
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Přátelé! 
Začalo jaro a sluníčko nás jistě všechny potěšilo. Pravým sluncem pro 

duši je ovšem láska a něžnost. V tomto čase ji můžeme zvláště zakoušet jako 
milosrdenství, Boží, které se nám zjevuje nad texty z evangelia postních 
nedělí. Můžeme se vžít do Samařanky, která vystřídala šest mužů a stále touží 
po větší lásce, a tu nachází u Ježíše. 
Můžeme se vžít do postavy slepce, který 
nalezne světlo pro svůj zrak v Ježíšově 
slově. Můžeme se vžít do Lazarových 
temnot v hrobě a prožít světlo v duši, které 
nás vzkřísí k novému životu. Můžeme 
zakusit přijetí zatoulaného syna 
milosrdným Otcem při svátosti smíření. 
Onen návrat k Otci nám pěkně namalovala 
Vaneska z Kaplice. 

Přeji vám radost z Boží lásky, 
která se sklání do naší bídy a temnot. Přeji 
vám i radost ze setkání s bližními a 
vyprošuji vám 
aby se všechny narušené vztahy brzy 
uzdravily. 

                               P. PavelP. PavelP. PavelP. Pavel                                
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Bratři a sestry! 
V minulém čísle Farního listu jsem připomněl základní důrazy postní 
doby – doby přípravy na velikonoce. Je to důraz na: 
- obnovu duchovního života (modlitba, duchovní četba) 
- odřeknutí si něčeho a přispění na potřebné-postní pokladnička 
- příprava na zpověď – promýšlení stavu svého života 
- účastnit se křížové cesty a dalších postních akcí 
 

Pojďme si však ještě připomenout myšlenky postních nedělí-některé jsem již vyslovil v kázání: 
 

Popeleční středa VÝZVA BÝT JAKO STROM, KTERÝ ZACHRÁNIL DRUHÉ 
 

Na Popeleční středu jsem hovořil o zástupném pokání, které bychom měli konat za ty, kteří 
pokání nekonají. Příkladem jsou modlitby proroků, kteří se modlí za odpuštění vin celého 
národa. Nezkusíme i my modlit se za odpuštění a obrácení pro ty, kdo činí v okolí i ve světě 
zlo? Nezkusíme se jejich obrácení se postit? Je třeba posvěcovat sebe, aby i okolí bylo 
posvěceno – skrze nás. Pamatujme na 10 spravedlivých, kteří mohli zachránit Sodomu, ale 
nenašli se. I my máme moc zachránit svět svým lepším životem, budeme-li opravdoví. 
Pro ilustraci jsem vyprávěl příběh o stromu, který díky hlubokým kořenům zachránil dům 
před valícím se kamenem. Buďme i my takovýmito stromy. 
 

1. neděle postní  VÝZVA – NEROZŠIŘUJME POUŠTĚ A BUDUJME OÁZY 
 

Při kázání jsem vyprávěl poetický příběh o tom, jak vznikly pouště. Po každém zlém slově 
nebo činu se na zemi objevilo zrnko písku. Lidé tomu však nevěnovali pozornost, a tak se 
objevily nejen hromádky, ale později i velké písečné duny, které stále narůstaly. Zbyly však i 
oázy kam písek dosud nepronikl a kde pramen vody onu oázu občerstvoval. Nepodceňujme 
drobné činy nelásky, hrubou kritiku, lhostejnost, ostrá slova… jsou to zrníčka písku, která 
postupně vytváří poušť. Naopak se snažme budovat oázy přátelských vztahů a pohody, kde by 
žíznící a hladovějící po lásce nalezli to po čem touží. 
 

2. neděle postní  VÝZVA K VÝSTUPU NA HORU KE ZM ĚNĚ PROSTŘEDÍ 
 

V evangeliu této neděle slyšíme o tom, jak Ježíš vzal své učedníky na horu, kde jim zjevil 
svou božskou slávu. Já jsem hovořil o tom, jak je dobře občas změnit místo. Udělat si někam 
výlet, opustit ony čtyři stěny, mezi nimiž se obvykle nalézáme. Změna totiž napomáhá obnově 
duše. Nejlépe je udělat si pár dní exercicie či kratší duchovní obnovu. V Katolickém týdeníku 
najdete nabídky. Anebo začněme něco nového, něco dělejme jinak. Změna může přinést 
občerstvení ducha. 
 

3. neděle postní  VÝZVA K SETKÁNÍM S DRUHÝMI „U STUDNY“ 
 

Na třetí neděli postní slyšíme o Ježíšově setkání se Samařankou u studně. To můžeme také 
pochopit jako výzvu k setkáním s druhými. Výzvu udělání si času na druhého. V příběhu jsem 
naznačil jak to může dopadnout, když člověk upřednostňuje určité úkoly, které si sám stanovil, 
nad to, co by udělalo druhým radost. A často je to posezení, popovídání si, naslouchání… 
 



Onou studnou, u které se můžeme setkat, může být třeba šálek čaje… Povedeme-li skutečný 
dialog s upřímným zájmem o druhého, poznáme, že je mezi námi Pán-nevyčerpatelná studna. 

4. neděle postní  VÝZVA K UZDRAVENÍ ZRAKU    (uzdravení sl epého) 
 

V tomto týdnu bychom se měli zeptat sami sebe, zda se nedíváme na druhé lidi, i na události 
kolem nás příliš povrchně. Zda jsme schopni se vcítit do hloubky duše druhého a také 
odhalovat hlubší význam  událostí, které prožíváme. 

 

5. neděle postní  VÝZVA K VZK ŘÍŠENÍ TOHO CO ODUMŘELO (vzkříšení Lazara)  
 

Můžeme se zamyslet, co dobrého v našem životě odumřelo, ztratilo se, co již neděláme, jaké 
vztahy jsme přerušili a mohli bychom je oživit. Zamyslet se můžeme i nad tím, kde v našem 
životě je temná oblast – hrob s hnilobou. Které místo je třeba řádně vyvětrat Duchem svatým. 
Všimněme si, že Ježíš křísí svým slovem, vystavme tyto oblasti síle vhodného Božího slova. 
 

A NA ZÁVĚR NĚKOLIK MYŠLENEK PAPEŽE FRANTIŠKA: 
 

Sloužit. Co to znamená? Znamená to pozorně přijmout přicházejícího člověka, 
znamená to sklonit se nad potřebným a podat mu ruku – beze strachu a 
vypočítavosti a naopak s něhou a pochopením tak, jako se Ježíš skláněl k 
apoštolům, když jim umýval nohy. Sloužit znamená pracovat po boku 
nejpotřebnějších a ustavit s nimi v první řadě lidský vztah vzájemné blízkosti a 
soudržnosti. … 
       Chudí jsou rovněž přednostními učiteli při našem poznávání Boha. Jejich křehkost a 
prostota odnímají masku našemu sobectví, našim falešným jistotám, našim nárokům 
soběstačnosti. Přivádějí nás k tomu, že zakoušíme Boží blízkost a něhu a přijímáme do svého 
života lásku i milosrdenství Otce, který s taktem a trpělivou důvěrou pečuje o nás všechny.  

     Skláním se nad potřebným člověkem nebo mám strach, že si zašpiním ruce? Jsem uzavřen 
sám do sebe a svých záležitostí, nebo si všímám člověka, který potřebuje pomoci? Sloužím 
pouze sám sobě, nebo dokážu sloužit druhým jako Kristus, který přišel, aby sloužil až k 
darování svého života? Dívám se do očí těm, kdo se dožadují spravedlnosti, nebo stáčím 
pohled stranou, abych jim nemusel hledět zpříma do očí? 

       Pro celek církve je důležité, aby se přijetí chudých a podpora spravedlnosti 
nesvěřovala pouze „odborníkům“ v oblasti, nýbrž aby se na ně zaměřila veškerá 
pastorace, formace budoucích kněží a řeholníků, normální chod farností, hnutí a 
církevních sdružení. Z hloubi srdce nyní řeknu něco velice důležitého – chtěl bych vyzvat 
zejména řeholní instituty, aby s vážností a odpovědností interpretovaly toto znamení času. Pán 
nás volá k tomu, abychom s větší odvahou a velkorysostí přijímali potřebné ve svých 
společenstvích, prázdných řeholních domech a klášterech…Drazí řeholníci a řeholnice, 
prázdné kláštery církvi neposlouží tím, že je přeměníme na hotely a budeme na nich 
vydělávat. Prázdné kláštery nepatří nám, ale Kristovu tělu, kterým jsou uprchlíci. Pán nás volá 
k tomu, abychom velkoryse a odvážně otevřeli prázdné kláštery. Není to jistě jednoduché, 
vyžaduje to úsudek a zodpovědnost, avšak zároveň také odvahu. Již dnes konáme hodně, ale 
možná jsme povoláni, abychom vykonali ještě více tím, že budeme přijímat potřebné a 
odhodlaně sdílet to, co nám Prozřetelnost darovala k naší službě. Musíme překonat pokušení 
duchovní mondénnosti, abychom byli nablízku prostým a především nejposlednějším lidem. 
Potřebujeme solidární společenství, která by žila lásku v konkrétnosti! 
 
