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Bratři a sestry! 

v měsíci únoru slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Tento svátek se také nazýval 

Obětování Páně, nebo Obětování Panny Marie.  Připomíná, že vstup do jakéhokoliv 

chrámu, ať už je to chrám kamenný, nebo chrám duše, chrám společenství, či chrám 

přírody je spojen s darem – nějaké hodnoty zaměřené na podporu onoho chrámu a 

zvláště sebe sama, svého času a sil. A protože v každém chrámu je přítomný Bůh, dá-

váme se i jemu, ale zase na druhé straně jsme obdarováni my. Probíhá tak vzájemná 

výměna, která je podstatou života i všeho bytí. Je to výměna energie, kterou představují 

i svíce v našich rukou. A tato energie rozsvěcí nejen svíce, ale i naše srdce. Je pak třeba, 

aby oheň dále plál – oheň lásky – a byl předáván dál. To je poselství tohoto svátku. 

I tento časopis může přinést světlo těm, kdo jsou otevřeni. V obsahu se vracíme 

k vánočním svátkům a snažíme se přenést to, co jsme v nich prožili a co nám přinášejí, 

do všedních dní našeho života. Tyto dny probíhají v období pandemie. Ale i zmíněný 

svátek nám chce připomenout, že 

Pán přichází k nám. Přichází do 

porušeného chrámu světa, aby ho 

s námi postupně obnovil. Uvědomme 

si světlo v hlubině svého nitra a 

v nadcházející postní době očisťme 

lampu svého srdce, aby se toto světlo 

mohlo šířit dál. Pán při bohoslužbě 

na konci roku, skrze náhodně vybra-

né slovo o rozsévači, nám připomněl 

náš úkol. Přemýšlejme jak ho splnit! 

Žehná Vám a 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 

ÚNOR 2021 

FARNÍ LIST KAPLICKA č. 1/21 

P. Josef Jílek, mučedník 

rodák z Výhně u Kaplice 

náš vzor a patron 

 

Slavení svátku na Svatém Kameni 
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PODNĚTY PRO KŘESŤANSKÝ ŽIVOT  
 

Přátelé! 

Na začátku každého nového ročníku našeho časopisu se ohlížíme na 

prožitou vánoční dobu. Onen krásný čas plný něžnosti nám může přerůst do všedních dní 

nového roku. a mnohé vánoční myšlenky mohou obohatit naše běžné dny. 

Narozené Boží dítě nám připomíná, že všechny skutečnosti ve světě rostou 

z malých, nepatrných událostí. Vše co začíná je malé, ale může dorůst ve velké věci.  

O pár stran dále v tomto časopise si můžeme přečíst článek o prvním slavení Vánoc 

v Pohoří. Tehdy byl kostel ještě ve velmi špatném stavu, ale začalo se se slavením a 

setkáváním a s postupnými opravami, až se vytvořil moc hezký prostor pro setkávání stovek 

lidí. Nejspíše se dostaví i spadlá loď kostela. Stačilo tedy začít malými věcmi… Podobné to 

může být i v našem životě: začneme-li něco malými krůčky s nadějí, že dobrá věc se podaří, 

jistě budeme svědky naplnění této myšlenky. 
 

    Malými postupnými krůčky se přiblížím naplnění velkých ideí 
 

 Na začátku adventu jsem navrhl, abychom si udělali netradiční adventní kalendář. Na 

každý den, do slavnosti Narození Páně si napsali, čeho pěkného jsme si ten den všimli a za to 

děkovali. Nevím, jestli jste si tento soupis pěkných věcí, jako doklad toho, že každý den se 

můžeme z něčeho radovat, udělali. A pokud ne, můžeme kdykoliv začít. Budeme tak mít 

napsané svědectví o pěkných věcech, kterých jsme si všimli a na které jinak zapomínáme.  

A to může být protiváha ke všem těm věcem, které nás rozrušují a naplňují malomyslností. 
 

    Udělejme si soupis věcí, ze kterých jsme měli radost a za které jsme děkovali 
 

 Advent i Vánoce jsou časem, kdy víc než jindy zapalujeme ve svých domovech svíce. 

Ale nemusíme to dělat jen o Vánocích. Každý den si na stole můžeme rozžehnout světlo svíce. 

Vzpomínám na příběh, který jsem použil v adventu: o svíci, která nechtěla být zapálena. Měla 

strach z toho, že bude ubývat, zmenšovat se, až nakonec celá dohoří. Ale jiná svíce ji 

přesvědčila, že to je smysl její existence. A světlo, které vyzáří, nezanikne, ale bude trvat v těch, 

kterým svůj svit darovala. Ano, všichni si neseme v sobě světlo těch, kteří se pro nás vyzářili a 

sami můžeme zakusit radost z toho, že naše světlo bude hořet v srdcích našich bližních. 
 

    Budu si připomínat světlo, které mě ozářilo a sám ho budu předávat okolí 
 

 Příběh z půlnoční mše sv. a z Božího hodu vánočního připomínám na dalších stránkách 

časopisu, kde jsou fotografie z Vánoc. A tak nyní připomenu příběh, který jsem použil při kázání o 

svátku sv. Štěpána, kdy jsem hovořil o tom, jak těžké a bolestné zážitky se mohou proměnit 

v démanty. Příběh byl o sv. Františkovi, kterému se zželelo dělníků v kamenolomu. Rozhodl se jim 

pomoci, ale brzy byl u konce se svými silami. Když se jich ptal, jak dokážou každý den unést tu 

velkou tíhu práce, dostal odpověď: kámen je sice tvrdý, ale Pán na povrchu země odkud kámen 

vylamujeme rozesel žlutá oka pampelišek, které nám připomínají jeho povzbuzující oči. Že se na 

nás dívá a ví o našich trápeních. A každý kvítek, který nalézáme, nám připomíná krásu tohoto 

světa a to nám dává sílu veškerou námahu naší práce vydržet. 
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    Všímejme si a radujme se z malých krásných věcí v životě 
 

 O svátku Svaté rodiny jsem použil dva příběhy. Ten první byl o manželovi, který 

nesnášel velké dávky rozmarýnu v rizotu. Často na to upozorňoval, ale žena dál rizoto 

připravoval stejným způsobem. Přesto jejich manželství vydrželo až do pozdních let. 

Dokázali se přenést přes tento problém. Dokázali mít trpělivost jeden s druhým. A aniž by 

se změnili (někdy to prostě nedokážeme) přes rozdílnosti spolu vydrželi. Jak inspirativní. 

Druhý příběh byl podobný: manželé spolu kupovali vánoční dárky. Muž koupil velkou 

stojací lampu. Bohužel při nakládání do auta jim vypadla a rozlomila se na dva díly. Doma 

ji slepili a od té chvíle ji mají v obývacím pokoji a připomíná jim, že každý problém, který 

je rozdělí se dá překonat a rozdělení slepit. Pomáhá nám Bůh, který je jednotícím principem 

všeho. Stačí s ním počítat – společně se modlit! 
 

