se nám podařilo: 
- pokračovat v hodinách náboženství a v pobytech 
dětí na Ktiši 
- pokračovat ve scházení se ve společenství, kde se 
konají i biblické hodiny a promítání, pokračujeme 
v cyklu z dějin církve 
- uskutečnilo se 1. přijímání dětí (5 dětí) a do 
katechumenátu byl přijat 1 dospělý katechumen 
- uskutečnila se farní vycházka na Dopler 
- zvýšil se počet ministrantů 
- pokračovalo se v konání táboráků  
- uskutečnil se májový koncert s poezií na návsi  
- dost farníků se přihlásilo na poutní zájezd na Hostýn 
- uskutečnilo se setkání dětí u jesliček se scénkou 
- realizovala se oprava klenby v kostele (za finanční 
pomoci Obce Malonty)  
- dokončilo se WC a dlažba v chodbě na faře  
- díky ubytovanému na faře v Kaplici – Lubošovi  
byla vymalována kaple sv. Barbory 
- pět farníků přijalo na Sv.Kameni biřmování 
 
 

co se nám nepodařilo:   
- dokončit koupelnu na faře 
 

 

výhled – budeme se snažit: 
- připravit vycházky do přírody 
- pokračovat v hudebních večerech s poezií            katechumen Jiří s dětmi na farním dvoře 
- pokračovat v opravách fary a kostela 

 

 

statistika:  (dle dostupných  údajů) 
 
 

 ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
počet lidí 
v kostele 

M

a

l

o

n

t

y 

2003        
2004        
2005        
2006      5  
2007   2 4  8 30 
2008 2  6   8 35 
2009 6  2  2 8 35 
2010 4  4 5  10 35 
2011 2  1   12 35 
2012 3  2 7 5 8 35 

 



 
 

MALONTY hospodaření rok: 2009 2010 2011 údaje v tisících Kč 2012201220122012    
poznámky k r. 2009+10+11    poznámky k r. 2012  

zůstatek k 1.1. 6,4 175,5 5,4  28,2 
                                                                     PŘÍJMY  

Sbírky    
 sbírky zůstávající:  

29,3 
24,8 

29,7 
24,0 

29,0 
24,5 

 
29,8 
26,1 

úroky z účtu 2,4 1,0 1,1  0,8 
Příspěvky na opravy – obec 
- ministerstvo 
-biskupství  

  
25,0 

238,0 
40,0 

 
 
 

100,0 
180,0 

 
nájemné   1,7   
dar 228,2     
splátky půjček  60,0    
nový závazek  44,0 30,0   
PŘÍJEM CELKEM  309,9 134,7 364,8  310,6 

VÝDAJE 
bohoslužebné 0,8  0,5   
opravy-kostel 2010-99,2 projekt; 
9,7-opr.varhan; 2011-klenba 237,4 

17,7  
střecha 

108,9 
285,4 
48var

oprava klenby kostela 
malování kaple 

255,8 
1,8 

- fara 2010:  28,4 el.instalace; 51,2 
kanalizace, 2,3 WC; 50 koupelna 
2011- el.instalace a vodoinstalace 

0,7 133,7 37,0 
oprava podlahy na faře 

stavební mat. na opravy 
posudek na zřícenou garáž

4,5 
2,9 
1,1 

elektřina kostel 6,0 6,4 5,4  5,3 
fara: elektřina, voda, topení, plyn 14,7 43,7 37,7 u-19,7;el-21,8; vo-1,6 43,1 
úhrada ubytovaných (odečet)  -27,0 -60,2  -51,0 
odvoz odpadu  1,2 1,0  1,2 
občerstvení – táborák, rodáci, brigád 0,6 3,0 0,4  0,4 
pojistné 0,0 0,0 1,9  1,9 
poplatky bance 1,7 1,8 1,5  0,7 
09-koberec-na faru;11-oprava auta 3,0  2,3 oprava káry 2,5 
09-plyn. kamna, 10-znalečné, kolky 2,6 0,7 1,3 kolky 0,2 
 09-židle fara, 11-zámek 5,4  0,3 dárky k 1.sv.př. 0,6 
10-zámek+reprodukční zař.  1,1    
09- dary a charit. výdaje 1,3     
úhrada společné režie do Kaplice 0,0 10,0 17,0  14,0 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 4,5 5,7 4,5  3,7 
do fondů na biskupství-havar.+stav. 1,0 3,0 2,0  2,0 
výdaje ostatní 2,9 1,9   0,6 
splátka závazku 10,0  4,0  40,0 
poskytnutá půjčka 67,9 10,7    
VÝDAJE CELKEM  140,8 304,8 342,0  331,3 
závazky celkem 0 44,0 70,0 (odečteno 40 a 3,3 Ry) 26,7 
pohledávky celkem 145,4 96,2 96,2 (odečteno 3,3 Ry) 92,8 
zůstatek k 31.12. 175,5 5,4 28,2  7,5 



 
 
 

co se nám podařilo: 
- udržet setkávání na faře a konat biblické hodiny a promítání náboženských filmů 
- pokračovat v opravě kostela (byla vymalována polovina vnitřku kostela a dokončena první 
část obnovy elektroinstalace), v tu dobu byly mše sv. na faře 
- konat táboráky pro děti 
- společně oslavit s německy mluvícími rodáky poutní oslavu 
- byla dokončena koupelna na faře 
 

co se nepodařilo:   

- dokončit rekonstrukci elektroinstalace na faře  
- založit společenství rodin a pokračovat v dětském společenství  
 

výhled – budeme se snažit: 
- konat koncerty, příp. i jiné kulturní a vzdělávací akce v kostele 
- založit společenství rodin a obnovit schůzky s dětmi  
- pokračovat v opravě zdi a pokačovat s opravou kostela uvnitř 
- obohatit táboráky hodnotným programem                      akolyta Jiří při bohoslužbě na faře  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O

m 

l 

e 

n 

i 

c 

e 

ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
počet lidí 
v kostele 

 

