
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Přátelé! 

Dostáváte (a asi různými cestami) nové číslo Farního listu. I ten nás v této náročné době 

koronavirové epidemie a z ní vyplývající karantény a nouzového stavu, spojuje. Obsahuje 

ohlédnutí za uplynulým druhým pololetím loňského roku. Můžeme si uvědomit, jaké akce se 

vloni u nás konaly. Můžeme se zamyslet, co nám přinesly, co se podařilo a co třeba dělat 

jinak. Najdeme zde slovo k uplynulé době postní a o jejích impulsech, článek s velikonoční 

tematikou a článek o výročí varhan v Blansku. I když plánovanou oslavu při pouti zřejmě 

nebudeme moci nyní uskutečnit, jistě se najde pozdější termín, stejně jako pro plánované 

velikonoční křty dospělých. Snad nám tento čas připomíná, že je třeba v životě trochu zvolnit, 

nehnat se tak a nespoléhat jen na lidské síly.  

Velikonoce budeme nejspíše prožívat doma a také u televizních přenosů bohoslužeb. 

Několik informací jak je doma prožít najdete na farních webových stránkách 

www.farnostkaplice.cz nebo i v tomto čísle Farního listu, příp. ve Velikonočním přání a 

programu, který vyjde v neděli. V chodbičce kaplického kostela a na dveřích ostatních kostelů 

budou umístněny tiskoviny, tak si je prosím vezměte. Budou zde umístěny také potřebné 

informace. 

       Foto postní výzdoby 

oltáře kaplického kostela 

a také  prázdné lavice, když 

sloužím pravidelnou, ale 

soukromou mši sv. vzbuzují 

smutný, i nadějný pohled, tak 

jako trnová koruna – s pěti  

růžemi. Ty přece vyrůstají 

z trní, ne? A tak věřme, že ze 

všeho zlého nakonec vyroste 

nový a radostnější život. 

Zdraví       P. Pavel 
 

Časopis těchto farností: 
Kaplice 

+ filiálky Blansko a Omlenička 

Benešov nad Černou 
+ filiálky Pohorská Ves a Pohoří 

Malonty 

Dolní Dvořiště 
+ filiálky Rychnov n.M., Svatý Kámen  

a Cetviny 

Rožmitál  na Šumavě 

BŘEZEN 2020 

FARNÍ LIST KAPLICKA č. 3/20 

P. Josef Jílek, mučedník 

rodák z Výhně u Kaplice 

náš vzor a patron 

 

http://www.farnostkaplice.cz/


 

 

 
 

 

 
 

 
                       

 
 

 

 

PODNĚTY PRO KŘESŤANSKÝ ŽIVOT 
 

Bratři a sestry, 

když jsem na přelomu roku při děkovné bohoslužbě 31.12. 

náhodně otevíral bibli, abych vybral biblické slovo na nastávající 

rok, ani jsem netušil, že bude tak přiléhavé. 

V Malontech se mi otevřela kniha proroka Izajáše a v ní  příběh o obklíčení 

Jeruzaléma nepřátelskými asyrskými vojsky. Ve 36. kapitole čteme o výsměchu a 

výhrůžkách izraelskému králi od  nepřátel. A pak v následující kapitole o Izajášově 

povzbuzení: „Neboj se těch slov“ Načež se král Chizkiáš obrací v modlitbě 

k Hospodinu: „Zachraň nás, ať poznají všechna království země, že ty jsi Hospodin.“ 

Dostane se mu odpovědi: „Budu štítem tomuto městu, zachráním je kvůli sobě a kvůli 

Davidovi, svému služebníku.“ (Iz 37,35). „V tomto roce budete jíst, co vyroste samo, 

i druhý rok, ale třetí rok sejte a sklízejte.“(v.30). Téměř jsem se lekl oněch slov o 

obklíčení Jeruzaléma, příběh ovšem končí porážkou nepřátel. Jakoby nám Pán před- 

povídal onen stav, který v této době ohrožení nebezpečným koronavirem prožíváme. 

Nesmíme se tedy bát, ale je třeba důvěřovat Božímu slovu, věřit že On nás vysvobodí. 

V onom příběhu se pak ještě mluví o onemocnění krále, i o jeho krásné modlitbě 

(38,10n). A opět se zdůrazňuje Boží pomoc – Chizkiáš dostal 15 let života navíc. 

 

Spoléhejme se tedy na Boží pomoc a intenzivně o ni prosme. Král prosil se slzami 

v očích (vzpomeňme také na Ježíšovy slzy u hrobu Lazara), i náš soucit 

napomáhá vyslyšení. 
 

To ovšem není všechno: v Kaplici jsme podobně otevřeli náhodně bibli – a četli jsme 

o Seslání Ducha Svatého. Jakoby nám Pán naznačoval, že po onom obklíčení bude 

následovat hojné vylití Boží milosti – Božího Ducha, Božího požehnání. A tak 

hleďme do budoucna s nadějí. 
 

Postní dobu jsme prožili zvl. v té druhé polovině opravdu jako půst – museli jsme se 

pustit a opustit mnohé věci, na které jsme byli zvyklí a také opustit naše společná 

setkání při mši sv. nebo při společenství a pobožnostech. Učíme se být v kontaktu 

skrze telefon, skrze internet a hlavně skrze modlitbu. Je také dobře, když si berete 

v kostele nebo u kostela Nedělní slovo a rozjímáte o textech z Písma sv., která se 

v těchto dnech čtou. Co nám Pán skrze slova Písma sv. o postních nedělích říká? 
 

Popeleční středa:  tento den nám připomíná, co z nás zbude, když nespojíme svůj 

život s Kristem – hromádka popela. Z toho vyplývá hlavní úkol postní doby – 

prohloubit své spojení s Kristem. Onen popel nám též připomíná onemocnění tohoto 

světa. Ten se rozpadá, podobně jako to vidíme v této době, kdy svět je postižen pande- 

 



mií. Naše spása je v Kristu. V jeho tvůrčím Duchu, který činí vše nové, který 

vše moudře propojuje a naplňuje láskou. Ježíš ve svém poslání spásy vše bere 

na sebe, vše spojuje ve svém těle a mocí svého Ducha uzdravuje. Otevřme se. 

 Nedávno jsem si uvědomil jak všichni toužíme po pocitu štěstí a když ho 

nemáme, hledáme jeho náhražky. Jezdím 2x do měsíce na duchovní hodinku do 

léčebny v Červeném Dvoře a nedávno jsem se tam setkal s mladou ženou, která kdysi 

s jednou partou mladých věřících lidí, kteří měli problém se závislostí, jezdila za 

mnou na faru v Prachaticích. Tehdy ona sama, neměla na rozdíl od její sestry a 

kamarádů problémy. Dnes po 20 letech je tomu naopak. Sestra je vyléčená a do 

závislosti spadla ona. A to jezdila do Medugorje, nadšeně se účastnila adorací, 

růženců a dalších modliteb. Jak je to možné? Snad to bylo tím, že někdy i v duchovní 

oblasti hledáme jen to krásné. Neumíme přijímat to těžké a všední. Neumíme si 

zamilovat kříž a vyrovnat se s tím, že ne vždy cítíme radost a pokoj.(i ve vztazích)  

 

Zkusme si v těžkostech říci: chci to vydržet pro Tebe Ježíši, z lásky k Tobě i druhým. 
 

Na začátku postní doby jsem také zmínil příběh o potřebě ovládání svého hněvu. 

Z maličkostí totiž mohou vzniknout velké následky: Na kapku medu přilétne moucha, 

chňapne po ní kočka, to vyplaší psa, který ji zakousne. Majitel kočky praští holí psa, a 

jeho pán ho za to zapíchne. Oba patří do jiné vesnice a tak vzniká řež mezi jejími 

obyvateli. A protože každá z vesnic patři do jiného státu, nakonec vznikne válka. 

Většinou to až tak nedopadne, ale přenášení hněvu z jednoho na druhého známe. 

O 2. neděli postní jsme uvažovali o Ježíšově proměnění na hoře Tábor. Učedníkům 

zjevuje svou slávu, které ho čeká po jeho ponížení a utrpení v Jeruzalémě. K tomu 

jsem vyprávěl příběh o učiteli, který si nechá zavázat oči a pak se snaží šípem 

zasáhnout cíl. Nezdaří se mu to. Poučení: nevidíme-li cíl, nemůžeme ho dosáhnout.  

Proto je potřeba vidět před sebou cíl – Boží slávu, Boží království, či jiné předem 

stanovené cíle a budeme mít motiv i sílu je dosáhnout, i přes všechny těžkosti. 

Při bohoslužbě 4. neděle postní se četlo evangelium o uzdravení slepého v rybníku 

Bethesda. Uváděl jsem k tomu příběh dívky, která na pokraji zoufalství umírá 

v nemocnici na rakovinu. Přijde ji navštívit kamarád. Je v rozpacích, co jí má říci. 

Všimne si však jejích rozzářených očí a tak se jí zeptá: „Jak je možné, že 

když máš tak vážnou nemoc, že jsi šťastná?“ Dívka odpoví: „Protože jsi tady ty.“ 

Ano, uzdravuje a posiluje blízkost. Slepec nebyl uzdraven blátem na očích, ani 

vodou, ale Ježíšovou blízkostí. Jméno rybníka zní v překladu „Poslaný“ a tak se 

připomíná, že podobně svou blízkostí jsme posláni druhé uzdravovat i my. 

A nakonec pár slov k příběhu vzkříšení Lazara z 5. neděli postní. I zde vidíme jak je 

Ježíš nablízku – Marii a Martě i jejich zemřelému bratru Lazarovi. Evangelista Jan 

uvádí, jak byl Ježíš vnitřně rozrušen, jak plakal. A potom v bezmezné důvěře děkuje 

Otci, že bude vyslyšen a křísí Lazara. Ten děj připomíná, že i my můžeme svým 

slovem druhé křísit k novému životu. Je třeba mít hluboký soucit a důvěru, 

vyjádřenou třeba i děkováním předem, že jsme byli vyslyšeni, i když to ještě není.  

Svět kolem je formován naší vírou a Božím slovem, které prochází i skrze nás! 

 



 

Kristus sestoupil na samé dno lidského 

bytí, aby „hledal a zachránil to, co bylo ztraceno",
 
 

a tak svým následovníkům ukázal cestu, po níž 

mají kráčet. Napodobování Krista, jež představuje 

oporu křesťanského života, se musí blížit až 

takovému stupni vyčerpání, jenž se podobá 

sestoupení do podsvětí. Podle surožského 

metropolity Antonije říká Ježíš svým sestoupením 

do hlubin podsvětí těm, kdo v něho věří: 
„Sestupte, je-li to třeba, do nejtemnějších 

koutů pekel, jako jsem sestoupil já.  

