
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skautikaplice@seznam.cz Oddíl najdete také na facebooku: http://facebook.com/jantarkaplice  

V rámci schůzek pořádá také jednodenní i vícedenní výpravy a letní skautský tábor. Tábořiště  

je u hradu Louzek a je moţné ho také na určitou dobu pronajmout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V rámci své promluvy jsem vyprávěl příběh O zlém pastýři. V něm se hovoří o pastýři, se  

kterým se nikdo nekamarád il, protoţe si kaţdého znepřátelil svou tvrdostí, kritičností  

a povýšenectvím. V onu svatou noc se na místo, kde přebýval, vypravil neznámý muţ. Prošel  

kolem stáda ovcí, aniţ se ovce vzbudili, také ani h lídací psy nezačali štěkat. Pastýři, který uţ  

chtěl na neznámého pořádně zakřičet, selhal hlas. A tak se zmohl jen na pokývání h lavou,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kdyţ se neznámý zeptal, zda si můţe vzít pár uhlíků z ohniště, pro svou rodinu na cestách, 

v níţ se mu právě narodilo d ítě. Kdyţ neznámý odešel, pastýř si uvědomil, ţe se ani napo - 

pálil od uhlíků, která vzal do holých rukou a ţe opět zv ířata nevydala hlásku. Rozhodl se 
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ţe se za podivným neznámým vypraví. Došel aţ k jeskyni, kde uviděl na slámě děťátko  

a nad ním sklánějící se maminku. Tato scéna ho tak dojala, ţe jeho tvrdé srdce doslova 

roztálo. Vytáhl z torny mléko, sundal plášť a to vše daroval plačícímu d ítěti. Tak se pastýř 

díky vánoční noci zcela změnil. Kéţ podobně zapůsobí vánoční příběh o Boţí lásce, která  

se zjevuje v chudobě i na nás. Kéţ ztichne kaţdý štěkot a otevřou se naše kamenná srdce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předávání světla není však jen záleţitostí Vánoc, 

nezapomeňme si paprsky lásky dávat po celý rok.  

Někde jsem četl, ţe kdyţ se člověk přiměje k ús mě- 

vu, uţ pouhý pohyb tváře sníţí obsah stresových 

 

 

 

 
 
 

hormonů a vyplaví hormony  

dobré nálady – endorfiny. 

Nešetřeme tedy úsměvem,  

ani pohlazením. Nechme se 

pohladit i přítomností dětí 

a hudbou, vystavujme se 

 krásným záţitkům a dávejme  

I v Malém kostele byly vystaveny jesličky. je dál. Pak zakusíme Vánoce 

       Na fotce vpravo: Leo Schwarz hraje na varhany . i ve všedních dnech. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V týdnu před Vánoci se uskutečnilo hezké setkání na faře v  Kaplici. V pondělí 18.12. js me se 

sešli s  několika členy farních rad z rakouského příhraničí. Bohuţel nebylo mnoho času 

a tak jsme se stačili jen představit. Ale k  prvotnímu seznámení a navázán í kontaktu to stačilo. 

Kaţdý také řekl něco o tom jaký úkol má ve farnosti. In iciativa vzešla od Bernharda Riep la,  

ale jistě by bylo dobré, aby o udrţování kontaktů pečoval také někdo od nás. Mohlo by být 

velmi inspirativní seznamovat se s tím jak fungují farnosti a jejich rady za hran icemi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po setkání a občerstvení (za něţ také děkuji těm, kdo je připrav ili) js me se odebrali do kostela  

kde se konal koncert Velešínského  sboru a orchestru, na nějţ js me zvláště naše hosty pozvali.  

Hrála se a zpívala Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby. Velmi se líbila, aţ na tu zimu  

v kostele, na kterou hosté z Rakouska nejsou zvyklí. Škoda, ţe se nám nepodařilo sehnat 

peníze na topení. Uţ při svém příchodu jsem oznamoval, ţe kdyby kaţdý dospělý účastník 

nedělních bohosluţeb dal 1000,- Kč, topení 

by se pořídilo. Tehdy se ozvali jen asi 3 lidé.  

V nedávné době se vybralo na opravu kostela 

30 tis. Kč, coţ je rekordní částka za kterou moc  

děkuji, ale jen projekt opravy podpůrné zdi  

stál 30 tis. 

 Fotka vlevo zachycuje návštěvu dětí 

vedených Marií Peroutovou v  Domově pro se- 

niory v Kaplici. Přinesly jim vánoční přání 

a také jim zazpívaly. Díky! Bylo by dobře,  

kdyby i více našich farn íků na ně pamatovalo  

a občas jim něco poslalo (třeba i buchtu). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Štědrovečerní mše sv. jsme 24.12.  I zde byly děti a ta- 

zahájili tentokrát v Omleničce od  ké je zde (stabilně) 

15h. Je výhodou, ţe na tyto vlast- dost ministrantů 

ně odpolední mše sv. můţe přijít  a min istrantek. Kéţ 

víc dětí. Další mše sv. se pak ko- by to tak bylo i v  

nala v Malontech (foto vpravo). dalších farnostech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štědrovečerní večeře na faře začala v  18h. Farní hospodyni Jarce Králové pomohli s  její pří- 

pravou další pomocníci. U štědrovečerního stolu nezasedli jen obyvatelé fary, ale i další lidé  

z farnosti, kteří chtěli s  námi být. Byl to moc pěkný sváteční večer. Kromě jídla (ryba či řízky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se salátem) jsme měli radost také z dárků, které js me si dávali a také jeden ze druhého. 

