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LISTOPAD 2009
Bratři a sestry!
zdravím Vás všechny zase prostřednictvím nového čísla farního časopisu.
V měsíci listopadu si připomínáme
ipomínáme nejprve všechny svaté a pak také naše zem
zemřelé. Obojí
je důležité pro náš život. Světci jsou pro nás výzvou k proměně života, k jeho povznesení.
Málokdo přemýšlí o tom jak se stát lepším, je to však potřeba.
eba. Nedávno jsem byl s dětmi
na několikadenním pobytu v diecézním středisku v Ktiši. Vyráběli
ěli jsme draky a pak je
pouštěli. Když zafoukal vítr, nebo se s drakem běželo,
želo, vznesl se. I my pot
potřebujeme vanutí
Ducha pro svůj život, pohyb který by nás povznesl. Ducha čerpáme
erpáme pravidelnou četbou
Písma svatého, rozjímáním a modlitbou, pohybem je pro nás účast
čast na církevních akcích –
bohoslužbách,
biblických
hodinách,
společenstvích, duchovních cvičeních,
apod. O dvou takových akcích jsou články
v naše časopise, snad nás budou
inspirovat.
Vzpomínka na zemřelé nám připomíná, že
pouto lásky není smrtí přerváno, že naše
vztahy dál pokračují. Prohlubujme
láskyplnou vzpomínkou a modlitbou naše
vztahy k zemřelým příbuzným i k lidem
vzdálenějším a snažme se uvědomit si, že
smrti se nemusíme bát, že bude velkým
shledáním s Bohem i svými drahými.

P. Pavel

Přátelé,
v podzimních měsících si můžeme postavit před sebe vícero úkolů,
které souvisí s tímto obdobím. Podzim je krásným obdobím
aše starší bratry a sestry ve farnosti.
připomínajícím stáří. Proto bychom se měli soustředit na naše
Bylo by třeba je častěji navštívit, darovat jim nějakou maličkost, udělat
ělat si na nně čas. Pomoci
jim najít ve stáří štěstí.
1. podzimní úkol: navštěvovat starší bratry a sestry
Navštívit můžeme i Domov pro seniory, např. i v době kdy je zde bohoslužba. Nebo
zorganizovat pro ně setkání – např. na faře s malým pohoštěním.
2. podzimní úkol: studium
Dlouhé večery přímo vybízí k četbě.. Papež nás vybízí, abychom zlepšili své znalosti
v oblasti víry, vypůjčte si tedy nějakou knihu z farní knihovny. Rozšiřte
řte své vvědomosti o bibli,
o víře či morálce!
3. podzimní úkol: modlitba za kněze
Modlete se v tomto roce zaměřeném na kněžství za kněze.
ze. Použít m
můžete i následující
modlitbu:
Dobrý Otče, přijmi naše prosby za naše duchovní
chovní otce, pronikni jejich srdce milostí
Ducha svatého, opravdovostí a láskou, aby se ti stále více podobali. A
Ať posvěcují
sebe i nás, ať nás vedou k tobě, ať vždy u nás naleznou pomoc a pochopení.
4. podzimní úkol: modlitba za zemřelé
V tomto měsíci více než kdy jindy pamatujeme na své příbuzné
íbuzné a známé, kte
kteří nás
předešli na věčnost. Navštivme tedy hřbitov, projděme se po něm,
m, nebo nněkde v přírodě, a
s láskou mysleme na ty, kteří nás předešli na věčnost.
5. podzimní úkol: pomysleme na konečnost všeho
Kdy jindy bychom také měli více myslet na konečnost světa,
ta, svého života a života
lidí kolem nás, na pomíjivost věcí. Nejde o to, že bychom se měli
li nad tím vším trápit, práv
právě
naopak, měli bychom si všeho vážit, neboť všechno kolem nás pomine.
Měli bychom se učit také všeho se vzdávat. Nezapomeňme,
me, že u Pána všechno dobré
ztracené nalezneme!
Konečnost všeho nás také vede k tomu, abychom usilovali o to, co nepomíjí. Všechny
naše úspěchy i nezdary mají relativní platnost, důležité je jak to vidí Bůh.
ůh. P
Přetrvá snaha lásky,
byť se nám třeba nepodaří to, oč jsme usilovali. A naopak neobstojí to, co jsme budovali jen
naoko, aby to druzí viděli a my se mohli cítit dobří.
A nakonec snažme se připravit
ipravit i na svou smrt. Tím, že se už nyní budeme uučit
vzdávat se sami sebe a s důvěrou se vkládat do rukou Božích.