    Všechny rozdílnosti se dají překonat a rozdělení slepit v modlitbě Boží láskou 
 

 Prvního ledna si připomínáme mateřství Panny Marie, její mateřskou lásku. Použil 

jsem příklad jedné matky, která bolestně nesla odchod své dcery a její toulání se ve světě 

lidí závislých na drogách. Jednoho dne se rozhodla do všech krizových center vyvěsit plakát 

se svou fotografií a textem: „Mám tě pořád ráda, vrať se domů. Tvá máma“  Po několika 

měsících si plakátu dcera všimla. Domů se dostala ve večerních hodinách. S překvapením 

zjistila, že dveře nejsou zamčené. S obavou, zda v domě nejsou zloději, vchází domů. A 

když vzbudí svou matku, která ji radostně objímá, slyší vysvětlení: „Od doby kdy jsi odešla, 

jsem dveře nikdy nezamkla, aby ses mohla kdykoliv vrátit.“ To je krásný příklad mateřské 

lásky, která nám září také z Panny Marie. Tak se nebojme vrátit se do její a tak i Boží 

náruče, ať už jsme žili jakkoliv. A zároveň budujme církev, aby byla také takovouto 

matkou. 
 

    Kdykoliv se můžeme vrátit do mateřské náruče Boží a buďme také takoví 
 

 Svátek zjevení Páně nám připomíná, že Boží přítomnost se skrývá za malými a 

všedními věcmi. Mudrci poznali v malém dítěti Spasitele světa. I my můžeme najít svou 

spásu a své štěstí v „samozřejmých“ věcech: Jeden člověk nalez čtyřlístek. Šel se pochlubit 

ke svým přátelům, kteří mu předpovídali velké štěstí. A on vymýšlel co by si přál: šťastné 

manželství, krásný domov, zdravé dítě. A najednou si uvědomil, že to vše už má a s přáteli 

se tomu všemu zasmál. Často si neuvědomujeme, že to po čem toužíme, už vlastně máme. 

Potřebujeme ono „zjevení“. 
 

    Pokusím se objevit, zda to po čem toužím už vlastně nemám 

  

A poslední příběh se také vztahuje ke třem králům. Ti, když ztratili hvězdu a směr svého 

putování, začali znovu zkoumat různé mapy a přepočítávat dráhy planet. Černému králi, 

který se v tom všem prý nevyzná, řekli, ať počká stranou. Ten si však po chvíli všiml 

žíznivých velbloudů a rozhodl se, že jim přinese vědro vody. A když je napájel uviděl 

v odrazu na vodě hvězdu. A tak zase všichni nalezli správný směr. To přeji také vám všem. 

Skrze dobrý skutek, až už lidem, zvířatům či přírodě, abyste našli nový směr žití. 
 

    Soucitem naleznu ztracenou hvězdu života 
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Do Pohoří, k Betlému 

 

V zamrzlé kaluži před domem 

Uvízla vánoční hvězda 

Jsme připraveni 

Na cestu přistrojeni 

Volají přes plot pastýři 
 

I my se chystáme na cestu 

Už se teple oblékáme 

Šály a čepice rychle sem! 

Už vycházíme z domu 

Přidáváme se k houfu 

A jdeme zvesela 

S tou pastýřskou bandou ; 

Kroky nás samy vedou 

Kolem Kraví hory a dál 

Z Dobré Vody na Hojnou 

Přes Pohorskou Ves nahoru 

Až na Baronově mostě se zastavíme 

Posílíme se čajem z termosky 
 

Ale pak spěcháme 

Do černých lesů a pustiny 

Tam, tam na konec světa 

V průseku nad námi srší kometa 

A ukazuje směrem k Pohoří 

Nad kopcem se kometa zastaví 

Snáší se dolů jako prskavka 

Jsme u cíle? 
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Zahlédneme světélko a přicházíme blíž 

Hle, betlém v ruině kostela. 

Chatrný přístřešek pokrytý kusem lepenky 

Jen dva trámky opřené o zeď 

Stavba skoro na spadnutí 

A přece útočiště a požehnané místo 

Panna Maria sedí na dřevěném špalku 

Svatý Josef vedle něco kutí 
 

:
       V jesličkách vystlaných chvojím 

Na hromádce sena leží Boží dítě 

Pastýři se klaní a ustupují stranou 

Aby i ostatní mohli spatřit malého Ježíška 

Ó, vítej, Pane, vítej 
 

Přicházejí i lidé od hranic 

Z blízkých rakouských statků 

Myslivci, dřevorubci i děti s lucerničkami 

A všichni se hrnou k Betlému 

Hle, svatá je tato noc v Pohoří 

Stille, stille Nacht... 
 

V černých lesích se náhle zvedá vítr 

A zatočí se nad ruinou kostela 

Ale plamínek svíčky u jesliček 

Svítí dál do tmy 

Ani se nehne 

 

Z knihy Pomalu na cestě k Betlému Josefa Kroutvora 
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Z bývalého městečka, které se německy 

nazývá Buchers a česky poněkud 

nesmyslně Pohoří na Šumavě, ačkoli na 

Šumavě neleží, nezbylo nic než kostel. 

Ale i vydrancovaný kostel nakonec zničil 

pád věže na hlavní lod' a z kostela zůstala 

ruina. Díky obětavosti několika lidí a 

podpoře rakouského spolku byla zastřešena alespoň sakristie a nad ní vztyčena věžička, 

provizorní okna uzavřela a utěsnila nevelký prostor, kde se dalo dokonce zatopit v 

kamnech, která připomínala malou parní lokomotivu. Tady se ohřívali muzikanti, 

zpěváci, děti i prokřehlí návštěvníci vánočního 

setkání a koledování na Štěpána roku 2009. 

Po více než šedesáti letech se v Buchers/Pohoří 

opět slavily Vánoce, a to za účasti strany české 

i rakouské. V ruinách kostela Panny Marie 

Dobré rady se objevily stánky s občerstvením, 

vařily se punč a grog, pro zahřátí bylo i 

svařené víno s kořením a nechyběly ani 

láhve něčeho ostřejšího: Obstler a 

hruškovice z Wachau. Vůně opékaných 

klobás se táhla lodí místo kostelního 

kadidla, ale i to patřilo k věci a nikomu ne-

vadilo. Nabízela se také pečená jablka a 

nezapomnělo se ani na vánoční cukroví a 

další pamlsky. Češi ustrojili 

vánoční stromek se 

slaměnými ozdobami a 

červenými pentlemi a 

postavili k němu nový 

betlém.   Rakouští muzikanti 

s naleštěnými trubkami se 

dostavili na vánoční setkání 

opravdu vystrojeni: v 

krojích, s vysokými 

klobouky 
 

Kupujte Balakryl 
Fotografie na obou stranách  jsou z roku 2010 
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ozdobenými šňůrami a 

střapci.  

I další Rakušané přišli v 

tradičním oblečení v 

lodenových pláštích a s 

mysliveckými klobouky na 

hlavách. Mnozí nesli malé 

lucerny, aby si posvítili na 

zpáteční cestu do Stadlbergu. 

Češi, často ve sportovním 

oblečení a barevných zimních 

bundách, tvořili zbytek 

pestrého houfu. Barvy se 

odrážely od sněhového poprašku a 

jasně zářily. Obloha byla blankytné 

modrá a zimní slunce se po ní kutálelo 

malátně, jako velký pomeranč. 

Když člověk přimhouřil oči, vzpomněl 

si na zimní obrazy vlámského malíře 

Pietera Brueghela. Vždyť i jeho 

zasněžený Betlém poničený 

drancováním je vlastně ruina. Setkání 

v Pohoří končilo až k večeru, už ve 

svitu svíček, tichou mší a modlitbami. 

Buchers bývalo kdysi proslaveným místem, kde se malovaly svaté obrázky na skle. To 

málo, co zbylo, nalezneme dnes už jen v muzeu. Víra těchto venkovanů a řemeslníků 

byla prostá, taková, jako byli oni sami. Kostel pro ně znamenal mnoho a toto setkání 

bylo poctou právě jim, jejich práci, životu a víře. 