Rozsvícený stromek připomíná strom ţivota. Díky všem, kdo něčím přispěli -zvl.cukrovím! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další „půlnoční mše sv.“ se konala v  Dolním Dvořišti. Mnoho místních jiţ nepřichází, ale  

přijíţd í také lidé z Vyššího Brodu. Zpěv doprovázel varhaník Jiří Větrovský z Kaplice. 

O hezkou výzdobu se postarala rodina Pechova. Před oltářem máme trad ičně betlém, který  

tvoří hezký doplněk děje odehrávajícího se na oltáři. Tam se Kristus opět rodí ve svátostném  

chlebě a víně.Při sv.přijímání se mu pak jdeme poklonit, ale i p řijmout ho do stáje svého srdce.  

 

 

V 10h začína- 

la mše sv. v 

Roţmitále. 

Zde mají 

moc hezkou  

sochu dítěte 

Jeţíše, která  

připomíná, 

ţe Jeţíš  

skutečně 

přichází do naší duše jako dítě. A on v  nás pak chce také 

růst, aby naplnil celý náš ţivot. Ale podobně jako dítěti,  

i jemu se musíme věnovat a ţivit svou duši duchovním 

pokrmem, aby mohl být v nás zjeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Rychnově nad Malší byla vánoční mše sv. aţ na Boţí hod. zde se o výzdobu stará zvl. paní  

Kletzembauerová (viz foto) a s  ní i paní Zíková a Dája Uhlíř. Díky! Také zde je hezký betlém 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U betlémů v našich kostelích děláme o Vánocích setkání s  dětmi. Někdy jich p řijde vís, někdy 

méně. V Roţmitále přišla jen jedna rodina, ale zato početnější. Malý klouček z této rodiny 

hezky (a někdy legračně) odpovídal na mé různé otázky týkající se vánočního Jeţíšova příběhu  

Vánoce jsou prostě o dětech a kdyby v  našich chrámech nebyly, bylo by to smutné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Omleničce (foto výše) se V Malon tech program i hudbu 

dětí sešlo docela dost. Zazpíva- připravila katechetka Andrea. 

li js me si s nimi ko ledy, vypos- Také zde bylo více dětí.  

lechli vánoční příběhy i jejich  Po příběhu který partu děti 

vyprávění o Vánocích a o tom inspiroval ke  vtělení myšlenky  

jaké dostaly dárky. Zvláště jsme  pomoci v čin brigády, která  

si uvědomovali, ţe js me dárkem se uskuteční na jaře, následo- 

jeden pro druhého.  valo občerstvení. Díky!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V Kaplici se děti sešly 

při dětské mši sv. 

o svátku Svaté rodiny 

v neděli 31.12. v 9.30h  

Pod vedením katechet- 

ky Štěpánky sehrály 

hru o ţivotě sv. Františ - 

ka z Assisi. Proč zrovna 

o Vánocích. Moţná  

nevíte, ţe h istoricky  

prvně doloţené jesličky  

postavil právě svatý František. A pak zde ještě můţeme najít další  

souvislosti s Vánocemi. Např. Františkův důraz na chudobu. Scéna  

vpravo ukazuje jak František vyhazuje drahé látky z  okna. Jeţíš se také narodil v  chudobě. 

Jestliţe je naše farnost chudá, tak je blíţe Jeţíšovi a jistě se to nějak projev í, neboť v  bibli se 

píše: Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdeţto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek.  Př 11,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeţíš se také vzdal své boţské slávy, z lásky k  nám se stal člověkem a přineslo to bohatství 

spásy všem. Máme také toto smýšlení? Františkův otec šel „bláznovství“ svého syna řešit 

k biskupovi, ten se ale přiklon il k  Františkovi a později mu pomohl k zaloţení řádu.  

Od Frant iška se máme co učit i my. Jeho první jesličky nás vedou k myšlence, ţe tam  kde je  

odvaha k evangelijní chudobě, tam se také rodí Jeţíš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díky dětem a Štěpánce za připomenutí františkánských ideálů. Díky za jejich přítomnost,  

která nás vede k zamyšlení nad naší dětskou důvěrou (či nedůvěrou) k nebeskému Otci.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Pohoří se konala vánoční 

bohosluţba 26.12. od 15h 

Mši sv. na svátek sv. Štěpána 

slouţil s  jáhnem Senkem kněz 

z Rakouska. Hudební dopro- 

vod zajistila dechová kapela  

Jihočeští koledníci z Benešova 

nad Černou. Zazpívala zde také  

sopranistka Alena Máčová 

(viz foto vpravo). Na varhany hrál Leo Schwarz. Po mš i sv. bylo opět 

moţné se občerstvit např. párky a vánočním punčem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oslava přelomu roku na svátek sv. Silvestra 

proběhla v Kaplici tradičně. Po děkovné boho- 

sluţbě v kostele s poţehnáním do nového roku 

následoval příp itek a potom zábavný  program 

na faře. Zváni byli všichni zájemci. Kromě  

několika farníků z Kaplice, zde byly děti a mladí 

z rodin, kterým pomáháme.  

Hráli js me různé hry a pak jsme přípitkem  

přivítali příchod nového roku 2018.  

Kéţ by přinesl mnoho radostných a pohodových 

chvil a kéţ bychom ho proţili jako jedna velká  

rodina bratří a sester ţijících v lásce! 