S těmi, kdo byli vězni smrti, jsem sestoupil do údolí smrti, a proto i vy 

vstupte do těchto lidských pekel... Pro mnohé lidi našich dnů jsou pekly 

domovy starých lidí, psychiatrické léčebny, vězeňské cely, ostnatý drát 

kolem táborů... Jděte do nejhlubších hlubin beznaděje, osamělosti a 

zoufalství, strachu a muk svědomí, hořkosti a nenávisti. Sestupte do těchto 

pekel a zůstaňte tam živí, jak jsem to učinil já. Zůstaňte tam živí tím 

životem, který vám nikdo nemůže vzít. Dejte mrtvým možnost přijmout 

tento život a sdílet jej. Otevřete se, aby se na vás vylil božský pokoj, 

protože on je Boží. Zařte radostí, kterou nepřemohou ani pekla, ani 

mučení."
32 

Kristovo sestoupení do pekel svědčí také o tom, že hranice mezi světem živých a 

světem mrtvých není až tak neprostupná, jak by se mnohým mohlo zdát. Tím, že ji 

překročil, Pán ukázal, že spása se může stát údělem člověka nejen v tomto životě, ale 

i po smrti, neboť on je pro živé i mrtvé tím jediným a pravým Spasitelem. Především 

v tom spočívá smysl „dvojího sestoupení", o němž mluvili byzantští autoři a po nich 

první ruský duchovní autor kyjevský metropolita Ilarion: „... K lidem žijícím na zemi 

přišel obléknuv se v tělo, k těm, kteří byli v podsvětí, sestoupil skrze ukřižování a 

položení do hrobu, aby obojí, živí i mrtví, poznali navštívení a Boží příchod   a 

pochopili, že on je tak mocný a silný, Bůh živých i mrtvých." 
     Konečně je třeba říci, že jako poslední etapa božského sestoupení a ponížení se 

Kristovo sestoupení do pekel stalo i počátečním bodem vzestupu lidstva ke zbožštění.
 

Od okamžiku tohoto sestoupení se živým i mrtvým otevřela cesta do ráje, po níž 

kráčeli za Kristem ti, které vyvedl z podsvětí. Cílem cesty celého lidstva a každého 

jednoho člověka je taková plnost zbožštění, při níž bude Bůh „všechno ve všem". 
    Nevíme, zda všichni následovali Krista, když vyšel z podsvětí, stejně jako nevíme, 

zda ho budou všichni následovat do budoucího Nebeského království, kde se on stane 

„vším ve všem". Víme však, že od okamžiku Kristova sestoupení do pekel je cesta ke 

vzkříšení z mrtvých otevřená „každému tělu", spása je darována každému člověku a 

brány ráje jsou otevřeny všem, kdo po něm touží.         Ilarion Alfejev 
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varhan kostela sv. Jiří v Blansku 
 

     Významného výročí 300 let své existence se roku 

2020 dožívá královský nástroj kostela sv. Jiří 

v Blansku u Kaplice. Třebaže v sobě obsahuje i 

některé mladší součásti, řadí se mezi nejstarší 

dochované na Českokrumlovsku. Ve svém původním 

umístění ve vesnickém kostele bude patrně nejstarším. 

     Se souhlasem patronátního pána hr. Buquoye a 

s vědomím vrchního hejtmana v Nových Hradech 

jakožto místního zástupce vrchnosti uzavřel dne 29. 

dubna 1720 tehdejší farář P. František Oldřich de Illing na blanenské faře s Josefem 

Richterem, měšťanem a varhanářem v Linci, smlouvu na stavbu varhan pro farní 

kostel v Blansku. Varhanář se zavázal zhotovit dobrý nástroj se šesti rejstříky, a sice 

čtyřmi s píšťalami cínovými (v dobovém označení Principal 4ʼ, Octav 2ʼ, Quint 1 

1/2ʼ, Octav 1ʼ) a dvěma se dřevěnými (Copl 8ʼ, Fletn 4ʼ). Přepravu dokončeného 

nástroje měl zajistit objednavatel. Z ceny 170 zl. bylo u důchodního úřadu v Nových 

Hradech v hotovosti vysázeno 130 zl. Pořízení varhan představovalo pro záduší 

značnou investici. 

     Podle farářova listu vrchnímu hejtmanovi z počátku listopadu téhož roku byl 

nástroj hotov a dojednán jeho převoz na místo určení. Je pravděpodobné, že se po 

řádném sestavení a odzkoušení mohl poprvé rozeznít při vánočních obřadech koncem 

roku 1720. Ze strany původce díla byla patrně respektována určitá záruční doba, 

neboť převzetí celé sjednané částky u patronátního úřadu v Nových Hradech potvrdil 

až 14. září 1722. V témže roce také v plné výši prošla vydáními zádušních účtů. 

Dodaný nástroj byl zcela zaplacen. Oproti znění 

smlouvy mohl vykazovat určité odchylky (Copula 

4ʼ, Quinta 1 1/3ʼ). V průběhu tří staletí samozřejmě 

nezůstal netknutý. V souvislosti s rozsáhlou 

stavební činností, kterou prvotně zapříčinila 

náhrada poškozeného zaklenutí novou klenbou 

chrámové lodi (1735 – 1740), zřejmě musel býti 

rozebrán. Vrátil se pak na nově upravenou či 

vestavěnou kruchtu, do pozměněného prostředí 

zbarokizovaného kostela, odlišného od toho, pro 

něž byl projektován. Jeho samého se dotklo několik 

dokladovaných úkonů, převážně snad charakteru 

údržby vlastního nástroje či oprav měchů a jejich 

pohánění pomocí řemenů. Při pohledu z kostela 

varhanní skříň ozdobily řezby, 
 



 

ne nepodobné těm na hlavním oltáři, zatímco 

klasicistní váza na vrcholu může připomínat úpravy 

z 19. století. 

     Co se podstatnějších zásahů týče, roku 1762 

přibyla jedna nová píšťala, znamení možného 

přeladění. To byl nástroj stále ještě positivem, u 

kterého se při hraní stálo. Roku 1815 ho na přání 

farníků v Českém Krumlově usazený varhanář 

Franz Jentschke s bratrem Josefem, oba původem 

z jednoho ze středisek varhanářství – Králíků ve 

východních Čechách, přebudovali ve skutečné 

varhany se zcela novým pedálem (Octavbass 8ʼ), 

jehož dřevěné píšťaly se opírají o západní stěnu 

chrámu. Při souvisejících úpravách mj. snížili a 

předělali hrací stůl pro ovládání klaviatur vsedě. 

Stalo se tak díky dobrodincům, kteří též při díle 

vypomáhali a majetnější z nich varhanářům po-             varhaník  Martin Kubát 

skytli u sebe zázemí, i těm, kteří přispěli do sbírky. Zřejmě větší opravu poté provedl 

krumlovský varhanář Franz Jüstel (1847). Během celkové obnovy chrámového 

interiéru a jeho zařízení v poslední čtvrtině 19. století se roku 1891 dostalo na seřízení 

varhan a v roce následujícím i na jejich vnější renovaci. Avšak již roku 1899 musely 

projít nutnou dodatečnou opravou varhanáře Fischpery. 

     Památný a v naší současnosti památkově chráněný nástroj bohužel krutě 

poznamenaly rekvisice za 1. světové války. V dubnu 1918 byly sebrány cínové 

prospektové píšťaly o hmotnosti 14 kg, později nahrazené zinkovými (Principal 4ʼ). 

Nejvýše laděný rejstřík Octavu 1ʼ zaměnila Gamba 8ʼ (varhanář Šurát?). V převážně 

jednotvárnou hnědí natřené, věky již pošramocené varhanní skříni se až na tyto 

změny dle organologa dr. Víta Honyse dochoval původní píšťalový fond, do něhož i 

do připojených pedálových ozvučnic nyní vhání vzduch elektromotor. Nástroj, který 

dle tradovaného, jinak ale nedoloženého podání prý kdysi rozezvučel W. A. Mozart, 

hodnotí jako „jeden 

z nejcennějších a zvukově 

nejpěknějších nástrojů v této 

oblasti“. 

     Do mnoha dalších let lze 

blanenským varhanám popřát, 

aby svými jemně lahodícími 

hlasy nepřestávaly při 

bohoslužbách, pobožnostech i 

jiných kulturních příležitostech 

Boha chválit a lidské duše 

k němu povznášet, těšit a hladit. 

Sp. 



 

 

 

 

 

 

Začátkem roku nás opustili dva lidé, velmi spjatí s životem  

našich farností. Nejprve to byl Jirka Větrovský 14.ledna a  

23. ledna Růženka Otová. Rád bych se nyní trochu ohlédl 

za jejich životem a službou ve farnostech. Mám přitom slzy 

na krajíčku, ale to je vlastně dobře i ony nás spojují.  

 Růženka se narodila 6.6.1936 v Obděnicích, blízko 

Svaté Hory, kam ráda jezdila. Také jsme si tam několikrát 

udělali výlet. Vztah k Panně Marii hrál velkou roli v jejím životě, denně se modlila  

růženec. Ten vlastně i souvisel s jejím jménem. Prožívala tak s P. Marii, její různé  

životní situace, stejně jako ty Ježíšovy. Její život byl spjatý s dětmi. Kromě těm 

vlastním se věnovala spoustě dětí v rámci svého povolání učitelky v mateřské škole. 

Po roce 1989 si udělala katechetický kurs a jako učitelka náboženství se snažila přivádět děti  

k Bohu. Učila v Kaplici, Rožmitále, 

v Malontech a mnoho dětí připravila 

k setkání s Ježíšem při 1. svatém 

přijímání. S vděčností na ni  vzpomínám  

jak připravovala dětské scénky, které se 

pak hrály v kostele nebo na farním dnu, 

jak se obětavě účastnila života ve 

farnosti. Několik let mi pomáhala jako 

taková farní sekretářka – zapisovala 

údaje do matrik, vyřizovala určité 

administrativní záležitosti, obsluhovala 

také farní knihovnu. Tam se věnovala i  

                   hodina náboženství v Rožmitále           lidem, kteří se jí přišli svěřit se svými 

 těžkostmi. Chodili tam za ní i lidé ubytovaní  

na faře, pro něž si také udělala čas. Velmi 

ráda se účastnila setkávání ve společenství 

v Kaplici i v Malontech - tam se konávalo u 

ní doma. Mívali jsme u ní velikonoční večeři, 

na niž zvláště rád vzpomínám. Lidé k ní 

chodívali velmi rádi. Stejně tak přicházela i 

na další akce v Kaplici (např. ekumenické 

biblické hodiny) a když už nemohla, setkání 

byla u ní v pečovatelském domě. 

Velmi ráda také zpívala v kaplickém chrámo- 

vém sboru,  v Malontech dělala i kostelnici.                               společenství v Malontech 

Vidíme tedy její úžasnou aktivitu a to nemlu-                             Růženka stojí uprostřed 

vím o tom, jak v rámci Obce vítala nově narozené, loučila se zemřelými a jinak se podílela na 

obecním životě. Za všechnu tuto její činnost jí moc děkuji. Pán ať Ti vše, Růženko, odplatí. 

A pokud někdo máte nějakou osobní vzpomínku na Růženku, napište jí a pak mi ji předejte, rád 

ji uveřejním. Mějme ji v mysli i srdci a nechme se jí inspirovat. 



Jiří Větrovský se narodil 30.3.1947 v drážním domku v Blažkově  

u Omleničky. Blízkost trati jakoby předurčila jeho povolání – stal se 

traťmistrem. Pečoval tedy o koleje, které lidem umožňovaly dopra- 

vit se k cíli. Podobně pečoval i o varhany a varhanní i sborovou  

hudbu v našich chrámech. I to je jakási cesta k výšinám Ducha,  

která mnohé přibližuje k cíli – k Bohu. Tedy staral se i o tuto cestu. 

 Na varhany se začal učit v r.1961 u patera Lyka, který byl  

správcem farnosti v Omlenici. Následoval tak v tom svou sestru 

Lídu, se kterou se v hraní v Omleničce a Rožmitále střídal. V Omle- 

ničce hrála také paní Soudková, po níž převzal varhanickou službu 

když se vrátil z vojny. V roce 1972 se oženil se svou manželkou 

Aničkou a spolu bydleli v Kaplici. Zanedlouho zasedl za varhanní 

stůl i zde – v kostele sv. Petra a Pavla. Zde také fungoval chrámo- 

vý sbor a až do nedávné doby se v Kaplici o „Půlnoční“ zpívala 

„Rybovka“ jíž na varhany doprovázel. Když jsem nastoupil coby 

administrátor do Kaplice a okolí, jezdil se mnou na bohoslužby 

i do Dolního Dvořiště, Rychnova n.M., pak i Blanska, na Sv. 