Po druhé světové válce přišla pohroma, vysídlení původních obyvatel a následné 

uzavření pohraničního pásma. Začala zkáza městečka, z něhož nakonec odešli i nově 

usídlení. V sedmdesátých letech, v čase tzv. normalizace, se definitivně uzavřela kapsa 

Novohradských hor a Pohoří bylo odsouzeno 

k zániku. Pád věže v roce 1999, která se tak 

nedočkala druhého tisíciletí, byl poslední 

tečkou či spíše varovným vykřičníkem. Je 

nepochopitelné, že uprostřed Evropy může 

existovat takové místo vymazané z povrchu 

země, taková pustina. Oslava Vánoc v 

Pohoří po více než šedesáti letech byla 

zázrakem.  

Ale o Vánocích se přece zázraky dějí...  
Z knihy Pomalu na cestě k Betlému Josefa Kroutvora 
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Přes léto a v září pokračovaly opravy střechy kostela v Blansku. Vyměňovaly se špatné trámy 

krovu a pokládala se nová krytina na východní části lodi. Z biskupství jsme dostali příspěvek 

80 tis. Kč. Ministerstvo kultury poskytlo 695 tis. Kč. Celkové náklady v roce 2020 činily 785 

tis.Kč, takže farnost zaplatila pouze 10 tis.Kč. Opravu provádí firma Klempizol a pokud opět 

přijdou peníze z Ministerstva kultury, bude se pokračovat na další části střechy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také v Cetvinách pokračují práce na odvodnění kostela, oprav vnitřku a úprav okolí. Z Česko- 

německého fondu budoucnosti přišlo 200 tis.Kč, Jihočeský kraj poskytl 150 tis. Kč. Za opravy 

se vydalo 294 tis.Kč, přebytek je přesunut do letošního roku, kdy se bude pokračovat v opra- 

vách. Ty provádí českokrumlovská firma Sixl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na začátku září se v Dolním Dvořišti v neděli po svátku sv. Jiljí konala poutní mše sv. po níž 

následovalo malé občerstvení připravené kostelnicí Julkou a bývalou kostelnicí Arnoštkou. 

Nebylo nás mnoho, ale prožili jsme hezké chvíle. 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

V Dolním Dvořišti stejně jako v Benešově 

hraje na varhany malontský varhaník Karel 

Oto. Navíc jezdí ještě v sobotu do Rožmitá-lu 

a když není Dvořiště, jezdí do Rychnova 

nebo na Svatý Kámen. Díky za jeho službu! 

Tyto čtyři fotografie jsou z Benešova, kde 

za normálních okolností chodí do kostela 

kolem 50-ti lidí. Ve čtvrtek navečer se zde 

1x za měsíc schází farní společenství. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Děkuji moc třem obětavým mužům, kteří se dali 

do nesnadné práce vyčištění dvora či zahrady u 

fary. Byl zde skutečný prales, vegetace začala již 

narušovat objekt fary. Dolní část zahrady je také 

velmi zarostlá, navíc jsou zde hroutící se stavby. 

I zde záleží na Biskupství, co se s farou podnikne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na farním společenství v Kaplici nehovoříme jen o biblických textech a neprobíráme jen 
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O druhé zářiové neděli se v Pohoří konají 

poutní oslavy v kostele Panny Marie, Matky 

 

 

 

 

 

 

 
Dobré rady. Oslavy jsou v režii rakouských 

přátel ze spolku rodáků Bucherser Heimat 

Verein a jejich součástí je i venkovní program. 

Tentokrát byla venku i bohoslužba, kterou 

vedl jáhen Senk. Slavností se účastní také 

lidé z Česka, takže jejich význam je i ve 

příhraničním sbližování lidí. 

Součástí oslav jsou i různá folklórní  

vystoupení, trhy, občerstvení a výstavy. 

 

 

 

 

 

 

 

Eucharistieje také výrazem touhy po jednotě 

skrze Kristovo tělo. Je jistě velmi potřebné 

aby se účastnili také lidé z našich farností. 

 

 

Jak je vidět z fotografií, účast bývá vysoká. 

Rodiče přivádějí a zapojují také své děti. 

Bylo by hezké, kdyby na podobných osla- 

 

 

 

 

 

 

 

vách v našich farnostech jsme vedli také 

naše děti k zapojení se do programu. 

     Ještě připomenu, že o organizaci zdejších 

akcí se stará zvl.p.Erich Altmann. Díky za to! 
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Ve čtvrtek 8.10. se konalo v kaplickém 

Domově pro seniory svěcení malé kapličky  

s výklenkem, kde byl umístněn obraz  

sv. Anny která je zde znázorněna i s P. Marii 

a s Ježíškem. 

Kromě zástup- 

ců Domova 

byl přítomen 

také senátor  

Tomáš Jirsa,  

krumlovský 

starosta Dalibor Carda a náš (kaplický) starosta Pavel Talíř. 

     V promluvě jsem nejprve zmínil symboliku kapličky, která 

má svůj vnitřní prostor – výklenek – a je tak znamením toho, 

že vše má svou hloubku, kterou je třeba odhalovat. Tato kaplička 

odhaluje také  

hloubku a po- 

žehnání, které 

přináší setkávání tří generací. Je v něm něco 

z Boží trojice, a to dialog lásky. Vzájemné 

naslouchání přináší do života každé gene- 

race radost. Proto je dobré takováto setkání 

pěstovat. 

 
O letních prázdninách probíhala na faře 

v Kaplici příprava několika dětí ke křtu. Ten 

se konal při dětské mši sv. v neděli 6. září.  

V rámci přípravy děti také poznávaly kostel  

a měly možnost si zahrát i na varhany. 
 

V říjnu – 4.10. při dětské mši sv. jsme  slavili 

„Den země“ a připomínali jsme si důležitost 

lásky k přírodě, za níž jsme se také modlili.  

U oltáře byl umístněn globus – připomínka  

naší planety, voda, půda a zrna. To vše máme 

chránit a učit se všemu v přírodě naslouchat, 

neboť ve všem je Bůh přítomen. 
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V sobotu 19.9.2020se vydalo 30 farníků z našich farností včetně sedmi dětí na zájezd do Znoj- 

ma. Městský prostor byl osídlen již v prehistorické době, v době velkomoravské zde bylo výz- 

namné hradiště. V roce 1100 byl založen hrad a na královské město ho povýšil Přemysl Ota- 

kar II. v r.1222-6. Ten zde byl i na krátko pohřben. Premonstrátský klášter v Louce (viz foto) 

byl založen r.1190 a zrušen r.1784, pak zde byla továrna a do r.1993 vojáci. Nyní muzeum vína 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k protiepidemic-  

kým opatřením jsme celou V klášterním kostele jsme měli 

cestu museli mít roušky. mši sv. při níž jsem hovořil o 

 symbolice vína a vinice. Tou 

 jsme i my a víno je láska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlídka klášterního areálu z produkce Znovín. Velmi 

(zdevastovaného vojáky) nám chutnala, a tak si je 

v němž je nyní umístněna mnozí zde také zakoupili. 