 





 

Pro všechny farnosti 


 VÝLET PRO DĚTI NA KLEŤ - 1.5. odjezd z Kaplice v 9.30. Zájemci se mohou 

hlásit na hodně náboţenství, nebo přímo u P. Pav la (t f.: 732 872 662) 

  KONCERT - KLENOTY ČES KÉ HUDBY se bude konat v Kaplici v kostele sv. 

Petra a Pav la v úterý 8.5. od 19h . V podání souboru Musica dolce vita (Daniela Demuthová - 

mezzosoprán, Ţofie Vokálková - flétna a Lydie Härtelová - harfa) zazní skladby B. Smetany, 

A. Dvořáka, B. Martinů, L. Janáčka a dalších.  


 BIBLICKÁ ČETBA NA DUBEN a KVĚTEN: deuterokanonická kn iha Judit a 

Přídavky k Ester. 


 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA V KAPLICI bude v květnu ve středu 2.5. 

od  18 hod. na katolické faře. Budeme probírat deuterokanonický spis Přídavky k  Ester. Kaţdý 

je zván. 


 NOC KOSTELŦ se bude konat v pátek 25.5. V Kaplici bude program a moţnost 

prohlídky (včetně půdy) začínat v 19h. Koncert ţáků a učitelů ZUŠ při svíčkách bude začínat 

ve 21h. Dále bude otevřen kostel v Blansku, Omleničce, Roţmitále, Doln ím Dvořišti a  

Rychnově nad Malší a to od 18-20h. Pro jistotu se však ještě informujte u P. Šimáka na tf. 732 

872 662 


 DIECÉZNÍ POUŤ se bude konat v Sušici v sobotu  9. června 2018 od 9:30 do 

16:00. Program bude pestrý: sejdeme se společně na náměstí a pak se rozdělíme na dětský 

program (ostrov Santos), Lov záţitků pro mládeţ a pro všechny ostatní přednášky. Přednášet 

budou: otec Leo Maasburg – nejbliţší spolupracovník Matky Terezy, Pavel Fischer – bývalý 

kandidát na prezidenta, Kateřina Brichcínová – teoloţka, David Henzl – generáln í v ikář, 

biskup Vlastimil Kročil, Václav Vacek – koordinátor projektu signaly.cz - přednáška pro 

mladé. A nakonec se opět spojíme při mš i svaté od 15:00 na náměstí. Z našich farností bude 

dle zájmu zajištěna společná doprava. Hlásit se můţete u P. Pav la (tf.:732 872 662)  


 DĚTS KÝ POBYT NA KTIŠ I se bude konat o víkendu 15.- 17.6. Program povedou 

manţelé Petr a Zuzana Kornatovských. Přih lašovat se můţete na hodinách náboţenství nebo   u 

P. Pavla. (tf.: 732 872 662) 


 CHARIS MATICKÁ KONFERENC E V BRNĚ se koná od 11. do 15.7. na 

Brněnském výstavišti. Jedná se o přednášky a svědectví. Moţnost ubytování zajištěna. 

Zájemci o společnou dopravu se mohou hlásit u P. Pavla (tf.:732 872 662).  


 FARNÍ DOVOLENÁ 12.- 18.8. se bude konat na Liberecku. Ubytování v  Klášterním 

penzionu v Jiřetíně pod Jedlovou. Jedna noc bude stát 270 Kč. Moţnost stravování: snídaně 45 

Kč, oběd 90 kč, teplá večeře 75 Kč. Ubytování ve 2 lůţkových (příp 1 či 3 lůţkových) 

pokojích. V okolí krásná příroda Luţických a Jizerských hor. Moţnost výletů: Liberec -Ještěd, 

ZOO, Botanická zahrada, IQlandia, Jablonné v  Podještědí, zámek Frýdlant, Sychrov, cestou 

zpět Český ráj, Jičín, Prachovské skály. Přihlášky a bliţší informace u P. Pav la (tf.: 

732 872 662) 
  

Kaplice 
 MÁJOVÉ POBOŢNOSTI se budou konat v květnu v úterý  od 18h. 

 MALÁ POUŤ- SVATOFLORIÁNSKÁ se koná v Malém kostele v neděli 6.5.od 9.30 


 



 PÁS MO HUDBY A POEZIE se bude konat ve středu 16.5. od 18h v kostele. Svátek 

sv. Jana Nepomuckého oslavíme druhý den-ve čtvrtek 17.5.  


 VIGILIE PŘED SLAVNOSTÍ S ES LÁNÍ DUCHA SV. se bude konat v sobotu 19.5. 

od 20h fo rmou adorace před Nejsv. svátostí.


 S ETKÁNÍ FARNÍ RADY se bude konat ve středu 23.5. od 18h na faře.  


 SLAVNOST BOŢÍHO TĚLA s průvodem kolem kostela se bude konat v  neděli 3.6. 

od 9.30h.


 PETROPAVLOVS KÁ POUŤ se bude konat v neděli 1.7.  
 

Malonty 


 MÁJOVÉ POBOŢNOSTI se budou konat v květnu ve čtvrtek od 17h  
 

 Omlenice 


 MÁJOVÉ POBOŢNOSTI se budou konat v květnu v úterý počínaje 8.5. od 18h  


 KONCERT ŢÁKŦ ZUŠ se bude konat v sobotu 26.5. od 18h 


 POUTNÍ MŠ E S V. S RODÁKY se bude konat v neděli 27.5. od 11h  

 

Dolní Dvořiště  


 V NEDĚLI  29.4. zde mše sv. nebude kvůli pouti v  Blansku. Zájemce po přihlášení 

odvezeme do Blanska a zpět. (P. Pavel tf.: 732 872 662)  
 

Blansko  


 SVATOJIŘSKÁ POUŤ bude v neděli 29.4. Mše sv. bude jiţ od 11h. Odpoledne 

tradiční procházka ke kapličce od kostela ve 14.30h. V kapličce malý hudební program. Pak 

od 17h v kostele pásmo hudby a poezie. Připraveno bude i občerstvení. 
 