 1995 - - - - - - 10  
 1996 1 - 1 - - - 15  
 1997       13  
 1998 1      10  
 1999 2     9 18  
 2000 1     15 15  
 2001   2   15 15  
 2002 4 1     15  
 2003       12  
 2004       12  
 2005       12  
 2006    1 1  16  
 2007 2 1 1 2 - - 15  
 2008 2 - - - - - 15  
 2009 1      15  
 2010 2  2    15  
 2011 3      15  
 2012    4   15  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMLENICE hospodaření 

rok: 

2009 2010 2011 v tisících Kč 2012

1 zůstatek k 1.1. 29,5 0,5 0,8 pozn. k roku 2012: 2,4 
PŘÍJMY  

Sbírky     celkem: 
          zůstávající:  

17,6 
14,0 

20,3 
15,5 

35,4 
32,2 

 
24,5 

 
úroky, dary 42,0 12,5  dar od něm. rodáků 62,2 
Příspěvky na opravy: obec: 
stát: 
biskupství: 

100 
500 

 

100,0 
790,0 
20,0 

100,0 
445,0 

 
 

100,0 
420,0 

 
nájemné 13,5 15,5 16,0  13,0 
ostatní příjmy      
splátka půjčky  5,0   1,2 
nový závazek 12,0 7,0   6,0 
PŘÍJEM CELKEM  685,1 970,3 596,4  626,9 

VÝDAJE  
bohoslužebné 0,3     
opravy fara: 09-elektroinst. 
10- vodo a elektroinstalace 

6,5 8,8 2,3 
stav.mat

koupelna 14,5 

fara-zapojení nového el.měru 10,0   el.montáž na faře 1,9 
opravy kostel 610,0 811,5 545,0  570,7 
zabezpeč.zařízení  107,7  plyn 0,8 
daně  (z nemov.) 0,9 1,1 1,1  1,1 
elektřina kostel 3,0 2,9 3,5  4,1 
fara: elektřina, topivo, voda 30,4 16,0 11,4  8,9 
úhrada ubytovaných (odečíst) -76,0 -19,2 -15,0  -8,0 
odvoz odpadu 0,5   boiler 2,5 
12-pneu-služební vůz   4,1 doprava staveb.materiálu 0,5 
poplatky katastr.ú.   0,4   
10-zámky, 12-rukovítka ke skř.  0,5 0,4 drobné předměty 0,2 
09-pohovka 3,8   občerstvení brigádníkovi 2,6 
09-vyčištění septiku 4,0   občerstvení pouť 0,8 
09-cestovné-pastor. asistentce  2,3  0,2 občerstvení táboráky 0,3 
občerstvení 0,5 2,3 1,3 občerstvení –velik.večeře 0,3 
pojistné 5,5  3,3  3,1 
úhrada společ. režie do Kaplice  4,0 13,0  4,0 
odvedené sbírky (na bisk.a char.) 4,6 4,8 3,9  2,7 
do fondů na biskupství 1,0 1,0 1,0  1,0 
odvod na biskup.z nájmu (za 3 r.) 18,0     
výdaje ostatní 2,2 0,7 0,6  1,0 
splátka závazku 65,1 14,9    
nová pohledávka 21,5 13,0 19,0   
VÝDAJE CELKEM  714,1 970,0 594,8  613,1 
závazky celkem 16,9 9,0 9,0  15,0 
pohledávky celkem 166,7 175,0 194,0  192,8 
zůstatek k 31.12. 0,5 0,8 2,4  16,3 
 



 
 
 
 
 
co se nám podařilo: 
- opět jsme ve spolupráci s Obecním úřadem a 

obč. sdružením Terezie zorganizovali  poutní 
slavnost a přivítali německy mluvící rodáky,  

- v kapli na hřbitově se opět konaly křty 
- pokračovalo se v opravách kostela – věž je opět 

postavena, Obecní úřad instaloval osvětlené 
hodiny, začalo se s opravou schodiště  

- opět nám byla poskytnuta místnost pro schůzky 
s dětmi na Obecním úřadě. Schůzky s dětmi se 
zde konají s pastorační asistentkou Kristýnou 
Perausovou 

- děti vystoupily na Farním dnu v Kaplici se 
scénkou o Babylonské věži 

- děti byly se také účastnily víkendového pobytu 
na Ktiši a tříkrálové sbírky 

 

co se nám nepodařilo: 
- zavést pravidelné bohoslužby v kapli  

na hřbitově 
- uspořádat bohoslužbu za zemřelé 
 

výhled – budeme se snažit: 
- uskutečnit to co minulý rok nevyšlo 
- zkusím nabídnout přednášky o bibli 
- opět připravit poutní bohoslužbu 
- pokračovat ve schůzkách s dětmi   
- pokračovat v opravě kostela  

(především podlahy, oken a dveří) 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBŘADY: 2010 2011 2012 
křty 2 1 3 



POHORSKÁ VES 2008 20092010 2011 údaje v tisících Kč 2012 

zůstatek k 1.1. 210,3137,9 69,5 57,3  57.6 
PŘÍJMY 

Prodej pozemku    283,0  50,8  3,1 
Příspěvek z: Obce PV 
Biskupství ČB 
Ministerstva kultury 
Jihoč. kraje 

0,0
50,0

150,0
0,0

50,0
0,0

405,0
0,0

100,0
0,0

400,0
250,0

0,0

400,0  

0 
0 

264,0 
0 

dary 200,0 1,5  0,7 
úroky na běž. účtě 0,2 0,1   
přijatá půjčka 150,5  1.445,0 
splátky půjček 100,0 98,5 46,4 92,0  19,5 
PŘÍJEM CELKEM  583,2 704,1 996,4 544,3  1.732,3 

VÝDAJE 
bohosluž. výdaje 0,2 0,5    
daň z převodu n. 15,6  2,2   
dárky rodákům 0,5 0,3 0,4   
oprava kostela 217,4 567,9 828,5524,0  1756,4 
oprava auta 10,0 znalečné 1,5 
občerstvení-táboráky.. 1,0 0,4   
katastr 1,1 0,3 0,3 0,8 poplatky 0,4 
08knihy  10baterie 2,1 0,2   
08výlet do Prahy-vlak 
09cestovné past. asist. 

