
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Přátelé, 
letošní pěkné počasí v první polovině měsíce září nám prodloužilo léto. V něm jsme 
se setkávali také s dětmi při táborácích. Obrázek z táboráku v Rožmitále jsem umístil 
na titulní stránku časopisu, neboť oheň a společenství kolem něj nese myšlenku pro 
tento čas. Nový školní rok má také přispět k vnitřnímu ohni v duši. Často pro nové 
poznání používáme výraz osvícení, či zapálení. Kéž by nejen děti, ale i my ve škole 
Kristově, jsme byli zapáleni novým poznáním. 
 Připravujeme se na biřmování – i to souvisí s ohněm, ohněm Ducha Svatého a 
společenstvím. Oheň také přetváří – o nejednom obrácení se dočtete i v tomto Listě. 
V jeho závěru je vyprávění o obrácení člena metalové hudební skupiny. Další 
podobná svědectví máme 
v knihovně. 

Kéž by i v nás všechny 
oheň Ducha Svatého zapálil 
novým nadšením pro Krista a pro 
život ve farnosti. Tolik bychom 
potřebovali, aby se někdo přihlásil 
ke službě ve skladu charitativního 
šatstva, nebo k zapisování křtů 
apod. do matrik, k počítání 
finančních sbírek atd. Ale to 
nejdůležitější je přece jen 
vytváření společenství kolem ohně 
Kristovy lásky. Kéž se nám podaří 
tento oheň šířit. 

                        P. Pavel  

Měsíčník těchto farností  
římskokatolické církve: 

Kaplice Malonty 

Omlenice Blansko 

Dolní 
Dvořiště 

Rychnov  
nad Malší 

Rožmitál  
na Šumavě 

Pohorská 
Ves 

Cetviny 
Pohoří 

na Šumavě 
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P. Josef Jílek, mučedník 
rodák z Výhně u Kaplice 

náš vzor a patron 

 



 
 

 

 
 
 

 

                              
PODNĚTY PRO KŘESŤANSKÝ ŽIVOT 
Bratři a sestry, 
začali jsme nový školní rok a jak jsem uvedl v kázání na začátku 
měsíce, bylo by potřebné abychom si uvědomili, že i my jsme žáci – našeho Mistra 
Ježíše. Měli bychom naslouchat jeho učení, tak jako student poslouchá přednášky. To 
vyžaduje, abychom si i dělali poznámky ze slyšeného Božího slova a kázání a vraceli 
k jejich hlavním myšlenkám. Můžeme k tomu využít i list Nedělní slovo, který 
připravuji na každou neděli a ten má i prostor k poznámkám. Je prostě třeba, abychom 
s zvl. k nedělnímu slovu vraceli a promýšleli jak ho uvést do života.  
 V Kaplici a Malontech jsem zakoupil evangeliář, který při mši sv. za zpěvu 
Aleluja přenáším z oltáře na ambon. Tato slavnostní forma má upozornit na posvátný 
charakter evangelia, skrze něž hovoří sám Kristus. Slovu Božímu je tedy třeba 
prokázat podobnou úctu jako Eucharistii, neboť jak říká sv. Augustin: „Není menší 
slovo Páně než Tělo Páně“ Ale nejde jen o úctu při liturgii – nejlepší je ta, která 
uskutečňuje Boží slovo v životě. 
 

 1. úkol: budu se snažit dělat si poznámky z Božího slova a vracet se k němu 
 

Jako správní žáci nebeského Učitele bychom měli také číst knihy. Opět 
připravím na stolek v kostele doporučené knihy, ale navštěvujte, prosím, pravidelně 
farní knihovnu v Kaplici, zvl. ve čtvrtek, kdy je tam paní Sirová. Kromě knih o nichž 
je řeč v tomto časopise, upozorňuji  na dokument ze synody o rodině Amoris Laetitia – 
o lásce v rodině. Obsahuje i praktické rady pro rodiny. Mluví o něžné lásce, která 
všechno vydrží a varuje před zúžením lásky na pouhý cit, který pomíjí a člověk 
konzumně zaměřený se pak řídí heslem: použij, odhoď a pořiď si nové. Tato mentalita 
zachvacuje i partnerské vztahy. Papež v tomto dokumentu hovoří také o přípravě na 
manželství, do které by se měly zapojit zkušenější páry z farnosti a předávat tak své 
zkušenosti. Mluví také o krizích, výchově dětí, o otevřenosti rodin pro lidi v nouzi, i o 
rozvedených.  

 

  2. úkol: přečtu si křesťanskou knihu a vzdělávat se ve víře 

Blíží se udílení svátosti biřmování na Svatém Kameni – v neděli 9. října v 10h.  
Ve farnostech ten den nebudou bohoslužby, pojede autobus, který sveze ty, kteří se 
tam nemají jak dostat. (viz informace na konci časopisu) . Budeme potřebovat pomoci 
s úklidem na Sv. Kameni a také s přípravou oběda pro pana biskupa a další zájemce na 
faře. Nejde však jen o ty materiální přípravy, biřmování je příležitostí k obnově 
přítomnosti Ducha sv. Na stolcích v kostelech jsou litanie k Duchu sv., které se 
můžeme modlit jak za sebe, tak za farnosti a zvl. za biřmovance. Na našich 
internetových stránkách je ke stažení text k hlubší přípravě. Vytištěný text také u mě. 

 

  3. úkol: zapojím se do přípravy na biřmování-zvl. modlitbou, i za biřmovance 
 



V den biřmování bude také Farní den. Po obědě bude program v sále restaurace 
Slovanský dům v Kaplici na náměstí. Nejprve bude beseda s otcem biskupem Pavlem 
Posádem, asi od 14h. Bylo by dobré si předem připravit nějaké otázky, příp. to co mu 
chcete říci. Počítám také s Vašimi svědectvími o křesťanském životě, diskusními 
příspěvky, představením farnosti, kde žijete.  
Dále v programu budete moci shlédnout fotografie, či videa ze setkání mládeže 
s papežem v Krakově. Účast přislíbil Fanda Talíř, který v Krakově moderoval český 
program. Vyprávět budou i účastníci od nás. K závěru počítáme i s možností tance. 

Budeme opět potřebovat pomoci s přípravou – občerstvení – moučníky, 
chlebíčky, slané pečivo apod. Předem moc děkuji 

 

  4. úkol: popřemýšlím jak se zapojit do příprav i průběhu Farního dne 

 
Na závěr předkládám modlitbu za děti, rodiče i vychovatele při 

příležitosti nového školního roku: 
 
Nebeský Otče, chceme Tě nyní, na 
začátku nového školního roku, prosit za 
naše děti, které jsi nám dal, abychom je 
přijímali, vychovávali a milovali 
takové, jaké jsou – ne pro jejich 
zásluhy, výkony nebo naopak selhání.  
Tak i Ty miluješ nás: nepodmíněně a 
neomezeně! Požehnej tedy, Otče, 
našim dětem – dej, aby vyrůstaly s 
pocitem bezpečí a vlastní hodnoty, aby 
svým rodičům doma a svým učitelům 
ve škole prokazovaly respekt, úctu a 
vážnost, aby svým spolužákům pomáhaly ochotně a jednaly jeden s druhým laskavě.  
Požehnej jim také poznáním, že ani bohatství, ani moudrost, ani lidská sláva nejsou v 
tomto životě to nejdůležitější – neboť tím nejdůležitějším je důvěrně znát Tebe, Bože, 
který mnoho odpouštíš a ochotně se sdílíš s těmi, kdo Tě pravdivě uctívají.  
Modlíme se, Pane, i za nás, rodiče a vychovatele. Otevři naše srdce, abychom také my 
štědře dávali svým dětem sebe a svůj čas – společný čas k tomu, abychom jim lépe 
rozuměli a znali je; viděli, co jim schází a kdy jim to schází; plakali a smáli se s nimi, 
dokud o to stojí; a především jim byli dobrým a živým příkladem obětavé lásky pro 
druhé, vzájemného pochopení a laskavosti, respektu i odpuštění.  
Těmito vlastnostmi nám, Pane, požehnej  – uč nás je Ty sám, který jsi jejich zdrojem, 
abychom je zase my mohli učit naše děti. Ty jsi náš dokonalý Otec, který nás ke slávě 
svého Syna zahrnuje dobrými dary. Buď vždy s námi, stůj při nás, drž nad námi svou 
ochrannou ruku, jdi před námi a naplň nás svou láskou v Kristu Ježíši, našem 
Zachránci. Amen.“   