Cetviny  


 KOSTEL S E NYNÍ OPRAVUJE, proto prohlídky nejsou moţné  
 

Rychnov nad Malší  


 MÁJOVÁ POBOŢNOST A S ETKÁNÍ VE SPOLEČENS TVÍ zde bude v pondělí 

21.5. od 18h v kostele. 
 

 Pohoří na Šumavě  


 KOSTEL JE OTEVŘEN po celý den. Kaţdou první neděli v měsíci je otevřena i farn í 

kavárna od 13 do 18h.  


 MÁJOVÁ POBOŢNOST zde bude (hudba + slovo v němčině) v neděli 6.5. od 17h.  


 KONCERT CÍRKEVNÍ HUDBY se zde bude konat v sobotu 26.5. od 19h. 
 

Pohorská Ves  


 BOHOS LUŢBA se bude konat první neděli v měsíci od 15h v kostele sv. Linharta, 

JEN KDYŢ S E ZÁJEMCI PŘIHLÁSÍ P. ŠIMÁKOVI NA TF.: 732 872 662. Moţno se 

domluvit  i v týţ den a třeba jen chvíli před p lánovaným časem bohosluţby. (přijedu z Kap.) 

 



   Charitativní  služba 
 

ADOPCE NA DÁLKU 
 

Naše farnosti mají  od května roku 2017  
v  „Adopci na dálku“ tuto dívku z Indie: 
Jmenuje se Sakshi a narodila se 18.12.2009 Je to 
inteligentní a aktivní dívka, a to jak ve škole, tak 
i v rodině. Je ke kaţdému přátelská. Umí tančit a 
hodně se zajímá o učení a čtení. Pravidelně chodí 
do školy a účastní se školních aktivit.  
 

Rodiče Sakshi jsou velmi těţce pracující a věnují 
se svým povinnostem. Otec je námezdním 
dělníkem a snaţí se své děti podpořit pro lepší 
budoucnost. 
 

Ročně posíláme na její vzdělání 4900,- Kč. 
Příspěvky na úhradu této částky se vybírají 
v postní době do papírových pokladniček, nebo 

je moţné přispět do pokladničky na stole 
v kaplickém kostele u knih či P.Pavlovi. 
 

Saksi má otce Dasharatha, který je 
námezdním dělníkem a maminku 
Samadhanu, která je ţenou v domácnosti. 
Má tři starší sourozence. Bydlí s rodiči 
v Hallakeri, Bidar, v diecézi Gulbarga ve 
státě Karnátaka, který má přes 60 mil. 
obyvatel. Je to chudá, převáţně zemědělská 
oblast. Obyvatelstvo je zvětší části 
hinduistické (64%), asi 34% tvoří 
muslimové a jen asi 1% jsou křesťané. 
Lidé mluví většinou jazykem Kannada, dále 
kmenovými jazyky Konkani, Tulu a 
Malayalam. Úředními jazyky jsou jako 
v celé Indii angličtina a hindština. 

 

Saksi, podobně jako jiné děti v adopci na dálku nám píše dopisy ve své rodné řeči. 
Ještě v Indii, je překládají do angličtiny a my si je musíme přeloţit do češtiny. Pokud 
by měl někdo zájem je z angličtiny překládat a příp. zase někdo by si vzal za úkol 
něco dívce napsat, přihlašte se u mne.  
Děkujeme všem dárcům. I těm, kteří přispívali předchozí dívce, která jiţ školu 
vystudovala. Pán ať vám odplatí.                                                    P. Pavel 
 



Humor   
 

 Kardinál Richelieu naslouchal jednoho dne kázání nějakého františkána. Obávaný 
kardinál se podivoval nad tím, jak neohroţeně se mnich obracel na stádce věřících. Po 
kázání si jej vzal stranou a ptá se: „Jak jste to dokázal, mluvit v mé přítomnosti tak 
nenuceně?“ Františkán odpoví: „Vaše eminence to kázání jsem si cvičil minulý týden 
u nás v zahradě a mezi hlávkami bílého zelí byla i jedna hlávka červeného.“ 

 Černé díry ve vesmíru vznikly tam, kde Bůh dělil nulu.  

 Maršál de Cossé byl kategoricky proti pronásledování hugenotů ve Francii“ „Je-li 
Bůh v hostii skutečně přítomen, nedokáţou ho z ní vyhnat ani všichni hugenoti 
dohromady. A jestli v ní není, tak ho do ní nedokáţeme dostat ani my.“ 

 Jedna obec se chtěla zbavit svého rabína. Rabín Buback nebyl oblíbený, nebyl však 
ani blbý, a tak vynalézavě a statečně oponoval: „Podle Tóry ani nemám právo odejít,“ 
vysvětloval, „protoţe rozhodující je názor většiny. A všechny ţidovské obce na světě, 
kromě této, která se tudíţ musí podřídit, si přejí, abych zůstal tady.“ 

 V jisté ortodoxní ţidovské obci platil zvyk, ţe nemohli pochovat neboţtíka, dokud 
o něm někdo neřekl něco pěkného. Kdyţ však zemřel Majzel, místní vetešník, v celé 
obci se nenašel nikdo, komu za ţivota neublíţil. Celá obec stála mlčky kolem rakve, 
aţ se ozval hlas: 
„Moment! Majzel má syny!“ 
„Ano, to je pravda, má dva syny. Ve srovnání s nimi, to byl dobrý člověk!“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z farní matriky:    

 
 

 

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 
 

Citáty: 

 

 

 
 
 

Za trochu lásky… 
Za trochu lásky šel bych světa kraj, 
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý, 
šel v ledu – ale v duši věčný máj,  
šel vichřicí – však slyšel zpívat kosy,  
šel pouští – a měl v srdci perly rosy. 
 