1,3 1,1  
  

08výlet-vstupy+jízdné 
09razítko 10 odhad p. 

2,8 0,2
1,7   

úklid. prostředky 0,3    
dětské výlety+Ktiš 0,4 4,5  1,0 
pouť-hudba 3,6  2,0   
podíl na spol. režii do 
Kaplice 

40,0 9,5 9,0  6,0 

ostatní výdaje 0,2 0,1  0,1 
odvod z prodeje na 
biskupství 

103,7 137,0  za rok 2011 23,0 

vydané půjčky 270,0 51,0 153,5 15,0   
splátky půjček 0,1    
VÝDAJE CELK.  655,6 772,51008,6 544,0  1788,4 
závazky celkem 0,1 150,0 150,0150,0  1595,0 
pohledávky celkem 170,0 121,9 229,0152,0  132,5 
zůstatek k 31.12. 137,9 69,5 57,3 57,6  1,5 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

co se nám podařilo: 
- scházet se ve společenské místnosti na faře a začít s bibl. 
hodinami, promítáním filmů a s rozhovory o víře 
- připravit tři sestry a jednoho bratra na biřmování 
- uspořádat farní vycházku (do Zátoně)  
- pokračovat ve výuce náboženství ve škole (díky 
katechetce Růženě Otové) počet dětí vzrostl na 8 
- díky past. asistentce Kristýně se občas děti schází na faře 
- pokračovat v konání táboráků pro děti – na začátku 
prázdnin a na zač. školního roku 
- uspořádat několik koncertů (v létě a o titulárním svátku) 
- vykachlíčkovat sprchový kout na faře  
 

co se nám nepodařilo: 
- začít s plánovanou rekonstrukcí elektroinstalace v 
kostele 
 

výhled – budeme se snažit: 
- pokračovat v dobrém a usilovat o realizaci nepodařených 
úkolů 
- rozšířit promítání křesťansky orientovaných filmů 
- uspořádat společnou bohoslužbu s německy mluvícími 
rodáky  

 
 

ROK křty svatby pohřby Svátost 
nemocných 

První  
přijímání 

Děti na 
náboženství 

Počet lidí 
v kostele 

1996 3 1 2    8 
1997 4      12 
1998 3   1   8 
1999   1 1   10 
2000 1  1    10 
2001 1  1    6 
2002       6 
2003 2 1 1    6 
2004 1      5 
2005       5 
2006 1     4 7 
2007 2 1    4 7 
2008       7 
2009    1  2 7 
2010    1  3 7 
2011 1  2 1  4 8 
2012 1     8 10 

  



ROŽMITÁL N. Š. 

hospodaření 
2009 2010 2011 údaje v tisících Kč 2012 

zůstatek k 1.1. 11,0 194,5 20,7  13,2 
PŘÍJMY 

Sbírky 18,9 9,2    16,3  8,5 
Sbírky zůstávající 17,5 7,9    
Prům. sbírka 0,18     
Příspěvek:- obce   37,0 125,0   128,6   
- Min. kultury  125,0 3.939,1   
- Biskupství ČB 388,0 20,0    
dary 40,2 5,0       33,3   
náhrady škod      
vrácená půjčka    Mal 2,0 38,3 
přijatá půjčka 1075,3 4.250,0 Om 4,3   
PŘÍJEM CELKEM  1559,4 4.534,2 4.123,6  46,8 

VÝDAJE 
bohoslužebné 4,3 0,2 0,4   
opravy kostela   80,5 4.597,8 25,3   
mříž do kostela 75,8  48,6   
opravy fary 76,4 2,6    
daně 0,7 0,9 0,9  0,9 
el. kostel 2,3 1,9 1,9  1,9 
el.,voda, otop fara 63,4 93,6 94,2 el.46,1; vo 3,7; u 30,3; 

8 
80,1 

vývoz jímky 4,0 4,0 6,2  4,1 
vývoz popelnice 1,0 2,1   2,2 
ubytovaní uhradili-odeč. -51,7 -82,7 -63,4  - 95,0 
dar na úhrady režie   - 43,8   
2010: schránka  0,3 cha12,9 oprava auta 2,3 
malířské potřeby 1,1 0,2   0,1 
záclon. tyče, top.těleso 1,9 1,1    
svítidlo, ohřívač pro varh. 0,5 0,6  kosa 0,2 
občerstvení (táborák)  0,5 0,5 1,2  0,7 
koncert  2,0 1,3   
pojistné 2,7  3,1  3,1 
odvedené sbírky  1,4 1,4 0,6  1,0 
do fondů na biskupství 0,8 0,7 0,7  0,7 
ostatní výdaje 3,9 0,2    
úhrada spol. režie do Kap  2,0 1,0   
půjčka vydaná 70,0 7,0    
splátka půjčky 1036,4 71,6 4.040,0  40,0 
VÝDAJE CELK.  1375,9 4.708,0 4.131,1  42,3 
závazky celkem 101,4 4.279,8 244,1  204,1 
pohledávky celkem 68,3 75,3 73,3  35,0 
zůstatek k 31.12. 194,5 20,7 13,2  17,6 

 



 
 
 
 
 

co se nám podařilo: 
- pokračovat ve scházení se ve společenství 

v sakristii kostela a konat biblické hodiny 
- konat schůzky mladých a občas rytmickou mši 
- připravit setkání rodáků 
- připravit dětskou besídku u jesliček o Vánocích  
- vykonat tříkrálovou sbírku  
- uspořádat pásmo hudby a poezie o titulárním svátku kostela 

 

co se nám nepodařilo:  
- zorganizovat více akcí pro děti  
- oslovit rodiny, které v uplynulé době nechaly pokřtít své děti 
- uspořádat koncert v kostele 