V sobotu ráno jsem se probudil a měl jsem v sobě jakousi nepochopitelnou touhu.
Tato touha by se dala přirovnat obrovské žízni. Nebyla to však žízeň normální, která se dá
celkem jednoduchým způsobem odstranit, nýbrž žízeň duchovní. Když jsem tento pocit sdělil
Otci Pavlovi, odpověděl mi, že se v Budějovicích koná oblastní setkání charismatické obnovy.
Neváhal jsem tedy a přemluvil jsem svou sestru v Kristu Jarku Vondrkovou a vyrazili jsme.
Setkání se konalo v Českých Budějovicích
v budově konzervatoře. Účastnilo se ho asi sto převážně
mladých lidí ze všech koutů diecéze, nejvíce ze Sušice
a Českých Budějovic. Program byl opravdu nabitý.
Ráno v devět hodin jsme začali společně se skupinou,
která doprovázela velmi krásné a melodické písně na
rytmické nástroje. Poté přistoupil hlavní host programu
karmelitán P. Serafim Jan Smejkal, OCarm,
Téma jeho dopolední přednášky bylo „ druhé obrácení“.
V této přednášce velmi výstižně popsal, co toto
znamená, že to není jen fakt, že přijmeme křest, ale definoval tento význam vyprávěním
příběhu z Bible, kdy Ježíš v synagóze dočetl Izaijášovo proroctví a židé na něj upřeli svůj
pohled. Tento pohled nebyl nijak normální, protože jinak by se o něm Bible nezmiňovala.
Jako druhý příběh podkládající jeho slova uvedl akt, kdy Ježíš přišel za Janem Křtitelem a Jan
Křtitel „spatřil Ježíše, jak jde k němu“. Páter toto spatření Janovo nebo upřený pohled Židů
považoval ve své úvaze jako nutný předpoklad k tomu, abychom toto „ druhé obrácení“
prožili také my ve vlastním životě.
Po přednášce následovalo rozdělení do osmi malých skupinek čítajících asi osm
členů. My s Jarkou jsme byli zařazeni do skupinky číslo 6. Nejdříve jsme se představili, pak
jsme uvedli jak pracuje naše společenství, kdy a za jakých podmínek se scházíme a nakonec
jsme uváděli , co vidíme jako palčivý problém právě v našem společenství. Vydedukovali
jsme, že by se měly skupinky z různých farností navzájem podporovat nejen modlitbou, ale i
navštěvováním mezi sebou, protože některé společenství je slabší, je tam méně členů a
některé zase naopak žije více. Dále byl vyřčen velký
význam ekumenických setkání.
Následovala mše sv., kterou jsem velmi silně prožil,
kde mi zaujalo kázání, ve kterém zdůrazňoval Páter
fakt, že Bůh zná naše srdce dokonale, a že přetvářku
můžeme praktikovat pouze zde na zemi, mezi
smrtelníky, což ledacos vypovídá.
Akce se mi velice líbila, doporučuji, aby na
tyto setkání jezdili i ostatní farníci. Můžete zde
nalézt nové přátele a dovědět se hodně nových věcí.
V neposlední řadě jsou tyto akce velice nabíjející a
povzbudivé.
Jakub Novotný

Za slunného prvního říjnového dne nastoupila
jsem spolu s dcerou k třídenní duchovní obnově a
načerpání odpočinku v duchovním centru ve Vranově u
Brna - nachází se uprostřed krásné přírody, 12 km
severně od Brna na Mariánském poutním místě, jehož
historie sahá do 13. století.
Dům je rekontrukcí původního paulánského
kláštera z poloviny 17. století; spolu se svatyní Panny
Marie jej postavila knížata z Lichtensteinu.
Z nápisu u vchodu do kostela:
˝Dům tento v středu světa stojí a souhvězdí všech hvězd svítí k tomuto prahu,
kdo
nevěří, ať si to jen změří. Zde nastup, poutníče, svou poklidnější dráhu˝.
Naše skupina čítala 20 účastníků. Program vedl bývalý vojenský kaplan působící
dříve v zahraničních misích - Páter Holík.
Téma k současné roční době velice zvláštní, ˝Velikonoce v říjnu˝, neméně i prožívání
Svatého týdne od Květné neděle, Zeleného čtvrtku, Velkého pátku, Bílé soboty a Vzkříšení.
Doprovod církevní hudbou zajišťoval primář MUDr. Snížek. Páter Holík poskytoval
svátost smíření a soukromé rozhovory.
Naše dojmy jsou hluboké a nezapomenutelné.
Do svého zavazadla jsem uložila a pro Vás, farníky, opět vybalila duchovní dárek modlitbu Sv. Františka z Asissi, kterou jsem převedla do množného čísla.
Anna Mášová, Kaplice
PANE,
Udělej z nás nástroj svého pokoje,
abychom přinášeli
Lásku - kde je nenávist
Odpuštění - kde je urážka
Jednotu - kde je nesvornost
Víru - kde je pochybnost
Pravdu - kde je blud
Naději - kde je zoufalství
Radost - kde je smutek
Pomoz nám, abychom netoužili
Po útěše - ale těšili
Po porozumění - ale rozuměli
Po lásce - ale milovali
Vždyť
Kdo dává - ten dostane
Kdo odpouští - tomu se odpustí
Kdo umírá - vstane k životu.

V ten večer, Pane, před svým utrpením
Jsi apoštolům velký příslib dal
Že neopustíš zem a budeš s námi
Do konce světa ve své církvi dál
Duch Svatý velký div ten uskuteční
Když v srdce věrných Tvých se rozlije
Tak, jako předtím stvořil Tvoje tělo
Svou Božskou mocí z Panny Marie
A žiješ stále ve svých učednících
V těch, kteří s touhou přijímají křest
Apoštol píše: "Nepatříme sobě,
Žije v nás Kristus, dělejte mu čest!"
V nich milován Jsi byl i nenáviděn
Zrazován, souzen, před vladaři stál
Však brány pekel církev nepřemohou
A Ty v ní kráčíš dějinami dál
Ve Františkovi chudém zpíváš chvály
Ve Foucaldovi žiješ na poušti
Ve Vincencovi sloužíš ubožákům
Pro Tebe Jílek vrahům odpouští
Zem posvěcuješ modlitbami mnichů
Tvé ruce v rukou kněží ožijí
V nevinných duších usmiřuješ hříchy
A ve všech ctíš svou Matku Marii.