Za trochu lásky šel bych světa kraj, 
jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.                

Jaroslav Vrchlický 
 

 

Láska bez bolu není a sílí ji odloučení. 
Ať cokoliv Bůh dá, smrt lásku nezdolá.  

Hugo Löbmann 

 

Kaplice: 

Křty: 

 

Pohřby: 

Dolní Dvořiště 

Křest: 

13.1. Richard Hosendeidl   5.1. Marie Létavcová 24.2. Ema Schönbauerová 

10.3. Tereza Nováková   6.1. Pet r Boček  

31.3. Barbora Jančářová   9.2. Oto Berger  

31.3. Zuzana Prokschová 16.2. Jan Wiederstein   

31.3. Josef Řezníček 23.2. Bohumila Dočkálková  

31.3. Lenka Maříková    7.3. František Dvořák  



 

 
 

                                         v Kaplici informuje: 
 
 

            Anselm Grün: PROMĚŇ SVŮJ STRACH   
 

 

Publikace z pera u nás velmi oblíbeného a čteného autora, 

tentokrát o strachu ve všech moţných podobách: o strachu 

z nového, o tom, který ochromuje, o strachu ze zesměšnění, 

z neznámého v nás, ze zranění, z osamění, o strachu o naše vztahy, 

o sebe, o to, ţe ztratíme pevnou půdu pod nohama, o strachu 

z Boha, ţe nejsme dost dobří, z budoucnosti, z Jeţíšovy smrti 

a vzkříšení… A co nám známý benediktinský mnich radí? Nechá se 

inspirovat a fascinovat Jeţíšovým postojem ke strachu. A nad vším 

zní biblické „Neboj se!“.. 
 
 
 
 
 
 

 
 

          Neal Lozano: NÁVRAT STARŠÍHO BRATRA 
 

 „Často jsem si kladl otázku: Co by se stalo, kdyby marnotratný 

syn potkal cestou domů místo otce svého staršího bratra? Co se 

stane s marnotratnými syny této generace – našimi dětmi, navrátí-

li se do Kristovy církve, do Boţí rodiny, a nenajdou tam Kristova 

Ducha, jenţ by je obejmul? Budeme my jako Boţí děti připraveni 

jim odpustit, být k nim velkodušní a oslavovat jejich návrat? 

Budeme na ně čekat s otevřenou náručí?“   (autor)  

Autor se netradičně zaměřuje na postavu staršího bratra a vede 

nás k zamyšlení nad tím, zda i v našich srdcích nedřímou postoje 

staršího bratra z Lukášova evangelia, které nahlodávají vztah 

s Otcem i s bliţními.  

 
 

          Timothy Radcliffe: PONOŘ SE! – ŢÍT SVŮJ KŘEST A BIŘMOVÁNÍ 
 

 ... křest v sobě nese příběh. Začíná tím, ţe dostáváme jméno a Kristus si na nás činí 

nárok. To je ona bezpodmínečná láska, která nás volá k bytí. Jak však křestní obřad 

postupuje, zjišťujeme, ţe tato láska je náročná a ţe proměňuje. Jsme vyzýváni, abychom 

naslouchali Pánu, který nás svolává a chce abychom sdíleli zodpovědnost jeden za 

druhého a za stvoření, abychom se zbavili veškerého egoismu, abychom zemřeli a měli 

podíl na samém ţivotě trojjediného Boha. Tato láska je náročná právě proto, ţe je to 

pravá láska. A pravá láska vţdycky proměňuje. Křtem se stáváme ţivými v Bohu  
 

Pŧjčovní doba farní knihovny: PÁTEK 16-17.30 + ST 16-17.30+ NE ráno – na poţádání 
 
     

V jiných farnostech se půjčuje po mši sv. a je  moţné si objednat knihy z kaplické kn ihovny 
 

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

Časopisů máme jiţ ko lem 10 druhů. Půjčujeme také filmy, audionosiče s  přednáškami i 

hudbou ap.   Je zde i nabídka knih, růţenců, obrázků a přívěšků za dobrovolný příspěvek 



 

Z PASTÝŘS KÉHO LIS TU  

ČES KOBUDĚJOVICKÉHO BIS KUPA MONS. VLASTIMILA KROČILA,  
 

 Milí d iecézané, sestry a bratři v Kristu Jeţíši, našem Pánu!  