 



 
 
 
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                                                             velikonoční večeře na faře 

- udržovat pěknou výzdobu a úklid v kostele               
zvl. díky kostelnici Hance Petrouškové 

- hudební doprovod mší sv. je obohacen 
o zpěvy mladých 

- pokračovalo se v restaurování bočního oltáře  
sv. Linharta 

 

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)                                   vycházka ke kapličce o pouti 

- 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 pečov. službou 

                                                                                                      ze slavnosti díkůvzdání 
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ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
počet lidí 
v kostele 

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 
2013  1     8 



BLANSKO hospodaření rok: 2010 2011 2012 údaje v tisících Kč 2013 
zůstatek k 1.1. 22,7 0,5 9,5  28,2 

PŔÍJMY 
Sbírky     
zůstávající: 

21,6 
19,2 

12,8 
10,5 

12,4 
11,2 

 
13,4 
11,8 

 dary, 11-na ubytované; 13-na varh.  5,5   5,0 
Příspěvky na opravy: Ministerstvo 
biskupství  
kraj 

85,0 
15,0 
0,0 

91,0 
15,0 
 

70,0 
 

 
 

100,0 
 

10,0 
nájemné 1,1 0,0 1,7   
půjčka přijatá, 09-Rož 16,4     
splátky půjček 09-Mal 1,5  17,5  14,0 
PŘÍJEM CELKEM  140,6 124,3 101,6  142,4 

VÝDAJE 
bohoslužebné 0,4     
opravy- kostela    0,7 Z TOHO:  140,9 
- restaur.boč.oltáře 99,9 101,2 77,8 rest.boč.olt. oltářeol 111,2 
- oprava varhan     17,0 
- malování+opravy střechy    4,5-malov.; 8,2-opr.stř. 12,7 
- fary   1,8  0,2 
- občerstvení pro brigádníky   0,9  0,2 
daně  (z nemov.) 1,1 1,1 1,1  1,1 
elektřina kostel 7,3 4,8 3,2  2,2 
fara:  elektřina+voda+topení 51,4 43,7 77,7 ; 75,8 
úhrada za praní a sprch. do Kaplice     11,0 
úhrada ubytovaných (odečíst) -45,0 -44,0 -114,5  -120,0 
přeplatek za el. na faře (odečíst)   -56,4   
10-odhad nemovitosti; 13-servis z.z 3,1  2,1 servis zabezp.zařízení 1,9 
pojistné 3,4 3,3 3,3  6,7 
nádobí, oprava služ. auta  0,6 2,3 nájem za hrob 1,0 
barvy, vis. zámek  0,9 0,6   
varh. koncert 5,0    
doprava na pouť 2,0     
vyčištění septiku   1,9   
občerstvení 0,8 0,3   0,3 
ostatní výdaje 0,5  0,2   
úhrada společné režie do Kaplice 12,0 0,0 18,0  15,0 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,4 2,3 1,2  1,6 
do fondů na biskupství-havar.+stav. 1,0 1,0 1,0  1,0 
půjčka vydaná 17,5    14,0 
splátky půjček   60,0   
VÝDAJE CELKEM  163,3 115,3 82,9  154,9 
závazky celkem 65,4 65,4 5,4  5,4 
pohledávky 17,5 17,5 0,0  0,0 
zůstatek k 31.12. 0,5 9,5 28,2  15,6 
 



 
 
 
 
co se nám podařilo:   
- několikrát v roce uskutečnit mariánské 
pobožnosti  (májové a růžencové) 
- uskutečnit vycházku  
- uspořádat poutní setkání rodáků a zpívání 
s rodinou Talířovou 
- zavést českou poutní mši sv. v září 
- podílet se na organizaci setkání rodáků 
 

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 2013 
křty 1  1      
svatby  1       

HOSPODAŘENÍ 

údaje v tisících Kč 
2009 2010 2011 2012 2013  

zůstatek k 1.1. 0,3 2,0 0,2 0,7 0,6  
Sbírky     10,3 4,0 3,2 1,0 2,2  
Příspěvky na opravy – varhan       
přijatá půjčka 8,5      
dary  0,1 3,0 5,0   
PŘÍJEM CELKEM  18,8 4,1 6,2 6,0 2,2  
opravy varhan 2,4      
daně  (z nemov.) 0,1 0,1 0,1  0,1  
elektřina kostel 0,5 4,8 0,8 1,3 1,0  
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  17,1 5,9 5,7 6,1 1,1  
závazky celkem 21,9 21,9 17,9 13,9   
pohledávky 0 0 0 0 0  
zůstatek k 31.12. 2,0 0,2 0,7 0,6 1,7  



 
 
 
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 a dalším pomocníkům)                            

- uskutečnit postní sbírku na adopci na dálku                                                                                  
- 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, v kostele byly po celý rok obrazy vystaveny 
- připravit několik večerů poezie s poslechem duchovní hudby 
- na společenství se pokračovalo s probíráním církevních dějin a začaly biblické hodiny 
- uspořádat Noc kostelů 
- organizovat akce pro děti (pobyt na Ktiši, a další)  
- zorganizovat pouť do Plzně, Nepomuku a na podzim do Vyššího Brodu 
- oslavit poutní slavnost apoštolů Petra a Pavla s odpoledním  programem pro veřejnost 

(hudba, dětské divadelní představení, dětské soutěže) – ve spolupráci s Městem 
Kaplice a s přáteli z Malont 

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

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

obohatit ho vystoupením dětí a mládeže a přednáškou manželů Poláčkových 
z Diecézního centra pro rodinu 

- 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 a rozšiřovat knihovní fond 
- začít s opravou střechy fary 

 

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

více dramatických prvků) 
- založit skupinu dobrovolníků v charitativní oblasti – organizace skladu šatstva apod. 

nebo alespoň jednotlivce 
- najít někoho na počítání sbírek a psaní matrik 
- rozšířit počet knihovníků 
- najít někoho, kdo by sepsal do Farního listu rozhovory s některými farníky 
- najít někoho, kdo by psal kroniku farnosti 

 



- 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 a pokřtěných v dospělosti   vystoupení dětí a mládeže o farním dnu 
 

výhled - budeme se snažit: 
- napravit to co se nepodařilo (viz výše)  
- uspořádat na podzim kurs víry pro zájemce i 

pro zájemce o biřmování 
- uspořádat opět pobyt dětí na Ktiši a získat děti 

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

farníků, tentokrát v západních Čechách 
- zorganizovat poutní zájezd do Staré Boleslavy 

a Kutné Hory              
- vytvořit společenství manželů a rodin                                                                        
- vytvořit společenství ministrantů                                        foto z farní dovolené 
- zlepšit hospodaření farnosti a získat více finančních prostředků 
- znovu uspořádat Farní den a zajistit zajímavého hosta na přednášku 
- uspořádat opět 1. sv. přijímání dětí 
- do programu poutních oslav vložit i krátké duchovní slovo 
- najít někoho na organizování farní charitativní služby (organizace šatníku pro 

potřebné, návštěvy nemocných, osamělých a potřebných lidí z farnosti) 

 

K
a
p
li
c
e

 

ROK křty svatby poh řby svátost 
nemocných 

první 
přijímání 

děti na 
náboženství 

počet lidí 
v kostele 

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 
2013 20 2 27 2 1 30 90 



KAPLICE hospodaření rok: 2011

0 

2012

1 

2013

2 
Poznámky k r. 2013:  

zůstatek k 1.1. 9,7 1,3 1,1  
PŘÍJMY 

Sbírky: vybrané celkem 
zůstávající kurzívou: 