 

výhled – budeme se snažit:  
- uskutečnit to co minulý rok nevyšlo 
- udržet setkávání mladých 
- konat v kostele i přitažlivý kulturní program 
 
SVATÝ KÁMEN   
co se nám podařilo: 
- zorganizovat biřmování 
- udržet první soboty se mší sv. 
- konat občas varhanní i jiné koncerty 
- díky p. Prokschovi opravit hodiny na kostele 
 

výhled – budeme se snažit: 
- více propagovat první soboty se mší sv. – i na rakouské straně 
- znovu zavést alespoň občas posezení a občerstvení po bohoslužbě 
- aby se v kostele konaly koncerty 
 
 
 
 
 

 
 

ROK křty svatby pohřby Svátost 
nemocných 

První sv. 
přijímání 

Svatý 
Kámen – 
lidi v 
kostele 

Počet lidí 
ve 
farním 
kostele 

2005      30 15 
2006 2  3    15 
2007 1  1    15 
2008 5 1 1   15 15 
2009 1 1 1   15 15 
2010 2 1 1   15 15 
2011 1  1   15 15 
2012  3 1   15 15 



 

RYCHNOV N.M. 

hospodaření 
2009 2010 2011 2012 údaje v tisících Kč 

zůstatek k 1.1. 21,4 7,6 5,3 6,1  
PŘÍJMY 

Sbírky Rychnov ~15,5 13,3 11,4 10,8  
Sbírky Sv.Kámen ~18,6 19,1 24,2 21,9  
Sbírky zůstávající    34,4   
Prům. sbírka Ry 0,4     
Příspěvek - obce        
- Jihoč. kraje      
- Min. kultury 90,0     
- Biskupství ČB      
dary    10,0  
náhrady škod      
úroky 0,1 0,1 0,1   
ostatní příjmy   1,5   
přijatá půjčka 30,3     
splátky vydané půjčky  0,8 11   
PŘÍJEM CELKEM  154,5 33,3 48,2 42,7  

VÝDEJ 
bohoslužebné 1,3 0,5    

opravy Rychnov  
6 sakristie 8 zabezp. zař. 

 
6 29,4 

8 100,1 

1,5 
malíř. 
potřeby

 2,5 oprava osvětlení 

opravy Sv.Kámen 
 

   
1,4 
2,9 

malování sakristie 
čištění okapů 

el. kostel Rychnov 0,5 1,7 2,1 1,8  
el. kostel Sv. Kámen 6,9 6,7 8,9 6,6  
oprava auta  4,5    
plyn  0,4 0,4  0,4  
osvětlení kostel Ry 17,5  0,6   

  koncert   1,4 -2,6 placeno v rámci úhrady režie Kap. 
poplatky bance 1,5 1,5 1,3 0,5  
občerstvení  0,1 0,2 1,1 2,8 velik-0,3; brigád.0,7; biř.1,8 
pojistné – Sv.Kámen 3,3 3,3 6,2 3,4  
odvedené sbírky  0,8 2,3 1,2   
do fondů na biskupství 0,5 0,5 0,5 0,5  
podíl na spol. režii do Ka   14,0 9,0  
ostatní výdaje 1,7  0,1 0,3  
půjčka vydaná 4,3 12,5 10,0   
VÝDAJE CELK.  168,3 35,6 47,4   
závazky celkem 55,5 55,5 55,5 52,2  
pohledávky celkem 20,0 31,7 30,0 27,3  
zůstatek k 31.12. 7,6 5,3 6,1 19,3  



 
 
 
co se nám podařilo: 
- pokračovat v opravě presbytáře 
- Rakušané položili dlažbu v presbytáři a vnitřek 

vymalovali  
- p. Altmann organizuje nejen brigády na opravu 

kostela, ale také program akcí, které jsou konány 
v každém měsíci a jsou hojně navštíveny, 
v programu účinkují jak Rakušané tak Češi 

- uskutečnit Svatohubertskou mši sv. pro myslivce 
a jejich příznivce 

- na pouti loni v září bylo kolem tisíce návštěvníků   
 

výhled – budeme se snažit:  
- zabezpečit hořejšek obvodových zdí bývalé lodě 

kostela 
- uspořádat májovou pobožnost 
- Rakušané budou pokračovat v obnově dalších 
částí kostela a chtějí dostavět i spadlou loď 

- pokračovat v česko-německých setkáních 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POHOŘÍ na Šumavě 

údaje v tisících Kč 
2008  20092010 2011  2012 

zůstatek k 1.1. 0,0 50,3 73,9 3,3  33,5 
PŘÍJMY 

Sbírky     0,0 0,5    0,2 
Příspěvky na opravy – biskupství 50,0  30,0   
Příspěvky na opravy – Min.kult. 665,0 300,0 234,0 271,0  250,0 
Příspěvek z Jihoč. kraje 250,0     
Úroky z účtu 0,2     
dary  15,3  41,5  100,0 
přijatá půjčka 95,0 250,0 60,0    
splátka poskytnuté půjčky   37,0   
PŘÍJEM CELKEM  825,5 800,5294,0 379,5  350,2 

VÝDAJE 
opravy kostela 
2010:67,1-proj.; 262,5 opr.střech 
 

740,0 576,5329,6 301,2  323,5 

ostatní výdaje 0,2 0,4 3,2 0,1  0,2 
úhrada společné režie do Kaplice  5,0    
splátky půjčky 20,0 200,0 20,0 11,0  17,5 
poskytnutá půjčka 15,0 6,8 37,0   
VÝDAJE CELKEM  775,2 776,9364,6 349,3  341,2 
závazky celkem 75,0 125,0165,0 154,0  136,5 
pohledávky 15,0 15,0 21,8 21,8  21,8 
zůstatek k 31.12. 50,3 73,9 3,3 33,5  42,5 



 
 
 
 

31.1. jsme oslavili svátek sv. Dona Boska – kněze, 
který žil v 19. století v italském Turíně. 