 O Boţím hodu velikonočním v  roce 1972 začínal tehdejší českobudějovický biskup 

Josef Hlouch svou promluvu těmito  slovy: „Vzkříšení Páně, Boží hod velikonoční, největší 

svátek a slavnost našeho Pána, největší vítězství, vítězství nad bolestí, nad hříchem, nad 

peklem, nad smrtí. A toto všecko, moji milí, přináší Kristus Vám! Vy všichni jste údy Jeho 

tajemného Těla. On je naší hlavou, On je naším bratrem a co získal, je pro nás a pro naši 

spásu. Radujme se srdcem vděčným při vzpomínkách na Jeho utrpení, při vyhlídkách našich 

nadějí, které staví mosty vysoké i přes údolí stínů smrti do budoucnosti plné blaha, jasu a 

slávy.“  

 Proč začínám tento pastýřský list slovy mého předchůdce na biskupském stolci? 

Kromě velikonočního přání vám chci totiţ prostřednictvím tohoto pastýřského listu sdělit, ţe 

Svatý stolec vyjádřil svůj souhlas, aby byl v  naší diecézi oficiálně zahájen kanonický proces 

beatifikace (prohlášení za blahoslaveného) devátého biskupa budějovického, v  pověsti svatosti 

zesnulého Boţího sluţebníka Josefa Hloucha. ….  

  Po mém nástupu do sluţby českobudějovického biskupa se práce na přípravě 

beatifikačního procesu zintenzivnily a na podzim roku 2015 jsem mohl předloţit tento úmysl 

České biskupské konferenci, která jej přijala a jednomyslně schválila; tím také bylo moţné 

přistoupit ke zpracování velmi obsáhlé ţádosti do Říma. Ţádost o dovolení zahájit beatifikační 

proces byla tedy podána s příslušnou dokumentací v  listopadu minulého roku. Souhlasným 

vyjádřením Svatého stolce, které jsme obdrţeli, se náš českobudějovický biskup Josef Hlouch, 

oficiálně stává kandidátem na blahořečení a přísluší mu titul „Boţí sluţebník“. Při dop olední 

mši svaté na Zelený čtvrtek tak bylo moţné, aby do mých rukou sloţil předepsaný slib 

postulátor procesu - profesor Martin Weis - stejně tak i členové pracovního týmu, který bude v 

záleţitosti blahořečení, během diecézní fáze procesu, pracovat na shromaţďování veškerých 

podkladů a jejich posuzování.  

 Prostřednictvím tohoto pastýřského listu Vás tedy všechny prosím v prvé řadě o 

modlitbu za zdárný průběh procesu blahořečení biskupa Hloucha. A prosím zvláště ty 

pamětníky jeho ţivota, aby vydali s vé s vědectví o  ctnostech jeho ţivota, stejně tak i ty, kdo se 

domnívají, ţe existují nějaké překáţky v  tomto procesu, aby se písemně přihlásili 

postulátorovi procesu - se zřetelným přípisem „POSTULÁTOR“ - a to na adresu Biskupství 

českobudějovického. Stejně tak prosím i ty, kdo uchovávají nějakou písemnou korespondenci 

se Sluţebníkem Boţím Josefem Hlouchem či týkající se jeho osoby, aby ji poskytli pro tento 

proces blahořečení. ….  

 Moji drazí, moţná to bude ještě dlouhá cesta, moţná kratší, ale v  kaţdém případě to 

bude cesta velmi náročná, na jejímţ konci však bude - jak pevně věřím a modlím se za to - 

prohlášení Boţího sluţebníka Josefa Hloucha za blahoslaveného. Vţdyť tento v  pověsti 

svatosti zesnulý biskup je znám především svou mimořádnou a neutuchající láskou  k b liţn ím, 

odpuštěním pronásledovatelům a pevnou vírou, kterou osvědčil i v letech nesvobody, 

internace a krutého teroru.        …                       

 



  
 

DUBEN 2018 

NEDĚLE 22.4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ ţaltář 4.t. 

Pondělí 23.4. Sv. Vojtěcha svátek 

Úterý 24.4. Sv. Jiří nez.památka  

Středa 25.4. Sv. Marka, evangelisty svátek 

NEDĚLE 29.4. 5.  NED ĚLE VELIKONOČNÍ/ POUŤ BLANS KO  ţaltář 1.t. 

KVĚTEN 2018 

Úterý  1.5. Sv. Josefa, dělníka  nez.památka  

Středa  2.5. Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve  památka  

Čtvrtek  3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolŧ  svátek 

Pátek  4.5. Sv. Floriána  

NEDĚLE  6.5. 
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

MALÁ POUŤ KAPLICE - v kostele sv. Floriána 
ţaltář 2.t. 

Čtvrtek 10.5. NANEBEVS TOUPENÍ PÁNĚ slavnost 

Pátek 11.5. Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha s vatého  

NEDĚLE 13.5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ ţaltář 3.t. 

Pondělí 14.5. sv. Matěje, apoštola svátek 

Středa 16.5. Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka  svátek 

NEDĚLE 20.5. SES LÁNÍ DUCHA SVATÉHO  slavnost 

od pondělí 21.5. Začíná mezidobí hl. svátků – 7. týden ţaltář 3.t  

Čtvrtek 24.5. Jeţíše krista, nejvyššího a věčného kněze svátek 

Sobota 26.5. Sv. Filipa Neriho, kněze  památka  

NEDĚLE 27.5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE pak ţlt.4.t. 

Středa 30.5. Sv. Zdislavy památka  

Čtvrtek 31.5. 
Svátek Navštívení Panny Marie  
Slavnost Těla a Krve Páně –překládáme na neděli 3.6. 

 

 
 

Láska zlepšuje toho, kdo ji chová v srdci, i toho, komu je určena. 
Else Hasse 

Co vnitřní hlas ti zašeptal, to nezklame! V to doufej dál.    
Friedrich von Schiller 

Co nás nadchne na viditelné kráse, je věčná krása neviditelná.  