(jak je důležité děkovat Bohu)

Když jsem byl malým hochem, babička mi učila: „ Vždy, když dosáhneš svého,
důrazným způsobem poděkuj. Je to slušnost. Lidé, kteří neděkují, jsou hrubí a panovační,
nemají přátele a nikdy se nebudou mít dobře.“ O závěru této poučky by se zvláště v poslední
době dalo dlouhou dobu polemizovat, ale o tom v nynější úvaze psát nechci.
Jak jsem vyrůstal, musel jsem dát postupem času babičce čím dál více za pravdu.
Lidé, pro které jsem něco udělal a neslyšel jsem od nich ono hlasité „děkuji“ mi přišli velice
divní, nepřístupní a jako by je něco v životě velice naštvalo. Absence tohoto miniaturního
znaku lidské vděčnosti předznamenávala i další nedostatky v celkovém projevu jejich
osobnosti. Často slýchávám rady, abych se s těmito lidmi tedy vůbec nebavil. V samotném
důsledku je to ovšem vyloučeno, protože jsem z vlastní zkušenosti pochopil, že lidé, kteří
neděkují, jsou pyšní a většinou postavením v dané společnosti výše než já (laicky řečeno:
„dělají šéfy“), a proto je s nimi rozmluva krajně nepříjemná avšak nutná.
Abych nebyl na určitých místech opět kritizován za svůj pesimismus, musím říct, že
existují lidé, kteří své postavení světí velice zásadovým dodržováním morálních předpisů, činí
vyjímky, které potvrzují pravidlo.
Kompendium sociální nauky církve o tomto píše: „ Mezi zásadami a hodnotami
nepochybně existuje vzájemný vztah: společenské hodnoty jsou výrazem vážnosti ocenění
těch aspektů dobra, k jejichž uskutečňování jsou zaměřeny zásady, nabízející se jako
orientační body k vhodnému uspořádání společenského života a k jeho řádnému vedení.“
Tato věta tedy říká, že čím výše je člověk ve společnosti postavený, tím více by měl
respektovat morální pravidla.
Do nedávné doby jsem k Nejvyššímu přistupoval v modlitbách většinou s prosbami.
Prosil jsem o všechno možné, a když jsem to dostal, prosil jsem o další. Najednou se cosi
v mém životě zastavilo a můj duch začal drsným způsobem klopýtat. Ptal jsem se proto Boha
na důvod této vnitřní zátěže a dlouho jsem nedostával odpověď. Až teprve nedávno jsem se
zastavil a sám od sebe jsem řekl své hlasité: „ Děkuji!“. Od té doby se cosi zase dalo do
pohybu. Modlitba se u mne stala dlouhým a velmi dobře prožívaným dialogem a nemodlím se
už jen proto, abych něco dostal a aby bylo něco po mém, ale modlím se především proto,
abych Bohu poděkoval za to, co pro mne všechno za ten den a za celý život učinil.
Věřící člověk je u Boha postavený velice vysoko, jak říká žalmista: „ Co je člověk, že
na něho myslíš, co je smrtelník, že se o něho staráš? Učinils ho jen o málo menším, než jsou
andělé, ověnčils ho ctí a slávou, dals mu vládnout nad dílem svých rukou, položils mu
k nohám všechno“ (Žl 8,5-7). Už jen z tohoto důvodu by měl na prvním místě své promluvy
věřící děkovat za věci, které jsou mu příjemné, ale i za věci, které nechápe, jsou nepříjemné.
Tento čin je v zásadě ten nejsprávnější, protože každá, i ta nejnepříjemnější věc se v Boží režii
může obrátit a obrátí ve výrazné posílení duchovního základu člověka. Jak říká filosof
Friedrich Nietzche: „ Co tě nezabije, to tě posílí.“
Nerad bych, aby tato úvaha vyzněla jako nějaké přílišné moralizování lidské
společnosti, které mi nepřísluší. Chtěl jsem uvést příměry, jak by nás také mohl brát Bůh, když
mu řádně a hlasitě nepoděkujeme.
Jakub Novotný, Kaplice-fara