Autorem modlitby je pastor Petr Krákora, Česká luteránská církev, Plzeň 
 
 



 
        O svátku   
        sv. Augustina a 

sv.Moniky jsem otevřela krásnou knihu sv.Augustina 
Vyznání – nově ji vydalo Karmelitánské nakl.r. 2015.  
Znovu jsem četla o obrácení sv.Augustina: Procházel 
se po zahradě, když uslyšel dětský hlas, jak si zpívá a 
dokola opakuje: „Vezmi – čti, vezmi – čti.“ Přijal to 
jako božský příkaz, aby otevřel Písmo a přečetl si to, 
na co jeho oči narazí nejdřív. Uvěřil, že tyto verše 
jsou určeny právě jemu. A tak se i stalo. Po přečtení 
veršů z Písma se jeho srdce naplnilo světlem jistoty a 
všechny pochybnosti ustoupily. 
Dále jsem si četla krásný rozhovor Augustina se svou matkou Monikou o nebi. 
Augustin píše: „Velmi krásně jsme si v zahradě o samotě povídali. Nedbali jsme na 
to, co je za námi, ale upínali jsme se k tomu, co je před námi, a v přítomnosti 
Pravdy, jež jsi Ty, jsme se ptali, jaký bude věčný život.“ … kdybychom mohli 
vstoupit do ticha, kde Slovo Boží promlouvá bezprostředně, a kdybychom tam 
zůstali a nemuseli se vrátit zpět- to by bylo nebe a věčný život.“ 
      Velmi ráda se chodívám projít k bavorovskému chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie. Za tímto chrámem je zahrada, ve které pobývám nejraději. Na konci zahrady 
je kříž s ukřižovaným Ježíšem. Často se před křížem zastavím a nechávám kříž 
osvěcovat mé otázky, bolesti..  
     .. „Kříž je přece nástroj trestu, ten nejkrutější a nejvíce ponižující, přináleží 
vzbouřencům a otrokům,“ píše římský spisovatel Cicero. Kříž měl také znamenat 
konec příběhu Ježíše, muže plného moudrosti a lásky. Ale neznamenal… 
     Jean Romain Frisch ve své knize Světlo do temných dní píše: 
Kříž může být nazván „slavným“, protože o tři dny později je Ježíš vzkříšen – projde 
branou smrti a zvítězí nad smrtí. A Otec jej vyvýší a znovu posadí po své pravici. 
            Sláva kříže zpečetěná vzkříšením je: 
definitivní vítězství lásky nad smrtí  
vítězství pokory a naprosté poslušnosti vůči Otcově vůli 
vítězství toho, který se vydal do krajnosti a položil svůj život za každého z nás 
vítězství věčného života nad časem, který pomíjí, 
vítězství nad nemocemi, utrpením a hříchem. 
      Ježíš řekl: „Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, 
ale měl skrze něho život věčný.“   Jan 3, 14 – 15 Vítězství  lásky začalo na kříži a 
pokračuje i dnes v našich životech.  Na kříži „vzal Ježíš na sebe naše utrpení, obtížil 
se našimi bolestmi“ Mt 8, 17 Od té chvíle nabývá skrze kříž a vzkříšení všechno 
utrpení smysl – můžeme se tajem-ně skrze své bolesti spojit s Kristovou obětí na 
kříži. Díky Boží milosti a svému od-hodlání  můžeme najít v sobě sílu obětovat své 
utrpení spolu s Kristem za spásu světa.      „A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu 
všecky k sobě.“    Jan 12, 32                                    Milena Voldřichová, Prachatice 
 



 
 
 
 

 

Chválím tě a děkuji ti, Bože, 
kterýs mě omyl z úzkosti přívalem světla, 
protože světlo je tvou podobou. 
V jeho žáru osychají slzy, 
jeho žár stravuje únavu a strach, 
jeho žár valící se jako láva 
temnotou věčnosti a jako láva 
tuhnoucí v příští ostrovy ráje. 
Děkuji ti za světlo, veliký Bože, 
protože světlo je tvou podobou 
 
Chválím tě a děkuji ti, Bože,  
za to, že dýchám, že se pohybuji,  
že srdce živých tepe a krev neustále proudí,  
tak jako myšlenky a modlitby a písně,  
protože pohyb je tvou podobou.               
 V něm vznikáme a trváme a jsme, 
a kdybychom i zemřeli, strnule nespočinem v zemi  
(to jenom naše těla, ty schránky ubohé a trpící, v ní na okamžik 
spočinou, aby se i bez nás přetavily v temnotách v nový květ tvé krásy).  
Děkuji za to, že se hýbám, Bože, protože pohyb je tvou podobou.   
 
Chválím tě a děkuji ti, Bože,  
za to, že cítím nenávist i lásku —  
tu první abych stále překonával,  
tu druhou abych pěstoval jak růže,  
rozmnožoval jak boháč své statky, choval jako dítě, které musí růst. 
Ona je začátek a nikdy konec, 
ona je život a nikdy zkáza, 
ona je pramen, který naplní tvůj oceán. 
Za lásku ti děkuji, můj Bože, 
protože láska jsi ty sám. 

(Z. Nováková) 
 



V Rychnově nad Malší žije a pravidelně chodí do kostela 
Drahomír Uhlíř, zvaný Dája. Je neodmyslitelným členem našeho 
farního společenství. Občas píše verše i články pro tisk. Také do 
našeho časopisu párkrát napsal. Některé texty jsem nyní našel 
v zásuvce a tak je uveřejňuji. Díky za ně. 
 

 
 
 
 

Do svých 18 let jsem Boha neznal. Až kolem 18 let, které jsem prožil v 
Ústavu sociální péče do svých 26 let. Když jednou nesl P. Josef Hlavatý 
hostii jednomu nemocnému (dej mu Pán Bůh lehké odpočinutí), poklekl 
jsem před svatou hostií, i když jsem ještě neznal Ježíše. Něco se ve mně 
zlomilo a v tu chvíli mě oslovil Bůh. Teď je mi celý život nablízku Pán Ježíš 
a Panna Maria. Díky řádovým sestrám a řeholnímu knězi P. Josefu 
Hlavatému, kteří mě naučili poznávat Boha a mít pevnou svatou víru. Jsem 
rád, že mám tak skvělou partu farních sester a farních bratrů, též sester a 
bratrů v Kristu z Čech, Slovenska a Rakouska.    

 
   Buďme k sobě upřímní! 
Aby byl svět ještě hezčí, musíme najít k sobě společnou cestu, musíme 

se k sobě lépe chovat, lidsky. Bez rozdílu náboženského a politického 
vyznání a bez rozdílu barvy pleti. Nacházejme k sobě porozumění a Boží 
lásku. Neztrpčujme si navzájem život jeden druhému. Buďme k sobě 
laskaví, bratři a sestry, každý den. Pamatujme na to ráno, přes den, též 
večer. 

 

Ježíši toužím po Tobě 
po tobě toužím Ježíši 
po všechen čas 
věřím, že najdu 
k Tobě cestu zas. 
 

Bez Tebe nemohu žít, 
chci jen cestou lásky  
Boží za Tebou jít. 
 

Refrén: Po Tobě toužím… 
 

Ty jsi má naděje 
s Marií jediná 
Jste má Boží rodina 
                 Refrén: Po Tobě toužím…                                           Dája Uhlíř 

 

CESTA K BOHU 
Jděme cestou 
výš a výš! 
Kde je náš Nebeský Otec  
a náš bratr Ježíš! 
Matko Boží 
prosíme Tě, 
při nás stůj, 
naši víru upevňuj. AMEN 

 



 

 

Každý večer, když tma spustí svoji oponu a 

noční nebe se rozsvítí tisíci hvězd, nastává pro 

mne čas bilancování právě uplynulého dne. 

Přemýšlím, co jsem udělal dobře, co špatně, 

co zlepšit, čemu se vyhnout. Hodnocení dne je 

pro mě důležité, probírám si podrobně celý 

den znovu a vybavuji si, zda jsem někomu (byť 

nechtěně) neublížil, zda jsem někomu udělal 

alespoň maličkou radost.  

K potěšení toho druhého stačí někdy úsměv nebo vlídné slovo. Vím, o čem píšu, 

protože na mě obojí funguje úplně bezvadně a navíc – dárce to nic nestojí a bližního 

potěší.  