expozice vinařství, byla spoje- Víno, tak jak se píše i v bibli 

na s ochutnávkou různých vín působí obveselení srdce, ale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

také – při nemírném pití, může Pod chrámem Nanebevzetí 

přivést ke hříchu. V prostorách Panny Marie se nachází 

bývalého kláštera jsou umíst- krypta spojená s dalšími 

něny také zajímavé obrazy s podzemními klášterními pro- 

tématikou vína a vinařství. torami. Zde se v chladu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

víno uchovávalo a uchovává i nyní. Zde v tichu a temnu dozrává. I my potřebujeme ke svému 

dozrání sestupovat do hlubin své duše a přebývat v tichu. Často i temnoty přispívají k růstu. 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Při prohlídkách muzea jsme mohli Jakou půdou jsme pro Boží slovo, a 

uvažovat o tom jakou vinicí jsme my,  jak plodným životem se nám daří 

naše duše i farnost, či společenství. vnášet do světa víc dobra a radosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Společný výlet napomáhá hy mezi lidmi uvolňuje. 

udržování a prohlubování Také nás spojuje. Podob- 

našich vztahů. A víno v mír- ně i při eucharistii nás 

ném množství člověka i vzta- spojuje Ježíš a jeho Duch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpokladem plodného pro- Jistě není náhoda, že Ježíš právě 

žívání mše sv. je předchozí společné jídlo povýšil na svátost- 

scházení se u společného jídla tedy na znamení posvátného děje 

a důvěrnější mezilidské vztahy. který propojuje nebe a zemi. 
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Po obědě jsme se vydali na je hezký výhled na hlavní 

prohlídku města. Zvláště se nám kostel sv. Mikuláše, sta- 

líbila vyhlídka u hradu, odkud věný od r. 1338. 

 

 

 

 

Vyhlídka stojí nad 

přehradou na řece 

Dyji. Hráz je dlou- 

há přes 100m. Zde 

si dáváme kávu. 

 

 

 

 

 

V pozadí radniční věž 

I u zmíněného kostela 

je pěkný výhled na 

řeku Dyji. Přehrada 

jakoby připomíná, že 

občas je třeba si udělat čas na nabrání dalších  

sil do života. Takovým časem byl i tento výlet. 

Při odjezdu se nám naskytl zajímavý pohled na 

slunce, kolem něhož se vytvořil duhový kruh. 
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V těchto měsících jsme v Ma- 

lontech připravili (zvl. kostelni- 

ce Maruška a manželé Havlá- 

tovi, s pomoci Slávka a Vaška 

ubytovaných na faře v Kaplici) 

 

 

 
chrámovou loď na výměnu elektroinsta- 

lace. Tu provedl Martin Balek se synem 

a zatím stála 221 tis Kč. Nyní jsou zde 

nainstalovaná prozatímní svítidla, ale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v letošním roce budou namontována nová  

svítidla. Počítá se, že bude proinvestováno 

ještě asi 200 tis.Kč. Vše, včetně příspěvku 

na vícepráce při opravě věže je, či bude 

uhrazeno z daru, (1 mil. Kč) který poskytl  

bývalý majitel firmy Bemagro, p. Miroslav Knížek. Pán ať mu, 

to odplatí. Velmi děkujeme! Pamatuj- 

me, prosím, v modlitbě. 

     Nová elektroinstalace nás přivádí 

k myšlence, jak je to s naším spojením 

s Bohem. Není i zde třeba něco po- 

opravit a vyměnit, aby se Boží světlo  

mohlo šířit do i z lampy našeho srdce? 

A jak jsme navzájem propojeni? 

  V rámci oprav kostela se opravovala 

také vyšší část věže. Firma Antico 

vyměnila některé trámy krovu 

a také krytinu na věži. Celkem to 

stálo 1 a ¼ milionu Kč. Ministerstvo 
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V rámci oprav se také vymě- 

nil číselník hodin. Jakoby  

se tím chtělo říci – stále dostá- 

váme nový čas a nesmíme ho  

promarnit. 

A jako byla obnovena fasáda 

věže, i my zapracujme na 

obnově života svého i farního  

a nasměrujme ho k vyšším hod- 

notám a více k Bohu. 
  

Za starost o přípravu stavby 

a její kontrolu děkuji stavební 

techničce našeho vikariátu 

ing.arch. Markétě Frantové. 

V tomto roce se bude pokračovat v obnově fasády zbytku 

věže a celé západní strany kostela.                       

Oslavy díkůvzdání za úrodu 

byly v našich farnostech z  

důvodu protiepidemických  

opatření značně omezené. 

Konaly se vlastně jen v Rož- 

mitále foto vlevo a v Malon- 

tech, foto níže a vpravo. 

V posledně jmenované far- 

nosti připravila jedna naše 

 
 

sestra krásný věnec na monstranci  

s ozdobami – napodobeninami ovoce. 

(viz výřez vpravo). Bohoslužby se 

bohužel tehdy konat nemohly, a tak 

jsme se na uvedených místech 

alespoň pomodlili a poděkovali za 

úrodu na našich polích a zahradách 

i za plody práce těch, kteří se o naše 
 

kostely starají. Pán ať vám odplatí 

Děkujeme! 

V Rychnově se koncem listopadu 

-v pondělí 30. konala poutní mše sv. 

o svátku svatého Ondřeje,  

patrona zdejšího kostela.  Jako 

svého patrona ho chápe také vý- 

chodní církev. Západní má Petra, 

ale oba byli bratři a to je základ 

upevňování bratrství. O to jsme se 

snažili i při následném občerstvení. 
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Adventní ranní bohoslužby, zvané 

roráty začínají v Kaplici již od 7h 

Jejich název vznikl z počátečního 

slova  písně, která se při nich zpí- 

vá, v latině: Rorate coeli de super 

což přeloženo znamená Dej rosu 

nebe nad námi. Prosíme tedy o 

nebeskou vláhu - duchovní 

občerstvení pro sebe i celou naší 

zem. 

 
Po mši sv. následuje ještě občerstvení 

tělesné – snídaně na faře. Ale je to 

zároveň i občerstvení duše, neboť 

přátelská atmosféra nás povzbuzuje. 

Někdo také něco k jídlu přinese 

a pak také zažíváme, že láska prochází 

žaludkem. Díky za ni!  

 

 

 

V Malontech jsme kvůli elektro- 

instalačních pracích v hlavní 

lodi kostela přesunuli bohoslužby 

do kaple  

sv.Barbory. 

V tomto men- 

ším prostoru, 

který lépe od- 

povídá i men- 

šímu počtu účastníků bohoslužeb (kvůli 

pandemii se může sejít jich jen 10) je 

možné i zatopit.  I změna prostoru nás 

oslovuje a může předznamenat změnu v 

duši. V kapli jsme si blíž – kéž i v životě! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    adventní výzdova v Blansku           adventní bohoslužba v Pohorské Vsi-zvl. pro poutníky z ČB 
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Adventní bohoslužbu jsme slavili i v Klení 

a to v sobotu 12.12. odpoledne. Slavili jsme 

již 3. neděli adventní, zvané „Gaudete“čili 

„Radujte se“. Tato radostná neděle připo- 

míná blížící se radost vánočních svátků. 