87,7 
77,9 

97,6 
84,9 

93,8 
83,7 

průměrná nedělní sbírka 1,3 

dary 2012 na katech.9,9; na děti 7,9, 23,0 26,3 16,8  11,1 na oltář;3,7-char; 2-povo 
příspěvky – 2012 od kraje (na oltář) 91,7 45,0 52,2 35 na oltář; 17,2 na úroky úvěr 
příjmy z plesu  22,2 1,6 0,1 v r.2012 a 2013 čistý zisk 
nájemné 7,2 5,4 7,8  
půjčky (příjem peněz) 76,7 28,0 1100,0  
splátka poskytnuté půjčky (příjem) 4,0 5,0   
PŘÍJEM CELKEM  312,5 208,9 1.270,7  

VÝDAJE:  
bohoslužebné svíce, víno, hostie, kvě. 24,9 25,7 24,0  
opravy kostela: oltář sv. Linharta 100,9 85,0 59,6 , 58,4-oltář;1,2barv. dveří 

opravy fary a zařízení  2012 malování 
sakristie 0,2; malování na faře 0,6; 
okno 0,2; opravy kotle 11,8 

0,5 12,8 496,5 
489,8-střecha, 1,4-revize 
komínů, 0,8-barva; 1,9web+PC
0,6-revize has.;2,0 mat.+drob 

elektřina kostel 14,3 17,2 19,8  
fara: el.,plyn,voda,topení (50-14-47) 133,5 110,8 145,3 63-el; 65-topení; 17,3-voda 
obyvatelé fary zaplatili:(odečíst!) -118,0 -127,8 -166,7  
náklady na ples 19,4   nyní již odpočítáno-viz příjmy 
Pouť a farní den  8,1 5,6 10,0 koncert+kapela-pouť 
telefon+poštovné 21,4 20,3 16,0  
provoz kopírky+kancel. potřeby 18,2 16,8 21,6 19,9-kopírka; 1,7-kanc.potř. 
katechetické výdaje- 2011-zájezd      9,7  10,6 zájezd  dětí 9,9; ost.0,7 
různé věci: 2012: tiskárna 5,2; kon-
certy 7,4; dárky 3,7; st.technik 1,0 

0,8 17,3 1,1 1,1-žárovky kostel 

knihy a kazety 2012: 5,2; dárky 4,6;  35,8 19,0 17,1 8,6-knihov.; 5,4 dárky;o=sklad 
časopisy 7,0 10,4 12,9  
občerstvení – farní akce 0,8 3,1 5,5  
pojistné 5,5 4,9 9,6  
děti Ktiš+zájezdy 2012: 9,2; +4,7 6,0 4,5 8,0   
charitativní výdaje (+adopce) 4,9 7,7 8,2 6-adopce; 2,2 charit.výdaje 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 6,7 12,7 10,1  
do fondů na biskupství-havar.+stav. 5,1 5,1 5,1  
drobné věci (2012:konvice, zámky)  3,8 0,3 0,3-police 
výdaje ostatní (2011-daně a popl.2,2) 6,4 12,2 3,8 2,1-popl.; 0,5-rozh;1,2 daně 
zájezdy   16,2  
splátky půjček 55,0  52,0  

  podíly okol. farn. na režii (odečíst!) -46,0 -58,0 -43,0  
VÝDAJE CELKEM  320,9 209,1 743,6  
závazky (půjčky přijaté) celkem 595,9 623,9 1.671,9  

pohledávky (půjčky vydané) celkem 18,9 13,9 13,9  
zůstatek k 31.12. 1,3 1,1 528,2  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

co se nám podařilo: 
- ve farnosti se konal křest dospělé a do  
         katechumenátu byla přijata nová kate- 
         chumenka 
- 1 dítě bylo u 1. sv. přijímání 
- konat velikonoční večeři a o Vánocích besídku pro děti 
- dvě děti se účastnily farní dovolené a více dětí se setkává s pastorační asistentkou 
- pokračovat s opravou pláště kostela (začala se opravovat jižní stěna) 
 

co se nám nepodařilo: 
- obnovit 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 
- konat v kostele i přitažlivý kulturní program 
- pokračovat v opravě pláště kostela (dokončit jižní stranu a zpřístupnit boční vchod) 
 

statistika: 
 

                foto ze křtu Veroniky                                   přijetí do katechumenátu Andrei 
 
 

ROK křty svatby pohřby Svátost 
nemocných 

První  
přijímání 

Děti na 
náboženství 

Počet lidí 
v kostele 

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 
2013 5 1   1  15 



 
 
 
 
 
 
První sv. přijímání                                                               oprava jižní 
Kláry Škutové            stěny kostela 
 

D. DVOŘIŠTĚ hospodaření r  2010 2011 2012   údaje v tisících Kč 2013 
poznámky k r. 2010+2011+2012    pozn.k roku 2013  

zůstatek k 1.1. 11,9 1,3 2,7  14,6 
PŘÍJMY 

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

Obec 
500,0 
100,0 

630,0 
100,0 

420,0 
100,0 

 
400,0 
100,0 

úroky na běžném účtu 0,8  0,6  0,9 
splátky půjček      
dary   1,0   
PŘÍJEM CELKEM  612,6 741,4 531,3  511,5 

VÝDAJE 
bohoslužebné 0,1     
opravy kostela 600,0 730,0 502,1  501,9 
opravy ostatní 10-varhan; 12-postřik 5,6  2,7   
daně  (z nemov.) 0,0     
elektřina kostel 2,3 2,2 2,9  2,2 
plyn kostel   0,4   
poplatek na Katastru  0,4 0,3   
občerstvení  0,5 1,3 0,6 dětí při Tříkr.sbírce 0,3 
ohřívač  0,6    
cestovné-náklady na dopravu 2,0     
látka na oltáře   0,4   
prodluž.kabel     0,2 
poplatky bance 0,1 0,1 0,2  0,3 
poplatky na katastru  0,4   0,2 
úhrada společné režie do Kaplice 11,0 2,0 7,0  5,0 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 0,5 2,7 2,0  2,8 
do fondů na biskupství-havar.+stav. 0,7 0,7 0,7  0,7 
ostatní výdaje 0,4  0,1   
půjčky vydané      
VÝDAJE CELKEM  623,2 740,0 519,4  513,6 
závazky celkem 0 0 0   
pohledávky 281,1 281,1 281,1   
zůstatek k 31.12. 1,3 2,7 14,6  12,5 



 
 
 

 
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 
-     na faře se konala velikonoční večeře  
- uskutečnil se křest dospělého 
- zvýšil se počet ministrantů 
- pokračovalo se v konání táboráků  
- z kaple se opět přestěhoval provoz do kostela 
- upravily se stěny, křížová cesta a lavice 
- dost farníků se účastnilo přípravy kostela na pouť 
- v kostele byl požehnán obecní prapor 
- uskutečnilo se setkání dětí u jesliček 
 
 
 
 
 
 
 
 

co se nám nepodařilo:   
- dokončit koupelnu na faře 
 

 

výhled – budeme se snažit: 
- připravit vycházky do přírody 
- pokračovat v hudebních večerech s poezií             
- pokračovat v opravách kostela(odvodnění, krov, dveře) a fary (koupelna, komín) 
 
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 

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 
2013 5  2 4 1 8 30 

 
 



 

MALONTY hospodaření rok: 2010 2011 2012201220122012 údaje v tisících Kč 2013201320132013    
poznámky k r. 2010+11+12    poznámky k r. 2013  

zůstatek k 1.1. 175,5 5,4 28,2  7,5 
                                                                     PŘÍJMY  

Sbírky    
 sbírky zůstávající:  

29,7 
24,0 

29,0 
24,5 

29,8 
26,1 

 
28,1 
23,9 

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

 
25,0 

238,0 
40,0 

100,0 
180,0 

 

 
 

- ze zahraničí (rodáci) 

 
 

55,7 

nájemné  1,7   1,7 
splátky půjček 60,0     
nový závazek 44,0 30,0    
PŘÍJEM CELKEM  134,7 364,8 310,6  85,5 

VÝDAJE 
bohoslužebné  0,5    
opravy-kostel 2010-99,2 projekt; 
9,7-opr.varhan; 2011-klenba 237,4 
2012-klenba: 255,8; mal.kaple: 1,8 

108,9 
285,4 
48var

257,6 
54,5 projekt na odvodnění 
kostela, 3,0-malování a 
opr. varhan 

57,5 

- fara 2010:  28,4 el.instalace; 51,2 
kanalizace, 2,3 WC; 50 koupelna 
2011- el. a voda;2012-podlaha 