 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 

 
 Když byl Jeník Bosko ještě malý chlapec, 
připravoval se na první svaté přijímání. Čtyřicet 
dní každý den chodil na vyučování katechismu 
k panu faráři do sousední vesnice. Maminka mu 
často připomínala: Jeníku, Pán Bůh ti chystá 
veliký dar, připravuj se dobře na jeho přijetí. Zpovídej se zbožně, nikdy nic ve 
zpovědi nezatajuj, všeho zlého lituj a slib Pánu Bohu, že se přičiníš, abys byl 
stále hodnější. Jeník to vše Pánu Ježíši slíbil a od té doby nebylo poslušnějšího 
chlapce nad Jeníka Boska. Byl také velmi šikovný a svou šikovností chtěl také 
jiné děti i dospělé přivést ke Kristu Pánu. 
 
 U chaloupky v níž s rodiči bydlel byla louka a na ní sem tam nějaký 
strom. Jeník natáhl od jednoho stromu k druhému provaz a v neděli odpoledne 
pozval lidi z vesnice na „komedii“. Přišli staří i mladí, rodiče i děti. Jeník 
předváděl krkolomné skoky, chodil po rukou, tančil a běhal po provaze, 
pověsil se jednou nohou na provaz a rozhoupal se, až diváci trnuli. Potom 
dělal i kouzelníka, polykal nože a mince. Všichni se divili. Tu však Jeník 
zvolal: „ Nyní se pomodlíme desátek růžence a poslechněte, jaké dnes bylo 
kázání!“ Kázal a kázal a lidé poslouchali. Komedie byla Jeníkovi prostředkem 
jak získat lidi a ostatní děti pro Krista. (Podle Albertiho) 
 
 Když malý Jeník vyrostl stal se knězem a celý svůj život věnoval 
opuštěným dětem z rozvrácených rodin a dělnické mládeže v Turíně. Stal se 
jejich otcem a učitelem. Získal mnoho lidí pro Krista. 
 
  
Děti, čemu se od něho můžete naučit? Jak se máme zpovídat, jak přistupovat 
ke svatému přijímání. Třeba se pokusit přivést na mši svatou některého 
kamaráda, který ještě nezná Pána Ježíše. 

Marie Peroutová 
 



   
 
 
 

   V lednovém čísle Farního  
časopisu jsem psala o svém  
nemocném tatínkovi. 
Vánoce jsme prožili společně a moc 
hezky. Po Vánocích se tatínkův 
zdravotní stav zhoršil, musela jsem                                                    ilustrační foto 
ho odvézt do nemocnice. Měl                                             
vysoký tlak a začala se u něj projevovat senilní demence, způsobená poruchou prokrvení 
mozku ve stáří a rozvíjející se Alzheimerovou nemocí. Po léčbě na interním oddělení byl 
přeložen na oddělení následné péče /dříve LDN/ k doléčení. 
     Vzhledem k jeho onemocnění jsem si podala žádost o jeho přijetí do nově otevřeného 
Domu  Matky Vojtěchy v Prachaticích, kde se starají o takto nemocné lidi.  
    Na oddělení následné péče však chtěli tatínka přeložit na gerontopsychiatrii do Dobřan, 
protože tatínek chodil po oddělení a při své zmatenosti i na druhé pokoje. Vyžadoval 
zvýšenou péči. Tu mu však sestry na oddělení nebyly schopny poskytnout. Je smutné, 
když pacient je sestře na obtíž.  
    Nechtěla jsem ho do Dobřan přeložit, neboť jsem se obávala, že zde ho psychofarmaky 
natolik utlumí, že ulehne, dostane zápal plic a umře. Tlak z oddělení následné péče na 
tatínkovo přeložení byl však neúprosný. 
    Ten den ráno, kdy jsem ho měla převézt do Dobřan, jsem znovu volala paní vedoucí 
Domu Matky Vojtěchy, zda se tam neuvolnilo pro tatínka místo. Bohužel místo nebylo. 
Paní vedoucí mi poradila, abych zkusila zavolat do pražského Alzheimer centra, zda by 
tam nebylo volné místo. Hned jsem tam tedy zavolala. Nezdálo se však, že by tam tatínka 
hned přijali.  Já se však rozhodla, že do Dobřan tatínka nepovezu. Oznámila jsem to na 
oddělení následné péče, že se snažím domluvit tatínkův překlad do Alzheimer centra do 
Prahy. Všichni tam byli na mě naštvaní.  
      Navštívila jsem tatínka a pak jsem odešla do nemocniční kaple. 
Zde jsem se asi hodinu modlila. Prosila jsem Pána, aby tatínkovi pomohl. Uvědomovala 
jsem si, že v té Praze nebudou mít hned pro něj místo a na oddělení následné péče už ho 
nechtějí nechat. Situace bezvýchodná. Nevěděla jsem, co budu dělat. Vše jsem se snažila 
předat Pánu a prosila o pomoc. Při modlitbě mě napadlo, abych zkusila zavolat do 
Alzheimer centra – Prácheňské sanatorium. Hned po příchodu domů jsem tam zavolala. A 
v Písku bylo jedno volné místo pro tatínka!!! A tak jsem tam tatínka odvezla.  
       Vlídné, milé přijetí, lidskost, zájem a snaha pacientovi pomoci – s tím vším jsem se 
v Alzheimer centru v Písku setkala. Díky Bohu za tato centra, díky Bohu za všechny, kteří 
se tak pěkně starají o takto nemocné lidi.   
      Věřím, že Pán vyslyšel moji modlitbu. Není náhoda, že právě při modlitbě mě napadlo 
řešení dané nelehké situace. Díky Tobě, Pane. 
       Ježíš nás zve k vytrvalé, upřímné a prosebné modlitbě. Boží slovo říká:  „Proste a 
dostanete, hledejte a naleznete. Nebeský Otec dá dobré věci těm, kdo ho prosí.“ Mt 7, 7-11 
                        Věřit Božímu slovu znamená jít po cestě pravdy. 
                                                                                                            Milena Voldřichová 
 