Slouží se v růžové barvě kněžského ornátu 

který vytváří dojem červánků – tedy toho 

co předchází východ slunce. I my čekáme 

 

 

 

 

východ nového světla v našich temno- 

tách. Kostel v Klení, který před nedávný- 

mi léty hrozil zřícením a zdálo, že je 

 

 

 
 

ztracen v temnu, ožil a naplnil se novým 

světlem. Podobné to může být s naším 

světem i naším životem, pokud se najdou 

lidé, kteří k tomu pomohou a Pán požeh- 

ná. Proměnu temnoty ve světlo připomí- 

 

 

nají Vánoce a zvláště betlém. Pro kostel 

v Klení ho vytvořila paní Jitka Bártová, 

z Českých Budějovic, členka spolku, která 

v Klení bydlí. Díky, je moc hezký!  Každý 

betlém představuje ideální scénu harmonie 

lidí, Boha, zvířat, přírody i hvězdného světa 

Když se na něj v klidu díváme, 

něco z té harmonie přejde také 

do našeho nitra. Všechny posta- 

vičky jsou soustředěny kolem 

Ježíše, kéž by Ježíš byl také 

ve středu našeho života a života 

všech lidí. Při bohoslužbě četl 

čtení také Ondra z Benešo- 

va. Bylo z listu apoštola 

Pavla Soluňanům, kde se 

píše: „Stále se radujte“ 

V Klení jsme se mohli také 

radovat z opravené márni- 

ce. Dotváří krásu celého 

areálu a i když nebude již 
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sloužit svému účelu, bude adventním zna- 

mením očekávaného příchodu Pána do 

všech krajin smrti.  

I při bohoslužbách používáme adventní 

věnec, který připomíná vítězství světla 

nad temnotou. Zvítězil Kristus a tak se 

ve spojení s ním nemusíme ničeho bát. 

     Kruhový tvar věnce představuje 

 

 

 
 

věčnost a také propojení všech a všeho. 

I my se snažíme spojovat ve společen- 

sví na našich schůzkách. Na přelomu 

listopadu a prosince bylo scházení ještě 

možné.     fotky v pravo je z Benešova. 

Když se nyní sejít 

nemůžeme – telefo- 

nujme si, či pišme, 

aby se naše vztahy příliš neoslabily!  

  V prosinci byly na kostele v Benešově instalovány nové dveře. (troje, 

podobně jako je v trojici Bůh). Mohou nám připomenout potřebu být 

někdy otevřenými 

a jindy uzavřenými 

- před zlem a tím  

co nám škodí. 

    Dveře vyrobila 

rodina Kolešova 

a stály 101 tis. Kč. Díky! Náklady na 

opravu fasády činily 142 tis.Na obě akce 

přispělo Ministerstvo kultury 70 tis. Kč 

a Obec Benešov také 70 tis.Kč. Děkujeme 

 
 

Na uhrazení vlastního podílu (103 tis.) se 

vybírá v kostele. Všem dárcům díky! 

      V neděli 13.12. byla v benešovském 

                  kostele také mikulášská nadílka. Sv. Mi- 

 

 

 

 

 

 

kuláš nám připomíná jak potřebné je dělat druhým 

radost. Foto vpravo upozorňuje na radost v knihách 
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Již tradičně konáme nadílku také v rámci dětské mše sv. 

v Kaplici. Tak se stalo i v neděli 6.12. Mikuláše tento- 

krát dělal akolyta Pavel a moc se to povedlo.  

 

Děkuji těm, kdo na 

nadílku přispěli a  Radost z obdarování je větší, 

také našim sestrám, je-li vzájemná. A proto děti 

které balíčky připra- při převzetí dárků dělají radost 

vili. Podělili jsme i nám. Jednak svou přítomností 

jimi také děti  a jednak básničkou, či písnič- 

v Pohorské Vsi. kou, kterou zazpívají. Díky. 

 

V Malontech (níže) 

jako Mikuláš vystu- 

poval Jirka Brabec. 

Ten také nahrává 

bohoslužby na inter- 

net. I za to velký dík! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako Mikuláš jsme si mohli připadat při návštěvě dětí Hos- 

podářských v dětském domově v Horní Plané. Nedávno jim 

zemřel v Rožmitále (na faře) tatínek. Díky, že na ně také pamatujete. 
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byly v tomto roce poznamenané 

koronavirovou pandemií. Kostely 

mohly být obsazeny nejprve z 20% 

kapacity a později jen z 10%. To 

znamenalo, že lidé se museli  

 
 

 

 

 
jmenovitě přihlašovat na bohosluž- 

by. První „půlnoční“ mše sv. byla 

v Rožmitále. Letos poprvé bez 

zdejšího kostelníka Mir. Fafla, kte- 

rý koncem listopadu zemřel. I pro 

něho se Ježíš narodil, aby mu mohl 

 

 

předat věčný život. Nebyl už s ná- 

mi a s rodinou u stromečku a u  

štědrovečerního stolu, ale radoval 

se již u pravého stromu života,  

jímž je Kristus a jako nejkrásnější 

dar obdržel život v Božím krá- 

lovství. Děkujeme za vše co jste 

pro náš kostel a farnost vykonal! 

 

 

Další „půlnoční“ bohoslužba 

byla v ½ 5. v Malontech. Zde 

se dělá rekonstrukce elektrických 

rozvodů a tak ještě nefunguje 

plné osvětlení. Proto jsme lidem 

rozdali svíčky a mši sv. jsme 

 

 

 

 

prožili podobně jako velikonoční vigilii 

Světla jsme se tak mohli, jak říká apo- 

štol Jan, vlastníma rukama dotýkat. 

       V kázání jsem upozornil na anděl- 

skou výzvu: Nebojte se! To chce říci 

Pán i nám: „ Já jsem s vámi, nemusíte 

mít z ničeho strach, vše temné se obrá- 

tí ve světlo.“ Tuto myšlenku jsem 
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vánoční výzdoba a bohoslužba v Kaplici a v Omleničce 

doplnil příběhem 

o holčičce, která 

starému muži, 

který hledá Boha 

přípomíná: „Což 

nevidíte znamení 

v květinách, ve zpěvu ptáků, ve vašem dechu,  

pláči i radostech? Boha není třeba hledat, je ve 

vás. To co hledáte je ve vašem srdci.  

           Na Boží hod jsem zase použil příklad od 

Matky Terezy, která uklízela v domě jednoho 

starého, na život již rezignujícího člověka. 

 

S jeho dovolením pak rozžala 

starou zašlou lampu. Muž to poklá- 

dal za zbytečné – neboť pro koho 

by ji měl zapalovat. Matka Tereza 

slíbila, že za ním budou chodit její 

sestry. Za nějakou dobu dostala 

dopis: „Lampa, kterou jsi rozžala, 

stále ještě svítí.“ Radujeme se i my 

z Ježíšova světla a snažíme se ho 

předávat tak, aby i dále svítilo? 
 

Tyto dvě fotografie jsou z Štědré- 

ho večera na faře. Po večeři na  

níž se podával kapr, či řízky se 

salátem jsme si předávali dárky 

u rozsvíceného stromku. Vánoční 

atmosféru doplnilo také cukroví, 

které jsme od vás farníků dostali, 

 stejně jako i další dary. Moc za ně 

děkujeme. Také já děkuji za vaše 

dárky i za výzdobu kostelů a hudbu. 

Pán ať vám odplatí! 
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V Dolním Dvořišti jsme se 

mohli radovat z rozšíření 

stávajícího osvětlení před 

vchodem i uvnitř kostela. 

Prožili jsme naplnění slov 

proroka Izaiáše: „Lid, který 

chodil ve tmě uviděl veliké 

světlo.“ Díky elektrikáři 

Martinu Balkovi. Nové světlo 

stálo v Dol. Dvořišti 12 tis.  

a v Rychnově 

40 tis. Kč. 

Lidí bohužel 

mnoho nepři- 

šlo (i pro pan- 

demická opa- 

tření), poslou- 

chali jsme 

reprodukova- 

nou Rybovu Českou mši vánoční a bylo  

nám zde dobře. 