133,7 37,0 8,5 
dlažba v koupelně, voda 
v 1.patře, omítky 

6,4 

elektřina kostel 6,4 5,4 5,3  2,4 
fara: elektřina, voda, topení, odpad 44,9 38,7 44,3 22,8-el; 36,9-top.; 1,8-vo… 62,7 
úhrada ubytovaných (odečet) -27,0 -60,2 -51,0  -72,0 
občerstvení brigádníci     1,5 
občerstvení – táborák, rodáci,  3,0 0,4 0,4  0,9 
mikulášská nadílka     0,4 
pojistné 0,0 1,9 1,9  3,9 
poplatky bance 1,8 1,5 0,7  0,4 
11-oprava auta; 12-na opr.káry  2,3 2,5   
znalečné, kolky 0,7 1,3 0,2  
 11-zámek, 12-dárky k 1.sv.př.  0,3 0,6   
10-zámek+reprodukční zař. 1,1     
plyn     0,4 
úhrada společné režie do Kaplice 10,0 17,0 14,0    9,4 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 5,7 4,5 3,7  4,2 
do fondů na biskupství-havar.+stav. 3,0 2,0 2,0  2,0 
výdaje ostatní 1,9  0,6  1,4 
splátka závazku  4,0 40,0  6,0 
poskytnutá půjčka 10,7     
VÝDAJE CELKEM  304,8 342,0 331,3  87,5 
závazky celkem 44,0 70,0 26,7  20,7 
pohledávky celkem 96,2 96,2 92,8  92,8 
zůstatek k 31.12. 5,4 28,2 7,5  5,5 



 
 
 

co se nám podařilo: 
- udržet setkávání na faře a konat biblické hodiny a promítání náboženských filmů 
- pokračovat v opravě kostela (byla vymalována druhá polovina vnitřku kostela a  
      dokončena další 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 pokračovat v obnově elektroinstalace 
- obohatit táboráky hodnotným programem                      akolyta Jiří při bohoslužbě na faře  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O
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i 

c 
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ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
počet lidí 
v kostele 

 

 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  
 2013 2   1   15  



 
 

OMLENICE hospodaření 

rok: 

2010 2011 2012 v tisících Kč 2013 
zůstatek k 1.1. 0,5 0,8 2,4 pozn. k roku 2013: 16,3 

PŘÍJMY  
Sbírky     celkem: 
          zůstávající:  

20,3 
15,5 

35,4 
32,2 

24,5 
 

 
13,4 
12,1 

úroky, dary; 2012-od rodáků 12,5  62,2  1,1 
Příspěvky na opravy: obec: 
stát: 
biskupství: 

100,0 
790,0 
20,0 

100,0 
445,0 

 

100,0 
420,0 

 
 

100,0 
400,0 

 
nájemné 15,5 16,0 13,0  33,0 
ostatní příjmy      
splátka půjčky 5,0  1,2   3,0 
nový závazek 7,0  6,0  32,0 
PŘÍJEM CELKEM  970,3 596,4 626,9  582,5 

VÝDAJE  
opravy fara:10- vodo a elektro-
instalace;12-koupelna 

8,8 
2,3 

stav.mat
14,5 

4,6-koupelna; 1,1-zab.zař 
0,8-malování chodby 

6,5 

fara-el.montáž   1,9   
opravy kostel 811,5 545,0 570,7  535,9 
zabezpeč.zařízení;  12-plyn 107,7  0,8 plyn 0,4 
daně  (z nemov.) 1,1 1,1 1,1  1,1 
elektřina kostel 2,9 3,5 4,1  2,8 
fara: elektřina, topivo, voda 16,0 11,4 8,9   
úhrada ubytovaných (odečíst) -19,2 -15,0 -8,0   
boiler   2,5 revize EZS 3,1 
11-pneu-služební vůz; doprava  4,1 0,5 květiny 0,2 
poplatky katastr.ú.  0,4   0,2 
10-zámky, 12-rukovítka ke skř. 0,5 0,4 0,2 lampa 0,4 
občerstvení brigádníkovi   2,6  0,3 
občerstvení pouť   0,8  0,5 
občerstvení táboráky  0,2 0,3  0,2 
občerstvení ost. 2,3 1,3 0,3   
pojistné  3,3 3,1  6,2 
úhrada společ. režie do Kaplice 4,0 13,0 4,0  8,0 
odvedené sbírky (na bisk.a char.) 4,8 3,9 2,7  1,3 
do fondů na biskupství 1,0 1,0 1,0  1,0 
revize komínů     0,9 
výdaje ostatní 0,7 0,6 1,0  0,9 
splátka závazku 14,9    10,0 
nová pohledávka 13,0 19,0    
VÝDAJE CELKEM  970,0 594,8 613,1  579,9 
závazky celkem 9,0 9,0 15,0  37,0 
pohledávky celkem 175,0 194,0 192,8  189,8 
zůstatek k 31.12. 0,8 2,4 16,3  14,9 



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

sdružením Terezie zorganizovali  poutní slavnost 
a přivítali německy mluvící rodáky,  

- křty se již konají v kostele, stejně jako další 
bohoslužby (Pamatka zesnulých, Vánoce)                           noční osvícení kostela 

- zavedli jsme již pravidelné bohoslužby 
- pokračovalo se v opravách kostela – je 

opravena podlaha i strop, Obecní úřad 
instaloval osvětlení, dokončila se oprava 
schodiště, osazeny byly okna a dveře  

- 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 a také 
o slavnosti v kapličce v Pořešínci                          vystoupení dětí na Farním dnu v Kaplici 

- děti se také účastnily  tříkrálové sbírky 
 
 

výhled – budeme se snažit: 
- pokračovat v opravě kostela brigádnicky 
- zorganizovat vystoupení dětí 
- zorganizovat koncert v kostele 
- nabídnout přednášky o bibli či promítání 
- opět připravit poutní bohoslužbu 
- pokračovat ve schůzkách s dětmi   
- pokračovat v pravidelných bohoslužbách 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

vystoupení dětí v kapli v Pořešínci                                                                                   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   návštěva s dětmi v domově pro seniory              z první vánoční bohoslužby v kostele 
 
 

OBŘADY: 2010 2011 2012 2013 
křty 2 1 3 1 



POHORSKÁ VES  2009 2010 2011 2012 údaje v tisících Kč 2013 

zůstatek k 1.1. 137,9 69,5 57,3 57.6  1,5 
PŘÍJMY 

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

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

 
 

z EU a od státu 
 

100,0 
 

2.266,0 
33,7 

sbírky  0,6 
dary 200,0 1,5 0,7   
úroky na běž. účtě 0,1   
přijatá půjčka 150,5 1.445,0  2.954,0 
splátky půjček 98,5 46,4 92,0 19,5   
PŘÍJEM CELKEM  704,1 996,4 1.732,3  5.354,3 

VÝDAJE 
bohosluž. výdaje 0,5  svíce 0,1 
daň z převodu n.  2,2   
dárky rodákům 0,3 0,4   
oprava kostela 567,9 828,5 524,01756,4  2.903,3 
10-opr. auta,11-znalec 10,0 1,5   
občerstvení-táboráky.. 1,0 0,4   
katastr, poplatky 0,3 0,3 0,8 0,4 poplatky bance 0,5 
10baterie 0,2 žárovky 0,3 
09cestovné past. asist. 1,1  

květiny 0,2 

09razítko 10 odhad p. 0,2
1,7   

úroky z úvěru   8,3 
dětské výlety+Ktiš 4,5 1,0   
pouť-hudba 3,6  2,0   
podíl na spol. režii do 
Kaplice 9,5 9,0 6,0   

ostatní výdaje 0,1 0,1   
odvod z prodeje na  Bis137,0  23,0   
vydané půjčky 51,0 153,5 15,0   
splátky půjček 0,1   2.280,0 
VÝDAJE CELK.  772,5 1008,6 544,0 1788,4  5.192,7 
závazky celkem 150,0 150,0 150,01595,0  2.269,0 
pohledávky celkem 121,9 229,0 152,0132,5  132,5 
zůstatek k 31.12. 69,5 57,3 57,6 1,5  163,1 

 
 
 
 



 
 
 
 

co se nám podařilo: 
- scházet se ve společenské místnosti na faře a pokračovat   
      s bibl. hodinami, promítáním filmů a s rozhovory o víře 
- připravit tři sestry a jednoho bratra na biřmování 
- uspořádat farní vycházku (do Michnice) 
- pokračovat ve výuce náboženství ve škole (díky  
      katechetce Jiřině Balkové) 
- díky past. asistentce Kristýně se občas děti schází na faře 
- pokračovat v konání táboráků pro děti – na začátku  
      prázdnin a na zač. školního roku 
- provést novou elektroinstalaci v kostele-díky Martinovi 
      Balkovi a úklidit pak (i po zedníkovi) kostel-díky ženám 
-     uspořádat setkání německy mluvících rodáků 
-     účastnit se několika farních zájezdů 
 

co se nám nepodařilo: 
- zorganizovat v kostele koncert 
 

výhled – budeme se snažit: 
- pokračovat v dobrém a usilovat o realizaci nepodařených  
      úkolů, připravit poutní zájezd  
- 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 