Na počátku listopadu častěji navštěvujeme
hřbitovy a vzpomínáme na blízké zemřelé.
Klademe si otázky týkající se smyslu života a pokojné
smrti. V čem vlastně tkví ono tajemství naplněného,
smysluplného života? Odpověď můžeme najít v životě
svatých mužů a žen, kteří svůj život zasvětili Bohu a
žili ho v lásce k bližním. Příkladem nám může být
Sv.Jozef Damien De Veuster, otec malomocných.
Tento vlámský katolický kněz zasvětil svůj život
pomoci malomocným na ostrově Molokai na Havaji.
11.října 2009 byl papežem Benediktem XVI.
svatořečen.
Tajemství smrti nám poodkrývá Dalajláma, který říká:
„Smrt je přirozená součást života, všichni jí budeme
muset dříve či později stanout tváří v tvář.Chceme-li
umřít dobře, musíme se naučit, jak dobře žít. Doufáme-li v pokojnou smrt, musíme ve své
mysli i ve svém způsobu života pěstovat mír.“
A Chalíl Džibrán ústy proroka Mustafy k nám promlouvá:
„Chtěli byste poznat tajemství smrti…
Ale jak je můžete najít, když je nehledáte v srdci života?
Sova, jejíž oči přizpůsobené noci jsou ve dne slepé, nemůže odhalit tajemství světla.
Chcete-li opravdu spatřit ducha smrti, otevřete dokořán své srdce tělu života.
Neboť život a smrt jsou jedno, stejně jako jsou jedno řeka a moře…
Vaše tichá znalost onoho světa spočívá v hlubinách vašich nadějí a přání.
A jako semena snící pod sněhem sní i vaše srdce o jaru.
Důvěřujte těmto snům, protože v nich se skrývá brána k věčnosti.
Váš strach před smrtí je jen rozechvěním pastýře, když stojí před králem, který ho má
poctít tím, že naň vloží svou ruku. Což se pastýř pod povrchem svého rozechvění neraduje,
že bude nosit znamení krále? A neuvědomuje si tím ještě více své rozechvění?
Neboť co jiného jest zemřít něž stanout nahý ve větru a rozplynout se v slunci?
A co je to dodýchat, než osvobodit dech od jeho neklidných vdechů a výdechů,
aby se mohl vznést, rozpínat a nezatížen hledat Boha?
Jen když se napijete z řeky ticha, budete opravdu zpívat.
A až dosáhnete vrcholu hory, teprve pak začnete skutečně stoupat.
A až si země učiní nárok na vaše údy, teprve pak budete opravdu tančit.“
Sv. Monika, když umírala, pravila svým synům: „Pochovejte toto tělo kdekoliv a nestarejte
se příliš o ně. Jen o to vás prosím: vzpomeňte na mne u oltáře Páně, kdekoliv budete.“
Plně souhlasím se rčením: Nedávejme si květiny až na hroby, ale dávejme si je již za
života… Naplňme svůj život láskou k Bohu, která se projevuje láskou k bližnímu.
Milena Voldřichová, Prachatice

V letošním roce připadlo výročí 230 let od postavení
prvního kostela v Pohoří na Šumavě. Byla to vlastně
dřevěná kaple, která byla v roce 1779 v Pohoří postavena. Kamenný kostel byl postaven až v letech 17831791. K tomuto výročí se zde konala v sobotu 5. září
poutní mše sv.- především německých rodáků.

Před mší sv.
se konala
od 16.30 pietní
vzpomínka
na padlé ve
válkách u obnoveného
památníku
Zde
promluvili
starostové z Pohorské Vsi a z rakouského Sandlu. Požehnání
a modlitbu u památníku vedl P. Josef Prokeš z Českých
Budějovic, který též předsedal eucharistické bohoslužbě.
Účastníci poutě s četnými korouhvemi a kroji se pak přesunuli

do pobořeného kostela, respektive do zachovalého presbytáře, kde od 17h začala mše sv.

Kromě Josefa Prokeše sloužil u oltářee jáhen Neugswandtner. Bohoslužbu doprovázel
chrámový sbor ze Sandlu a Karlstiftu.
P. Pavel se bohužel nemohl zúčastnit, protože byl v této době na dovolené a z rakouské strany
byl o akci informován až příliš pozdě.
Doufáme, že podobných setkání bude více. Rodáci z Rakouska
přispěli na vybudování věžičky, jíž vidíte na snímku dole.
V letošním roce bude dokončena rekonstrukce střešní krytiny.
P. Altmann z Rakouska, který se o kostel velmi zasazuje,
má v úmyslu nechat sponzorsky u rakouského truhláře udělat
okna a dveře, pak by bylo možné kostelík vzniklý z původního
presbytáře zavírat – alespoň proto aby při bohoslužbách nebyl
průvan.
Další setkání v tomto kostelíku bude zřejmě 26.12., ale
zřejmě se bude týkat především německy mluvících poutníků.
Česká bohoslužba se zde plánuje až na velikonoční pondělí
příštího roku.

Z HISTORIE:
K určitému
itému prvotnímu osídlení zdejšího divokého
a nedostupného území se rozhodl nejprve hrab
hrabě
Filip Emanuel Buquoy, když nechal v nedalekých
Šancích vybudovat v roce 1693 skelnou hu
huť.
Vlastní Pohoří začalo
alo vznikat podél silnice do
Freistadtu
dtu až roku 1758, kdy se tu za
začala stavět
na dominikální půdě první obydlí. Nová osada se
rozvíjela poměrně dynamicky, takže o čtyřicet let
později čítala
ítala už 68 domů se 116 usazenými
rodinami. Pohoří mělo i svá předměstí, která byla zprvu označována
ována souhrn
souhrne Neu-Puchers
(Nové Pohoří). Obec proslula malbou obrázků na sklo s náboženskými motivy. V roce 1779
byla postavena dřevěná kaple. Kostel Panny Marie Dobré rady je pozdn
pozdně barokní, postaven
Josefem Janem Buquoyem v letech 1783-91.. Jednalo se o kostel jedn
jednolodní s pravoúhle
zakončeným presbytářem, se sakristií v ose kostela na východní straně a s hranolovitou věží
nad západním průčelím kostela. V r. 1994 byl naprosto zdevastovaný. V roce 1999 se na
chrámovou loď zřítila věž. Roku 1930 mělo Pohoří bez přidružených
žených částí 60 domů a 277
obyvatel.