     V Benešově, odkud jsou tyto tři fotky, 
 
 

jsme již varhanici měli, ale protože platí omezení na počet zpívajících, stejně většina se mu- 

sela spokojit s nasloucháním hudbě.  I zde, stejně jako v dalších našich kostelích byla vytvo-řena 

krásná vánoční výzdoba. Moc všem, kdo se na ní ve všech farnostech podíleli, děkuji. 
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Sněhová nadílka sice 

přišla až na Boží hod, 

ale přišla. Když jsem se nepřišel, mohl jsem se 

nemohl radovat z náv- radovat z krásných 

štěníků v kostele v Po- zimních pohledů, které 

horské Vsi, kde nikdo se mi po cestě naskytly. 

 (vpravo nahoře je kos- 

 tel v Blansku, kde byla 

 mše sv. na sv. Štěpána. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti letos na besídky u jesliček 

téměř nepřišly. Setkání v malém 

počtu se tak uskutečnilo pouze 

v Malontech, ale bylo také hezké, 

i s popovídáním  o Vánocích. 

 

 

 
 

V Kaplici – obrázek vpravo, jsme 

měli po děkovné bohoslužbě 

na závěr roku o Silvestru tradiční 

novoroční přípitek. Kromě díků  

a proseb, jsme také náhodně 

vybrali text z Písma sv.: byl o roz- 

slévači. Kéž v tomto novém roce 

jsme všichni rozsévači dobrých, 

laskavých,a radostných a laskavých slov, která přinesou bohatý užitek! 
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Oznámení 
Pravidla pro lektory  

Milé lektorky, milí lektoři, předčítat při společné 
bohoslužbě slovo Boží je uplatněním vašeho laického 
kněžství; je to vskutku kněžská služba. Proto k ní 
přistupujte s velkou odpovědností a pokorou a radujte se, 
že smíte sloužit jako lektoři. Při bohoslužbě vašimi ústy 
přichází k lidem Boží slovo. A lidé poslouchají; dospělí i 
mládež, rodiče, známí, kněz. Všichni se soustředí na to, 
co říkáte. Je úžasné, jakou máte vážnost v církvi tím, že 
máte možnost zvěstovat Boží Slovo. 

1. Text si předem přečtěte. Nedělní texty jsou uveřejněny buď v Katolickém 
týdeníku nebo v Nedělním slově z předchozí neděle – na poslední straně. 
Přečtení předem je důležitě, aby vás v textu žádné slovo nepřekvapilo a 
mohli jste zdůraznit význam jednotlivých myšlenek. 

2. Přijďte dostatečný čas před bohoslužbou, aby bylo možné domluvit, které 
čtení kdo bude číst.  

3. Budete-li chtít, můžeme vypracovat i rozpis kdy kdo bude číst. 

4. Buďte pak připraveni včas vyjít k ambonu, aby nevznikaly pauzy. Pokud se 
čte úvod ke čtení (obvykle kněz) jděte již k ambonu a můžete si k němu již 
stoupnout. Stejně tak, když vyjdete dříve a ještě se třeba zpívá žalm. 

5. Cestou se neklaníme a nepoklekáme. Pouze, přecházíme-li přes střed 
kostela, ukloníme se před oltářem. Stejně tak cestou zpět na své místo. 

6. Ponechte, prosím, pauzu na konci textu a teprve pak řekněte: Slyšeli jsme 
slovo Boží. 

Až bude možné setkávat se na nedělních bohoslužbách v plném počtu, provedeme 
také oficiální ustanovení do této funkce. Dostali jsme k tomu vypracované zvláštní 
obřady. 

Budu rád, když se přihlásí ještě více lidí ochotných při bohoslužbě číst z Písma 
svatého a děkuji všem, kteří již předčítají. 

 

 



27 

 

Humor   
 

Přijde pán do kostela, vyhledá faráře a povídá: 
"Otče, po letech nás opustil náš pejsek. Byl jako 
člen rodiny a rádi bychom se s ním důstojně 
rozloučili. Bylo by možné u vás uspořádat 
pohřeb?" 
Farář zvedne obočí a povídá: "No to snad 
nemyslíte vážně člověče! Pohřeb psa v 
katolickém kostele? Na to si spíš najděte nějakou 
sektu!" Pán se smutně otočí a odchází se slovy: 
"No to je škoda. Chtěli jsme farnosti jako výraz 
vděčnosti věnovat půl milionu na opravu 
kostela...". "No počkejte pane počkejte" zvolá 
farář, "No to jste mě říct hned na začátku, že 
pejsek  byl katolík!" 
 

OMYL Manželský pár z Minneapolis se rozhodl 
odletět na Floridu, aby se vyhnul obzvlášť 
studené zimě doma. Manželka potřebovala v 
zaměstnání dokončit ještě nějaký úkol, a tak se rozhodli, že manžel poletí ve středu, 
vše připraví a jeho žena jej bude následovat až příští den.  
Manžel po příletu do Miami v hotelu zjistil, že má ve svém apartmá k dispozici i počítač 
s internetovým připojením. Rozhodl se tedy poslat manželce e-mail. Při psaní adresy 
ale vynechal jedno písmenko, chybu nepostřehl, a e-mail tak odeslal na špatnou 
adresu.  
Mezitím, kdesi v Houstonu, se vracela jedna žena z pohřbu svého zesnulého manžela. 
Její manžel byl po mnoho let významný činitel, a tudíž přišlo velké množství kondolencí 

a některé i e-mailem. Vdova se rozhodla poštu 
přečíst a už po přečtení prvního e-mailu hlasitě 
vykřikla a v mdlobách se sesunula k zemi. Výkřik 
zaslechl její syn, vběhl do místnosti, uviděl matku 
ležící na zemi a na stole zapnutý počítač. Na 
monitoru pak četl následující:  
Komu: Mé milované ženušce 
Předmět: Jsem na místě  
Datum: 18.01.2006 
Vím, že budeš mým e-mailem překvapena. Tady 
totiž jsou počítače taky a já ti tedy můžu o sobě 
poslat zprávu. Právě jsem dorazil a jak vidím, vše je 
tu připravené i pro tvůj zítřejší příchod. Moc se 
těším, až tě zase uvidím! Doufám, že tvá cesta sem 
bude stejně bezproblémová jako byla moje. 
Tvůj milující manžel  
P.S.: Tady dole je opravdu horko.  Kupujte Balakryl 
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Z farní matriky:    

 
 

 

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 

 

Citáty: 

 

 

 

Kolik lidí ztrácí ráj kvůli tomu, že si nevšimli, že v něm jsou …. 
 

Být moudrým, znamená být mladým…Nezáleží na tom, jak stará je obálka, ale na 
tom, co je napsáno v dopise. 

 
Duše, která šíří světlo, není stará. Mládí lze pojmenovat podle jasu, který šíří. 