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 
2013 2     3 10 

  
 



ROŽMITÁL N. Š. 

hospodaření 
2010 2011 2012 údaje v tisících Kč 2013 

zůstatek k 1.1. 194,5 20,7 13,2  17,6 
PŘÍJMY 

Sbírky 9,2    16,3 8,5  9,0 
Sbírky zůstávající 7,9 15,7 7,5  8,0 
Prům. sbírka   0,2  0,2 
Příspěvek:- obce   125,0   128,6   100,0 
- Min. kultury 125,0 3.939,1    
- Biskupství ČB 20,0     
dary 5,0       33,3    
náhrady škod      
vrácená půjčka   Mal 2,0 38,3  
přijatá půjčka 4.250,0 Om 4,3    
PŘÍJEM CELKEM  4.534,2 4.123,6 46,8 126,6 109,0 

VÝDAJE 
bohoslužebné 0,2 0,4   0,4 
opravy kostela 4.597,8 25,3  114,7-elektroinstalace; 8-zed. 122,7 
mříž do kostela  48,6    
opravy fary 2,6   oprava el.instalace 0,7 
daně 0,9 0,9 0,9  0,9 
el. kostel 1,9 1,9 1,9  1,9 
el.,voda, otop fara 93,6 94,2 80,1  60,3 
vývoz jímky 4,0 6,2 4,1 vývoz+oprava jímky 20,5 
vývoz popelnice 2,1  2,2  2,3 
ubytovaní uhradili-odeč. -82,7 -63,4 - 95,0 odečet -98,6 
dar na úhrady režie  - 43,8    
11- charit.;12-opr. auta 0,3 12,9 2,3 revize komínů 1,4 
malířské  a stav. potřeby 0,2  0,1 mat. na opravy kostela 1,3 
záclon. tyče, top.těleso 1,1     
10-ohřívač; 12-kosa 0,6  0,2 skleničky 0,6 
občerstvení (táborák)  0,5 1,2 0,7 táborák, velikonoce, rodáci 1,4 
koncert 2,0 1,3    
pojistné  3,1 3,1  3,2 
odvedené sbírky  1,4 0,6 1,0  1,0 
do fondů na biskupství 0,7 0,7 0,7  0,7 
ostatní výdaje 0,2    1,0 
úhrada spol. režie do Kap 2,0 1,0    
půjčka vydaná 7,0     
splátka půjčky 71,6 4.040,0 40,0  1,0 
VÝDAJE CELK.  4.708,0 4.131,1 42,3  122,7 
závazky celkem 4.279,8 244,1 204,1  203,1 
pohledávky celkem 75,3 73,3 35,0  35,0 
zůstatek k 31.12. 20,7 13,2 17,6  3,9 

 



 
 
 
 
 

co se nám podařilo: 
- připravit k oslavám 650. výročí obce, přednášku a koncert 
- pokračovat občas ve scházení  ve společenství 
- připravit setkání rodáků-díky pí. Kletzembaurové 
- vykonat tříkrálovou sbírku  
- pokračovat v konání putování kolem kapliček 

 

co se nám nepodařilo:  
- pokračovat ve schůzkách mladých 
- zorganizovat více akcí pro děti, vč. u jesliček 
- oslovit rodiny, které nechaly pokřtít své děti 
- uspořádat koncert v kostele 

 

výhled – budeme se snažit:  
- uskutečnit to co minulý rok nevyšlo 
- obnovit setkávání mladých 
- založit společenství dětí 
- konat v kostele i přitažlivý kulturní program 
 
SVATÝ KÁMEN   
co se nám podařilo: 
- poopravit brigádnicky opadávající omítku 
- udržet první soboty se mší sv. 
- konat občas varhanní i jiné koncerty 
- díky sestrám z N. Hradů dobře zajistit poutní německo-českou mši sv. 
 

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 
o prvních 
sobotách 

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 
2013 2  1 1  15 12 



 

RYCHNOV n.M. 

hospodaření 
2010 2011 2012 2013 údaje v tisících Kč 

zůstatek k 1.1. 7,6 5,3 6,1 19,3  
PŘÍJMY 

Sbírky Rychnov 13,3 11,4 10,8 10,0  
Sbírky Sv.Kámen 19,1 24,2 21,9 28,8  
Sbírky zůstávající   34,4  38,5  
Prům. sbírka Ry      
Příspěvek - obce        
- Jihoč. kraje      
- Min. kultury      
- Biskupství ČB      
dary   10,0   
úroky 0,1 0,1    
ostatní příjmy  1,5    
přijatá půjčka      
splátky vydané půjčky 0,8 11    
PŘÍJEM CELKEM  33,3 48,2 42,7 38,8  

VÝDEJ 
bohoslužebné 0,5   0,7  

opravy Rychnov  
 

1,5 
malíř. 
potřeby

 
2,5 

oprav.
osvětl. 

  

opravy Sv.Kámen 
*malování sakristie 
** čištění okapů 

  
*1,4 

**2,9 
1,8 

11,5 
opravy omítek 
oprava hodin 

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

  kontrola zabezp.systému    1,8  
  koncert  1,4 -2,6 5,0  
poplatky bance 1,5 1,3 0,5 0,1  
občerstvení  0,2 1,1 2,8 1,0 brigádníci 
pojistné – Sv.Kámen 3,3 6,2 3,4 3,4  
odvedené sbírky  2,3 1,2  0,3  
do fondů na biskupství 0,5 0,5 0,5 0,5  
podíl na spol. režii do Ka  14,0 9,0 5,0  
ostatní výdaje  0,1 0,3 0,3  
půjčka vydaná 12,5 10,0    
VÝDAJE CELK.  35,6 47,4  42,4  
závazky celkem 55,5 55,5 52,2 52,2  
pohledávky celkem 31,7 30,0 27,3 27,3  
zůstatek k 31.12. 5,3 6,1 19,3 15,8  



 
 
 
co se podařilo: 
- pokračovat v opravě presbytáře 
- 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 

- uskutečnit adventní a novoroční koncert i další 
koncerty s hojnou účastí 

 

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

kostela 
- zařídit přípojku el. proudu a udělat rozvody 
- 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 
 20092010 2011 2012  2013 

zůstatek k 1.1. 50,3 73,9 3,3 33,5  42,5 
PŘÍJMY 

Sbírky     0,5   0,2   
Příspěvky na opravy – biskupství  30,0    
Příspěvky na opravy – Min.kult. 300,0 234,0 271,0 250,0   
Příspěvek z Jihoč. kraje      
Úroky z účtu      
dary  41,5 100,0  8,0 
přijatá půjčka 250,0 60,0     
splátka poskytnuté půjčky  37,0    
PŘÍJEM CELKEM  800,5294,0 379,5 350,2  8,0 

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

576,5329,6 301,2 323,5 
poradenství-opr.k 
výkresy k opr. 