Kámen a v poslední době i do Rožmitálu n.Š. Obdivoval jsem 

jeho nezdolnost, jeho nasazení. Snad vůbec nemarodil. Často se 

vydával na kole desítky kilometrů. Závodil s větrem, čímž jakoby 

naplňoval své příjmení. Vítr Ducha mu jistě pomáhal i v hraní. 

Doprovázel pohřby i svatby. Přicházel s novými nápady i s nový- 

mi písněmi, což mi 

velmi imponovalo, 

neboť lidé – a zvl. 

v pozdějším věku – nemají moc rádi novoty. 

Tak jsme brzy zvládli nové kostelní písně i nová 

ordinária včetně Kréda. Jirka hrával i o Nocích 

kostelů a vždy si připravil i nějaké povídání 

o varhanách. Když nebyl kostelník, tak připravil 

vše potřebné i na mši sv. a také zazvonil na zvon. 

           V roce 2008 byl zvolen do farní rady a to 

nejvyšším počtem hlasů ze všech kandidátů – 43. 

Přicházel také na schůzky středečního společenství 

v Kaplici a zapojil se i do Nadačního fondu na obnovu kostela sv. Petra a Pavla v Kaplici. 

Byl také členem KDU-ČSL. Vedl tedy také aktivní život a jeho náhlý odchod asi všechny 

zasáhl a velmi nám Jiří chybí.  

Varhany jsou nástrojem s mnoha píšťaly, které 

jsou vzájemně odlišné, ale přesto mohou společ- 

ně zaznít v nádherné harmonické melodii, která 

zahrnuje tóny vysoké i hluboké. Takový je i život 

se svými výšinami i hlubinami. Tím, kdo ze všech 

možností, které jsou v našem nitru, a ze všech 

jasných i temných tónů, může rozehrát krásnou 

melodii našeho žití je Kristus. On použil i našeho 

bratra Jiřího aby nechal zaznít jeho nadání mezi 

námi. Věříme, že i nyní rozezní jeho život ve 

svém království. Díky Pánu i jeho služebníku Jiřímu za jeho službu!                    pš 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

V neděli 20.10. jsme prožívali v našich farnostech 

Misijní neděli. Už v Rožmitále, kde je mše sv. v so- 

botu jsme používali při přímluvách několik symbo- 

lů. Kniha bible je neodmyslitelnou výbavou každé- 

ho, kdo chce zvěstovat Boží slovo. Je však třeba 

ho znát a chápat. Tak jsme prosili za to aby Pán 

v nás vzbudil větší zájem o Písmo a biblické hodiny. 

Kámen přinesený k oltáři představoval desky Desa- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tera, které je jakoby základním kamenem dobrého života. Abychom o něm dobře svědčili, mu- 

síme především podle něho žít a svou radostí dokazovat, že je to dobrý návod pro život. Učení 

Ježíšovo se dá vyjádřit srdcem a také přetrhanými pouty, které působí. Léky stejně jako chléb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a voda, a také oblečení, upomínaly na základní fyzické potřeby lidí v chudých zemích. Hlásání 

evangelia, jde ruku v ruce s charitativní pomocí. A to nejen někde v Africe, ale i u nás. 

Bohoslužbu tentokrát vedl krumlovský kaplan František Žák. Já jsem byl zase v jeho farnostech. 



V měsíci říjnu jsme se scházeli 

v kostelích k modlitbě růžence. 

Meditovali jsme také nad sou- 

vislostmi mateřství P. Marie 

a mateřství naší země. Modlili  

jsme se tak i za přírodu. 

 

 

 

 

 
Jako odpověď přírody mi připadalo objevení se 

duhy po modlitbě v Omleničce. Nebyl to oblouk, 

ale barevný pruh. Takový jsem viděl naposledy 

v Medugorii asi před 20 lety. Působilo to na mě 

 

 
také jako znamení, že v podobných modlit- 

bách máme pokračovat. A nejen se modlit, 

ale i činy přispívat k ochraně naší země. 

 

 

 

 

 
V neděli 13.10. se konal v benešovském kostele 

sv. Jakuba koncert komorního orchestru Žestě- 

dvěstě. Ač se jednalo o kvalitní pěknou hudbu, 

účast byla bohužel malá. Měli bychom si více 

uvědomovat, že i skrze hudbu k nám Bůh mluví. 

 

 

Že má smysl 

opravovat 

kostel v Klení 

dokazuje i sku- 

tečnost, že se 

zde opět kona- 

jí křty. Křest 

Jeníka a Karo- 

líny, kteří byd- 

lí v obci se 

svými rodiči, může předznamenat i oživení zdejší křesťan- 

ské obce, která může povstat z trosek podobně jako kostel. 

Ale i zde je pro to třeba něco udělat. Finanční dotace asi ne- 

pomohou, spíše ty do času ke vztahům a do duchovních projektů. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
V neděli 6. října se několik farníků vydává na 

výlet do rakouského Rohrbachu a odtud do 

nedalekého Schlägelu.  Naším průvodcem je 

etnolog Libor Drahoňovský. První zastávka 

je na poutním místě u Rohrbachu-Berg  Maria 

Trost. Za svůj původ vděčí slibu hraběte Wolfa  

Dietricha von Rödern, který slíbil na konci  

třicetileté války postavit kostel na vrcholku, pokud Rohrbach bude ušetřen švédských nájezdů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když se nepřátelé přiblížili, povstala hustá mlha, 

která zahalila prostor kolem Rohrbachu. Protože 

v tom byla viděna pomoc P. Marie, byl v letech 

1645/1655 na místě zchátralého hradu postaven 

kostel Maria Trost. V roce 1765 byl kostel 

přestaven a dostal tak svou současnou podobu. 

Hlavní oltář a boční oltáře pocházejí z tohoto 

období. Poutní kostel je od svého založení 

oblíbeným lákadlem pro poutníky, výletníky a 

kontemplativní turisty. Ke kostelu  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

na hoře vedou dvě staré křížové cesty, které obklopuje mnoho 

menších kaplí kolem hory. Těmito cestami jsme částečně prošli, 

pomodlili se a zazpívali v kostele a pak jsme se vydali 

na desetikilometrovou cestu do Schlägelu, kde stojí klášter 

založený roku 1204 Kalhochem II. z Falkenšteina, původně 

jako cisterciácký. V roce 

1218 sem přicházejí mniši 

premonstrátského řádu. 

Pozornost poutá jak samotná 

trojlodní stavba gotického 

klášterního kostela, tak i 

velké schodiště ke kněžišti- 

viz  

foto dole vpravo. 

V chrámu jsou troje varhany, z nichž ty Putzovy z roku 

1634  (foto dole vlevo) patří k nejvýznamnějším v 

Rakousku.  Varhanní koncerty v Klášteře Schlägl se 

každoročně těší velké oblibě, stejně jako další chrámová 

hudba. Bližší informace o termínech si můžete najít na 

. www.stift-schlaegl.at   

 

Na tomto místě jsme 

již byli na jednom 

z našich adventních 

zájezdů. To jsme 

mohli slyšel tyto 

krásné varhany, 

které rozezněl  

manžel Květy Lauter- 

bachové – Kurt Pohl- 

hamer. 

V tento čas jsme se 

museli spokojit 

jen s individuální 

prohlídkou a 

modlitbou. 

https://www.stift-schlaegl.at/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I když jsme zde neměli nic domluveného, všimli si nás zdejší řeholníci a pozvali nás k prohlíd- 

ce románské i gotické krypty kláštera. Ta nejstarší je ze 13. stol. Tyto prostory jsou opravdu 

působivé a nabádaji také k sestupu do hlubin chrámů našeho nitra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oltáře, kazatelna a lavice chóru v presbytáři (přední část kostela) pochází ze 17. a 18. století a 

jsou bohatě zdobeny řezbami a intarziemi, což v kostele vytváří hřejivou, vstřícnou atmosféru. 

Tu jsme zažili i v osobním rozměru, když nás premonstráti pozvali do tohoto prostoru – mezi 

ně k účasti na latinské modlitbě breviáře, večerních chval, zvaných nešpory. 

Prostoru 

dominuje 

oltář Nanebe- 

vzetí Panny 

Marie, který 

připomíná 

nejen přítom- 

nost matky 

Ježíšovy 

uprostřed nás, 

ale i výhled 

k budoucnos- 

ti, kdy nejen matka církev, ale celý svět dosáhne proměny 

a oslavení v nebeské Boží přítomností. Z výletu si odnáší- 

me hezký duchovní zážitek. Díky. 

 

 



Libor Drahoňovský, který nás 

k tomuto výletu inspiroval, 

a stal se také zajímavým průvod- 

cem, měl v Kaplici na faře ve  

středu 2.10. přednášku s promítá- 

ním fotek ze svých cestovatelských 

výprav.Tentokrát vyprávěl své  

zážitky z Bosny a Hercegoviny. 

Dozvěděli jsme se nejen o historii 

a krásách tohoto regionu, ale 

i významných Češích , kteří 

přispěli k jejímu rozvoji. 

Dozvěděli jsme se také o Ajvato- 

vici, což je muslimské poutní 

místo, jakási evropská „Mekka“. 

Podle legendy zde v 15. stol. 

islámský učenec Ajvaz-dede  

po 40-ti denní modlitbě vyvedl 

vodu ze skály pro obyvatele 

nedalekého města Prusac. V dneš- 

ní době – sedmou neděli – po  

svátku sv. Jiří, se zde schází až 

10 tis. muslimů k modlitbám 

za vláhu. (jak inspirativní!) 

Farní sál na faře někdy využívá- 

me k oslavám svátků a naroze- 

nin. V pátek 8.11. jsme se zde 

sešli k slavení narozenin 

Nataši, kterou jsme poměrně 

nedávno – asi před rokem 

přijali do našeho společenství 

a o Velikonocích loňského 

roku přistoupila poprvé 

ke stolu Páně.  

Nyní jsme spolu s její rodinou 

která navštěvuje bohoslužby 

v Malontech prožili hezkou 

oslavu.  Podobné akce 

vyjadřují, že jsme skutečně 

jedna rodina. Tak znovu 

nabízím možnost podobných 

akcí pro každého, kdo by je 

chtěl udělat na faře. A to jak 

s účastí dalších farníků, 

nebo jen uprostřed svých 

příbuzných. 

 

 



 

 

 

 
V našich farnostech konáme pravi- 

delné dětské bohoslužby. Na někte- 

rých z nich si děti vedené katechet- 

kami připraví nějaké vystoupení. 

Na dětské mši sv. 3. listopadu  

 

 

 

 

v Kaplici sehrály děti navštěvující 

hodiny náboženství v Kaplici 

vedené Štěpánkou Talířovou 

scénku o svaté Anežce Přemys- 

lovně. 

 

 

 
Ta má 13. listopadu svátek a je pro nás 

výzvou k charitativní činnosti. Pomoc 

bližním v nouzi je jednou z neoddělitelných 

činností církve a tak i naší farnosti. Jsem 

rád, že už se našli pomocníci na třídění 

 

 
 

 

šatstva pro potřebné. Díky manže- 

lům Burdovým.  Je jisté, že i více 

lidí by se zde uplatnilo. Stejně 

tak je třeba do charitativní práce 

zapojovat i děti. Mohou například 

 

 

 

nakreslit nějaký obrázek pro naši 

adoptivní dívku v Indii – Sakschi, 

nebo pro lidi v domovech pro seniory, 

či v nemocnici.  

Výraznou postavou scénky byl šašek. 

Připomíná nám, jak důležitá je postava 

někoho, kdo umí různá napětí řešit 

s humorem . To se často týká života - 

vyprošujme si dar humoru! 