Vždyť náš Nebeský Otec nám naděluje nezištně radost každý den. Proto i já bych 

chtěl denně rozdávat dobrou náladu a hřejivý úsměv. Někdy jsem však v zajetí 

deprese a pak se mi nic nedaří. Je to jako zatažené nebe, které nepropustí sluneční 

svit. Ale věčně není zataženo. 

Při mém přemýšlení mi dělají společnost mihotavá světélka hvězd a nekonečný 

vesmír. V takových chvílích si více než jindy vědoměji svoji ubohost a nicotnost. 

Ale současně mě napadá, že bez Pana Ježíše Krista bych byl ještě nepatrnější, jako 

nepatrné smítko, jako atom v rozlehlém vesmíru.  

Snažím se spravedlivě hodnotit každý den. 

Předem se omlouvám, jestli budu někdy „kyselý“; bude to způsobeno mým 

zdravotním stavem. Rozhodně to nebude tím, že bych nechtěl komunikovat.  

Na večerní bilanci se vždy těším, dívám se na mihotavé společnice a přitom myslím 
s obdivem na našeho Stvořitele, který je všude a nám stále nablízku…   
 

Milan Jirásek, dříve ubytovaný na faře v Kaplici 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V pátek 17. června se v kostele sv. Jiří 
v Blansku konal absolventský koncert  
žáků ZUŠ Kaplice. Zazněla zde především 
hudba pro trubky. Krásné prostředí chrámu 
i hudba do sebe harmonicky zapadaly. 
    Trubka svým ostřejším zvukem burcuje, 
kéž se necháme vyburcovat k dobru a kráse. 
                        foto výše  Pavel Ptáček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V neděli 26.6. se konal v Malontech v kostele sv. Bartoloměje při mši sv. dvojí křest: Beáty 
Aubrechtové a Nicolase Krále. Beáta již několik let chodí na výuku náboženství a nyní se tedy 
zpečetilo její začlenění do církve. Doufejme a modleme se za to aby se všechny pokřtěné děti  
zapojily do života ve farnosti a staly se dobrými křesťany.  Zatím se celkem dost mladých 
zapojuje do ministrantské služby, někdy bývá i sedm ministrantů (holky i kluci), díky za to! 
V poslední době nám přibyl nový ministrant Tomáš. Kéž najde v blízkosti oltáře také  
blízkost Pána Ježíše a snaží se ho následovat. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V pondělí 27.6. jsme v Kaplici opět přijali německy mluvící rodáky, vedené paní Weissman. 
Rodáky přivítal jménem Města Kaplice pan starosta Talíř. Pak následovala mše sv. Bohužel 
rakouský kněz, který obvykle poutníky doprovází, ze zdravotních důvodů nemohl přijet. Mši 
sv. jsem tedy vedl já, v češtině, s překladem B. Riepla do němčiny, za což mu velmi děkuji. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pak opět následoval oběd na faře připravený Fr. Labašem, Jar. Královou a Vlastou Holubo- 
vou.  Děkuji moc Vám všem, kteří jste napekli zákusky -  moc všem našim hostům chutnaly. 
Děkuji také Vám, kteří jste pomáhali s obsluhou. Pán Bůh všem odplať. Toto hezké přijetí,  
které zde společně chystáme, má velký pozitivní vliv na vztahy mezi národy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodáci na faře pobyli asi do 14h a pak vyrazili ještě na jeden výlet a pak zpět domů. 
Pro farnost zde zanechali (po odečtení nákladů za oběd) 14 tis. Kč. Také jim tedy moc děku- 
jeme!  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve čtvrtek 23.6. se uskutečnil výlet dětí navštěvujících hodiny náboženství na Dobrou Vodu 
u Nových Hradů. Zorganizovala ho pro děti z Krumlovska katechetka Štěpánka Talířová.  
Byl s námi i její syn Fanda, z Malont Tomáš a Míša. (no fotce vlevo). V kostele Nanebevzetí 
Panny Marie jsme měli dětskou mši sv., při níž jsem hovořil o milosrdenství. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pak jsme se vydali do Nových Hradů, kde jsme s dětmi navštívili kostel sv. Petra a Pavla, 
kde jsme se něco o kostele i o dalších věcech dozvěděli.  
Navštívili jsme také cukrárnu v níž si většina pochutnala především na zmrzlině. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výlet jsme zakončili v Terčině údolí, což je krásný přírodní park s protékající řekou Stropnicí 
Až k vodopádu jsme se už pro nedostatek času nedostali, ale přesto byla procházka krásnou 
přírodou (což je také chrám Boží) velmi občerstvující. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Začátkem června slavila Růženka Slavili jsme je nejprve na spo- 
Otová, dlouholetá katechetka, která lečenství v Malontech (viz foto 
učila děti náboženství v Kaplici výše). Děkujeme jí za vše co 
i v Malontech, kde donedávna pro naše farnosti vykonala. V 
bydlela, své kulaté narozeniny. Malontech také za kostelničení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Kaplici, kde jsme pokračovali ve slavení další 
den- jí vděčíme také za zapojení se v chrámovém 
pěveckém sboru. Pán Bůh ti, Růženko, vše odplať 
a dej ti ještě hodně síly, zdraví, lásky a pokoje do srdce! Ať jsi spokojená nyní zde v Kaplici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncem června ještě společně slavíme narozeniny či svátky dalších našich sester. Oslavili jsme 
je, i můj svátek, při společenství na zahradě pod stanem. Děkuji také za vaše blahopřání a dárky! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V sobotu 11.6. jsme se vydali z na- 
šich farností v počtu něco málo 
přes 20  na pouť nejprve do Tábora 
a pak do Klokot. Tábor k nám pro- 
mlouval nejen svými krásnými 
stavbami, ale i souvislostí s husit- 
ským hnutím. Na něm můžeme 
vidět jak zapálení pro ideály evan- 
gelia, tak nemístnou horlivost-fana- 
tismus: např. když bylo zapáleno 
Sezimovo Ústí i s lidmi, jen proto, 
aby se přestěhovaly na Tábor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navštívili jsme zde 
muzeum o husitství 
s modelem dobývání města, prohlédli jsme 
si i zbraně.  

Název města je převzat z označení hory v Izraeli, kde asi došlo k zjevení Ježíšovy slávy  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
před učedníky. Je tak symbolem proměnění. To byl i ideál husitů, založit město, kde lidé bu- 
dou proměněni, kde bude zářit i sláva nové církve. Bohužel to dopadlo jinak… V rámci pro- 
hlídky jsme také navštívili táborské podzemí, které vzniklo spojením sklepů. Zde lidé hledali 
nejen příjemný chládek, ale i bezpečí. Nás inspirovalo k myšlence o prohloubení svého života 
Je třeba naučit se sestupovat v mlčení do hloubky svého nitra. Tam nalezneme občerstvení 
i bezpečí v různých krizích. 
 
 
 
 
 
 
 

soška Praž- 
ského Jezu- 
látka-učí 
nás dětské  
důvěře 

Ke ztišení napomáhá také atmosféra chrámu. Ten táborský 
nese název Proměnění Páně a podobně jako jiné i on 
může napomoci k proměně člověka, který usiluje o prohlou+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bení duchovního života. Prohloubit je však třeba i své vztahy. Podobně jako jsou spojeny 
v hloubce sklepy domů v Táboře i my můžeme v hloubce nitra se spojovat s druhými. Tomu 
může napomoci i společné jídlo. My jsme se vcelku dobře najedli na náměstí. 

 



Po obědě jsme se vydali na poutní 
místo na kraji Tábora – do Klokot. 
To vzniklo ve 14. stol. kdy se zde 
 

 
 
 
 
 
 
údajně zjevila P. Maria malým pa- 
sáčkům. Vidíme zde podobnost se 
Sv. Kamenem. Také zde je blízko 
kostela pramen léčivé vody. 
Pramen vody upomíná na Ježíšův výrok: Kdo žízní ať přijde ke mně a pije a z jeho nitra 
poplynou proudy živé vody. Tou je míněn Duch svatý. Jeho vanutí jsme zde zakusili. Prošli  

jsme zde Svatou branou a pak slavili mši sv. 
Připojil se k nám člen řádu Oblátů Martin 
Sedloň, který měl i kázání. Promlouval k nám 
o milosrdenství. 
Po mši sv. nám milá paní průvodkyně řekla 
ještě něco o historii kostela: např. že současná 

podoba je z přelomu 17. 
a 18. stol. a obraz z 18.st. 