 
  
 
     

       Dne 5. ledna 1863 přišel v městečku Rožmitále 
na Šumavě v domě čp. 36 na svět prvorozený syn 
hostinského Petera Schmidta a jeho manželky 
Kathariny roz. Watzlové a téhož dne obdržel z ruky 
tamního kaplana P. Aloise Brunnera křest a s ním 
jméno Franz jeden z nejvýznamnějších rodáků 
kaplického Pošumaví, činných na přelomu 19. a 20. 
století. Základy vzdělání získal na obecné škole ve 
svém rodišti. Poté je rozvíjel studiem na 
českokrumlovském gymnáziu. Dne 13. září 1883 
přijal ve vyšebrodském klášteře řeholní roucho 
mnichů cisterciáků a s ním i nové řeholní jméno – 
Valentin. Dne 10. července 1887 složil slavné sliby. 
O týden později byl v Českých Budějovicích 
vysvěcen na kněze a za další týden sloužil svoji 
první mši sv. Krátce působil v duchovní správě jako 
kaplan při řádových farách v Dolním Dvořišti a v Hořicích na Šumavě, psal o tamních 
pašijových hrách. Roku 1894 získal na německé univerzitě v Praze titul doktora 
filozofie. Po velkou část života se věnoval výchově a vzdělávání mládeže jako 
středoškolský profesor na německé reálce a později na německém gymnáziu 
v Českých Budějovicích, které prostřídal s ústavy v Mehrerau (Vorarlbersko) a 
v Melku na území nynějšího Rakouska. Pracoval také v oboru památkové péče. Roku 
1913 obdržel jmenování biskupským notářem. Roku 1921 se natrvalo navrátil do 
kláštera. Tři roky poté ho opat Pammer jmenoval ředitelem nově v klášteře zřízeného 
soukromého gymnázia. Na sklonku života se stal klášterním archivářem (1926). Jeho 
životní pouť se uzavřela 28. března 1927. Své z mrtvých vzkříšení očekává na 
vyšebrodském klášterním hřbitově. 
     Rožmitálský rodák P. [Franz] Valentin Schmidt O. Cist. je dodnes známým a 
ceněným autorem četných odborných článků a studií, jimž čas na hodnotě díky 
kvalitě a spolehlivosti rozhodně neubral. Podílel se i na vydávání historických 
dokumentů (např. listináře města Českého Krumlova). Jeho všestranný a velmi 
plodný badatelský zájem sahal v širokém pásmu Šumavy a Pošumaví od Kaplicka až 
po Prachaticko. Nemálo se zasloužil o rozvoj vlastivědného poznání. 
     Jeho rodný dům byl sice v 50. letech 20. století zbořen, ale zachovala se pamětní 
deska (1928), nyní umístěná na budově s nápisem Obecní muzeum na západní straně 
rožmitálského náměstí. Slavného rodáka a čestného občana v češtině i v němčině 
představuje připojená tabulka. A kdo by to měl do Rožmitálu či k místně zaměřené 
literatuře daleko, může si díky databázi německé regionální literatury Jihočeské 
vědecké knihovny v Českých Budějovicích na stránkách http://www.kohoutikriz.org 
vyhledat v obsahu jeho příjmení a nezapomenout se podívat též do přílohy.       Sp. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tyto čtyři fotografie nám připomenou ještě vánoční atmosféru na faře, kde jsem prožíval 
Štědrý večer v kruhu ubytovaných na faře a dalších, kteří přišli slavit Vánoce spolu s námi. 
Bývají to hezké chvíle, kdy prožíváme, že patříme k sobě, že jsme jedna rodina. Kapra se 
salátem a rybí polévku připravil kuchař Václav, ale těch kteří jakkoliv pomáhali bylo více. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Každoročně také každý účastník večeře dostane vánoční dárek. Přivítal bych, kdyby se do 
přípravy dárků zapojilo více lidí z farnosti (a třeba i Charity), aby se pokud možno každému 
koupil byť malý, ale originální dárek. Rozdávání dárků se letos chopil Luboš. Každému 
se tak udělala alespoň malá radost. Děkuji farníkům, kteří přispěli na večeři finančně  
i cukrovím.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Těmito dvěma fotkami si připomínáme tříkrálovou sbírku – vlevo v Dolním Dvořišti a Rych- 
nově, kde chodily děti Škůtovy a vpravo bratry Kletzenbauerovy a Jakuba v Rychnově n.M. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kaplici přišli koledníci na začátek Tříkrálové nedělní mše sv. 6.1. při níž se nám před- 
stavili a obdrželi požehnání ke svému úkolu. Bylo jich více než tří, ale konečně: v Písmu 
se o jejich počtu nic nepíše. Jsou jmenovány pouze tři dary, od jejichž počtu si někteří 
odvodili i počet mudrců, kteří přišli hledat Mesiáše. Kéž i tito koledníci ho hledají a naleznou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V lednu jsme se setkávali na ekumenických bohoslužbách se svými bratry a sestrami 
z evangelické a řeckokatolické církve. První bohoslužba bývá  v evangelické Arše. Téma 
letošního roku modliteb zní: „Co od nás Hospodin žádá“  a texty připravili křesťané v Indii, 
kde  pochází mnoho křesťanů z nejnižší vrstvy společnosti.  Můžeme za tím cítit výzvu 
k většímu nasazení  pro jednotu s lidmi na okraji společnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po řeckokatolické bohoslužbě  20.1. jsme se Poslední foto zachycuje návštěvu dětí z Pohor- 
ještě sešli na kávě na faře. Bylo to moc fajn. ské Vsi v domově pro seniory v Kaplici 18.1.  
 