Marie von Ebner-Eschenbach 

 



PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM 
 KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde  

 Úterý modlitba  18 h  duben-září 17.00 říjen-březen kostel  

 Středa setkání / biblická hodina  18 h  letní čas 17.30 zimní čas fara  

 
Ekum.b iblická hodina: 1.STv měsíci-18h kat.fara /1.ČT-19h ev.Archa nyní:ST 2.5.-18h-fara  

Čtvrtek mše svatá     8 h  ( v adventní době již v 7h ) kostel 

Pátek  mše svatá, pak adorace 18 h letní čas 17.30 zimní čas kostel 

 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! 

 

setkání mladých-fara  15 či 19h 

 MALONTY – kostel sv.Bartoloměje / fara  

 NEDĚLE 
mše svatá 

/ boh.slova 

8 h  
v kostele 

Setkání v klubovně hasičárny: 

Čt 1x za měsíc,  nyní:  26.4. a 17.5.- to-17.45 
17h 

 

 OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara  

 NEDĚLE 
mše svatá 

/ boh.slova 

8 h  

v kostele 
Setkání na faře:  Út 1x za měsíc, 

nyní: 24.4.  

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 nahlá- 
šené zájemce odvoz do Kaplice 

ST18h  
let.č. 

ST17.30 
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 
NEDĚLE 

1x za 14 dní 

mše svatá - nyní:  

13. a 27.5. 
11.15 

Setkání ve s polečenství 

-  dle zájmu, nepravidelně  
nyní: ??? 

 

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

NEDĚLE  

1x za 14 dní 

mše svatá   nyní: 

22.4. a 6.a 20.5. 
11.15 

Setkání v17/18h 1. SO  v měsíci  17h nyní: 5.5.  

Pondělí: 21.4.  Hl.pouť-neděle 5.nebo po 5.8. v 11h 

 ROŢMITÁL 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: 26.5. 

19h-l.čas 
18h-z.čas  

 

 POHORSKÁ VES  kostel sv. Linharta  

 
NEDĚLE 

- 1. v měsíci 

mše sv.    

v 15h 

nyní jen 
dle zájmu 

Setkání dětí  (1 x za 14 dní) venku nebo 

 v klubovně na Obecním úřadě: 

nyní nepra-
videlně 

 

 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  zastiţení na faře v Kaplici:  

Středa 8 – 10.30h  a  16h-17h, Čtvrtek  9 – 10.30h.  Dle moţností 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 niţ mŧţete posílat přís pěvky do časopisu - výše. NEPRODEJNÉ  

(Náklady na 1 ks asi 20,-Kč.) Toto číslo vyšlo v neděli 22.4.2018. 

 

mailto:farnost.kaplice@atlas.cz


                

Úmysly apoštolátu 

modlitby 
 

                          na měsíc duben a květen 2018 
 

Úmysl evangelizační Aby ti, kdo nesou odpovědnost za 

teorii a  řízení hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii 

vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.  
 

 Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze 

tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.  
 

Úmysl národní:  Za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na 

Boţí volání.  
 

 Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje  
 

Úmysly farní:  Prosíme Tě, Pane, rozţehni v naší duši nové nadšení pro Tebe a 

uskutečňování Tvého evangelia, dej ať se vzděláváme ve víře a snaţíme se o ní také hovořit 

s druhými ve farnosti i ve světě ve kterém ţijeme  

 

 Poţehnej, Pane, výuku náboţenství v  našich farnostech, dej, ať se jí účastní co nejvíce dětí, 

ať si tě děti zamilují a účastní se také bohosluţeb  

 Prosíme za naše nově pokřtěné – za Lenku, Tomáše, Josefa a Barboru, aby se stali dobrými 

křesťany a dobře se připravili na svátost biřmování 
 

 Prosíme o poţehnání pro d ívku z Indie Sakshi, kterou máme v adopci na dálku  
 
 

 Poţehnej, Pane, akce, které budeme v  následujících dnech konat, zvláště akce pro děti, 

poutě a Noc kostelů, dej ať přinesou dobrý uţitek  
 

 Dej, Pane, ať co největší počet bratří a sester pozná jak svým obdarováním ve farnosti 

slouţit a nabídnou své síly i čas pro farnost 
 

 Poţehnej, Pane, našim společenstvím, aby rostla početně i kvalitou  
 

 Pomoz, Pane, všem hledajícím najít vhodného ţivotního partnera  
 

 Prosíme za pomoc pro všechna manţelství, aby se jim dařilo p řekonávat krize a nalézat  

s tvou pomocí novou sílu lásky; prosíme také o pomoc pro zaloţení společenství rodin u nás  
 

 Prosíme o pomoc vedoucí k míru na celém světě a k smíření všech narušených vztahů 
 

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

správné vyřešení uprchlické krize  
 

 Ochraňuj, Pane, všechny lid i před terorismem a proměň s mýšlení těch, kteří teroristické 

útoky připravují 
 

 Poţehnej, Pane, činnosti Kaplické Charity a všem, o které se Charita stará. Dej ať se do 

charitativní sluţby také zapojí lidé z farnosti 
 

 Smilu j 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 trp ícím naše kroky. Zvláště prosíme za …...  