Na varhany nám hrál malontský varha- 
ník Karel Oto. Varhany jsou z r. 1938 
a nyní po generální rekonstrukci. 
s elektromagnetickým systémem. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dalším  naším cílem byl 
Kozí hrádek na němž 
našel své útočiště v roce 
1413 Mistr Jan Hus 
odkud odešel o rok 
později na Krakovec. 
Hrádek byl dobyt r.1438 

 

a vypálen žoldnéři Albrechta II. Habsburského při dobývání Tábora r. 1538 a už nebyl obnoven 
      My jsme k dobytí většinou použili náročnější cestu (obr. uprostřed) a těm, kdo s ní měli ob- 
tíže jsme pomohli. Pak nás už čekaly jen schody přes hradní příkop. Nebylo tedy třeba mnoho 
námahy. 



 
 
 
 

Na hradě bylo celkem pěkné pose- 
zení při němž jsme si poslechli 
něco o historii hradu. 
Každý hrad nám může něco sym- 
bolizovat. Tento připomíná 
ochranu pronásledovaným. 
I církev ji odedávna poskytovala, 
dokonce i v kostelích. Je to inspi- 
race tedy i pro nás. 

 
 
Hrad byl sice dobyt a to nám připomíná, že 
každá lidská opora je slabá. Je třeba nezapomínat 
že naším pevným hradem je Pán. On je útočištěm, 
které nezklame. A jeho hrad se skrývá také v  
našem nitru. Ponořením do hloubky duše, člověk 
zažívá ochranu před vším zlým. Tam je také 
nekonečná studna Boží lásky, ze které můžeme 
čerpat svoje občerstvení, svoji posilu. Ona také 
omývá naše rány 
i špínu našich hříchů 
 Toto místo obklopené četnými 
Na hradě jsme si pak stromy nás osvěžilo také svým čistým 
ještě zazpívali s  a voňavým vzduchem. 
doprovodem kytary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zakončením naší pouti bylo posezení u stolu 
v blízkosti lesní restaurace. Zde jsme prožili 
pohodové chvíle v zábavném duchu. Největší 
smích vyvolala nešikovnost některých z nás, 
když se celkem tři krát převrhla sklenice nebo 
hrneček s nápojem. I takovéto věci sbližují. 
     Díky všem, kdo se účastnili, či pomohli 
s organizací. Myslím, že nám všem bylo fajn. 
A snad jsme si odvezli  i duchovní podnět. 
 



 
 
 
 
 

V pátek 10.6. se i 
v některých 
našich kostelích: 
Blansko, 
Omlenička, 
Dolní Dvořiště, 
Kaplice 
a Malonty konal navečer a v noci jakýsi čas otevřených 
dveří, kdy bylo možné podívat se i tam, kam se běžně  
člověk nedostane. A tak se mnozí, kteří do kostela příliš 
nechodí, podívali např. do sakristie, k Božímu hrobu, nebo 
na kůr, či do věže. Noc kostelů v Kaplici začala mši sv. pak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
následovalo pásmo reprodukované hudby a poezie. Na něj navázala komentovaná prohlídka 
obou kostelů. Průvodcovské služby a komentáře se ujala Eva Haláčková, studentka na Jiho- 
české univerzitě. Lidí na tuto prohlídku přišlo kol.20. Varhaník Jiří pohovořil také o varhanách 
ukázal jejich hlavní části a také předvedl, jak se na ně hraje, k čemu jsou pedály a rejstříky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Také o kostel sv. Floriána byl zájem. V kapli sv. Rodiny se ve výklenku nalézají dva náhrobní 
kameny. Ten vpravo upomíná na kněze-kaplického kaplana Michaela Janouška, který zemřel 
r.1732. Ten druhý je mladíka Jana Václava Spinky z Netolic, který jako sirotek zemřel ve 13-ti 
letech 23.8.1741. Proč byl pohřben zde a ne v hrobě rodičů v Netolicích zůstává zatím záhadou. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přitahovala také prohlídka půdy. Osvětlení zde za pomoci kostelníka Honzy instaloval 
Milan Janů – díky. Krov je pospojován ještě hřeby ze dřeva a tak nejspíše půjde o opravdu 
starou práci. Přesné datování neznáme. Odhaduji 18. stol. Ze zadní části půdy je otvorem 
vidět na oltář. Je to zajímavý pohled. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Někteří měli velký zájem podívat se až ke zvonu, a tak na vlastní nebezpečí se tam se mnou 
vydali. Pohled na rozhoupaný zvon a jeho ohlušující zvuk, to je silný zážitek. Bylo by pěkné, 
kdyby se udělaly nejnutnější práce a věž se pro zájemce zpřístupnila. Na věži je jeden zvon - 
Sv. Anna z roku 1551. Je laděný v tónine B1, má průměr 88 cm a váhu 480 kg.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posledním bodem programu bylo vystoupení žáků ZUŠ Kaplice. Koncert,kdy svítilo jen to 
nejnutnější elektrické osvětlení a především zářily svíce, byl velmi působivý. Díky všem, kteří 
ho zrealizovali. Myslím, že celá akce se povedla, na koncertu bylo asi 30 lidí, celkem tedy asi 
50. Snad by měl být větší prostor pro slovo o víře a duchovních skutečnostech.     pš 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Součástí oslavy jmenin kaplického kostela není jen liturgická slavnost v kostele, ale také pose- 
zení u jídla a pití za doprovodu hudby. Podobně jako loni jsme pozvali kapelu Milana Janů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pyškot (vlevo) a kapelu Františka Hosenseidla:  Kašovanka (vpravo). Jedna hrála od 11h  do 
14.30h a druhá od 15h do 18h. K svátkům patří radostná atmosféra a tu hudba skutečně 
navodila. Bylo by však dobré, kdyby hudbu občas vystřídalo nějaké slovo, humor apod. Snad 
příště někdo s něčím takovým přijde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odpoledne přišli i přátelé z okolních farností. Byl zde i pan Altmann ze Stadlbergu, který 
organizuje poutě a oslavy v Pohoří na Šumavě. Tak velké jako tam jsme to sice neměli, ale  
užili jsme si to myslím, stejně. O jídlo se starala Hospoda Kamila Vonce a sám šéf griloval 
a prodával  speciality. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celkem přišlo asi 50 -60 lidí na posezení a občerstvení. 
 
Od 15-ti hodin 
začalo mládež- 
nické předsta- 
vení o životě 
sv. Bernarda 
- cisterciáckého 
mnicha, který  
byl opatem 
v Clairvaux 
a je nazýván 
druhým zakla- 
datelem řádu 
cisterciáků, což 
jsou reformo- 
vaní benedikti- 
ni. Bernard založil po Evropě 
150 klášterů . Sepsal také 
řeholi pro nově vzniklý řád 
templářů. 
 
 
 
 

Divadelní představení 
nastudovala s mládeží 
katechetka Štěpánka 
Talířová. Moc jí a její rodině 
i všem hercům  
děkujeme, bylo to velmi 
pěkné. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program svátku apoštolů Petra a Pavla pokračoval na farní zahradě, kde bylo připraveno 12 
stanovišť se soutěžními úkoly pro děti. Každé stanoviště mělo i nějakou myšlenku pro život. 
Hod míčkem vede k zamyšlení, zda máme dobře zacílený život, zda se snažíme zasáhnout  
správné cíle v životě a zda si je také vytyčujeme. Chůdy zas byly výzvou ke snaze učit se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chodit (v životě) i ve stížených podmínkách. Podobně překážková dráha nás vede k tomu,  
abychom se překážkami nedali odradit a šli dál. Rybolov nás zase inspiruje k apoštolskému 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dílu – lovit ty, kdo se topí ve zlu Dostat v labyrintu kuličku 
av problémech. Tedy pomáhat- k cíli nám připomíná, aby- 
jim se z nich dostat.  chom trpělivě zkoušeli  
Program navštívil i evangelický  nové cesty k cíli a nedali 
farář Daniel se synem.      se odradit slepými uličkami 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skákání v pytli nás učí, že je  Tonda s Patrikem vyklidili farní 
třeba i přes svá omezení sklep a ten připomínal Petrovo 
a slabosti, které nám znesnad- věznění a také vysvobození 
ňují život jít vpřed. andělem. I my můžeme pomáhat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
druhým z jejich nejrůznějších vězení. I další hry Od 18h pak začal v kostele sv. Petra  
měly symboliku: malování obličeje-nezkazit a Pavla koncert Gregoriánské scholy 
legraci, puzzle-učit se skládat maličkosti do sv. Anny z Černice. Gregoriánské zpěvy 
většího celku, golf-zdokonalit se v přesnosti byly prokládány zpěvy barokními. 
a pořádnosti života. Díky všem, kdo hry připravili! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedoucí sboru Jiří Bálek měl průvodní slovo. Koncertu se zúčastnilo asi 30 posluchačů. 
Poutní slavnost se, myslím, vydařila a farnost povzbudila. Díky všem, kdo k tomu přispěli! 
 