 

Díky za zpestření 

bohoslužby i za 

obětavou starost 

o děti katechetce 

Štěpánce. Děti 

si jistě budou skrze 

tuto hru lépe pama- 

tovat co sv. Anežka 

vykonala. 

 
 

Potom jsme se s dětmi 

shromáždili u stolu 

Páně a slavili oběť 

Ježíšovu. Kdysi mi ně- 

kdo řekl, že se nehodí 

u oltáře rytmicky pohy- 

bovat, neboť jde o 

památku smrti Páně. 

Neměli bychom však 

zapomínat, že šlo 

 

o smrt z lásky k nám  a pře- 

devším zároveň je mše sv. 

památkou Kristova vzkříšení. 

A právě o nový život zde 

jde, který je nám předáván 

v chlebě a víně, a tento 

život můžeme oslavit zase 

jen živými projevy. Proto 

zpíváme a zvedáme ruce, 

proto se i pohybujeme. 

Vážné prožívání přece 

máme každou jinou neděli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také v Benešově jsem začal s dětskými bohoslužbami – jsou 2. neděli v měsíci (v 11.15h) 



 

V letošním roce (2019) jsme 

si připomínali 30. výročí 

změny politických systémů. 

Totalitní systém byl sameto- 

vou revolucí změněn na sys- 

tém svodnnější. Znamením 

této změny byla postava 

sv. Anežky Přemyslovny, 

která v onom roce - 1989 

byla svatořečena. Jakoby se 

tak naplnilo proroctví, že až 

 

bude prohlášena svatou, bude u nás  

dobře. K tomuto výročí se konaly různé 

akce a naše děti pod vedením katechetky 

Štěpánky měly možnost představit osobu 

sv. Anežky v obou základních školách 

v Kaplici. Ujaly se toho s velkou chutí 

a setkaly se s příznivou reakcí a s přijetím. 

Kupodivu žáci sledovali představení 

 

 

 

s pozorností a nevyrušovali. 

Svatá Anežka je příkladem 

ženy, která je ochotna se pro 

Krista a jeho ideály všeho vzdát. 

Postavení, majetku, moci… 

Narodila se asi 20.1.1211 jako 

13. dítě krále Přemysla Otakara I. 

a matky Konstancie Uherské. Otec 

ji zasnoubil králi Jindřichovi, ale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ze sňatku sešlo. Podobně to bylo s anglickým králem Jindři- 

chem III. Nakonec ji o ruku požádal ovdovělý císař Fridrich II 

 



 

K charitativní činnosti ji inspiro- 

vala sestřenice – sv. Hedvika a 

sv. Alžběta Uherská. a také pří- 

klad sv. Františka z Asissi a sv. 

Kláry. Roku 1232 založila se 

svým bratrem Václavem I. 

 

 

 

 

 

špitál s bratrstvem. Bratrstvo se pak r. 1252 stalo 

špitálním rytířským řádem Křížovníků v červenou 

hvězdou. Založila pak ještě klášter minoritů a 

klarisek v místě později nazvaném „Na Františku“ 

 

 

 
a stala se první abatyší ženské části kláštera. 

O tom všem se vypráví v divadelní hře, 

 

 

 

 

 

 

 

kterou sehrály děti z hodin náboženství. Doufám 

že si diváci, jak jsme jim zdůraznili, uvědomili, 

že rozvoj všeobecné zdravotní péče se odehrával 

 

 

díky křesťanskému učení a nasazení tako- 

vých osobností, jako byla sv. Anežka. Kéž 

i mezi námi se najdou ti, kteří by její pří- 

 

 

 

 

 

 

 

 

klad v charitativní oblasti následovali. Děkuji  

Štěpánce i dětem za skvělou prezentaci života 

sv. Anežky a tak i křesťanství. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koncem října slavíme den díkůvzdání a výročí posvěcení našich chrámů. Velmi pěknou výz- 

dobu jsme měli díky kostelnici Marii Papajové a dalším pomocníkům v Malontech. Jako 

vždy jsme při přímluvách přinášeli k oltáři nejprve chléb a modlili se za kněze, jáhny a bis- 

kupy. Oni jsou těmi, kteří skrze chléb života, který rozdávají, napomáhají budování duchov- 

ních chrámů našich společenství i našich srdcí. Zároveň děkujeme ta chléb skutečný i za 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boží slovo, které nás posiluje jako chléb. Potom jsou při- 

neseny hrozny vína a děkujeme i prosíme za naše rodiny, 

za jednotu, jíž jsou hrozny symbolem. Pak následuje 

ovoce a my myslíme na ty, kdo vedou lidskou společnost. 

Prosíme za to, aby jejich činnost přinášela dobré plody. 

Zelenina, která úzce souvisí se zdravím, vede naše myšlen- 

ky k nemocným, jimž vyprošujeme uzdravení.  Klasy před- 

stavují farní rodinu. Jsme jako ta zrníčka v klase. Nejen 

máme držet pohromadě, ale i být připraveni, vydat ze sebe 

vše pro posilu lidí i farního společenství. Láhev vína obrací 

naši pozornost k zar- 

mouceným, koláče 

k dětem a květiny 

k mládeži a jejich 

zaměření na pravou 

krásu. Všechny tyto 

skupiny lidí se také 

významně podílejí 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

na budování chrámu církve. V kázání 

jsem mluvil o tom, že každý by si měl 

uvědomit svou zodpovědnost za farnost. 

Tak jako v příběhu o ztroskotancích, kteří 

se choulí u skomírajícího ohně a přemýšlí, zda přiložit do ohně svůj kus dřeva, i my možná 

zvažujeme, zda se nějak víc zapojit do farního života a nabídnout své schopnosti a čas celku. 

Možná i nám se někdy nechce pro svou 

farnost něco obětovat. Ale pak to s námi 

může dopadnout jako v tom příběhu. 

Nikdo nepřiložil, oheň uhasl a všichni  

zmrzli. I náš farní život a vztahy mohou 

zamrznout a odumřít, když JÁ (každý si 

to může říci) se nezapojí.  

Všechny plody, které byly položeny před 

oltářem, odevzdávají svému okolí svoje 

nitro. To pravé bohatství je uvnitř. To 

platí pro naše chrámy kamenné, i pro 

chrámy které tvoříme, pro chrám přírody 

i pro chrám 

našeho nitra. 

Naše kostely 

jsou plné 

nejrůzněj- 

ších ozdob, 

ale ty nej- 
 

krásnější jsou lidé – tedy my- 

různí – jako ty přinesené dary 

ale vytvářející pestro- 

barevnou jednotu. 

Proto je třeba abychom se 

účastnili našich setkání 

a farních akcí. Vzájemně 

se povzbuzovali a vytvářeli 

krásný obraz Boží tváře 

podle které jsme byli stvořeni. Je to tvář Kristova, jehož tělo 

tvoříme. Tělo, které nese na sobě nejen krásu, ale i bolest 

a utrpení svých členů, ale je i pošpiněno hříchy našimi i našich 

bratří a sester. A je to tělo nejen Kristovo, ale i naše. I my musíme unést, že tvář Kristova 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je v církvi nelidsky zohavena (viz Izajáš 53. kap.) a nepřitahuje. Zároveň je třeba se snažit, aby 

podobně jako náš chrám byl čistý a krásný, byla taková i církev tam, kde žijeme. V Benešově, 

odkud jsou tyto tři fotografie, je velký potenciál lidí. Byl bych rád, kdyby vznikla hudební 

skupinka k doprovodu bohoslužeb, zvláště těch dětských. Jistě by mohli ministranti vytvořit 

partu, která by se scházela i mimo bohoslužby. Děti by mohly mít svůj kroužek, kdyby se jim 

někdo věnoval – třeba na výtvarné práce. Také by si někdo mohl vzít na starost péči o knihy 

k vypůjčení (půjčování – nabízení i lidem, 

kteří do kostela nechodí). Přivítám i všechny 

inspirativní návrhy k vylepšení prostředí 

našeho kostela. 

A děkuji všem, kteří se o něj starají i podpo- 

rují jeho opravy. V roce 2020 se plánuje 

výměna dveří a opravy spodku fasády. 

Pán ať odplatí všem dárcům i pomocníkům. 

 

 

 

 

V Rožmitále (foto vpravo i dole) o slav- 

nosti Výročí posvěcené chrámu, přišli 

i mladí ubytovaní na faře. Pod vedením 

dospělého ministranta Honzy, vytvořili 

opravdu 

slavnostní 

atmosféru. 

Ta také 

proniká z tohoto prostoru do prostoru našich duší. Přítomnost 

dětí působí, že i v našem nitru ožije něco dětského. 

 Při slavnostech užíváme v rámci liturgie kadidlo. Svou 

vůni přispívá k posvátnosti obřadu a jeho tajemnosti. Tím se 

naznačuje posvátnost a tajemnost Boží. Potřebujeme takovéto 

vjemy. Život není jen o rozumu, ale také o pocitech nitra. Záro- 

veň kadidlový dým představuje modlitby vznášející se vzhůru 

k nebesům a také navozují představu Boží přítomnosti v oblaku 

a oblačnému sloupu, který doprovázel Izraelity na jejich cestě 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z egyptského otroctví 

do svobodné, zaslíbené 

země. 

 

Po mši sv. se ještě společně fotíme. Byli mezi 

námi i četní hosté, ale i ti přece patří k nám. 

A při žádné mši sv. nevytváříme jen společen- 

ství viditelné, ale i to neviditelné - spojení 

s lidmi po celém světě, a také s církví vítěz- 

nou – v Božím království. 

Foto vlevo je z koncertu, který byl v rožmitál- 

ském kostele o den později - v neděli 28.10. 

v de patronů kostela, apoštolů Šimona a Judy. 

Na varhany hrál Leo Schwarz a na violoncello 

jeho dcera Johanka. Moc pěkné! Díky! 

 

O týden později 

jsme si pak 

v našich farnos- 

tech připomínali 

naše zemřelé. 

Nejprve svaté 

a pak ty kterým 

zbývá ještě 

nějaký ten dluh 

lásky, se kterým jim můžeme pomoci láskou svou, vloženou 

do modliteb a obětních darů.  V kázání na text Janova evangelia 

kde je psáno: „Přichází čas, kdy mrtví uslyší můj hlas, a ti kdo 

uslyší, vstanou.“ J     K tomuto Ježíšovu hlasu se připojujeme 

i my, když s láskou myslíme na své drahé, když spojujeme svůj 

hlas modlitby s hlasem Ježíšovým, když svá slova zhmotňuje- 

me v darech na dobré účely, nebo svým obětavým životem. Pak 

i naše slovo bude mít podobný účinek jako to Ježíšovo - bude 

křísit mrtvé, bude probouzet k novému životu. Buďme si vědo- 

mi této moci, kterou máme a v Kristu ji využívejme. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V listopadu – druhou neděli v měsíci – což bylo 10.11. jsme měli dětskou mši sv. v Bene- 

šově. Mluvil jsem zde o přírodě, kterou můžeme také nazvat svou matkou. Mluvil jsem 

o sv. Františkovi, který svou lásku ke stvoření vyjadřoval i tím, že nazýval všechny tvory 

svými bratry a sestrami a dokonce o Slunce považoval za svého bratra a Lunu za svou sestru. 