 
Čím víc ubývá soucitu, tím víc ubývá mládí… 

 Eduard Martin 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Kaplice: 

Pohřby: 

Benešov n.Č.: 

Pohřby: 

Malonty:  

Pohřby: 

18.11. Jaroslava Michelová 14.8. Jindřich Baťha 6.11. Marie Glaserová 

29.12. František Šicho 18.9. Ladislav Švejda  

 30.12. Karel Hopfinger  

Křty: Křty:  

dodat.  4.7. Adam Hosenseidl 23.12.Markus Oliver Slivka  
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                                         v Kaplici informuje a doporučuje: 
 

         Richard Rohr: UNIVERZÁLNÍ KRISTUS   
 

Celosvětově uznávaný duchovní učitel Richard Rohr čerpá z 
Písma, historie a duchovní praxe a předkládá transformativní 
pohled na Ježíše Krista jako na zpodobnění Božího trvalého, 
stále se odvíjejícího konání ve světě. „Bůh miluje věci skrze to, 
že se jimi stává,“ píše. Ježíšův život byl míněn jako vyhlášení, 
že člověk není od Boha nikdy oddělen – pokud si sám oddělení 
od něho nezvolí. Když znovu objevíme tuto základní pravdu, ve 
víře už nepůjde tolik o dokazování, že Ježíš byl Bůh, jako spíše 
o to, učit se rozpoznávat Stvořitelovu přítomnost ve všem kolem 

nás a v každém člověku, s nímž se setkáme.. 
 

          Pavel Hošek: SLOUŽÍM TAJNÉMU OHNI  
Duchovní zdroje Tolkienovy literární tvorby zvl. Pána prstenu 

 

Tato kniha je věnována osobnosti a dílu britského spisovatele 
J. R. R. Tolkiena. Autor vychází z nástinu jeho pohnuté 
životní pouti a seznamuje čtenáře s klíčovými vlivy a 
okolnostmi, které Tolkienovo dílo utvářely. Podrobně si všímá 
Tolkienových názorů na povahu jazyka a mýtu. Zabývá se 
otázkou, do jaké míry byl Tolkien ovlivněn katolickou vírou a 
tradicí. Pozorně sleduje jednotlivé vrstvy „teologie 
Středozemě“ a dospívá k hlavnímu tématu knihy, kterým je 
Tolkienovo osobité pojetí tvořivé fantazie. Podstatným 
rozměrem Tolkienovy tvůrčí metody je totiž pojetí fantazie 
jako nástroje vnímání. Tedy jako čidla, které ohledává skryté 
roviny skutečnosti a dokáže proniknout až k duchovním 
základům viditelného světa. 

 

         Zdeněk Jančařík: TY JSI KNĚZ NAVĚKY     
 

Ludmila Javorová (1932) byla od roku 1964 pravou rukou tajně vy-
svěceného biskupa Felixe M. Davídka (1921–1988), Ten se rozhodl 
vysvětit i Ludmilu Javorovou na kněze západního obřadu 
římskokatolické církve. V rozporu s oficiálním učením církve tak 
učinil v prosinci 1970. Ludmila Javorová nemohla kněžskou službu 
nikdy vykonávat zcela veřejně, ale dodnes vnímá kněžství jako své 
životní poslání. Knižní rozhovor s ní je nejen unikátním svědectvím o 
životě skryté církve, ale především rozpravou o kněžství, jeho 
spiritualitě, o postavení žen v církvi a o možném přínosu ženství do 
všeobecně mužského prostředí katolického kléru. 
 

Půjčovní doba farní knihovny na faře v Kaplici: na požádání u kněze, zvl. ve 

ST 16-17.30+ NE po mši sv. V jiných farnostech po mši sv.- možnost objednávky. 
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Pro všechny farnosti 

 MNOHÉ PLÁNOVANÉ AKCE SE NEMUSÍ USKUTEČNIT pokud budou 

platit restrikční nařízení kvůli pandemii Covid 19. Sledujte, prosím internetové stránky 

farnosti a vývěsky na kostele. 


 KŘESŤANSKÝ PLES se letos kvůli pandemii neuskuteční. 


 CESTA SEDMI BOLESTMI P. MARIE – putování kolem kapliček na cestě 

z Rychnova n.M.  na Svatý Kámen, se bude konat v neděli  7.3. Odjezd od fary 

v Kaplici ve 14h,(pro přihlášené u P. Pavla) odchod od rychnovského kostela ve 14.15h 

  KŘÍŽOVÁ CESTA V CETVINÁCH Rozjímání o křížové cestě našeho Pána 

se uskuteční na Květnou neděli 28.3. od 14.30h Z Kaplice pojedeme od fary ve 14h – 

zájemci o dopravu se mohou přihlásit u P. Pavla (tf.: 732 872 662) 

 ZPOVÍDÁNÍ A VELIKONOČNÍ VEČEŘE bude-li to možné, budou takto:  

 

 Kaplice Benešov n.Č. Malonty Omlenice Rožmitál D.Dvořiště 

zpovídání NE 21.3. 

14-17h 

út 23.3.od 16h 

so 27.3.  9-10h 

čt 25.3. 

17-19h 

po 22.3. 

17-18h 

po 22.3. 

18.15h 

po 29.3. 

17-18h 

vel.večeře čt 1.4. 

19.15h 

st 31.3.  17h út 30.3. 

17h 

v Kaplici so 27.3. 

19.15h 

po 29.3. 

18h 




 PODROBNÝ PROGRAM VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB bude ještě 

vydán 14 dní před velikonocemi. 
 

 FARNÍ DOVOLENÁ Zatím není jisté, že se uskuteční. Plánuji ubytování 

v Českém ráji s prohlídkami okolí, pěšími túrami, návštěvou Jičína a dalších míst. 

Předběžně se zájemci mohou hlásit u P. Pavla (tf.: 732 872 662) a navrhovat termín.  
 

Kaplice 

 NA POPELEČNÍ STŘEDU 17.2. bude mše sv. s předáváním znamení 

kajícnosti – popelce, od 17.30h. Pro ty, kdo nebudou moci přijmout popelec ve středu, 

bude opat možnost přijmout ho na 1. postní neděli.


 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v úterý místo modlitby 

růžence, v únoru od 17h pak od 17.30h. Před nedělní bohoslužbou budeme opět pouštět 

nahrávku křížové cesty s hudbou – v 9.15h


 PÁSMO HUDBY A POEZIE se bude konat ve středu 24.2. od 17.30 a v březnu 

24.3. od 17.30h 


 SETKÁNÍ FARNÍ RADY A ČLENŮ NADAČNÍHO FONDU se uskuteční, 

pokud to bude možné vzhledem k epidemickým opatřením ve středu 24.3. od 18.45h 

na faře. 
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ÚNOR 2021 

NEDĚLE   14.2. 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltář 2.t. 

STŘEDA   17.2. POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu žaltář 4.t. 

Začíná doba postní ve které by se měl každý křesťan více věnovat modlitbě, duch.četbě,  

rozjímání a také zamyšlení nad svým životem. Odřekněme se něčeho a ušetřené finance 

věnujme na dobročinné účely. 

NEDĚLE   21.2. 1. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 1.t. 

Pondělí   22.2. Stolce svatého apoštola Petra svátek 

NEDĚLE   28.2. 2. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 2.t. 

BŘEZEN 2021 

NEDĚLE    7.3. 3. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 3.t. 

NEDĚLE   14.3. 4. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 4.t. 

Pátek   19.3. SV. JOSEFA pěstouna Páně slavnost 

NEDĚLE   21.3. 5. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 1.t. 

Čtvrtek   25.3. ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ slavnost 

NEDĚLE   25.3. KVĚTNÁ NEDĚLE žaltář 2.t. 

DUBEN 2021 

Čtvrtek    1.4. ZELENÝ ČTVRTEK  

Pátek    2.4. VELKÝ PÁTEK  

Sobota    3.4. BÍLÁ SOBOTA  

NEDĚLE    4.4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ slavnost 

 
 

Malonty 

 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v postní době ve čtvrtek od 

17h v kostele. 