 
 
 
 

Začátkem 
července 
jezdím s něko- 
lika zájemci 
na charisma- 
tickou konfe+ 
renci v Brně. 

 
Letos se mnou jely děti Heřmánkovi z Rožmitálu a Jirka Oto. 
Program přednášek, zpěvů a modliteb se odehrával na 
brněnském výstavišti. Byly však i další programy v brněn- 
kostelích. V nich jsme se dvakrát účastnili koncertů vážné hudby. Byly to velmi silné zážitky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně jsme byli ubytování ve Na zpáteční cestě se   
studentských kolejích a dělali k nám připojil ještě Štěpán 
jsme i výlety po Brně. Byl jsem a navštívili jsme Jakuba, 
na Špilberku a také se shladit který je na léčení v komu- 
za horka na Brněnské přehradě. nitě nedaleko Brna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V létě konáme v našich farnostech táboráky s hrami pro děti. Nejinak tomu bylo i letos. 
Nejprve se opékání buřtů konalo v Rožmitále. Hudbu i hry pomáhali zajistit Zuzka s Petrem. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Malontech sice opět moc dětí nepřišlo, ale také jsme prožili hezké chvíle. Součástí 
programu byly i hádanky s odměnou za správnou odpověď. Účastnili se i dospělí. Hádanky 
jsou vlastně něčím běžným v životě a z různých náznaků docházíme ke správnému vyřešení 
problémů. Někdy se pak musíme i smát, jak jednoduché bylo řešení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Také v Omleničce jsme se sešli na farní zahradě, kde bylo možné si zaskákat v pytlích, 
projít se na speciálních chůdech, či si zahrát i jiné hry. Bylo by dobře, kdyby se zde setkávaly 
rodiny s dětmi, které mají blízko ke kostelu a křesťanství. Byl bych také rád, kdyby se více 
lidí zapojilo do přípravy programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V červenci slavím narozeniny. I když nebyly kulaté, přišlo mi popřát celkem dost farníků. 
Všem i těm, kteří na mě mysleli v duchu, moc děkuji. Dostal jsem i zvláštní dárek: salámový 
a sýrový dort v podobě kostela. Děkuji!! 



Ve farní knihovně nyní máme zvláštní 
vydání Nového zákona se svědectvími  
obrácených hudebníků metalových skupin. 
Jedno takové svědectví vám předkládám: 
 

Můj táta umřel, když mi bylo 12 let. Byli 
jsme si hodně blízcí a moje mamka mi proto 
neřekla, že umírá, takže to pro mě byl dost 
šok. Neplakal jsem ani jsem nijak nedával 
najevo smutek,ale tahle událost ovlivnila 
směřování mého života na dalších 25 let. 
BYL JSEM OCHOTNÝ ZATO DÁT I 
VLASTNÍ DUŠI 
Ve 12 letech jsem začal brát všechny 
možné drogy. Začal jsern s trávou a rychle 
jsem po drogovém žebříčku šplhal 
nahoru,až k heroinu.V 25 letech jsem byl 
tak akorát zralý v dobré víře umřít na 
předávkování. Nezáleželo mi na nikom a na 
ničem, s výjimkou muziky a drog. Dívky 
jsem vždycky prosté využil a odkopnul. 
Kdykoliv jsem měl příležitost, byl jsem na 
heroinu a snažit se o magii. Poprvé v životě mi připadalo, že mám nějakou moc, že 
něco dokážu, že se stane něco velkého. Bude ze mě hvězda! Myslel jsem si, že mě 
ďábel ochrání a dá mi, po čem mé srdce zatouží. Byl jsem ochotný za to dát i vlastní 
duši. Jedné noci, když jsem byl pod vlivem heroinu a kokainu, jsem sepsal smlouvu. 
Stálo v ní, že za sedm let slávy a bohatství dám Satanovi svou duši. Řízl jsem se do 
ruky a celou stránku pokryl svou krví, zaklínadlem jsem smlouvu zpečetit a ukryl ji na 
bezpečném místě. 
 

TA POSTAVA MUSELA MĚŘIT ALESPOŇ SEDM STOP 
Jedné noci jsem se ve svém pokoji zabýval černou magií, když tu se na dveřích mé 
skříně začala zhmotňovat silueta postavy. Osvětlovaly ji blikající plameny svíček na 
podlaze, ale vím, že měla křídla a musela měřit alespoň sedm stop. Ano, křídla a více 
než dva metry! Žádal jsem temné síly, aby mne té noci navštívily, ale vlastně jsem 
nečekal, že se to stane, alespoň ne fyzicky. Ale stalo se.Vyděsilo mé to, a tak jsem v 
naprostém Šoku vyběhl ven na dvůr. Co jsem to udělal? Bude ta postava v mém 
pokoji, až se vrátím? Nevěděl jsem. Pomalu jsem šel chodbou ke svému pokoji. Cítil 
jsem hořící svíčky a viděl jsem mihotající se stíny na stěnách. K mému překvapení v 
pokoji nikdo nebyl. Sfoukl jsem svíčky a pokoušel se spát. Mé myšlenky byly celou 
noc plné démonů a smrti, takže jsem se jen převaloval a házel sebou. Poskytl jsem 
ďáblu opěrný bod, který mě držel v pasti skoro deset let. 
 

MÁ HUDEBNÍ KARIÉRA SKONČILA l 
Má kapela Ex-Voto hrála koncerty, šli jsme stále výš a chodilo na nás více a více lidí. 
Náš manažer provozoval Krypt Klub, jediný skutečný goth klub v LosAngeles.Cím 
jsme byli slavnější a hráli větší koncerty, tím hůř jsem na tom byl s drogami. Před 
každým koncertem jsem si musel v šatně nebo na záchodě dát dávku heroinu. Má 
závislost na drogách a náladovost způsobily v kapele velké rozpory. Zrovna, když pro 
 



nás měl přijít další velký krok, jsem se sesypal. Kapela mě vyhodila, protože jsem 
zkrátka znamenal příliš mnoho potíží. Hádky, zatčení, drogy... Nakonec se mnou 
dobře zametli. Hodně mě zničilo, že smazali všechny stopy po mně, jako by velký díl 
úspěchu kapely nebyl právě moje zásluha. Nenechal jsem se tím ale odradit. Stále 
jsem zvyšoval své dávky heroinu, má váha šla dolu, mé zdraví viselo na vlásku, ale i 
tak jsem se rozhodl založit svou vlastní kapelu. The Covenant. Dali jsme dohromady 
skvělou sestavu muzikantů a já napsal a složil hodně silný materiál. První koncert 
jsme měli odehrát v klubu The Blitz. O našem koncertě dokonce psali v novinách. 
..Bývalý kytarista Ex-Voto přichází s novou kapelou." Znělo to úžasně, ale nevyšlo to. 
Nakonec jsem místo koncertu celou noc sjížděl v autě heroin. Má hudební kariéra 
skončila. 
 