Humor   
☺ Sedmiletý chlapec při nedělním shromáždění (právě uprostřed kazatelovy modlitby) 
zničehonic pronikavě zahvízdá. Po shromáždění ho matka peskuje: "Jiříku, proč jsi udělal 
takovou věc?" "Poprosil jsem Boha, aby mě naučil hvízdat, a on mě zrovna vyslyšel," 
odvětí chlapec. 
 

☺ Tři hoši si hrají na pískovišti a chlubí se, co dělají jejich tátové.  

"Můj táta napíše na papír pár slov, všichni tomu říkají báseň a dostane za ně 500 korun," 
vytahuje se první.  

"To nic není," opáčí druhý, "můj táta taky napíše na papír pár slov, všichni tomu říkají 
píseň a dostane za ně 1000 korun."  

"Ale to všechno pořád nic není," dodá třetí chlapec, "protože když můj táta napíše na 
papír pár slov, všichni tomu říkají kázání a osm chlapů má co dělat, aby všechny ty peníze 

sebrali." 
 

☺ Byl jednou jeden holič, který se rozhodl hovořit se zákazníky o své víře častěji než 
doposud. Jakmile se druhý den ráno rozbřesklo, vyskočil s postele a dal si závazek: "Dnes 
budu svědčit prvnímu muži, který projde mými dveřmi."  
Zanedlouho přišel do holičství jakýsi muž a zvolal: "Chci oholit!" "Samozřejmě, jen se tady 
pěkně posaďte do křesla a za chviličku jsem u vás," zašvitořil holič. Odběhl do zadní 
místnosti a celý roztřesený se krátce pomodlil: "Bože, přišel mi první zákazník a já mu teď 
budu vydávat svědectví. Dej mi moudrost, abych zvolil správná slova, která bych mu měl 
říct. Amen."  
Kvapně přiběhl zpátky, v jedné ruce břitvu, ve druhé Bibli a prohlásil: "Dobré ráno, pane. 
Mám pro vás otázku... Jste připraven zemřít?" 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                               i prodejna v Kaplici informuje 

         Vojtěch Kodet: JEHO RÁNY NÁS UZDRAVILY – křížová cesta   
 

Modlitba křížové cesty není jen příležitost, jak si uvědomit, že náš život je plný temných a 
bolavých skutečností. Je to především jedinečný způsob, jak všechno těžké, co prožíváme 
propojit s Kristem a s mocí jeho lásky, jak si uvědomit, že na své životní těžkosti nejsme sami. 
 

      Joseph Ratzinger – BENEDIKT XVI: JEŽÍŠ NAZARETSKÝ II. 
 

Tato kniha sleduje celek biblického poselství i historické okolnosti Ježíšova působení. 
Ukazuje, proč Ježíš zemřel. Přibližuje se k tajemství zmrtvýchvstání – rozkrývá základ 
křesťanské naděje. 

 

         Anselm Grün: SVÁTOST SMÍŘENÍ 
 

Svátost smíření dává šanci podívat se v pravdě do hlubin svého srdce a prožít lítost nad svými 
hříchy. Známý autor nám nabízí účinný způsob, jak se zamýšlet nad svými vinami a přijímat 
svátost smíření tak, abychom v ní prožívali skutečné setkání s Kristem. 

 
 

NA PRODEJ: 
 

          KŘÍŽOVÁ CESTA PRO DĚTI 
 

Jednotlivá zastavení Křížové cesty s dětským rozjímáním a kresbami.           Kč 34,- 
 

Statistické údaje knihovny za rok 2012                                                                           
 

 2010 2011 2012 
Tržby v hotovosti (knihy, kalendáře, ostat.) 12.941,- 11.678,- 12345,- 
Počet nově zaevidovaných knih 122 38 87 
Finanční hodnota 12.272,- 6.236, 3454,- 
Počet nových CD 1 4 8 
- finanční hodnota   99,- 
Počet nových DVD 16 8 15 
- finanční hodnota 1.440,- 1.163,- 1593 
Počet filmů (hodnota neuvedena)  1 1 
Počet výpůjček 131 130 85 
Počet nových čtenářů 10 9 4 
 
 

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

 

 

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

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

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



INFORMACE 
 

 

Pro všechny farnosti 
 

���  CETVINY – K ŘÍŽOVÁ CESTA  - PÁTEK 15.3.  Sraz v 15h u kostela. 
Zájemci z Kaplice se mohou přihlásit u P. Pavla. Odjezd od fary by byl ve 14.30h  
 

��� RYCHNOV-CESTA 7 BOLESTÍ P.MARIE – NED ĚLE 10.3. OD 14.30 
Zájemci z Kaplice se mohou hlásit u P. Pavla. Odjezd bude od fary ve 14.15h. 

 

��� DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 22.-23.3.  v Českých Budějovicích bude 
mít tento program:  
Pátek 22.3.     registrace na Biskupském gymnasiu 
19.30 katecheze P. Ivo Prokopa: Jak se na nás víra podepsala (kostel sv. Rodiny) 
20.00 muzikál o sv. Pavlovi z Tarsu – TARSAN (kostel sv. Rodiny) 
22.00 adorace,  pak možnost noclehu 
Sobota 31.3. 
  9.00 promluva otce biskupa (kostel Piaristické nám.)  
10.15 – 14.15 tématické a diskusní skupinky + oběd, pak společný program 
15.00 – 16h mše sv. + závěr   Zájemci o společnou cestu ať se hlásí u P. Pavla. 
 

��� FARNÍ DOVOLENÁ 14.-20.7. VRANOV U BRNA  
Výlety: do Moravského krasu – jeskyně, Křtiny, Brno, Velehrad. Více v příloze 
tohoto časopisu. Přihlásit se můžete u P. Pavla (732 872 662) 

 

Kaplice 
 

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

��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční ve středu 20.3. od 18.30h 
Zveme všechny farníky. 

 

��� PROMÍTÁNÍ FILMU O SV. BARBO ŘE – ve středu 6.3. na společenství od 
17.30h.  
 

���  EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA  bude na katolické faře až ve středu 
13.3. – od 18h. Budeme probírat 4. přikázání. 
 