Také jsem zmínil i sv. Anežku, která pod vlivem Františkovým milovala Krista v potřebných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pátek 29.11. jsme oslavili poutní slavnost patrona kostela v Rychnově nad Malší - svatého 

Ondřeje. Přijeli i někteří lidé z Kaplice. V kázání jsem připomněl Ondřejovo povolání 

rybáře. I my jsme povoláni stát se rybáři – a sítí lásky se snažit vylovit v moři, kterým je 

každý člověk a jeho nitro (a někdy pořádně rozbouřené), to nejlepší co v něm je. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pak jsme ještě poseděli v sakristii kostela a občerstvili se nejen tím, co někteří připravili 

pro naši chuť, ale i vzájemným společenstvím a písničkami. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tyto čtyři fotografie jsou z první adventní bohoslužby slova v Benešově. Zatím jsme téměř 

nikdy neměli fotky z bohoslužby vedené akolytou – až nyní. Tak toho využiji a akolytovi 

Pavlu Honetschlägerovi poděkuji za jeho obětavou službu v našich farnostech. „Pán ať Ti, 

Pavle, odplatí.“ V Benešově Pavel slouží první neděli v měsíci, kdy je ve stejný čas dětská mše 

sv. v Malontech.  Zapálení 1.adventní svíce nám připomíná, že na počátku je vždy jeden 

teprve pak se přidají další. I ty, čtenáři, jsi ten první, který má zasvítit. Druzí budou následovat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adventní věnec, a také všem rodinám, které se u nich budou scházet, jsem požehnal na dálku 

při žehnání věnců v Kaplici. Věnec je znamením vítězství – připomíná narůstání Božího 

světla v temnotách našich dní. Je hezké, když si lidé doma u rozsvícených věnců zazpívají 

adventní písně, přečtou z písma sv. a pomodlí se. 

Lešení na kostele 

v Blansku nám 

připomíná práce 

na obnově zastře- 

šení věže, které  

se konaly v roce 

2019. 

Finanční náročnost 

byla vyčíslena 

v příloze tohoto 

čísla Farního listu. 

Jen připomínám, 

že bez výtěžku z prodeje fary v Blansku, bychom na vlastní  

podíl k dotaci z Ministerstva kultury neměli. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek adventu jsme v Kaplici prožívali při dětské mši sv. v neděli 1. prosince. Děti přinesly 

na začátku bohoslužby k oltáři rozsvícené lampionky. Světýlka byla také na okrajích lavic, 

a tak jsme si připomenuli, že i naším posláním je být takovýmito světýlky a nést světlo dobré 

nálady, radosti a lásky do svého okolí. Naším světlem je Kristus a když ho máme ve svých 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

srdcích, pak může On vykonat skrze nás velké věci. Tyto fotografie nám připomínají, kde 

energii světla načerpat – v knize Písma sv., i v dalších duchovních knihách a ve společen- 

ství s druhými. V kázáních na začátku adventu jsem mluvil o naslouchání. Vyprávěl jsem 

příběh o naslouchání moři a zaslechnutí zvuků potopeného chrámu s tisíci zvony. Ano, na- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slouchejme druhým, naslouchejme přírodě, naslouchejme událostem i temnotě, přemýšlejme 

o všem a uslyšíme zvuk zvonů, tlukot srdce.      foto z rorátů v kaplickém kostele sv. Floriána 

 



 

Ranní adventní mše sv. mají název „roráty“- od 

latinského slov „rorate coeli de super“ – dej rosu 

nebe nad námi. V Kaplici se konají ve čtvrtek již 

od 7h ráno. Prosíme o rosu pro naši vyprahlou 

zem – o zavlažení vztahů ve společnosti láskou. 

 

 

 

 

 

 

 

Po bohoslužbě se scházíme na společné 

snídani. Nechceme totiž o bratrství jen 

mluvit, ale uskutečňovat je. Advent je 

počátkem – bude však pokračování? 

Začátek i pokračování předvedli i děti při dětské 

bohoslužbě v Malontech. Na hudbu a text hymny 

světového setkání mládeže s papežem v Krakově 

r. 2016 zatančily jakýsi andělský tanec, předsta- 

 

 

 

 

 

 

 

 

vující vanutí Ducha Svatého. V adventu se 

tomuto vanutí Ducha chceme zvláště otevřít, 

ale nejen v adventu. Duch stále vane – jen je 

třeba se mu otevřít a nechat se jím unášet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tam kde nás chce Bůh mít – ve společenství s druhými, v pomoci potřebným. Roztáhněme 

tedy plachty svého života, vše co jsme, co máme a co umíme, a Pán kéž nás dá do pohybu! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O první neděli adventní – v rámci dětských bohoslužeb se na konci koná mikulášská nadílka. 

Tentokrát při mši sv. zpívaly také děti z hudební školy a tak i na nadílku ji bylo více. Sv. Mi- 

kuláš (Nikolaos = lid vítězí) byl biskupem ve městě Myra, v dnešním Turecku, v době pře- 

lomu 3. a 4. stol. Ještě zakusil i pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána, ale i nadšení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v r. 313, kdy křesťané dostali svobodu. Proslul svou štědrostí, svou pomocí bližním. Máme 

o něm ve farní knihovně hezký animovaný film  na DVD. (půjčte si ho,zvl. pro děti!)Proto 

následujeme jeho příkladu a obdarováváme zvláště děti. První tři fotografie jsou z Kaplice, 

kde dělal Mikuláše Josef Lučan, další fotografie jsou z Pohorské Vsi, kde nadílel Luboš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všude nás obdarovali i samy děti – zvláště když něco zazpívaly, nebo předvedly. Děti v Po- 

horské Vsi by se jistě mohly více zapojit do našich aktivit s dětmi – buď kdyby někdo za nimi 

jezdil, nebo kdyby je alespoň přivezl na nějaký program do Kaplice. Nenašel by se někdo? 

 



 

Poprvé zavítal Mikuláš také do kostela 

v Benešově, kde byla v neděli 8.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

dětská mše sv. kterou doprovázel na kytaru 

 
 

P. Pavel. Když se děti sejdou kolem stolu 

Páně, je to vždy radostný pohled a zname- 

ní, že je i Pán zve do své blízkosti jako své  

 

 

 

 

 

 

 
 

přátele. O přátelství je i příběh sv. Mikuláše. 

Každé přátelství se musí projevit i něčím vi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viditelným. Někdy ovšem zapochybujeme i o přátelství 

Božím (tak jako o Kristu zapochyboval Jan Křtitel, jak 

jsme to slyšeli o 3. neděli adventní). To tehdy, když nevi- 

díme projevy Boží přízně, zdá se nám, že Bůh naše nářky 

neslyší, že jen strádáme. Zde si můžeme připomenout 

naše zahrady. Teď v zimě vypadají nevzhledně, ale přesto 

mohou být osázeny novými krásnými keři a osety květina- 

mi. Vše se ve své kráse ukáže až na jaře. Podobně v životě        Blansko 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Blansku se Mikulášská není vidět výsledek. Ale  

nadílka dělá tradičně současně když se pilně (a to znamená 

s koncertem žáku ZUŠ Kaplice i s námahou) cvičí a někdy 

I hraní na hudební nástroj má i dost dlouho, výsledky se 

souvislost se zaséváním. Hned pak ukáží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O konání koncertu a nadílky Svátek sv. Mikuláše je o dár- 

se každoročně stará paní cích. I hudba je dar, měli  

Wimmerová, a také učitelky bychom za něj být vděčni  

ZUŠ Kaplice. Děkujeme, za Dárci všeho – Bohu. Ale stejně 

to že se tak stalo i v sobotu tak i skladatelům a interpretům 

7.12. Díky i kostelnici Haně. že tento dar využili a předávají 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
dál. O to jde – být si vědomi proudu lásky, který obdarovává nás a chce i skrze nás proudit 

dál. Na tomto proudu je nesena i krása kostela – nesme ji i do svých příbytků, zkrášlujme je! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dolním Dvořišti se v polovině prosince – 12.12. v kostele sv. Jiljí konal již tradiční advent- 

ní koncert žáků hudební školy. Účastníky přivítal 

Vlado Pecha. Velkou část programu zaplnily dechové 

nástroje. Muzikant jim téměř doslova vdechuje svou 

duši – dává jim svůj dech, něco ze sebe. Tak jako Bůh 

při stvoření – vdechuje člověku svůj dech. Podobně ten 

kdo 

hraje 

na 

nějaký 

decho- 

vý 

nástroj 

oživuje 

ho a 

rozez- 

nívá. 

Tak 

předává to co je v dechu skryté – hudba těm, kdo ji 

poslouchají. Jde tedy opět o předávání darů. A dech 

hluboce souvisí s duchem i Duchem. Je-li advent o vtě- 

lení Ducha do těla (lůna P. Marie), tak i zde 

prostřednictvím dechu i ducha se vtěluje Krása 

do hudby vytvářené člověkem i jeho nástrojem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I varhany hrají díky dechu, ne už sice lidské- 

mu, ale zprostředkovanému ventilátorem. 

Ale i zde se vtěluje díky nástroji i hráči 

kráse do velebných tónů. Díky za ně! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K adventní době patří sna- certy. První se uskuteč- 

ha o určité ztišení v životě nil 3.12.v kostele sv. Flo- 

a naslouchání, vnímání riána. Šlo o skupinu 

poselství shůry. Takové Mi-Mo-Ba-nd, což jsou 

mají být i adventní kon-    počáteční písmena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
jmen tří jejích členek: Michaely Domluvili jsme další 

Moniky a Barbary. Šlo o folkové koncert na Noc kos- 

písně s pěkným obsahem. V zá- telů. Následovalo 

věru došlo i na písně s vánočním ještě malé občerst- 

obsahem. Hudba se velmi líbila vení a popovídání. 

foto uprostřed se týká dalšího koncertu v Kaplici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další koncert byl v kostele sv. Petra a Pavla v neděli 15.12. kdy jsme naslouchali varhanním 

skladbám v podání Kurta Pohlhammera. Hudbu doplnila recitace poezie Květou Pohlham- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

merovou-Lauterbachovou a na ochutnání předvánočního 

P. Pavlem Šimákem. Šlo o bás- punče, který nás v tomto  

ně Jana Zahradnička. Po skon- čase také příjemně zahřál. 

čení jsme se ještě chvíli zdrželi Díky za hezký zážitek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hezký adventní koncert se konal  také vystoupila Johanka Schwarzová 

v Klení a to v neděli 8.12. od 15h. s hrou na cello a zpěvačka Alice 

Spolek pro obnovu kostela zde zorga- Máčová, doprovázená Leem 

nizoval  sponzorský koncert, na kterém Schwarzem. Také zde zazněla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

poezie. A v závěru také slovo v luxusním kožichu a na ob- 

vikáře Josefa Stolaříka, který divná slova odpověděla: to je 

pronesl krásná slova o adventu úplatek – od manžela za ne- 

a uvedl působivé příběhy ze věru. Kéž hudba i pronesené 

života: např. o paní, která přišla slovo přispějí k naší nápravě.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 7.12. jsme se 

vydali z našich farností 

na už asi 13. adventní 

zájezd po klášterech 

v Rakousku. Tento rok 

jsme zamířili do kláštera 

Seitenstetten. Vstupuje- 

me hlavním vchodem 

a procházíme oblouky 

klenby kruchty i klenby 

chrámových lodí. Na 

mysli mi přichází žalm 

24. „Zdvihněte brány 

své klenby, ať vejde 

Král slávy“ Ano, to  

chceme i my - více 

otevřít bránu svého 

srdce pro Pána, který 

přichází. 

Klášter byl založen jako malý kanovnický klášter, který je 

připomínán již r.1109. Pak v roce 1114 sem přicházejí 

benediktini. Dnes je v v klášterních budovách také gymná- 

zium s internátem. Nádherné vysoké prostory nás naplňují 

posvátnem. Kostel nanebevzetí Panny Marie byl postaven  

r.1300 v raně gotickém stylu.  

Zde slavíme adventní mši sv. Na varhany nás doprovází 

manžel Květy Lauterbachové – Kurt Pohlhammer. 