NEMĚL JSEM KDE BYDLET 
Několik dalších let jsem strávil buď ve vězení, nebo na ulici. Přespával jsem po 
útulcích pro bezdomovce nebo prostě kdekoliv, kde jsem mohl být v teple a v suchu. 
Poflakoval jsem se po ulicích Santa Any, má kariéra už byla dávno minulost. Jen 
jsem se snažil přežít do dalšího dne a nějak si sehnat heroin. Kdykoliv, když někdo 
krmí bezdomovce, ať už v útulku nebo jinde, se nevyhneš tomu, aby tam někdo 
nemluvil o Bohu. Prostě jsem se s tím Ježíšem musel nějak popasovat, abych dostal, 
co jsem chtěl.Tak to bylo beze změny několik let. Jedné noci se něco změnilo. Stál 
jsem v hloučku asi čtyřiceti bezdomovců a čekal na jídlo. Kazatel nepřestával číst z 
Bible a to, co říkal, mělo sílu.V jednu chvíli jsme se očima setkali a on najednou 
přestal kázat. Řekl mi „Synu, pojď sem na chvíli." Tak jsem to udělal. Podíval se mi 
do očí a řekl „Věřím, že tě Ježíš dnes vysvobodí z tvé závislosti" Zeptal se mě, jestli 
věřím.že to Ježíš může udělat a jestli věřím, ze je Božím Synem. Řekl jsem, že tomu 
věřím. Nedokázal jsem uvěřit, že jsem to řekl, protože od chvíle, kdy můj táta zemřel, 
jsem Boha nenáviděl. 
Mé srdce se měnilo a za tou změnou stál Bůh. Padl jsem na kolena na špinavé ulici 
Santa Any, vyznal víru v Ježíše Krista a přijal ho jako svého osobního Pána a 
Spasitele. 
 

MÉ GOTH OBDOBÍ 
Pořád si pamatuji, jak osaměle jsem si v goth scéně připadal. Nikdy jsem okolo sebe 
neměl více lidí, ale i tak jsem si připadal sám. Myslel jsem si, že do scény zapadám, 
ale prostě to tak nebylo, nikdy jsem nikam pořadně nezapadal. Jen jsem si nalhával, 
že je to jinak. Skutečnost je taková, že dokud nejsi skutečně OK se sebou samým a s 
Bohem, nezapadneš nikam. Jedině díky tomu, že Ježíš vzal moji osamělou, 
ztracenou, rozbitou a zraněnou duši, očistil ji a nasměroval jí jinam, jsem konečně 
zjistil, kým skutečně jsem, kde jsem byl a kam směřuji. 
 

JETO OTÁZKA ŽIVOTA A SMRTI! 
Bůh pro tebe skutečné má plán, který je mnohem větší, než si dokážeš představit. 
Nenech ďábla, aby ti místo originálu vnutil nějakou levnou náhražku. Bible říká, že 
ďáblův plán je krást, zabíjet a ničit. Vím, že jsem mu ve svém životě dovolil solidně 
uspět, dokud jsem nepřijal Krista. Jestli ti něco vzal, jestli v tvém životě zničil věci a 
vztahy, věř, že s tebou neskončil. Chce tě zabít a nenechá toho, dokud svůj záměr 
nedokončí. Měj se na pozoru, o tvou duši probíhá duchovní bitva. Buď moudrý a 
správně si vyber, komu budeš sloužit. Je to otázka života a smrti! Vyber si život, 
vyber si Ježíše!                                                                                     Mark Allen  
 



     
       Cesta 
 Šli jsme prašnou cestou do 

prudkého kopce. Místy byla pěkně 
ušlapaná, ale tam se na ní povalovala spousta drobných kaménků. Jinde se vlastně šlo 
po holé, hrbolaté skále. Ukázalo se, že ušlapaná cesta nebyla dobrou oporou pro botu, 
protože po těch kaméncích se snadno uklouzlo. Mnohem bezpečnější byla skála. 
Připomnělo mi to cestu křesťana, "pojďme 
raději po skále, i když se zdá hrbolatá, a 
nedejme se zlákat na kluzkou, vyšlapanou 
stezku!" 
 

   Skála 
 Podívej se na skálu. Je veliká a pevná. 
Můžeš po ní chodit, ale skále to nevadí. 
Někteří lidé do ní kopou, ale to skále také 
nevadí. Můžeš se o ni opřít, když jsi 
unaven, nebo si klidně lehnout do jejího 
stínu. Najdeš na ní i hezkou kytičku, a ta ti udělá radost. Tak by měl vypadat křesťan. 
Měl by mít tak velikou víru, že by mu nic nevadilo. Zlí  lidé a satan mu chtějí ublížit - 
vydrží i to. Je na něj spolehnutí. A když k němu přijde někdo zničený a smutný, 
odpočine si a najde potěšení. 
 

   Pád kamínku 
 Hodíme-li malý kamínek z velké výšky, nabírá zrychlení a může dole pod skálou 
i zabít. Zasáhne-li brzo po hodu, jen klepne nebo uhodí. Tak je to vlastně s našimi 
hříchy. I malý hřích, není-li zachycen, nabírá zrychlení a stává se nebezpečným. 
 

   Kámen v trávě 
 Našla jsem si k odpočinku krásný kus louky 
s hebkou trávou. Rozprostřela jsem na ní spací 
pytel, vedle jsem uložila své věci. Neodolala 
jsem chuti vrhnout se na připravené lůžko z 
výšky. Ale hned jsem poskakovala vedle: V 
trávě pod pytlem byl ukrytý kámen. Pořádně 
jsem se uhodila, i když mi spací pytel zabránil v 
bližším seznámení s kamenem a náraz zmírnil.  

 Právě tak se nám kolikrát hřích nezdá hříchem a podlehneme mu. Jenže se 
vždycky uhodíme. Pán Ježíš však rozprostírá svou ochranu, abychom se neporanili 
moc, a snaží se zabránit, abychom přišli s hříchem do bližšího styku. Jenže my jsme 
tvrdohlaví a skáčeme bezhlavě tam, kde číhá schované nebezpečí, pokušení. 
    

 Smrk a travička 
 Smrk, který se chlubí svou urostlostí a výškou, jsme často viděli vyvrácený 
silným větrem. Nízká travička roste na holých kopcích a vydrží bez pohromy i ty 
nejsilnější vichřice. Chtěl bych být tak nevychloubavý a přitom stálý jako ta travička. 
    



Z farní matriky:    

 
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 

 

Citáty: 

 

 

 

Kdo opravdu hledá radost, těší se už dnes 

z růže, která vykvete zítra, 
                                       B.A. Betzinger 

 

Radujme se, že jsme na světě; 

jsme s ním svázáni nesčetnými nitkami  

sahajícími od země až po hvězdy,                               R. Thákur 
 

Největší dar, který člověk má je: dobře žít s těmi, kdo jsou vedle něj. 
F. Schleiermacher 

 
 
 
 

Kaplice: 
Křty: 

Malonty: 
Křty: 

Omlenice: 
Křty: 

21.5. Pavel Ševčík 26.6. Beáta Aubrechtová   6.8. Mariana Hamplová 

28.5. Martin Novák 26.6. Nicolas Král   6.8. Filip Zdeněk 

25.6. Anežka Prommerová 27.8. Miroslav Vávra Pohřby: 

23.7. Tereza Dadučová 27.8. Silvie Vávrová 19.7. Marie Pechová 

13.8. Dominika Zahradníková Pohřby: Svatý Kámen 

Svatba: 14.5. Silvestr Gotzala Křty: 

30.7. Karel Valenta    8.5. Jakub Karlík 

         a Markéta Boráková Rožmitál na Šumavě    

Pohřby: Svatba: Pohoří na Šumavě 

10.6. Anežka Maurencová 25.6. Petr Čížek Svatba: 

28.6. Elena Baszová         a Dana Zemánková   18.6. Pavel Janků 

23.7. Marie Čechová             a Petra Dvořáková 

26.7. František Podlaha Rychnov nad malší  

29.7. Karel Soldát 16.7. Adam Svoboda  



 
 
 

Humor:    

 

 

 Pravidla pro výběr písní: Při výběru mešních písní je třeba řídit se především jejich 
texty a souvisejícími okolnostmi. Jako příklad uvádíme: 
516 - Na své tváře padáme - vhodná při mrazech a náledí 
312 - Nedejme se k spánku svésti - při změně zimního času na letní 
519 - Buďte bdělí - při změně letního času na zimní 
305 - Již jsem dost pracoval - v pátek odpoledne 
517 - Pozdvihni se duše z prachu - při dlouhotrvajícím suchu 
 

 Natěšená žena přijde domů a chlubí se: 
"Mám konečně řidičský průkaz, projedeme celý svět!" 
Muž odpoví: "Myslíš tenhle nebo onen?" 
 

 Dva faráři si povídají:  
"Mně jsou ze všech sportovců nejsympatičtější cyklisti."  
"Proč?"  
"Protože se starají o svoje duše." 
 

 Potřebujeme osm nových obleků pro náš sbor. Důvodem je přijetí několika nových 
členů a zchátralost některých starých.  
 