���  PÁSMO HUDBY A POEZIE se uskuteční před schůzkou farní rady ve středu 
20.3. od 17.30h. 
 

���  PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍ ŘENÍ bude v neděli 17.3. od 15 do 
17h. Zpovídat bude tak otec Russlan. 
 

Rožmitál n. Š. 
 

��� ADORACE A PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍ ŘENÍ bude v sobotu 
16.3. od 17h . Mše sv. nebude. 
 
 



LITURGICK› KALEND¡ÿ+- INFORMACE 
 

 

 

Omlenice 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční ve čtvrtek 7.3. od 17h.  
 

��� ROZJÍMÁNÍ K ŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat ve čtvrtek 7.3. od 17h na 
faře. Ve čtvrtek 21.3, kdy bude od 16h příležitost ke zpovědi, bude křížová cesta v 
kostele. 
 

Blansko 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční ve čtvrtek 14.3. od 17h.  

 

Dolní Dvořiště 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční v neděli 10.3. od 18.30h.  
 

Rychnov 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční v pondělí 11.3. od 17h.  
 

��� CESTA 7 BOLESTÍ P. MARIE na cestě z Rychnova na Svatý Kámen se 
bude konat v neděli 10.3. od 14.30. Sraz bude u kostela. 
 

Malonty 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční v úterý 12.3. od 17h u 
Otů. 
��� ROZJÍMÁNÍ K ŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v úterý od 17h – u Otů, 
s promítáním diapozitivů 
 

Rožmitál 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční v sobotu 24.3. od 18h.  
 
 
 
 

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

 

ÚNOR 2013 

NEDĚLE 17.2.  1. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 1.t. 

Pátek 22.1. Stolce sv. Petra, apoštola svátek 

NEDĚLE 24.2. 2. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 2.t. 

BŘEZEN 2013 

NEDĚLE   3.3. 3. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 3.t. 

NEDĚLE  10.3. 4. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 4.t. 

NEDĚLE  17.3.  5. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 1.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 13.3. fara  
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:  12.a 26.3.2013 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.a 31.1. 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 14.3. 

18h  
let.č. 

17h  
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 
NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá - nyní:  
3., 17. a 31.3. 

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: 10..+24.3. 

11.15 
Setkání v17/18h  
Pondělí: 11.3.  1. SO v měsíci: mše v 17h  nyní : 6.4. 

 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: 16. a 23.3. 

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

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

(Náklady na 1 ks asi 15,-Kč.) Toto číslo vyšlo v neděli  3.3.2013. 



Úmysly apoštolátu 

                                    modlitbymodlitbymodlitbymodlitby    
 

                           na měsíc únor 2013 
 

Úmysl všeobecný:   Aby se rodinám přistěhovalců, zvláště 
matkám, dostávalo v jejich těžkostech podpory a 
doprovázení. 
 

Úmysl misijní: Za národy, které prožívají válečné 
konflikty , aby se jim otevíraly cesty k vytváření pokojné 
budoucnosti. 
 

Úmysl národní:   Aby všichni, kdo přijali úkol hlasatelů evangelia, horlivě a věrně 
plnili své poslání. 

 

Úmysly farní:  Pomoz nám, Pane, prožít dobu postní  v soustředění se na duchovní 
věci a udělat si čas na rozjímání o Tvém slově, křížové cestě a na duchovní četbu 
 

● Požehnej také veřejné schůzky farních rad, které budeme konat v měsíci březnu, ať 
přinesou mnoho dobrých podnětů pro budoucnost našich farností 
 

● Veď, prosíme, naše katechumeny Kateřinu a Jiřího v jejich přípravě na křest i 
všechny kdo o křtu a víře uvažují 
 

● Pomoz nám, Pane, založit společenství rodin, ministrantské společenství a obnovit 
společenství mladých 
 

● Prosíme za za pomoc pro usmíření mezi znepřátelenými lidmi i skupinami  
 

● Požehnej, Pane, naší práci s dětmi ať přinese dobrý užitek, prosíme za dary Ducha 
svatého pro naše katechetky Růženku, Štěpánku a pastorační asistentku Kristýnu 
 

● Prosíme o nová kněžská i řeholní povolání, i za povolání k různým službám ve 
farnosti; povolej, Pane, také nové ministranty a dej své požehnání našim akolytům 
Pavlovi a Jiřímu, našim varhaníkům, kostelníkům a všem, kdo ve farnostech slouží 
 

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

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

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

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

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

 

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

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



Zveme Vás na společnou farní dovolenouZveme Vás na společnou farní dovolenouZveme Vás na společnou farní dovolenouZveme Vás na společnou farní dovolenou    
14. 14. 14. 14. ––––    20.7.201320.7.201320.7.201320.7.2013     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratři a sestry, 
nabízíme Vám možnost společné farní dovolené v klášteře ve Vranově u Brna. Pojedou 
všechny generace – od dětí po nejstarší. Kromě pobytu, koupání a vycházek do okolí, budeme 
jezdit také na výlety, konat táboráky, zúčastníme se koncertu, prohlídek muzeí v Brně a je 
pamatováno také na duchovní program (mše sv.) 
Ubytování bude stát 200-250 Kč za noc (tedy 1200-1500,- Kč), příspěvek na benzín 500,-Kč 
Strava je možná v klášteře (180,- na celý den), nebo z vlastních zásob, či na výletech. 
Počítejte také se vstupným na hradech, v jeskyních, v muzeu či na koncertě. Celkové výdaje 
budou tak činit kol. 3.500 Kč. Pro děti můžete počítat s ½ slevou.  TIPY NA VÝLETY:  
    
 
  
 
 
 
 
 
                                                                          Brno 
 
 
Macocha                                                                                        Moravský kras - jeskyně 
  
 
 
 
 
                          poutní kostel Křtiny 
 
 
 
                                                                                                                  hrad Boskovice 
    Velehrad            kostel Senetářov 

 
 
 