Barokní budovy opatství pochází z 18. stol.  

Z tohoto kláštera bylo založeno také poutní místo, Sonntag- 

berg, kam zamíříme po prohlídce tohoto kláštera. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poutní kostel byl postaven jsme zde již byli, ale i dnes 

začátkem 18. století. na nás vše stále intenzivně 

Jedná se o nádhernou barokní působí. Vysoko položené 

stavbu. Před několika lety  místo nás pozvedá k nebi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádherné výhledy – až k Alpám nás uchvacují. Opět si vzpomínám na slova žalmu: „Zvedám 

své oči k horám, odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebe 

i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha.“  I zde můžeme obdivovat krásu Stvořitelova díla 

a uvědomovat si, že on je nám vždy a všude nablízku, On sám je onou pevnou horou a oporou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílem našeho adventního putování je město Waidhofen an der Ybbs. To leží na levém břehu 

řeky Ybbs, která se zde spojuje s řekou Schwarzbach . Město má dnes kol. 11 tis. obyvatel 

a je poprvé historicky zmíněno v r.1186 v souvislosti s klášterem Seitestetten (viz předchozí) 

V roce 1400 bylo město opevněno biskupem Bertholdem von Wehingenem a tím bylo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

uděláno mnoho k jeho rozkvětu. Nebylo totiž nikdy dobyto. 

Součástí je zachovalé historické centrum i hrad (vpravo) 

který v 19. stol. koupil rod Rotschildů. V tento adventní 

čas se zde konaly adventní trhy. Mohli jsme projít 

téměř 

všemi 

místnostmi 

hradu 

i do 

 

 

 

 

 
 

 

podhradí 

a k řece, 

která 

tvořila 

kdysi součást obranného systému. Na nádvoří hrají 

hudebníci a my si můžeme u stánků dát něco dobrého 

k snědku, nebo ochutnat punč. Je to příjemné. Pak se 

ještě vydá- 

váme na 

věž, v níž 

je expozice 

vězeňství 

i mučení. 

Tím vším 

rychle 

procházíme 

a naskytne se nám lepší pohled – na krásu 

města i jeho okolí z výšky.  

Jako hrad s věží můžeme vnímat i své nitro. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můžeme v něm být uzavřeni procházíme. Zde jsme pro- 

před vším zlým, co je v našem cházeli tržištěm. Bránili 

okolí. Ale zároveň musíme jsme se aby nestrhlo naše 

přehledně nahlížet na to čím nitro. Ale zároveň jsme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s nadhledem vybrali i něco, navštívili kovářskou dílnu. 

co pak udělalo radost našim I v tom je adventní tématika 

drahým. V podhradí jsme ob- - změny života, překování 

jevili druhou řeku, protékající starého a špatného ohněm 

kolem hradu a pak jsme zde Božího Ducha v nové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osvětlená místa a budovy nám připomněly, že v každé temnotě je třeba rozsvěcovat světýlka 

lásky a naděje a svět kolem nás bude krásnějším. S těmito zážitky jsme se pak vydali nazpět 

a děkovali Pánu i Květě a Kurtovi Pohlhammerovým za organizaci zájezdu, který nás obohatil. 



  Humor   
 

 

Zemře nadšený hráč počítačových her a dostane se do pekla. Po týdnu Satan volá 

Bohu. Co za blázna si mi to sem poslal? Zničil mi všechny kotle, poškrtil všechny 

čerty a už tři dny bezhlavě běhá po všech chodbách pekla a řve. „Kde je přechod do 

druhého levelu?“   (na vyšší úroveň hry) 
 

Víte, co by se stalo, kdyby byli Adam a Eva Číňani? Nesnědli by jablko, ale hada. 
 

Protestantský kostel malého amerického městečka zchátral a je třeba postavit nový. 

Výběrčí peněz na nový kostel zabloudí i do krámu Žida Herschelmanna. Ten se 

rozpačitě škrábe na hlavě. Ti lidé, kteří vybírají na kostel, jsou všichni jeho zákazníci, 

a tak si nemůže dovolit jen tak je odmítnout. Na druhou stranu jak může on - 

ortodoxní Žid - věnovat peníze na stavbu nového kostela? 

Vtom dostane nápad: „To asi musíte nejdřív zbořit starý kostel?“ 

„Samozřejmě.“ 

„To taky určitě stojí fůru peněz.“ 

„Ano.“ 

„Tak tady maj tři sta dolarů!“ 
 

Manželství je pokus, jak si ve dvou poradit s problémy, do kterých by se člověk 

sám nikdy nedostal.   Woody Allen 
 

U Genezaretského jezera si můžou poutníci a turisté pronajmout loďku. 

„Co ta legrace stojí?" ptá se jeden z nich personálu. „40 euro za hodinu."  

„To je teda dost! Nepřeháníte to?"  

„Počkejte! Tohle je jezero, po němž kráčel sám Ježíš!" 

„No, při těchhle cenách se není co divit, že nejel, ale šel pěšky...!" 
 

 Skromnost 
Teolog Friedrich Schleiermacher (t 1834) 

si oblíbil ranní projížďky po berlínské 

zoologické zahradě. Jednou ráno ho potkali 

dva úředníci a vmetli mu do tváře: 

„Hleďte! Muž Boží si sedí na koni - 

zatímco Ježíš vjel do Jeruzaléma jen na 

oslovi." Schleiermacher jim pohotově 

odpověděl: „Ale pánové! Skromnost, o níž 

mluvíte, není dnes možná... Všichni oslové 

už pracují ve státní správě." 

 



     O knize… 
 

 

Carlo Carretto Hledal jsem a nalezl jsem  
 

Carlo Carretto /1910 - 1988/ byl italský katolický 

spisovatel, poustevník. Stal se členem Malých bratří 

Ježíšových. Autora proslavila kniha "Dopisy z pouště" , 

v které autor sděluje čtenářům duchovní prožitky z 

pobytu v Sahaře. O této knize možná až příště. 

Dnes bych Vám chtěla přiblížit jinou knihu tohoto 

autora. Jedná se o knihu "Hledal jsem a nalezl jsem". 

Jak asi dobře tušíte, autor v ní nepřibližuje hledání 

pozemských pokladů, ale poznání Boží lásky. Pokud se 

dítě narodí do křesťanské rodiny a je v ní vychováváno, 

není pro to dítě problém uvěřit v Ježíše Krista. 

Problémy mohou nastat až v dospívání. Je důležité aby 

mladý člověk se dokázal zařadit do nějakého živého 

křesťanského hnutí např. Hnutí fokoláre, Charismatická obnova, Koinonie Jana 

Křtitele, apod. V opačném případě tápe bud´ztratí víru úplně nebo se může 

stát členem nějaké sekty nebo církve Svědků Jehovových. 

V druhém oddíle knihy se Carlo Carretto se zabývá otázkou církve - 

kostely bývají poloprázdné, ubývají věřící i kněží. Podle autora jeden 

důsledek ubývání lidí v kostelích jsem již naznačila, další důvod autor 

uvádí tento. Cituji 

"...Cožpak nevidíte ten rozpor, tu často přímo prodejnou špínu sakristie ? 

Cožpak nevidíte ten iracionální způsob, jímž se obvykle provádí 

administrace ve farnostech - způsob neprůhledný a zahalený tajemstvím? 

Cožpak vám to nepřipadá jako přežitek zašlých časů?" 

V tomto druhém oddíle se autor také zabývá otázkou celibátu. Zastává 

názor zdobrovolnění celibátu - potom by kněží i věřící nežili každý na jiné 

straně. Kněží by měli blíže k lidem, znali by více jejich problémy, naopak 

lidé by měli blíže ke svému knězi. 

V knize je poukázáno na řadu problémů. Je útlá, ale zajímavá. 

Doporučuji k vypůjčení ve farní knihovně, nebo je také k dispozici na stolečku 

s knihami na vypůjčení v kostele.                  Jarka Vondrková             

 
 
 

 

 



 

 
 

Z farní matriky:    

 
 

 

 

 

 

 

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 
 

 

Citáty:    

 

 

Podle mého názoru je velkým přínosem křesťanské tradice, že utrpení nestaví proti 

Bohu podle hesla „Bůh mě opustil nebo mě trestá, a proto musím trpět". Mnohem spíš 

ukazuje, že utrpení patří životu a že život je vyjádřením tajemství, které nazýváme 

Bůh. Proto křesťanská tradice utrpení zbožšťuje stejně jako radost a celý život. 

Utrpení je součástí života a živého bytí. 
 

Dalajláma říka: „V buddhismu se utrpení nepřekonává tím, že bolesti necháme za 

sebou. Utrpení se překoná tím, že neseme bolest za druhé." To je ideál bódhisattvy 

(=te,kdo usiluje o osvícení) ; je nerozeznatelný od Kristova ideálu. 

David Steindl-Rast, z knihy Tak věříme, kde je spoluautorem s Anselmem Grünem 
 

 

Zlému může patřit den, opravdovému a dobrému patří věčnost. 
Friedrich von Schiller 

Jedno trápení ti může prospět více než tisíc radostí.      
  sv. Bonaventura 

 

Kde stojíš, začni kopat do hloubky. Tam dole je pramen. 
Friedrich Nietzsche 

 

Kaplice: 

Pohřby: 

Benešov n.Č.: 

Pohřby: 

Rychnov n.M.: 

Pohřby: 

10.1. Jitka Petříková   7.2. Jan Račák 22.1. Pavla Kozlíková 

22.1. Jiří Větrovský 12.3. Karel Moravčík-hrob  

30.1. Růžena Otová   

  1.2. Jiří Mášl  Dolní Dvořiště: 

10.2. Hana Pavlíková  Pohřby:  

28.2. Marie Pulzová  24.2. Roswitha Fajmonová 

12.3. Karel Moravčík-rozl.   

14.3. Růžena Rychlíková   



     O knize… 
 

Tomáš Halík Stromu zbývá naděje  
 

Sedmá kniha, kterou prof. P. Tomáš Halík splnil v r. 2009 

svoji již tradiční každoroční „povinnost“ a jak sám říká 

„samovýrobu“ vánočních dárků, má ve svém názvu – 

„Stromu zbývá naděje“ - jedno z nejpodstatnějších slov 

křestanství - naději. 
 

Autor učí úctě ke každé podobě lidské naděje. Naděje je 

zvláště aktuální téma v čase krize, (tehdy ekonomické) 

kterou autor pojímá šířeji než jen krizi ekonomickou. 

Každá krize je však šance, právě krize v životech 

jednotlivců i společností, v nichž se mnohé naděje 

ukazují být pouhými iluzemi, umožňuje naději pročistit 

se a uzrát, "zamířit na hlubinu" - krize je tak kolébkou naděje. 
 

Patnáct esejů zde, propojuje slova „krize“ a „naděje“. To druhé je 

ústřední, k němu a od něj autor vychází. Je evidentní, a profesor Halík to 

jasně formuluje, že skrze krizi je právě na naději možné nahlédnout. Že 

krize funguje jako přirozený předstupeň. Nejen proto, že v bolesti a útlaku 

se člověk k Bohu a záchraně upíná nejsnáze a nejúžeji, ale že právě v 

takových okamžicích všechno předešlé se přenáší do srozumitelných pojmů. 
 

Také proto je jedním z textů, o něž je většina těchto úvah opřena, je 

encyklika Benedikta XVI. „Spe salvi“ („O křesťanské naději“). 
 