2,5 
0,8 

ostatní výdaje 0,4 3,2 0,1 0,2 připojení el. 8,0 
úhrada společné režie do Kaplice 5,0   ostat. výdaje 0,1 
splátky půjčky 200,0 20,0 11,0 17,5  30,0 
poskytnutá půjčka 6,8 37,0   5,0 
VÝDAJE CELKEM  776,9364,6 349,3 341,2  46,4 
závazky celkem 125,0165,0 154,0 136,5  106,5 
pohledávky 15,0 21,8 21,8 21,8  26,8 
zůstatek k 31.12. 73,9 3,3 33,5 42,5  4,1 



 
 
Jakuba Novotného 
 

„Věz, že v posledních dnech nastanou zlé 
časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, 
chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, 
nebudou poslouchat rodiče, budou 
nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, 
nevázaní, hrubí, lhostejní k druhému...“ 
 
Jaký je dnešní svět? Mohli bychom říci, že Písmo mluví o našich dobách?  
Odpověď zní, že ano. Avšak není to tak jednoduché. Když se podíváme do historie, 
určitě nalezneme mnoho důkazů, jenž dokazují fakt, že svět byl takovýto, a možná 
ještě hrubší již od samého počátku lidských dějin. Lidé se v kdejaké době vrhli za 
mamonem, dělali si nepříjemnosti, byly hrubí. Text apoštola Pavla Timoteovi tedy 
doslova říká, že se tak stane v posledních dnech.  
Dovolil bych se ale zeptat na jinou otázku. Kolik lidí musí (podle vzoru zkázy v 
Sodomě a Gomoře) být spravedlivých, aby Bůh svůj konec ještě oddálil? Odpověď je 
velice jednoduchá a dobrá k zamyšlení.  
Jelikož nám Bůh dal svého jednorozeného Syna, jsi to právě Ty! 
Ježíš ve svém podobenství o ztracené ovci dokonce říká, že na Tobě a Tvém obrácení 
k dobru stojí celá nálada v nebesích. Pokud tedy právě Ty budeš žít zbožným 
životem, katastrofy nepřijdou. 
Je tomu těžké uvěřit, ale myslím si, že jedinec má stejnou, ne-li větší odpovědnost za 
společenské faux paux posledních časů, kterého se dopouští, než lidé okolo něj. Jsme 
svázaní do společného kruhu, kde se držíme za ruce, a když jeden odpadne, trpí celá 
společnost. Avšak když se obrátí a opět se zapojí do zmiňovaného kruhu, vydá energii 
za dva. Lidské obrácení tedy není lecjaká osobní událost, ale dotýká se všech  
účastníků naší moderní civilizované doby. A nejen to! Myslím si, že by se člověk měl 
více zapojovat do práce, která jej naplňuje a baví ho. Pokud tak nečiní, dostává se na 
velmi tenký led. 
Mluvím o tom z pozice zúčastněné osoby. Poslední dobou jsem se cítil dobře. Dělal 
jsem věci, které mě baví, chodil pracovat na Charitu a když p. farář něco potřeboval, 
byl jsem mu k ruce. Také jsem zpíval v dětském sboru, jezdil dálkově do školy, kde 
se mi zatím daří a dokončil přípravu na akolytát a akolytou jsem se také stal. Možná, 
že si řeknete, že to je moc, ale když mě to baví, nepociťuji úbytek energie. Nyní se u 
mne sice projevila nemoc, ale věřím, že brzy zase budu fit a sloužit ve farnosti. 
 
Pane Ježíši, dej ať je nám všem čím dál více jasnější, že nás máš rád, a že jsme  
spolu s Tebou svázáni. Děkuji Ti, že jsi nám ukázal, že konec světa nepřijde, pokud 
bude dost těch, kteří budou mít dobré srdce. Amen. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V sobotu 4.1. se konal v  Stará fara byla vlastně zbou- 
Pohoří novoroční koncert. rána a ve stejném vzhledu  
Krásné osvětlení kostela postaven nový soukr. dům. 
i bývalé fary velmi oslovilo Podobně zmizel i starý rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a začal nový- i v nás. Kéž v  Koncert zde zorganizoval pan 
něm zažijeme podobné světlo Altmann (vpravo) se spolkem 
a podobnou hudbu v duši Bucherser Heimat Verein, 
jako v kostele v Pohoří. který vede. Velké díky! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S hudbou G.F.Händela, J.S. Hudba sem přivedla mnoho 
Bacha, A. Vivaldiho a dalších lidí, přišli vlastně k betlému 
zde vystoupil budějovický (na fotce zdejší)- k místu, kde 
komorní orchestr Collegium se rodí nový život. Kéž zde 
Musicum Budvicense“.           i v nás stále roste a sílí. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hudba zazněla na počátku roku také v kostele v Malontech v podání Pěveckého sboru  
Kaplice vedeného manželi Menšíkovými. Velmi pěkně nás v posvátném chrámovém 
prostředí naladila. Naladila na jinou vlnu, než jsou vlny stresu, zloby, či lhostejností, kterých 
je plný svět ve kterém žijeme. Kéž bychom uměli tyto povzbudivé a uklidňující vlny 
také předávat našemu okolí. 
 

    Vyladit se na stejnou vlnu 
jsme se snažili na počátku 
roku také při ekumenických 
bohoslužbách. Bohužel 
nepřišlo mnoho účastníků a 
také nevyšlo setkání s řecko- 
katolíky.  
Tématem letošního týdne byl 
text: „Je snad Kristus rozdě- 
len?“ (1K 1,13). Uvažovali 
jsme o jednotě v rozmanitos- 
ti. Škoda že máme sklon pro- 
sazovat jen to svoje a neumí- 
me se vyrovnat s pestrostí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V sobotu 25.1. přijal v českobudějovické katedrále pověření ke službě akolyty v našich 
farnostech Jakub Novotný. (na obr. vpravo je druhý zleva). U této služby nejde jen o oblast 
liturgie, ale i oblast pastorace a charity. U Jakuba mě přesvědčila o jeho vhodnosti k této 
službě jeho ochota posloužit potřebnému, o nějž se nikdo nechtěl starat. Pán ať mu žehná! 

 



 
Zahájení Tříkrálové sbírky 
v Kaplici se konalo v neděli 5.1. 
v kostele při dětské mši sv. 
P. Pavel koledníkům požehnal 
a připomněl, že i oni putují za 
Ježíšem. Podobně jako čtvrtý 
král ze známé legendy, se na 
cestě zdržují dobrými skutky. 
Vybírají na pomoc potřebným 
a navštěvují i osamělé lidi. 

Ve všech těchto lidech je 
skrytý Ježíš a tak se s Ním 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
také setkávají a pomáhají mu. Koledníci se pak vydali na 
cestu vedeni hvězdou lásky.  
              Podobně i v Pohorské Vsi se začínalo v kostele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děti se sešli u oltáře, kde jsou i jesličky. Oltář je znamením oběti. Ta je součástí i koledování. 
Je to někdy i namáhavé obcházet větší množství domů. Také není vždy příjemné zakusit 
i odmítnutí a nepřízeň. Je to však vyváženo projevem radosti těch, kteří na koledníky čekají 
a jsou jejich návštěvou potěšeni. Výtěžek sbírky je určen na podporu činnosti Charity Kaplice, 
která pečuje o seniory, postižené a o děti. Část půjde také do farního fondu pro osoby v krizi. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Malontech chodily dvě skupiny Koledníci přicházeli 
pod vedením paní Papajové a paní za lidmi do domů i do 
Korbelové. Vybralo se zde téměř obchodů. 
tolik jako v Kaplici – 18 tis. korun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Rožmitále chodily děti pod vedením 
pastorační asistentky Kristýny. Byly V Rožmitále se vybralo přes 2 
dokonce i pozvány na občerstvení tis. Kč. Celkově téměř 80 tis. 
k paní starostce. Díky! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horní snímek je z Rychnova n.M. A toto foto je z Dolního Dvořiště. 
Děkujeme vše, kteří se účastnili Tak jak psali děti na dveře zkratkou 
a zvláště všem, kteří přispěli. KMB-Kristus mansionem benedicat. 
Pán Bůh vám odplať! Ať Kristus vašim příbytkům žehná! 
 



Humor   
 
☺ Nebýt manželství, muži a ženy by se museli hádat s úplně cizími lidmi.  
 
☺ Tajemství šťastného manželství zůstane tajemstvím.  
 
☺ Farní hospodyně nutí návštěvníka: „Jen pojďte dál, počkáte na pana faráře pěkně 
v teple.“  Muž se zdráhá: „Ne, ne, mám tak špinavé nohy.“  Nato hospodyně: „Ale to 
nevadí, vždyť na nich máte boty.“ 
 
☺ Dva velice chudí Židé spatří před katolickým kostelem v Bostonu nápis: Každý Žid, 
který se dá pokřtít, dostane 100 dolarů.  
Dlouho váhají, zda mají zradit svatou víru předků, až je hlad donutí alespoň ke 
kompromisu: pokřtít se dá jenom jeden, a ten se pak s tím druhým o odměnu rozdělí. 
Los padne na Šimona. Jde dovnitř, zatímco Juda mrzne venku. 
Čeká hodinu, dvě, tři... Konečně Šimon vyjde a září jako měsíček. "Tak co? Jaké to 
bylo?" vyzvídá Juda. "Skvělé! Vykoupali mě, šaty vyčistili, boty vyleštili a po křtu mě 
jeptišky dokonce pohostily." - "A peníze? Máš?"  
Šimon se ušklíbne: "To je to, co na vás Židech nemůžu vystát: furt myslíte jenom na 
peníze! 
 
☺ Žena: "Jen si představte, pane faráři, můj manžel neustále mluví ze spaní!" 
Kněz: "Asi je to jeho jediná možnost!" 
 