S nápadem uspořádat Farní den – tedy, den s bohoslužbou, přednáškou
ednáškou i zábavou pro všechny
naše farnosti, přišla jedna sestra z Malont. Nápad se uskutečnil v neděli
ěli 20.9. kdy se lidé z většiny našich farností sjeli do Kaplice na společnou mši sv., které předsedal
edsedal P. Martin Sedlo
Sedloň z
misijního řádu Oblátů, který měl také promluvu. Po mši sv. přišli
išli zvláště přespolní na malé

občerstvení na faře, které se konalo
jak ve farním sále, tak na farním
dvoře. Díky všem kteří se podíleli
na přípravě, zvláště Jarce Vondrkové
a Gábině Pechové.

Po malém obč
občerstvení jsme se
přesunuli
esunuli do sálu restaurace Slovan
kde jsem zahájil spole
společný oběd
modlitbou. Ob
Obědů bylo vydáno 70.
(včetně členům
lenům kapely)

Po kávě nastala chvíle pro soutěž mezi farnostmi. Jejich zástupci měli
ěli zodpov
zodpovědět víc jak 10
otázek -jsou uvedeny také v tomto časopise. Nejúspěšnější
jší byli zástupci farnosti Blansko
jíž reprezentovali Jakub s Jirkou a David, kteří tam často jezdí, ač patří
ří do Kaplické farnosti.

Kolem 15. hodiny byl čas na přednášku P. Martina. Hovořil
il církvi, o správném sebev
sebevědomí
pokřtěných a pustil se i do debaty s lidmi o tématu jak vlastně vzniká zlo ve spole
společnosti.
Nakonec se chopil kytary a zazpíval nám několik
kolik hezkých písní, které sám složil a jejichž
texty se týkaly aktuálních témat současnosti.

K celému odpolednímu programu hrála kapela L. Kozlíka. Bylo možné si také zatancovat,
což bylo hojně využito. Jinak byla příležitost si popovídat s farníky ze sousedních farností,
seznámit se a pobavit se s nimi. Nálada byla vynikající. Díky pečovatelce
ovatelce Jaroslav
Jaroslavě
Králové a pomocníků se programu mohla účastnit i paní Stejskalová z Domova pro seniory,
která je upoutána na vozík a také další obyvatel zmíněného Domova.

Zábavou (jež také spojuje) je kromě tance i soutěž. Tentokrát šlo o čistě zábavnou sout
soutěž,
kterou moderoval Jakub Novotný. Každý stůl měl soutěžit o nejvtipnější
ější odpov
odpověď na otázky
co nelze na určitých místech dělat.

Závěr programu patřil rockovému muzikálu: „Příběh nezištné
lásky“ což byly hudebně i scénicky ztvárněné dějiny spásy.

Ještě před samotným muzikálem
se představili všichni zpěváci
(mimochodem všichni s krásnými
hlasy) při zpěvu různých rockových písní.

Autorem muzikálu je P. Vav
Vavřinec Skýpala (na snímku vpravo)
kněz působící
ůsobící v Kašper. Horách
bývalý profesionální muzi
muzikant.

Muzikál za
začal příběhem o
prvotním hhříchu a pak pokračoval
oval zvě
zvěstováním P. Marii
a scénami z Ježíšova života.
Na obr. setkání s Magdalenou.

Muzikál shlédlo a vyslechlo asi 30 posluchačů - mladí i starší. Všem se moc líbil. Mnozí
z něj měli velmi silný duchovní zážitek. Děkujeme P. Vavřincovi
incovi i všem zp
zpěvákům!

V pondělí 28. září se vydalo 16 poutníků z našich farností do Staré Boleslavi, aby se setkali
s papežem Benediktem XVI., který byl v naší zemi na pastorační návštěvě. Spolu s P. Pavlem
se přidali k soběnovským do autobusu a do Boleslavi dorazili ráno před 7. hod. Po 25 min.
chůze se včlenili do 60 ti tisícového zástupu křesťanů, kteří s nadšením očekávali Sv. Otce.

Papež projížděl shromážděním ve svém proskleném „papamobilu“, aby ho mohlo spatřit
co nejvíce lidí. Jeho pokorný a dobrosrdečný pohled velmi sbližoval a povzbuzoval. Bohoslužba ve Staré Boleslavi byla koncipována se zaměřením na mládež. Tomu odpovídala i hudební
stránka mše sv. Papež mladým na závěr řekl: žijte svou víru s radostí a nadšením, kéž rostete

v jednotě mezi sebou a s Kristem. Během zpáteční cesty papež vytyčil 3 nejdůležitější úkoly
naší církve: 1. Vést intelektuální dialog mezi věřícími a nevěřícími. 2. Důraz je třeba klást
na vzdělání a výchovu. 3. Charita má významný úkol, který spočívá v její službě druhým.

ilým ruchem - připravovala
V sobotu 26. září ožilo prostranství před kostelem v Pohorské Vsi čilým
se poutní slavnost připomínající
ipomínající vybudování místního kostela a také jeho patrona sv. Linharta
Linharta.
Již podruhé se takto setkáváme při posezení, bohoslužbě i kultuře.
e. Setkání se dděje díky občan.
sdružení Terezie. Ženy z obce připravily velmi chutné občerstvení – i tento salámový dort.