Halík šťastně nekádruje, ale mluví ke všem stejnou řečí; nestydí se za 

svatého Antoníčka, ale zároveň nezapírá zkušenost a inspiraci z předních 

britských univerzit. Otevírá téma, nabízí cestu:* „Naděje, víra a láska, 

tento ´provázek trojpramenný´, je to jediné, čeho se můžeme zachytit, 

abychom nepodlehli závrati, když nám život ukáže něco z toho, co v dešti 

bolesti i v bouři Hospodinova oslovení zahlédl Boží služebník Jób.“ Dodává 

odvahu bez ostychu: „Bůh je kontext našeho života…“*; a v souladu s názvem 

a tématem své knihy, dodává i naději. Kniha nám dává naději kromě jiného i 

na dobré čtení. 
 

..."Neúspěch liberálního katolicismu šedesátých let - který ve velké 

části církve dosud působí - byl zřejmě způsobem tím, že nezbytné vykročení 

k světu nebylo většinou doprovázeno adekvátním zamířením na hlubinu. V 

církvi poznamenané úzkostlivým a obranářským duchem."..... 

          Jarka Vondrková 
 



 
 

Pro všechny farnosti 
 

 VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY SE Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO 

STAVU KVŮLI PANDEMII RUŠÍ. Tak rozhodl českobudějovický biskup Vlastmil Kročil, 

i ostatní biskupové.Věřící se mohou pomodlit doma, či sledovat nedělní bohoslužbu v televizi 

(TVNOE-v sobotu v 18h a v neděli v 10.30h, na ČT 2 v 10h) nebo v rádiu (Proglas – v 9.00h). 

Věřící jsou dispenzováni od povinnosti fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. Kostel může být 

otevřen k individuální modlitbě. Časy jsou uvedeny níže. 


 PRAKTICKÉ INFORMACE: sledujte prosím, naše internetové stránky (www. 

farnostkaplice.cz), kde jsou nejen informace o současné situaci vzhledem k farnosti, ale také 

má nahraná kázání a odkazy na různé zajímavé stránky a videa. Kdo nemáte přístup na 

internet, sledujte, prosím kostelní vývěsku. V době plánovaných bohoslužeb (1/4 hodinu před 

a ¼ h po) je otevřen kostel k individuální modlitbě, příp. zpovědi.  Tu je lépe  domluvit 

telefonicky (tf.: 732 872 662). Potom za zavřenými dveřmi sloužím soukromou mši sv. na 

objednané úmysly. V Kaplici je jinak denně otevřena předsíň a tam jsou k dispozici tiskoviny, 

tak si je berte. V ostatních kostelích bude umístěn držák na časopisy. Buďme spojeni i 

modlitbou a také si telefonem zavolejme, nebo spojme prostřednictvím internetu. Vše zlé je 

k něčemu dobré, jistě najdeme leccos dobrého i v této době. 
 

 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY V CETVINÁCH v neděli 5. 4. se RUŠÍ 


 OTEVŘENÍ KOSTELŮ O VELIKONOCÍCH najdete v sešitku  Velikonoční program 

 POUTNÍ OSLAVA V BLANSKU 26.4. I KONCERTY se RUŠÍ 


 KOSTELY BUDOU V DUBNU OTEVŘENY K INDIVIDUÁLNÍ MODLITBĚ:  
 

Kaplice 


Neděle 9.15 – 9.45, odpoledne pak od 15 do 17h  

Úterý, Středa 18-18.30; Čtvrtek 7.45-8.15h; Pátek 16-18h-adorace 
 

Benešov nad Černou  


Neděle 11-11.30h, čtvrtek 16-17h, jindy dle přání – zajistí P. Pavel – volejte č. 732 872 662 
 

Malonty 
 

Neděle 7.45- 8.15h, čtvrtek 17-18h, jindy dle přání – zajistí P. Pavel – volejte č. 732 872 662 
 

Omlenička 

Neděle 7.45- 8.15h, úterý 17-18h, jindy dle přání – zajistí P. Pavel – volejte č. 732 872 662 
 

Rožmitál na Šumavě  

Sobota 17.45-1 8.15h, jindy dle přání – zajistí P. Pavel – volejte č. 732 872 662 
 

Dolní Dvořiště a Rychnov nad Malší 
Neděle 17.45- 18.15h, jindy dle přání – zajistí P. Pavel – volejte č. 732 872 662 


 FARNÍ DOVOLENÁ – KROMĚŘÍŽ 9.- 15.8. – stále s ní počítáme. Kromě zámku, 

nádherného parku (na seznamu Unesco)a muzeí ve městě navštívíme archeoskanzen Modrá, 

hrad Lukov, Cimburk, zámek Tovačov, Svatý Hostýn, ZOO Zlín, příp. další místa, včetně 

pěší túry přírodou. Cena ubytování 1500,-Kč. Bližší info a přihlášky: P. Pavel, 732 872 662 

 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/Pavel/Dokumenty/Internetová%20str.-%20záloha/www.tvnoe.cz
https://www.proglas.cz/


 

 

 
 

I letos se konala Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou Kaplice. Zde jsou výsledky: 

Benešov nad Černou 15 019 Kč, Besednice 12 409 Kč, Bída, Přísečná 2 280 Kč, 

Blansko 5 749 Kč, Bujanov,Přibyslav 8 062 Kč, Dolní Dvořiště 8 896 Kč, Horní 

Dvořiště 4 104 Kč, Hubenov 3 384 Kč, Kaplice 78 579 Kč, Malonty,Meziříčí, 

Jaroměř 28 280 Kč, Michnice, Hněvanov 4 044 Kč, Netřebice 5 202 Kč, Netřebice 4 

754 Kč, Omlenice, Omlenička, Strádov 10 820 Kč, Pohorská Ves 2 164 Kč, 

Pořešín,Pořešínec 4 127 Kč, Ráveň 2 145 Kč, Rožmitál na Šumavě 8 640 Kč, 

Rybník,Trojany 1 686 Kč, Rychnov nad Malší 4 806 Kč, Smrhov 5 592 Kč, Soběnov 

5 653 Kč, Soběnov, Buda 4 551 Kč, Střítěž, Kaplické nádraží 2 477 Kč, Výheň 2 900 

Kč,  Celkem 236 323 Kč  Díky organizátorům i všem výběrčím, zvl. dětem! 
 

DUBEN 2020 

NEDĚLE   5.4. KVĚTNÁ NEDĚLE žaltář 2.t. 

Svatý týden – týden rozjímání o vrcholu Ježíšova života 

vezměte si texty k rozjímání, které jsou k dispozici v kostele nebo na dveřích kostela, 

meditujte o nich a modlete se (křížovou cestu, růženec, breviář). Viz též internet. 

Čtvrtek   9.4. ZELENÝ ČTVRTEK  

Pátek 10.4. VELKÝ PÁTEK  

Sobota 11.4. BÍLÁ SOBOTA  

NEDĚLE 12.4. NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  

Pondělí 13.4. Velikonoční pondělí  

12. – 19.4. Velikonoční oktáv (= osmidení) 

NEDĚLE 19.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ pak žlt 2.t 

Čtvrtek 23.4. Sv. Vojtěcha, pražského biskupa a mučedníka svátek 

Pátek 24.4. Sv. Jiří nez.pomátka 

Sobota 25.4. Sv. Marka, evangelisty svátek 

NEDĚLE 26.4. 
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

POUTNÍ SLAVNOST V BLANSKU 
žaltář 3.t. 

Středa 29.4. Sv. Kateřiny Sienské, učitelky církve a patronky Evropy svátek 

KVĚTEN 2020 

Pátek  1.5. Sv. Josefa, dělníka nez.památka 

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

NEDĚLE 3.5. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ žaltář 4.t. 



zrušený 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 ve společenství 18 h  letní čas 17.30 zimní čas fara  

 
Ekum.biblická hodina: 1.ST v měsíci-18 h kat.fara / evangel. Archa nyní: ???.  

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

Pátek mše svatá+ adorace 18 h letní čas 17.30 zimní čas kostel 

 Sobota 1. sobota v měsíci  16.30h odjezd od fary na Svatý Kámen na mši sv. v 17h  

 NEDĚLE 
mše svatá  9.30  - 1.NE v měsíci-zaměřená na děti, s rytmic. zpěvy. Mimo léto!  

setkání mladší a střední generace 18.45 zimní čas  či 19.45 letní čas - fara 

 

Omlenice - Omlenička – filiální kostel sv.Jana Nepomuckého / fara  

NEDĚLE 
mše svatá 

/ bohoslužba slova 
8 h  

Setkání na faře:  Út 1x za měsíc, 

nyní: ??? 
18h l.čas 

17h z.čas 

Blansko – filiální kostel sv.Jiří  

 
2. SOBOTA 

 v měsíci 
mše svatá  16.30h  

Setkání ve společenství ST, NE v Kaplici-viz výše 

zajistíme odvoz do Kaplice Tf.: 732 872 662 
 

 MALONTY – kostel sv.Bartoloměje   

 NEDĚLE 
mše svatá 

/ boh.slova 

8 h – První v měsíci: 

dětská – a to až v 11h! 

Setkání společenství- klubovna 

hasičárny: Čt 1x za měsíc,   
 17h 
 ??? 

 

 ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ  kostel sv. Šimona a Judy  

 
SOBOTA mimo  

1. sobotu v měsíci 
mše svatá:    18h   

Setkání na faře: Sobota 

1x za měsíc, nyní: ??? 
19.15h 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 
NEDĚLE 

2.a 4.v měsíci 

mše svatá - nyní:  

12.+ 26.4. 
  18h letní čas 
  17h zimní čas 

Setkání ve společenství 
-  dle zájmu, nepravidelně 

nyní: ??? 
 

Rychnov nad Malší – filiální kostel sv. Ondřeje Svatý Kámen P. Marie Sněžné: 

NEDĚLE  

3.a 5.v měsíci 

mše sv.  nyní:  

19.4. 

18h l.č 
17h z.č 

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

Pondělí: ??  Hl.pouť- neděle po dni 5.8. - v 11h 

 BENEŠOV NAD ČERNOU – kostel sv. Jakuba staršího  

 NEDĚLE 
mše svatá 

2.NE v měsíci-dětská 

11.15 h 
– kostel.  

Setkání společenství-klub seniorů 

– 1x za měsíc ČT – nyní: ??? 

17h-zim.čas 

18h-let.čas 

 

 Pohorská Ves  filiální kostel sv. Linharta  

 
NEDĚLE 

- 1. v měsíci 
mše sv.    
v 15h 

nyní jen dle zájmu 
volat: 732 872 662 

Setkání dětí  venku nebo 

 v klubovně na Obec.úřadě: 
nyní nepra-
videlně 

 

 Pohoří na Šumavě: filiální kostel P. Marie Dobré rady Cetviny:  fil.kostel Narození P.Marie                           

 
- Pondělí velikonoční: 15h mše sv. /ost. nepravidelně 

- září- 2.sobota a neděle: česko-něm.poutní oslavy  

Kostel se nyní rekonstruuje,  

proto zde zatím bohoslužby nejsou 

 

Správa farností: Farské nám. 80, 382 41 Kaplice,  380 313 096. P. Šimák  732 872 662 

E-mail:  farnost.kaplice@atlas.cz  či  p.pavel.simak@seznam.cz  web: www.farnostkaplice.cz 

 Kněz je nejsnáze k zastižení na faře v Kaplici ve ST 8 – 10.30h + 16h-17h a ve ČT  9 – 10.30h.  

Dle možností i jindy. Pondělí je volný den.  Návštěvu je nejlépe domluvit předem (telefonicky). 

Farní list Kaplicka vydává Řím. kat. farnost Kaplice pro vnitřní potřebu farností 

v nákladu 150 ks. NEPRODEJNÉ  Vyšlo v úterý 31.3.2020. 
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         Úmysly apoštolátu 

modlitby 
 

                          na měsíc březen 2020 
Úmysl všeobecný 
Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti 

evangeliu a rostla v jednotě. 
 