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



 

Farní knihovna doporučuje: 

 

Štefan Hríb se ptá tří pozoruhodných kněží:  
Marka Orko Váchy, Karla Satoria a Tomáše 
Halíka 

KAM SE ZTRATIL BŮH 
Štefan Hřib o knize říká: Tyto rozhovory jsou 
těmi nejhlubšími, které jsem v posledních letech 

zažil. Marek Orko Vácha, Karel Satoria a Tomáš 
Halík ve mně ještě dlouho doznívali a všichni tři 
s něčím jemně pohnuli. Ale pozor, nejde o 

intelektuálskou knihu. Tři knězi v ní neodhalují 
své pevné názory, ale naši křehkou realitu. 
Proto mi nasvítili Boha trošku jinak, než jak je to 

běžné v kostelích nebo sekulárních arénách. Je 
to jiný Bůh a jiný svět, než na jaké jsme zvyklí. 
Je vněm více naděje a je krásnějš í. 

 
 
. 

 
Obrazová publikace  o nově zrekonstruo- 
vaném brněnském kostele sv. Jakuba   

 
 
Další obrazová  

publikace 
je o kostele 
sv. Petra a Pavla 

v Tišt íně 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Poslední publikaci, kterou nyní doporučujeme, je  
brožurka zvl. pro mladé s netradičními meditacemi  

nad jednotlivými tajemstvími růžence. Autorem je  
Štěpán Smolen: Do boje s růžencem, aneb Jak se  
porazit a přitom vyhrát.  

       



SLOVO ŽIVOTA NA MĚSÍC DUBEn 2018 

Amen, amen, pravím vám:  
Kdo věří, má život věčný.“ (Jan 6,47) 

 

 

Tato Jeţíšova věta je součástí dlouhého rozhovoru se zástupem, který 
viděl znamení rozmnoţení chleba a Jeţíše následuje moţná jen proto, aby do-

stal ještě něco hmotného. Jeţíš vychází z této bezprostřední potřeby a postupně 
přivádí řeč ke svému poslání: byl poslán Otcem, aby dal lidem pravý ţivot, 

věčný ţivot, tedy vlastní ţivot Boha, který je Láska. 
Kdyţ Jeţíš chodí po cestách Palestiny, stává se blízkým těm, které potkává, 
neodmítá ţádosti o pokrm, vodu, uzdravení, odpuštění. Naopak sdílí všechny 

potřeby a navrací naději kaţdému. Proto můţe poté ţádat další krok, můţe po-
zvat toho, kdo mu naslouchá, aby přijal ţivot, který mu nabízí, aby vstoupil 

do vztahu s ním, důvěřoval mu a uvěřilv něj. 
 
Kdyţ Chiara Lubichová komentovala tuto větu evangelia, napsala: „Jeţíš zde 

odpovídá na nejhlubší touhu člověka. Člověk byl stvořen pro ţivot a hledá ho 
ze všech svých sil. Jeho velkou chybou však je, ţe ho hledá ve stvořeních 

a ve stvořených věcech, v něčem, co je omezené a pomíjivé a nemůţe tedy dát 
opravdovou odpověď na touhu člověka.  
 

(…) Jedině Jeţíš můţe nasytit hlad člověka. Jedině on nám můţe dát ţivot, 
který neumírá, protoţe on je Ţivot.“ 

„Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má ţivot věčný.“ 
Křesťanská víra je především plodem osobního setkání s Bohem, s Jeţíšem, 
který netouţí po ničem jiném, neţ abychom měli účast na jeho ţivotě. 

Víra v Jeţíše znamená přijmout jeho příklad ţivota zaměřeného nikoli na sebe, 
na svoje obavy, na svoje omezené plány, ale na to, abychom věnovali pozor-

nost potřebám druhých: konkrétním potřebám, jako je chudoba, nemoc, vylou-
čení, ale především potřeba naslouchání, sdílení, přijetí. 
Tímto způsobem budeme moci svým ţivotem předávat druhým tutéţ lásku, 

kterou jsme přijali jako dar od Boha. Abychom se mohli na této cestě posilnit, 
Bůh nám zanechal také veliký dar eucharistie, znamení lásky, která dává sebe, 

aby mohl ţít druhý. 
 

„Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má ţivot věčný.“ 

Kolikrát během dne dáváme důvěru lidem kolem sebe: učiteli, který učí  

 



 

 
naše děti, řidiči taxíku, který nás má dovézt k cíli, lékaři, který nás má lé 

čit… Bez důvěry nelze ţít a důvěra se posiluje poznáním, přátelstvím, dlouho 
budovaným vztahem. 
Jak tedy budeme ţít Slovo ţivota na tento měsíc? 

 
Chiara ve svém komentáři pokračuje tím, ţe nás vyzývá, abychom obnovili to-

tální volbu Jeţíše: „Jiţ víme, jaká k tomu vede cesta: (…) ţít se zvláštním úsi-
lím ta Jeţíšova slova, která nám připomínají různé ţivotní okolnosti. Napří-
klad: Potkáváme bliţního? „Miluj svého bliţního jako sám sebe“ (Mt 22,39). 

Máme nějakou bolest? „Kdo chce jít za mnou, (…) vezmi svůj kříţ“ (srov. Mt 
16,24) atd. Tak se Jeţíšova slova osvětlí a Jeţíš do nás vstoupí se svojí prav-

dou, se svojí silou a se svojí láskou. Náš ţivot bude stále více ţivotem s ním, 
spoluprací s ním. Ani fyzická smrt, která nás čeká, nás uţ nebude moci lekat, 
protoţe s Jeţíšem v nás jiţ započal opravdový ţivot, ţivot, který neumírá.“  

                                                                     Letizia Magri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