☺ Prodavačka plešatému: „ Opravdu nevím, jaký šampón bych vám mohla doporučit,  
snad jedině leštidlo na parkety.“ 
 
☺ „ Paní, máte krásné zuby.“ 
 „ Ty mám po mamince.“  
„ A pasují?“ 
 
☺  Na psychiatrickém oddělení probíhá vizita. Jeden pacient o sobě tvrdil, že je 
mesiáš. „A kdo vám to řekl“, ptá se primář. „To mi řekl bůh“, odpovídá klient. 
 „Lže“, ozve se z rohu místnosti, „nic takového jsem mu neříkal!“ 
 
☺ Před časem připadlo rozloučení na známého pohřebního řečníka, který svůj 
proslov zahájil oslovením: "Vážení svatební hosté".  
 

☺ Jiný "brept" způsobil řečník, známý dlouhými projevy. Oslovil nebožtíka slovy: "Ty 
tam dole stojíš a my tady ležíme. Pardon, ty tam dole ležíš a my tady stojíme."  

 

 



 
 
 
 

                               i prodejna v Kaplici informuje 

        Papež František: LUMEN FIDEI – encyklika SVĚTLO VÍRY   
 

Tuto encykliku z větší části připravil papež Benedikt XVI. ale František jej doplnil a upravil 
podle svého. Text tohoto dokumentu je nabídnut k upevnění křesťanské víry, osvětluje její 
základy a povzbuzuje k radikálnímu žití podle vyznávaného, k životu podle evangelia. 
 

a doporučuje tyto starší knihy: 
 

      Anselm Grün: MODLITBA JAKO SETKÁNÍ 
 

Setkání, které modlitnu doprovází, je osvobozující a vede vždy také k hlubšímu setkání 
s lidmi. Jen ze setkání s Bohem se podaří opravdový život. Čtyři stupně a čtyři místa modlitby 
o kterých se pojednává v tomto spisku, nemohou a nechtějí dokonale popsat tajemství 
modlitby. Chtějí nás povzbudit, abychom kráčeli cestou modlitby, neboť je to cesta k staále 
hlubšímu a láskyplnějšímu setkání s Bohem. 

 

       Anselm Grün: 50 x JEŽÍŠ 
 

Padesát tváří Ježíše Krista v podání známého německého autora jako inspirace pro náš 
duchovní život. Z obsahu: Ježíš vybočující z řady * Ježíš- tulák * Ježíš-přítel žen * Ježíš-
cizinec * Ježíš-živá voda * Ježíš-pokoušený * Ježíš-plačící * Ježíš-cesta, pravda a život… 

 
 

          Edward Staniek:  MODLITBY MARNOTRATNÝCH SYNŮ A DCER 
 

Příběhy a modlitby chybujících, které nám mohou sloužit k poučení i sebepoznání a modlitbě. 
 

Statistické údaje knihovny za rok 2013                                                                           
 

 2010 2011 2012 2013 
Tržby v hotovosti (knihy, kalendáře, ostat.) 12.941,- 11.678,- 12345,- 15.194,- 
Počet nově zaevidovaných knih 122 38 87 33 
Finanční hodnota 12.272,- 6.236, 3454,- 4.745,- 
Počet nových zvukových nosičů (CD apod.) 1 4 8 13 
- finanční hodnota   99,- 200,- 
Počet nových filmů (DVD) 16 8 15 24 
- finanční hodnota 1.440,- 1.163,- 1593 3.630 
Počet filmů jejichž hodnota neuvedena  1 1  
Počet výpůjček 131 130 85 64+v kostele 
Počet nových čtenářů 10 9 4 2 
Celkový počet zapsaných čtenářů    110 
 
 

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 far. knihovny 



INFORMACE 
 

 

Pro všechny farnosti 
 

FARNOST KŘÍŽOVÉ 
CESTY 

ZPOVÍDÁNÍ  VELIKONO Č-
NÍ VEČEŘE 

VIGILIE - 

VELKÁ NOC 
Kaplice út a ne 17.30h 

po změně času : 
v 18h 

ne 6.4. 15-17h 

st 16.4. 16-17.45h 

čt 17.4. v 19.15 so 19.4. v 20.30 

Malonty út v 17h  pá 11.4. 15-17h út 15.4. v 17h  so 19.4. v 18h 

Omlenice čt  v 17h (18h) čt  10.4. 16-17.45 ne 13.4. v 19.30   

Rožmitál n.Š. pá 18.4. v 15h 
 

  čt 10.4.18-19h so 12.4. v 19.15   

Dol. Dvořiště   po 14.4. 17-18h po 14.4. v 18h   

Rychnov n.M.  ne 13.4. 14-15h -  „  - v Dvořišti   

Blansko ne  16.30 (17.30) ne 6.4.  17.30-18h st 15.4. v 18h   
 

 

��� EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA na které budeme probírat  3.knihu Mojžíšovu 
(Leviticus), bude v březnu v evangelickém kostele Archa v Kaplici (Pohorská ul.) ve čtvrtek  
27.3.  od 19h   
 

��� ČAS – ZMĚNA ZE ZIMNÍHO NA LETNÍ nastane v noci ze soboty 29. na 30.3. 
Hodiny si posuneme o 1h DOPŘEDU 
 

��� CETVINY-ROZJÍMÁNÍ K ŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v neděli  30.3. od 15h . 
Sraz u kostela. Odjezd z Kaplice ve 14.15  
 

��� PODĚKOVÁNÍ ZA BISKUPSKOU SLUŽBU Mons. Ji řího Paďoura se uskuteční 
v sobotu 5.4. od 10h v českobudějovické katedrále. (zájemci se mohou hlásit u P. Pavla) 

 

��� OBLASTNÍ SETKÁNÍ CHARISMATICKÉ OBNOVY se koná v sobotu 5.4. 
v kostele Sv. Rodiny (ul.Karla IV.22) od 9 do 16h. Hostem bude P. Tomáš Holub 

 

��� DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE se uskuteční v sobotu 12.4. v Č. Budějovicích. 
Přijet je možné již v pátek navečer. V kostele sv. Rodiny je v 17h mše sv. a od 18.30 pásmo 
hudby, modlitby a katecheze. Vede vojenský kaplan P. Jan Böhm. 
V sobotu je v katedrále program od 9h (katecheze a mše sv.) Odpoledne tematické skupiny. 

 

��� DĚTSKÁ POUŤ NA VELEHRAD z našeho vikariátu se uskuteční v sobotu 26.4. 
S dětmi mohou jet i dospělí. (děti 200Kč, dospělí 300 Kč). Přihlásit se můžete u P. Pavla) 

 

���� FARNÍ DOVOLENÁ se bude konat od 10. do 16. srpna v západních Čechách. 
Navštívíme Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Cheb, Bečov nad Teplou (relikviář sv. Maura), 
klášter Teplá, Nový Dvůr, německý Waldsassen. Přihlásit se můžete u P. Pavla (tf.732 
872 662) 

 



LITURGICK› KALEND¡ÿ+- INFORMACE 
 
 

 
 

BŘEZEN 2014 

Úterý 25.3. Zvěstování Páně slavnost 

NEDĚLE 30.3.  4. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 4.t. 

DUBEN 2014 

NEDĚLE   6.4. 5. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 1.T. 

NEDĚLE 13.4. KVĚTNÁ NEDĚLE žaltář 2.T. 

Čtvrtek 17.4. Zelený čtvrtek - večerní mše na památku posl. Večeře  

Pátek 18.4. Velký pátek-den přísného postu  

Sobota 19.4. Bílá sobota           večer VELKÁ NOC VZK ŘÍŠENÍ  

NEDĚLE 20.4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁN Ě slavnost 

NEDĚLE 27.4. 2. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ -Božího milosrdenství pak žlt. 2.T. 

 

Kaplice 
 

 

��� PÁSMO HUDBY A POEZIE se uskuteční ve středu 26.3. od 17.30 
 

��� FARNÍ RADA se sejde ve středu 26.3. od 18.30. Prosím všechny členy, aby naplnili 
svou povinnost a přišli. Ostatní - kdo mají zájem - jsou zváni. 
 

��� ÚTERNÍ A PÁTEČNÍ ČAS BOHOSLUŽEB se od letního času posunuje na 18.hod. 

��� DĚTSKÁ MŠE SV. bude v neděli 6.4. od  9.30h 
 

Rychnov nad Malší 
��� CESTA 7 BOLESTÍ P. MARIE na cestě z Rychnova na Svatý Kámen se bude konat 
v neděli 23.3. od 14.30. Sraz bude u kostela. 
 

��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční v pondělí 24.3. od 17h.  
 

 

Blansko 
 

��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční ve čtvrtek 3.4. od 18h na faře. 

 

 

Mou největší útěchou je, že Bůh se nachází všude  
                     a že v něm jsme všichni spojeni nyní i navěky.  Fridrich Hölderlin 

~ 

Pro toho, kdo doufá, každý cíl skrývá slibný začátek, po každém západu slunce  

   následuje jasné svítání a každá tma se rozplývá v nekonečném světle. P. Friebe 

 



PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM 
 KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla  / kostel sv. Floriána / fara /jinde  
 Úterý modlitba  18 h  letní čas 17.00 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– ČT 27.3. Archa  
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:  1. a 15.4. - až v 17.45 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:  27.3.  

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 
 nepravidelně, nyní ? 

18h  
let.č. 

17h  
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 
NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá - nyní:  
23.3. a 6.4. 

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

nyní: 
? 

  

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

1x za 14 dní 
mše svatá  
  nyní: 30.3.a 13.4

11.15 
Setkání v17/18h  
Pondělí: ?  1. SO v měsíci: mše v 17h  nyní:  5.4. 

 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: 12.4. 

19h-l.čas 
18h-z.čas 

 

 POHORSKÁ VES  kostel sv. Linharta  

 
NEDĚLE 
- 1. v měsíci 

mše sv. 
nyní: 6.4. 

v 15h 
Setkání d ětí  (1 x za 14 dní) venku nebo 
 v klubovně na Obecním úřadě: 

Sobota 
10.30h 

 

 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 tento kus asi 6,-Kč.) Toto číslo vyšlo v neděli 23.3.2014. 



SLOVO ŽIVOTA SLOVO ŽIVOTA SLOVO ŽIVOTA SLOVO ŽIVOTA březen 2014březen 2014březen 2014březen 2014    

„Zachováte-li moje přikázání,    
zůstanete v mé lásce,  

jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v 

jeho lásce.“ (Jan 15,10) 

     

 Tato slova jsou převzata z rozsáhlé promluvy uváděné ve čtvrtém evangeliu (Jan 
13,31-17,26), s níž se Ježíš obrátil na své učedníky po poslední večeři. Vyjadřují, že 
zachováváme-li Ježíšova přikázání, zůstáváme v lásce. Souvisejí s jedním 
z předcházejících veršů, ve kterém Ježíš říká apoštolům: „Jestliže mě milujete, budete 
zachovávat má přikázání“ (Jan 14,15). Je z něho zřejmé, že láska k Ježíši má být 
pohnutkou a základem, z něhož má vycházet zachovávání jeho přikázání. 
Z toho tedy vyplývá vzájemná podmíněnost mezi láskou k Ježíši a zachováváním 
jeho přikázání. Láska k Ježíši nás vede k tomu, abychom stále věrněji žili jeho slovo. 
Současně život podle Ježíšova slova způsobuje, že zůstáváme v jeho lásce, a tak stále 
více rosteme v lásce k němu. 
 

     Tedy zůstávat v jeho lásce. Co však chce Ježíš tímto výrazem vyjádřit? 
Bezpochyby chce říct, že zachovávání jeho přikázání je znamením a důkazem toho, 
že jsme jeho pravými přáteli. Je podmínkou, aby Ježíš naše přátelství opětoval 
a ubezpečoval nás o něm. Zdá se však, že chce říct ještě něco jiného, a sice to, že 
zachovávání jeho přikázání v nás vzbuzuje lásku, která je podobná té jeho. Předává 
nám způsob lásky,  
 

který vidíme v celém jeho pozemském životě: takové lásky, která sjednocovala Ježíše 
s Otcem a zároveň ho vedla k tomu, aby se ztotožnil a sjednotil se všemi svými 
bratry, zvláště s těmi nejmenšími, nejslabšími a těmi na okraji společnosti. 
Ježíšova láska uzdravovala každou ránu na duši i na těle, dávala pokoj a radost 
každému srdci, překonávala každé rozdělení a znovu nastolovala bratrství a jednotu 
mezi všemi. 
Budeme-li uvádět ve skutek jeho slovo, Ježíš v nás bude žít a udělá i z nás nástroje 
své lásky. 
 

     Jak budeme žít slovo tohoto měsíce? Tak, že budeme mít stále před očima cíl, 
který nám předkládá, a budeme k němu odhodlaně směřovat: křesťanský život, který 
se nespokojí s minimalistickým, chladným a vnějším zachováváním přikázání, ale 
bude naplněn velkodušností. Tak jednali svatí. A oni jsou živým Božím slovem. 
Vezměme si v tomto měsíci jedno jeho slovo, jedno jeho přikázání, a snažme se ho 
uvádět do života. 
Ježíšovo nové přikázání („Milujte se tak, jako jsem já miloval vás.“ – srov. Jan 15,12) 
je v podstatě středem a shrnutím všech jeho slov, žijme ho tedy s celou jeho 
radikálností.                                                                               Chiara Lubichová 



Úmysly apoštolátu 

                                    modlitbymodlitbymodlitbymodlitby    
 

                           na měsíc březen 2014 
 

Úmysl všeobecný:   ve všech kulturách byla respektována 
práva žen a jejich důstojnost. 
 

Úmysl misijní: Za mladé lidi, aby mnozí z nich přijali 
Pánovo pozvání a obětovali svůj vlastní život hlásání 
evangelia. 
 

Úmysl národní:   Za matky v požehnaném stavu, aby se jejich děti mohly narodit a 
vyrůstat v láskyplných rodinách. 
 

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 
 

● Posiluj ve zdraví našeho bývalého biskupa Jiřího, a dej ať volba nového biskupa je 
vedena Tvým duchem, aby nový biskup byl pro diecézi požehnáním. 
 

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

● Veď, prosíme, naše katechumenky Veroniku a Andreu v jejich přípravě na křest, i 
ty kteří se připravují na první svaté přijímání u Tvého stolu 
 

● Pomoz nám, založit společenství rodin, ministrantů a obnovit společenství mladých 
 

● Prosíme 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 Štěpánku a Jiřinku 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, Jiřímu a Jakubovi, varhaníkům, kostelníkům a všem, kdo ve farnostech 
slouží 
 

● Prosíme o vanutí Ducha pokoje pro místa, kde se bojuje nebo je napětí. Zvláště 
prosíme za Sýrii, Izrael, Irák, Afganistan, Afriku a také za Ukrajinu. 
 

● 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.  



    

Farní Farní Farní Farní prodejnaprodejnaprodejnaprodejna    nabízí:nabízí:nabízí:nabízí:    
 

 
RODINNÁ ENCYKLOPEDIE BIBLE podává přehledně 
průřez 
jednotlivými biblickými knihami Starého i Nového 
zákona. 
Stručně je zde nastíněn jejich obsah a charakteristika 
jejich hlavních postav. Vše je doplněno obrázky  
a mapkami.    Cena 198,- Kč 
 
                                                                         
Kniha RACHAB je druhým 
z pěti románů o biblických 
ženách, které řešily 
problémy, kterým    čelíme i 
my v naší době. Ženy, 
které často žily na hraně, 
měly odvahu riskovaly a 
mnohdy jednaly  nečekaně.   

                    Cena: 150,- Kč 
  

  
 
 
 
   
 
 
 
 

Rozjímání křížové cesty, pro   
děti, dospělé a za rodiny podle 
biskupa Hloucha 

     cena 59,- Kč 
 
 
  

  
       cena 20,- Kč                49,- Kč 
       

 
 Knihu tvoří čtyři cykly duchovních cvičení, jež kardinál 
Bergoglio vedl pří různých příležitostech. První tematický 
celek vychází z typologie setkání s Ježíšem, která lze nalézt 
v evangeliích. Ve světle těchto setkání pak autor nahlíží na 
rozličné situace v životě křesťana. Druhý celek nám předsta-
vuje tajemství Božího zjevení jako Prozřetelností vytyčenou 
cestu směrem k definitivnímu naplnění lidských dějin. Ve 
třetím tematickém celku autor uvažuje o konkrétním životě 
církve na pozadí dopisů sedmi církvím obsažených v Knize 
Zjevení [Zj l - 3]. Poslední část je věnována modlitbě 
vzhledem ke konkrétní lidské realitě, jež se potýká se 
slabostí a omezeností.                                   Cena 288,-Kč 

 