Setkáváme se zde také s německy mluvícími rodáky. Spolu
lu se starostou obce Ji
Jiřím Křiklavou
jsme si připili na dobré vztahy. Rodáci nám vyprávěli o událostech z historie a ukazovali foto
fotografie, které ukazovaly jak vypadala některá místa za minulých časů. V hezké atmosféře jsme
si mohli popovídat a prostě pobýt spolu.

Pro děti byl připraven zábavný program, který
zpestřil kouzelník. Po bohoslužbě následoval ještě
další blok her pro děti, zajištěný Obecním úřadem.

Hudbu přii následující bohoslužb
bohoslužbě a pak
po ní přii malém koncertu zajišťoval
soubor RITORNELO

Od 14h začala mše svatá jíž předsedal P. Pavel. Do němčiny překládal
ekládal Leo Schwarz.V kázání
byl připomenut život sv. Linharta - Podle legendy se na počátku
átku 6. století usadil jako
poustevník v chatrči v tehdejším Nobiliaku ve Francii.
i. Leonardova cela v lese se stala cílem
mnoha zoufalých a hledajících radu, kteříí uctívali Leonarda už za života jako sv
světce. Měl
zvláštní náklonnost k zajatcům mnohým z nich zprostředkoval
edkoval svobodu, protože m
měl dobré
vztahy s králem. Mnozí zajatci, kteří vyvolávali v žalářii Leonardovo jméno, prý byli okamžit
okamžitě
vysvobozeni ze svých pout a ty potom přinesli
inesli poustevníkovi. Z Leonardovy cely se v pr
průběhu
doby vyvinul klášter a dodnes je jeho hrob v tomto klášteře hojně navště
navštěvovaným poutním
místem. I nám příklad sv. Linharta může pomoci k osvobození z různých
zných
otroctví a spoutanosti. Ticho a pobyt v přírodě pomohl Linhartovi
osvobodit sebe sama, a navíc mu dal schopnost pomáhat těm, kdo
také potřebovali. Linhartovi pomohla známost s králem. I my se známe
s králem králů – Kristem a čím máme k němu hlubší vztah, tím je více
svobody získáme. Nakonec P. Pavel citoval příběh starého strážce
pramenů v jednom horském městě. Toho městská rada propustila jako
přebytečného. Důsledky se brzy projevily – všechny prameny a říčky
se zakalily a brzy se na nich udělal šlem. Městečko přestalo
estalo prosperovat
a přišlo o turisty. Až si někdo vzpomněl na strážce pramenů, který
byl urychleně povolán aby všechny vodní toky zase čistil a udržoval.
Nepotřebuje i naše duše tohoto strážce pramenů-ticho,pravdu, Krista?

Součástí
ástí poutního programu byl nohejbalový zápas o pohár sv. Linharta. Ve
Večer se pak
konala ještě zábava. Zavedení poutě přineslo
ineslo do obce oživení a doufáme, že i nněco duchovního.

Charitativní téma
BIBLE PRO UGANDU
29. neděle v mezidobí byla zároveň ˝nedělí misijní˝, protože výtěžek sbírky bude patřit
zemím, které nejvíce potřebují pomoc - pomoc materiální, ale také duchovní. Česká biblická
společnost se stará o zprostředkování
poznatků a zkušeností lidí s Bohem tím, že
překládá Bible do jazyků, právě těch
nejchudších a nejpotřebnějších zemí světa,
aby ji misionáři, kteří tam již pracují, mohli
používat k evangelizaci. V tomto roce se
pracuje na překladu do jazyků používaných v
rovníkové Africe - v Ugandě a při vaší větší
štědrosti i v Tanzánii a Zambii.
Jistě každý z vás už viděl nějaké
dokumentární či cestopisné filmy z afrických
ze- mí, přesto bych vám chtěla přiblížit některé údaje o africké Ugandě. Především je to země
stále zelená a krásná, se spoustou řek, jezer, hor, cizokrajného ovoce a exotických zvířat.
Winston Churchil ji kdysi nazval ˝perlou Afriky˝. Má také několik celosvětových prvenství,
která by vám ale radost nepůsobila. Např.: je zemí s nej- vyšším počtem rodících se dětí, ale
také s nejnižším věkovým průměrem (15 let). Je to způsobeno tím, že velká část střední
generace zemřela na AIDS a každodenním umíráním na další tropické nemoci a podvýživu.
Lékařská péče je pro ně často ne dostupná pro vzdálenost a chudobu, protože si ji musí lidé
sami hradit. Přesto se díky církevní a vládní kampani situace s onemocněním AIDS velmi
zlepšila. Z původních 30-40% nakažených je to nyní asi jen 6% obyvatel.