 Mladý, nezkušený muž byl velmi překvapen, když mu jeho žena tři měsíce po 
svatbě porodila syna. Utíkal za rabínem a zeptal se, jak se něco takového mohlo stát. 
Rabín chvilku přemýšlel, jak manželství zachránit, a pak povídá:  
"Synu, zjevně nemáš o těchto věcech ani ponětí a nezvládneš ani tak jednoduchou 
věc spočítat. Řekni mi: Žiješ se svojí ženou tři měsíce?"  
"Ano, od svatby jsou to tři měsíce."  
"A ona s tebou žije tři měsíce?"  
"Ano."  
"A vy dva spolu tedy žijete tři měsíce?"  
"Ano, pochopitelně."  
"No, a máme to. Tři měsíce plus tři měsíce plus tři měsíce, není to dohromady devět 
měsíců - doba těhotenství?"  
 

 Právník na smrtelném loži řeší s manželkou, co s penězi.  
Nakonec se domluví, že žena dá peníze do pytlů, odnese je na půdu, a právník, až 
bude stoupat k nebesům, si je tam vezme.  
Jak se domluvili, žena udělala.  
Právník zemřel, všechno vyřízeno, pohřeb proběhl.  
Vdova se jde podívat na půdu, kolik si toho manžel odnesl.  
Kouká, pytle tam zůstaly všechny:  „Já říkala, že je mám dát do sklepa!“  
 
 
 



                                                                                                                     
 

                                i   a prodejna v Kaplici informuje: 
 

 

             Naeem Fazal, Kitti Murrayová  BYL JSEM MUSLIMEM  
 

Naeem byl zbožný pákistánský muslim, jemuž se Kristus zjevil tak, že se tomu 
nemohl vzepřít. Osobně, bezprostředně, silně. Jeho příběh je navzdory veškerému 
neporozumění, které jeho obrácení ke křesťanství vyvolalo mezi jeho nejbližšími, příběhem 
naděje. Naděje v to, že se nepřátelé stanou přáteli a uvědomí si, že jsou bratři. 
„Miluji muslimy. Líbí se mi jejich pohostinnost, kultura a ryzost. Rmoutí mě, že následování 
Ježíše vytváří mezi mnou a lidmi, k nimž mám velmi blízko, nepřekonatelný odstup. Přeji si, 
abych jim mohl říct, že to, že jsem byl muslimem, ze mě v žádném případě nedělá jejich 
odpůrce. Prostě jsem se setkal s Ježíšem a nemohu se ho zříct.“ (autor v úvodu) 
 

           Thierry Bizot:  ANONYMNÍ KATOLÍK 
 

Kniha známého televizního producenta, vypráví o znovuobjevení 
křesťanské víry, které nastane, když to nejméně čeká – uprostřed krize 
středního věku. S notnou dávkou sebeironie líčí, jak přijal s nevolí 
pozvání, aby se zúčastnil jakési katecheze pro dospělé. Přijde čistě ze 
zdvořilosti. První setkání si v duchu celé sarkasticky glosuje, celkový 
dojem jej ale pouze utvrdí ve skepsi. Přesto v něm něco z řečeného uvízne, 
takže se nakonec rozhodne přijít znovu… a znovu, až se rozhodne 
nastoupit cestu za Kristem. Obrácení nastává téměř „navzdory všemu“, k 
jeho vlastnímu překvapení, takřka nenápadně. Děje se uprostřed „léty 
prověřeného“ a zvykovostí zatíženého manželství, při řešení problémů s 

pubertálním synem i potíží v mediálním prostředí, kde Thierry Bizot pracuje a tráví většinu 
času. Ve Francii se kniha stala nečekaným bestsellerem. 
 

         Thierry Bizot:  KŘESŤAN V ZÁBĚHU     
 

Nečekaný úspěch knihy Anonymní katolík autora přiměl, aby v psaní 
pokračoval a sdílel se svými čtenáři své první kroky ve víře. Na 
internetových stránkách Croire.com si otevřel blog, kde už několik let 
pravidelně popisuje život „konvertity“. Nejde o složité teologické úvahy, 
spíše o každodenní prožitky autora, podané jeho osobitým a humorným 
způsobem: problém v práci, nečekané setkání, oslovující rozhovor, 
neúspěšná autogramiáda… Kniha Křesťan v záběhu přináší výběr 
nejzdařilejších příspěvků autorova blogu, v nichž je patrné, jak se odvíjí 
jeden obyčejný lidský život v každodenním zápase o autentičnost, v 
prožívání vlastní křehkosti i nekonečného Božího milosrdenství. 
 

  

Půjčovní doba farní knihovny:  ČT 15.30-16.30     Pá+St 16-17.30+ Ne ráno – na požádání 
 

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

V knihovně je možno posedět, přečíst si časopisy, knihy, občerstvit se čajem či kávou. 

Časopisů máme již kolem 10 druhů. Půjčujeme také audiokazety s přednáškami i hudbou ap. 

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

 





 

 PŘIHLASTE DĚTI NA NÁBOŽENSTVÍ V Kaplici učí katechetka Štěpánka 
Talířová a hodiny výuky budou nejspíše v pondělí: mladší školní věk: 13-14h, starší 
školní věk 14-15h, středoškoláci 15-16h. V Malontech bude učit Jiřina Balková a Andrea 
Oušková. V dalších školách podle zájmu. Informace u kněze P. Šimáka: zf. 732 872 662. 
Přihláška jsou v sakristii
 BIŘMOVÁNÍ  se koná v neděli 9.10. od 10h na Svatém Kameni, s otcem 
biskupem Pavlem Posádem. Bohoslužbu bude hudebně doprovázet chrámový sbor a 
orchestr z Velešína. V onu neděli nebudou v našich farnostech bohoslužby, ale z 
Kaplice pojede autobus, který sveze ty, kteří nemají odvoz. I na autobus zařídíme pro 
zájemce odvoz. Kaplice - odjezd autobusu z aut. nádraží v 9h 
                          Malonty- 9.15 
                          Rychnov n.M. 9.30 
                          Odjezd zpět ze Sv. Kamene v 11.45h. 
Příprava se koná nyní každý pátek od 19.15h na faře v Kaplici. 
 

 FARNÍ DEN SE PŘESOUVÁ na neděli 9.10. Společná bohoslužba bude při 
biřmování od 10h na Svatém Kameni. Od 14h pak bude program s besedou s otcem 
biskupem Pavlem Posádem v restauraci Slovanský dům v Kaplici. 
Zájemci o společný oběd na faře ať se přihlásí u P. Pavla (732 872 662) 
Další program: svědectví o životě našich farností, svědectví a diskusní příspěvky 
účastníků. Vzpomínky s fotografiemi ze setkání mládeže v Krakově. Vystoupení dětí, 
soutěž, hry. Na závěr možnost tance při muzice. Zajistíme odvoz pro všechny zájemce. 


 BIBLICKÁ ČETBA NA MĚSÍC ZÁŘÍ  kniha Pláč Jeremiášův,pak Ezechiel 


 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA bude v září u evangelíků v Arše 
(Pohorská ul. 865, Kaplice) a to až ve čtvrtek 22.9. od 19h. Budeme probírat knihu Pláč 
Jeremiášův.  Každý je zván! 


 CELODIECÉZNÍ POUŤ NOVÉ HRADY - SOBOTA 1.10. 
Program:  9h - registrace před zámkem 
10h - paralelní program pro děti, mládež a dospělé: přednášky: Aleš Opatrný, Doc. 
Machula, - zámek. Hry, stánky, občerstvení - zámecký park. Poznávací stezka města. 
13.30 Teatr Víti Marčíka - zámecký park 
13.45 Hodinka Božího milosrdenství - kostel 
15h Pontifikální mše sv. - zámecký park 
I z našich farností pojede skupina. Přihlašovat se můžete v sakristii kostela, nebo u 
P. Šimáka (tf.: 732 872 662) 
 

PROGRAM PRO MLÁDEŽ V PÁTEK 30.9.: 18h koncert kapely Memento - náměstí 
20h Večer mladých - klášter (vzpomínky na Krakov, hry sdílení) 21h večer chval s 
kapelou PM (kostel), 22.30h mše sv. při svíčkách (kostel) Možnost přespání v klášteře. 
(karimatka a spacák s sebou). Zájemci o společnou dopravu ať se hlásí u P. Pavla 
 MISIJNÍ NEDĚLE  se sbírkou na misijní akticity církve v chudých zemích 
Afriky, Asie a Latinské Ameriky se uskuteční v NE 23.10. 
 DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU  se uskuteční v neděli 30.10. 
 