Úmysl národní:   

Za farní společenství – ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha 

dobrým zázemím pro hledající, katechumeny, trpící a nemocné. 
 

Úmysly farní:   
 

 Pomoz, Pane, ukončit šíření nebezpečného koronaviru, uzdrav všechny nemocné, dej 

sílu těm, kdo je ošetřují a ujmi se zvláště těch, na něž tato krize dopadla nejhůře 
 

 Dej, Pane, ať si z této situace vezmeme ponaučení, ať si uvědomíme, že svět je také 

duchovně nemocen a víc se snažíme zamezit šíření viru zla a sobectví a napomáháme 

k tomu, aby lidé poznali svého Tvůrce a Spasitele 
 

 Nauč nás, Pane, když se nyní nemůžeme účastnit veřejných bohoslužeb, čerpat 

duchovní sílu z hlubší modlitby, četby a sledování duchovních pořadů v médiích 
 

 

 Naplň nás novým životem, vysvoboď nás ze všech temnot, úzkostí a obav a dej nám 

novou sílu, motiv a inspiraci pro aktivnější život v rodině, církvi i společnosti 
 

 Prosíme za všechny, kdo se připravují na křest či k jiným svátostem, ať tě lépe 

poznají, zamilují si tě, následují tě a aktivně se zapojí do života ve farnosti 
 

 Prosíme o zdraví a dobro pro dívku z Indie Sakshi, kterou máme v adopci na dálku 
 

 Požehnej, Pane, našim dětem a mládeži, chraň je a přiveď je blíže k tobě 
 

 Prosíme za pomoc pro všechna manželství, aby se jim dařilo překonávat krize, 

nalézat s tvou pomocí novou sílu lásky a také se setkávat s jinými věřícími rodinami 
 

 Požehnej, Pane, našim ministrantům a ministrantkám i všem, kdo ve farnostech 

slouží, povolej další a odplať jim jejich službu 
 

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

usilují o správné vyřešení uprchlické krize 
 

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

do charitativní služby také zapojí lidé z farnosti 
 

 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.  

 



Modlitba pro tento čas pandemie 
       Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou 

omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. 

Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva. Pokorně a se zahanbením v 

tváři přiznáváme, že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků, hledali 

příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin, nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj 

řád. K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc. Cestováním za krásami jsme 

znečistili vzduch i moře. Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků. Svou 

chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy, vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí, 

chovali se jako páni světa a vládci stvoření, upravovali si zákony i pravidla myšlení. 

Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní, a absolutní je už jen naše nabubřelé 

já. Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.  
       

        Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení. Hlasatelé radostně oznamovali, 

že zase bude sluníčko. Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši, že v 

zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem. Jiní prchají před válkou, která se vede 

proto, aby měl někdo větší zisk, vliv a moc, aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní 

lidé práci. Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem, jemuž jsme obětovali 

spravedlnost a právo i bídu chudáků v rozvojových zemích. Štěstí jednotlivců jsme 

stavěli výš než zodpovědnost, chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům, 

práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů, na jistotu domova a zdravé 

morální životní prostředí, protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu. 

Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci, milionům počatých dětí jsme nedovolili 

se narodit a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat. Uprchlíky nepřijímáme, 

protože se jich bojíme. Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí jen 

šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země bez nich upadají a nedokáží se samy 

pozvednout.  
       

         Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání. Očisti nás, když s lítostí 

uznáváme svou vinu. Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě, který jsi Cesta, 

Pravda, Jistota a Moudrost. Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství. Stáhni 

trestající ruku a zastav lavinu nemoci. Obrať nás a my se k tobě vrátíme. Vezmi 

nám srdce kamenná a dej srdce z masa. Vrať nám radost ze své ochrany a bezbožné 

budeme učit tvým cestám, svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu. Dej nám svého 

Ducha, aby v nás miloval on, když ze sebe nezištně milovat nedokážeme. Dej nám 

odvahu umírat sobě a žít pro tebe, nechat se vést moudrostí tvého slova, aby v nás 

vítězil tvůj život a rostlo tvé království, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Ty 

jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme, že nás, Bože, nezklameš. Amen.                      

 

(modlitba olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera ) 



k modlitbě a rozjímání 

 

MODLITEBNÍ IMPULSY Z POSTNÍ DOBY: 
 

1. týden – Ježíš odchází na poušť a postí se 

- za sílu k odřeknutí se nedůležitých či škodlivých věcí, zábav a pokrmů 

2. týden – Ježíš odchází do přírody – na horu Tábor a při modlitbě z něj zazáří světlo 

- za sílu k nalezení času na procházku přírodou a k proměňující modlitbě naslouchání v tichu 

3. týden – Ježíš se setkává s hříšnicí u studny a nabízí ji živou vodu – lásku Boží 

- za objevení studny s živou vodou – v Kristu, v nitru svém i bližních, v nitru skutečnosti 

kolem nás, i v hloubce událostí, které prožíváme 

4. týden – Uzdravení slepého u rybníka Bethesda 

- za prohlédnutí v životě a objevení krásy a dobra kolem sebe i toho co je opravdu důležité 

5. týden – Vzkříšení Lazara 

- za vzkříšení k novému životu pro sebe, bližní, pro naše farnosti, církev a zvláště pro všechny 

v nichž život, dobro a láska odumírá 

6. týden – Vítání Ježíše v Jeruzalémě, poslední večeře, zrada, ukřižování, hrob a vzkříšení 

- za to aby všichni lidé přijali Ježíše za svého spasitele, za to abychom se všichni scházeli v  

 našich rodinách i farnostech jako Ježíš s učedníky ve společenství u stolu, za to abychom Ježí- 

še, i naše bližní neopouštěli a nezrazovali, za to abychom i my byli ochotni pro Krista a druhé 

něco vytrpět, zemřít sami sobě (svému sobectví) a zakusit radost z nového života v lásce 

 

Modlitba z knihy Richarda Rohra: Naděje proti temnotám, konec 2. kapitoly. 
 

JEŽÍŠ ŘÍKÁ: „Lide můj, já jsem tebou, jsem tím, co je v tobě krásné. Já jsem tím, co 
je v tobě dobré a co tak ničíš. Jsem tím, co bys měl milovat. Jsem tím, čeho se 
obáváš, tvoje nejhlubší a nejlepší a nejvíce obnažené já. Tvoje špatnost spočívá 
převážně v tom, jak se stavíš k tomu, co je v tobě dobré a co je dobré v jiných – a to 
je opravdu špatné. Bojíš se dobra. Bojíš se mne. Zabíjíš to, co bys měl milovat. 
Nenávidíš právě to, co by tě mohlo proměnit a co tě promění, a ty se toho bojíš. Já 
jsem ukřižovaný Ježíš. Já jsem ty, tvé pravé JÁ. A já jsem celá lidská historie.“ 
 

A MY JEŽÍŠOVI ODPOVÍDÁME: „Ježíši ukřižovaný, ty jsi můj život – začátek i 
konec. Ty jsi také moje smrt, můj cíl. Ty jsi moje krása. Ty jsi to, čím mohu být. Ty jsi 
mé celé já. Ty jsi všechno to, co chci, i všechno to, čeho se obávám. Ty jsi všechno 
to, po čem toužím i všechno to, co odmítám. Ty jsi moje hlubina mé duše, tak strašně 
opomíjená a přehlížená. 
 

Pane Ježíši, tvoje láska je tím, čeho se nejvíce bojím. Říkám si: Nemohu dopustit, 
aby mě někdo miloval ‚zadarmo‘. Já si chci lásku zasloužit. Promiň. 
 

Nezasloužené důvěrné blízkosti s tebou nebo s někým jiným se hrozím. Začínám 
vidět, že jsem ve svém vlastním těle obrazem toho, co se děje všude. Chci se 
zastavit, tady a teď. Chci zastavit nátlak vůči sobě samému, vůči světu, vůči 
komukoli, vůči tobě, můj ukřižovaný Pane. Nechci už nikdy dělat z někoho oběť. A 
také si nechci sám na oběť hrát. Ukázal jsi mi zcela novou cestu. 
 

Ty sám jsi, Pane Ježíši, odmítl druhé přibíjet na kříž, a to i za cenu, že jsi byl 
ukřižován sám. Nepřijímáš nikdy pasivní roli oběti, nikdy netoužíš po odplatě, šíříš 
kolem sebe jen odpuštění. Zatímco my v tomto strašném světě se druhých  



zbavujeme, nedůvěřujeme, útočíme a 
nenávidíme. Teď vidím, že to nejsi ty, 
koho lidstvo nenávidí; my nenávidíme 
sami sebe a omylem zabíjíme tebe. 
Musím přestat křižovat tvé zraněné tělo na 
této zemi ve svých bratřích a sestrách, v 
každé formě života, ať je nevinná nebo 
nese vinu, úctyhodná nebo ne. My všichni 
jsme tvoje zraněné Tělo, a tys mě vždycky 
miloval právě v mé nedokonalosti. Jak to, 
že se já ke druhým nechovám stejně jako 
ty? 

 

Teď vidím, že ty žiješ ve mně a já v tobě. Zveš mne, abych opustil tento nekonečný 
koloběh iluzí a násilí. Ty jsi ukřižovaný Ježíš, ty mne zachraňuješ. Ve své dokonalé a 
trpělivé lásce ses rozhodl vstoupit do spojení se mnou. Nesnažím se předstírat, že ti 
rozumím. Mohu tě jen přijmout, věřit ti a stále děkovat. Jsem místem, kde přebýváš. 
Rozhodl ses přebývat se mnou daleko více, než jsem se já kdy rozhodl pro tebe. Lituji 
toho. 
 

Děkuji ti, Pane Ježíši, že ses stal člověkem, protože tak si nemusím předstírat, že 
jsem Bůh, ani se o to nemusím snažit. Děkuji ti, Pane Ježíši, že ses stal konečným a 
omezeným, takže si nemusím předstírat, že jsem nekonečný a neomezený. Děkuji ti, 
ukřižovaný Bože, že ses stal smrtelným, takže já se nemusím snažit stát se 
nesmrtelným.  
 

Děkuji ti, Pane Ježíši, že ses stal podřízeným, takže já nemusím předstírat svoji 
nadřazenost nad kýmkoliv. Děkuji ti, žes byl ukřižován za hradbami města, žes byl 
vyhnán a vyloučen jako hříšníci, takže se můžeš se mnou setkat tam, kde cítím, že 
jsem stále mimo hradby svatosti.  
 

Děkuji ti, že ses stal slabým, takže já nemusím být silný. Děkuji ti, že jsi připustil, aby tě 
považovali za nedokonalého a podivného, takže já nemusím být dokonalý a normální.  
 

Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi připustil, aby tě odmítli, takže se nemusím tak namáhat, 
abych byl přijímán a milován. Děkuji ti, že jsi byl považován za zkrachovance, takže 
se nemusím snažit ve svém životě předstírat, že jsem dosáhl úspěchu.. 
 

Děkuji ti, že jsi byl po všech stránkách chudý, takže já nemusím být ničím bohatý. 
Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi se stal vším tím, čím lidstvo pohrdá a čeho se bojí, takže 
já mohu přijmout v tobě sebe sama i jiné. Takže já mohu milovat v tobě právě to, co 
na sobě nejvíce nenávidím. 
 

Ukřižovaný Ježíši, děkuji ti, že ses stal člověkem. Chci tě milovat. Potřebuji tě milovat. 
Ježíši ukřižovaný Pane a Bože, ty a já jsme jedno.“ 

 
 

Budou nad ním naříkat jako se naříká nad jediným synem…  
V onen den vytryskne pramen. (Zach 12,10; 13,1) 

 
 