Za zmínku také stojí rodinný život obyvatel. Přes to, že v Ugandě v podstatě
neexistuje sociální systém, nebo snad právě proto, existují tam velká rodinná společenství.
Každá rodina má v průměru 6-7 vlastních dětí. Pokud jeden a často i oba rodiče zemřou,
rozdělí si jejich děti příbuzní a vezmou je k sobě domů a vychovávají je jako své vlastní. A tak
se stane, že taková rodina čítá 10-20 dětí. Při 50% nezaměstnanosti a ručním obděláváním polí
těch, kteří práci mají, činí měsíční příjmy rodiny v přepočtu asi 300,- Kč. Z těchto peněz musí
rodina uživit své i ˝adoptované˝ děti a platit školné. Proto do školy může chodit jedno – dvě

Charitativní téma
děti a ostatní musí pomáhat na poli a nosit vodu, což je při vzdálenosti vodního zdroje práce
na několik hodin denně.
Proto je velmi překvapivé a krásné, že lidé v Ugandě jsou přes všechnu chudobu a
nemoci šťastné a přes všechny starosti nesou v sobě naději.
A my máme možnost naplnit jejich naději tím, že finančně podpoříme projekty České
biblické společnosti. V letošním roce jsou zaměřené na překlad Bible do nejpočetněji
zastoupených jazyků v rovníkové Africe v zemích Uganda, Gabun, Burkina, Faso a v případě
většího výtěžku sbírek také v Zambii a Tanzánii.
Sbírka nazvaná ˝Dny Bible 2009˝ se uskuteční v neděli 15. 11. 2009. Věřím, že
nezapomeneme a podle svých možností přispějeme, aby se Boží slovo mohlo dále šířit po
celém světě.
Růžena Otová dle materiálu České biblické společnosti

Stěžejní činnost fondu Lumen Christi je
podpora křesťanské zvukové knihovny se
zasílatelskou službou. Knihovna slouží nevidomým a
těžce zrakově postiženým už více než 17 let, její fond
obsahuje stovky titulů a každý měsíc je o dva až čtyři
nové tituly rozšiřován. V současné době knihovnu
spravuje Katolická teologická fakulta UK v Praze.
Zvukové knihy jsou nahrané na běžných audiokazetách. Jeden titul zabírá obvykle 4-6, ale
někdy také 10 kazet, které se postiženým čtenářům z celé České republiky posílají poštou.
kazety se posílají ve zvláštních koženkových pouzdrech, která i úplně nevidomým umožňují
zásilky vracet bez cizí pomoci. Ročně knihovna takto půjčuje kolem 5 tisíc titulů, což je asi 20
tisíc kazet. Každý rok knihovna také nechá načíst a rozmnoží okolo 40 nových titulů, tedy
významnou část knižní produkce křesťanských vydavatelství.
Již delší dobu knihovna vyrábí všechny nové tituly v digitální formě (soubory ve
formátu mp3) a v současné době probíhá úplná digitalizace staré části fondu. V nejbližší době
si tedy postižení budou moci knihy půjčovat nejen na kazetách, ale i ve formě digitálních
nahrávek, které si budou moci například stáhnout z internetu. Zda knihovna bude půjčovat
knihy i na CD, a v jakém formátu tato CD případně budou, nebylo zatím rozhodnuto. Způsobů
jak nevidomým a těžce zrakově postiženým poskytnout digitální nahrávky z fondu knihovny
je celá řada, záleží to zejména na technickém vybavení „čtenářů“ což jsou často lidé
v pokročilém věku. Až se mezi postiženými rozšíří mobilní telefony třetí generace, tak jim
knihovna bude moci vybrané tituly například odeslat přímo do telefonu, který bude sloužit
zároveň jako audiopřehrávač.
Nadační fond Lumen Christi neslouží jen nevidomým, ale i těm, kterým zrak zeslábl například
kvůli věku. Pokud máte ve svém okolí někoho podobně postiženého nebo nemocného, kdo by
mohl mít zájem o křesťanskou literaturu na kazetách, kontaktujte, prosím, Lumen Christi, Box
57, 253 01 Hostivice, telefon 220 980 820. Pokud chcete přispět na provoz zvukové knihovny
pro nevidomé zde je číslo účtu: 504 019 0008/4000

Oznámení
V uplynulém období se konaly dvě sbírky na charitativní účely:

Kaplice
Omlenice
Blansko
D.Dvořiště/Rychnov n.M.
Malonty
Rožmitál n. Š.

18.10. na misie
2781,- Kč
1765,5 Kč
220,- Kč
489,- Kč
557,- Kč
100,- Kč

1.11. na Charitu
1562,- Kč
223,- Kč
250,- Kč
338,- Kč
359,- Kč
290,- Kč

Sbírky byly po zaokrouhlení odeslány na příslušný účet biskupství a Charity. Jménem potřebných děkujeme: Pán Bůh vám tyto dary odplať!
 Z DOPISU NÁRODNÍHO ŘEDITELE papežských misijních děl:
Chtěl bych vám ze srdce poděkovat a ocenit vaši lásku pro misie. Za loňský rok jste věnovali
téměř 30 miliónů Kč. Svými dary pomáháte stavět a opravovat kostely, řeholní domy a
bohoslovecké semináře, školy a formační centra, nemocnice i sirotčince. Podporujete též
pestrou škálu život zachraňujících, katechetických, vzdělávacích, sociálních a léčebných
programů. Přispěli jsme na bohoslovce do 17 seminářů, podpořili téměř 200 tis. chudých dětí.
 Z DOPISU ŘEDITELKY A PREZIDENTA DIECÉZNÍ CHARITY:
Při loňské sbírce bylo vybráno celkem 595 722 Kč. Děkujeme! Tato pomoc byla použita
v Malenicích, Písku, Českých Budějovicích, Veselí nad Lužnicí. Na projekty pečovatelské
služby, pro matky s dětmi, projekty pro seniory a zdravotně postižené, cizince, humanitární a
rozvojovou pomoc v Zimbabwe a Bělorusku.
Současná sbírka bude použita i k pomoci lidem po povodni v červenci na Sušicku,
Prachaticku, Strakonicku. Finančně jsme již podpořili 162 domácností.