Omlenička 

 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v postní době v pondělí od 17h 

v kostele 

Benešov n.Č.  

 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v postní době v pátek od 17h 

v kostele. 
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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 19h zimní čas  či 20h letní čas – fara- 

 

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

NEDĚLE mše sv./bohosl.slova 8 h  Setkání na faře:  Út 1x za měsíc, nyní: ??? 17/18h  

Blansko – filiální kostel sv.Jiří  

 2. SOBOTA  v měsíci mše svatá  16.30h  nyní 13.3. + o větších svátcích  (viz aktuality)  

 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 

14.a28.2.+14.a28.3. 

  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:   

21.2.a 21.3. 
18h l.č 
17h z.č 

Setkání v17/18h 1. SO  v měsíci  17h nyní: 6.3.  

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 
11.15h 
– kostel. 

Setkání společenství-klub seniorů 
– 1x za měsíc ČT – nyní: ??? 

17h-zim.čas 

18h-let.čas 

 

Úterý mše svatá 17h Modlitba růžence a příp. zpovídání   Út 16.30 

 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:  rkf.kaplice@dicb.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 ŘKF Kaplice. Nákl. 150 ks. NEPRODEJNÉ  Vyšlo 14.2.21 

 

mailto:farnost.kaplice@atlas.cz
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Úmysly apoštolátu 

modlitby 
 

                          na měsíc únor a březen 2021 
Úmysly papeže:   
 

 Modleme se za ženy, které se staly oběťmi násilí, aby je 

společnost chránila, brala vážně jejich utrpení a byla ochotna je 

vyslechnout. 
 

 Modleme se za obyvatele Myanmaru a tamní odpovědné 

představitele, aby společně usilovali o službu společnému dobru a 

národnímu smíření. 
 

 Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet 

nekonečné Boží milosrdenství. 
 

Úmysl národní:   

 Děkujeme za dobré zdravotnictví v naší zemi a prosíme za všechny, kdo pečují o potřebné, 

aby v nich viděli obraz Boží a svou službu jim prokazovali s úctou a láskou. 

 Děkujeme za dar postní doby a prosíme o požehnané využití darovaného času, abychom 

poznali, co všechno ke svému štěstí nepotřebujeme a v čem je pravá radost. 
 

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 
 

 Nauč nás, Pane, když se 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 
 

 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.  
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Modlitba olomouckého arcibiskupa Graubnera 
 

 

 

 

 

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. 
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SLOVO ŽIVOTA NA MĚSÍC únor 2021   
 

„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!.“ 
Lk 6,36 

 

Evangelista Lukáš rád podtrhuje velikost Boží lásky podle jedné vlastnosti, která 

ji podle něho vystihuje nejlépe: podle milosrdenství. 

Milosrdenství je v Písmu svatém jakýmsi mateřským odstínem Boží lásky, jímž 

pečuje o své stvoření a neúnavně ho pozvedá, utěšuje a přijímá. Ústy proroka 

Izajáše slibuje Hospodin svému lidu: „Jako matka utěšuje svého syna, tak já 

vás potěším, v Jeruzalémě naleznete útěchu.“[1] 

Tuto vlastnost uznává a hlásá také islámská tradice: mezi devětadevadesáti krás-

nými jmény Boha, která se nejčastěji vrací na rty věrného muslima, je i Milosrd-

ný a Shovívavý.  

Tyto stránky evangelia nám představují Ježíše, jak navrhuje velkému zástupu 

lidí přicházejících z města i ze vzdálených oblastí odvážnou a neslýchanou věc: 

napodobovat Boha Otce právě v milosrdné lásce. 

Je to cíl, který se nám zdá téměř nemyslitelný, nedosažitelný.  

 

„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“ 
Chceme-li napodobovat Otce, musíme se z pohledu evangelia především každý 

den postavit za Ježíše a učit se od něj milovat jako první, tak jako to Bůh neú-

navně činí s námi. 

Tuto duchovní zkušenost popsal i luteránský teolog Bonhoeffer (1906-1945): 

„Denně křesťanské společenství zpívá: ,Dostalo se mi milosrdenství.’ Dostal 

jsem tento dar i tehdy, když jsem Bohu zavřel své srdce; (…) když jsem zablou-

dil a nemohl najít cestu zpět. Tehdy mi přišlo Boží slovo naproti. Tehdy jsem 

pochopil: On mne miluje. Ježíš mne našel: byl mi nablízku, jen On. Přinesl mi 

útěchu, odpustil mi všechny moje chyby a neobviňoval mne. Když jsem byl jeho 

nepřítelem a neposlouchal jsem jeho přikázání, jednal se mnou jako s přítelem. 

(…) Jen stěží dokážu pochopit, proč mne Pán tak miluje, proč jsem mu tak dra-

hý. Nedokážu pochopit, jak to dokázal, proč toužil přemoci moje srdce svojí lás-

kou, mohu jen říci: ,Dostalo se mi milosrdenství.’“[2]  

 

„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“ 
Tato slova z evangelia nás vyzývají ke skutečné revoluci v našem životě: pokaž-

dé, když čelíme možné urážce, můžeme si namísto cesty odmítnutí, neodvolatel-

ného odsouzení a pomsty vybrat cestu odpuštění a milosrdenství. 

 

https://www.focolare.cz/#P1
https://www.focolare.cz/#P2
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Nejde ani tak o to, dostát nějaké obtížné povinnosti, ale spíše od Ježíše přijmout 

možnost přejít od smrti egoismu ke skutečnému životu společenství. S radostí 

zjistíme, že v sobě neseme DNA našeho Otce, který nikoho definitivně neodsu-

zuje, ale dává všem další šanci a otevírá obzory naděje. 

Tato volba nám pak dovolí připravit půdu pro bratrské vztahy, z nichž může vy-

růst lidské společenství zaměřené k pokojnému a konstruktivnímu soužití.  

„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“ 
V úvaze nad větou z Matoušova evangelia[3], která hlásá blahoslavenství toho, 

kdo koná milosrdenství, Chiara Lubichová píše: „Téma milosrdenství a odpuště-

ní prostupuje celým evangeliem. (…) Milosrdenství je skutečně nejvyšším vyjá-

dřením lásky, křesťanské lásky. Milosrdenství lásku naplňuje a dovádí k doko-

nalosti. (…) Snažme se tedy žít v každém našem vztahu tuto lásku k druhým 

ve formě milosrdenství! Milosrdenství je láska, která umí přijmout každého bliž-

ního, zvláště toho nejchudšího a nejpotřebnějšího. Je to láska, která se nešetří, je 

hojná, je pro všechny, je konkrétní. Je to láska, která vzbuzuje vzájemnost, jež je 

nejzazším cílem milosrdenství, bez kterého by zůstala jen spravedlnost, sloužící 

k vytvoření rovnosti, ne však bratrství. (…) I když se to zdá těžké a odvážné, 

ptejme se tváří v tvář každému bližnímu: Jak by se k tomuto člověku chovala 

jeho matka? Tato myšlenka nám pomůže chápat Boží srdce a žít podle něj.“[4] 

 

Letizia Magri 

 

 

[1] Viz. Iz 66,13. 

[2] Dietrich Bonhoefer, 23.1.1938, in La fragilità del male, raccolta di scritti 

inediti, Piemme, 2015. Vlastní překlad z italštiny. 

[3] Viz. Mt 5,7. 

[4] C.  Lubich, Parola di Vita novembre 2000, in eadem, Parole di Vita, a cura 

di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), v češtině 

v časopise Nové město 11/2000, str. 15. 
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