 
 

ZÁŘÍ 2016 

NEDĚLE  18.9. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltář 1.t. 

Úterý  20.9. Sv. Ondřeje Kim Tae-góna a Pavla Chong Ha-sanga památka 

Středa  21.9. Sv. Matouše, apoštola a evangelisty svátek 

Pátek  23.9. Sv. Pia z Pietrelciny, kněze památka 

NEDĚLE  25.9. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltář 2.t. 

Úterý 27.9. Sv. Vincence z Paula. kněze památka 

Středa 28.9. SV. VÁCLAVA hl. patrona českého národa slavnost 

Čtvrtek 29.9. Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela svátek 

Pátek 30.9. Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve památka 

ŘÍJEN 2016 
měsíc modlitby růžence 

Sobota  1.10. Sv. Terezie z Lisieux, řeholnice památka 

NEDĚLE  2.10 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltář 3.t. 

Úterý  4.10. Sv. Františka z Assisi památka 

Pátek  7.10. Panny Marie Růžencové památka 

NEDĚLE  9.10. u nás BIŘMOVÁNÍ!   28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltář 4.t. 

Sobota 15.10. Sv. Terezie z Avily, řeholnice a učitelky církve památka 

NEDĚLE 16.10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltář 1.t. 
 

Kaplice 
 PÁSMO HUDBY A POEZIE se bude konat ve středu 18.10. od 18h v kostele. 
 

Malonty 
 MODLITBA RŮŽENCE se bude konat v kostele v říjnu od 17h. Setkání společenství  
(v klubovně u hasičárny) se bude konat pak  27.9. a 4.10. Každý je zván.  
 

Omlenice 
 MODLITBA RŮŽENCE bude v měsíci říjnu ve čtvrtek od 17h.  

Rožmitál na Šumavě  
 POUTNÍ TITULÁRNÍ SLAVNOST KOSTELA SV. ŠIMONA A JUDY se 
uskuteční v sobotu 29.10. Od 17h bude varhanní koncert, pak malé občerstvení a od 18h mše 
sv. s díkůvzdáním za úrodu. 

Pohorská Ves  
  POUTNÍ BOHOSLUŽBA se bude konat v sobotu  24.9. od 11h v kostele sv. 
Linharta. 
 



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 nyní: ČT 22.9.-19h  

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  nyní ne 

 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 v klubovně u hasičárny: 
Út 1x za 14 dní,nyní:  27.9., a 4.10.- až 17.45  17h 

 

 OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara  

 NEDĚLE 
mše svatá 
/ boh.slova 

8 h  
v kostele 

Setkání na faře:  Čt 1x za měsíc, 
nyní: 15.9. a 20.10. 

18h 
l.čas 

17h 
z.čas 

 

 BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara  

 NEDĚLE 
mše svatá 
v kostele 

18h  
let. čas 

17h 
zim.čas 

Setkání na faře:  nyní pro nahl. 
zájemce odvoz do Kaplice 

ST18h  
let.č. 

ST17.30 
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 
NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá - nyní:  
18.9. a 2. a 16.10. 

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

nyní:nebude 
 

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

NEDĚLE  
1x za 14 dní 

mše svatá   nyní: 
25.9. a 23.10. 

11.15 
Setkání v17/18h 1. SO  v měsíci  17h nyní: 1.10.?  
Pondělí: 10.10.   Hl.pouť:  neděle po 5. srpnu v 11h 

 ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ  kostel sv. Šimona a Judy  

 
SOBOTA mimo 
1. sobotu v měs. 

mše svatá:  
18h  
let.čas 

17h  
zim.čas 

Setkání na faře: Sobota 
1x za měsíc, nyní: 24.9. 

19h-l.čas 
18h-z.čas 

 

 POHORSKÁ VES  kostel sv. Linharta  

 
NEDĚLE 
- 1. v měsíci 

mše sv.    
v 15h 

24.9. pouť 
v 11h 

Setkání dětí  (1 x za 14 dní) venku nebo 
 v klubovně na Obecním úřadě: 

nyní ne 
 

 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 20,-Kč.) Toto číslo vyšlo v neděli 18.9.2016. 



Úmysly apoštolátu 

modlitby 
 

                          na měsíc září 2016 
 

Úmysl všeobecný:   Aby každý člověk přispíval k obecnému dobru 
a povznesení společnosti, v níž lidská osoba bude středem 
pozornosti.. 
 

Úmysl misijní: Aby si křesťané, kteří přijímají svátosti a 
rozjímají o Písmu svatém, stále více uvědomovali své poslání šířit 
evangelium. 
 

Úmysl národní:  Ať Duch Svatý pomáhá všem rodičům, vychovatelům, učitelům, kněžím a 
katechetům v jejich evangelizačním poslání a povolání. 
 

Úmysly farní:  Prosíme Tě Pane, za pomoc pro všechny žáky a studenty, aby získali 
opravdovou moudrost a poznali také Tebe 

 

 Veď, Pane, všechny biřmované k budování živého farního společenství a ke službě světu 
kolem nás a naplň je všemi potřebnými dary Ducha svatého 
 

 Prosíme za požehnání pro biřmování a farní den,  i pro diecézní pouť do Nových Hradů, 
aby tyto události přispěly k oživení našich farností 
 

 Prosíme za mládež v našich farnostech, za prohloubení víry a za to aby se v co největším 
počtu účastnila setkání společenství a dalších farních akcí 
 

 Požehnej všem, kdo se v našich farnostech věnují dětem, kéž to přinese bohatý užitek a 
požehnej také víkendový pobyt dětí i všechny naše akce pro děti 
 

 Veď ty, kdo se připravují na křest svých dětí, aby se jejich víra prohloubila a byli stále více 
naplnění Tvým Duchem 
 

 Dej, Pane, ať všechny děti, které byly v našich farnostech pokřtěny, se přihlásí na výuku 
náboženství 
 

 Prosíme za pomoc pro všechna manželství, aby se jim dařilo překonávat krize a nalézat 
s tvou pomocí novou sílu lásky; prosíme také o pomoc pro založení společenství rodin u nás 
 

 Naléhavě prosíme o pomoc vedoucí k zastavení bojů  v Sýrii, Iráku, na Ukrajině 
i na všech místech, kde se bojuje  
 

 Pomoz, Pane všem uprchlíkům i těm, kdo se jim věnují a naplň moudrostí ty, kdo usilují o 
správné vyřešení uprchlické krize 
 

 Ochraňuj, Pane, všechny lidi před terorismem a proměň smýšlení těch, kteří teroristické 
útoky připravují 
 

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

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

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

 Odpusť, Pane, hříchy našich zemřelých, smiluj se nad nimi a přijmi je k sobě.  
 



 
 

Farní knihovna doporučuje k zapůjčení i k zakoupení: 
 
Knížečka nalevo  
obsahuje podrobné 
informace o svátostech 
pro mládež, včetně 
zpovědního zrcadla 
 
 
Knížečka vpravo 
obsahuje modlitby 
pro děti a mládež 
 

 
 
 
 
 

 
 
LÁSKA KTERÁ STOJÍ ZA TO 
Odvážný průvodce pro smělé holky a kluky, kteří 
hledají pravdivé odpovědi na své otázky o lásce, 
sexu a o všem, co souvisí s partnerskými vztahy. 
Pro všechny teenagery, kteří se nechtějí nechat 
unášet davem, ale touží plavat proti proudu, 
zůstat sami sebou a stavět svůj život na 
opravdové lásce a ryzích hodnotách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exhortace AMORIS LAETITIA je plodem dvou synodů o 
rodině. Již z několika úvodních bodů je zřejmé, že papež 
František ani synodní otcové neuhýbají před složitostí 
předložených témat. Papežův otevřený pohled na realitu 
rodiny v současném světě není vystavěn na abstrakcích a 
nedosažitelných metách, ale vyznačuje se věrností 
evangelnímu ideálu a zároveň pastorační citlivostí vůči 
konkrétním situacím. 

 


	Kdo opravdu hledá radost, těší se už dnes
	z růže, která vykvete zítra,
	                                       B.A. Betzinger
	Radujme se, že jsme na světě;
	jsme s ním svázáni nesčetnými nitkami 
	sahajícími od země až po hvězdy,                               R. Thákur