Profil svştce mşsíce:
Dne 30. listopadu má svátek apoštol Ondřej.
Pocházel z Betsaidy v Galileji a žil se svým bratrem Šimonem, pozdějším apoštolem
Petrem.Podle tradice působil v Malé Asii a pak v Řecku, kde byl v Patrasu odsouzen na smrt
ukřižováním. Úcta Sv. Ondřeje byla ve středověku velmi rozšířená. V Anglii mu bylo
zasvěceno přes 700 kostelů, v Římě mu postavili posvátný chrám S. Andrea della Valle, na
které je druhá největší kopule na světě. I v našich farnostech máme kostel zasvěcený Sv.
Ondřeji, a to v Rychnově nad Malší.
Marie Mazancová

Humor
Dva učitelé církevní školy přišli o přestávce do sborovny. "Tak jsem si dneska ve třídě
připadal jako na setkání charizmatiků," prohodil jeden. "Jak to myslíš?" podivil se druhý.
"Ale, jenom jsem přišel oznámit, že jim odpadá zbytek výuky." "No a co to má společného s
charizmatiky?" "Následoval jásot a ruce zvednuté nad hlavou."
Nově vysvěcený biskup vizitoval farnosti. Jelikož se o něm rozneslo, že má rád vepřová játra,
čekal ho na každé faře oběd, kde hlavní chod tvořila vepřová játra. Při páté vizitaci si pan
biskup posteskl: „Dodnes jsem litoval toho chudáka Prométhea, ale teď víc lituji toho orla.“
Po křtu říká kněz rodičům dítěte: „Vaše miminko se drželo velmi statečně, ani nezaplakalo.“
„Není divu, celý týden jsme to trénovali s kropící konvičkou.“

KíÙovka
1

2

3

4

5

1. Velká postava Starého zákona
2. Malý prorok
3. Žena, která vyzvídala na Samsonovi
4. Babička sv.Václava
5. Židovský národ
6. Muž, který uzdravil slepého otce
7. Zločinec propuštěný místo Ježíše
8. Syn krále Davida

6

7

8

Z farní matriky:
Kaplice:

Malonty:

Křty:

Pohřby:

Pohřby:

4.10. Sebastian Kriesche

25.10. Marie Kováčová

2.10. Josef Glaser

10.10. Kateřina Jedličková
10.10. Viktorie Compelová
31.10. Emílie Bělohradová
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
Smrt není jen tečkou, ale i dvojtečkou. Smrt není jen vykřičník, ale i otazník.
Josef Doubrava, Mozaika sebevýchovy, 103/

Víra nás činí silnými ve slabostech, bohatými v chudobě a živými ve smrti.
Osobní víra v Ježíše Krista nás činí živými ve smrti .
/ Josef Doubrava ,Mozaika sebevýchovy, str. 83/

Kdo chce žít s dobrou náladou, nesmí se příliš přepínat,
ať už jde o život soukromý nebo veřejný,
a nesmí si klást laťku výše, než nač stačí jeho kompetence nebo jeho přirozenost.
A když se mu zdá, že při něm stojí štěstí,
nemá na to dbát a nabrat si větší úkoly, než na jaké stačí.
Protože – plnost ve spokojenosti je více, než jakákoli nadměrnost.
Démokritos

Každý den je jako nová kniha, kterou čteme
a večer ji postavíme do knihovny svého života.
Roland Leonhardt

I tam, kde se všechno jeví jako ztracené,
cosi vyrůstá tiše. Dobro nezanikne nikdy.
Roland Leonhardt

i prodejna v Kaplici informuje
sborník ke svatořečení: BLAHOSLAVENÁ ANEŽKA ČESKÁ
Anežka byla uctívána hned po smrti jako svatá, ale ke kanonizaci došlo až za více jak 700 let,
zato však znamenala pro celý národ oživení víry a návrat svobody. Úředně ji prohlásil za
svatou papež Jan Pavel II. 12. listopadu 1989.
P. Piťha: DUŠIČKOVÁ ZAMYŠLENÍ
Úvahy, které obohatí životní ˝chvilky klidu˝, které jsou i dnes - a právě dnes - tak nezbytné
pro duševní a duchovní rovnováhu.
Papež Benedikt XVI. kanonizoval 11. října v bazilice sv. Petra pět nových světců. Jedním ze
svatořečených byl i Damián de Veuster, u nás známý především jako Otec vyhoštěných nebo
Otec malomocných, díky knihám, které o něm vyšly.
Vilém Hünnermann: OTEC VYHOŠTĚNÝCH
Kniha vypráví o jeho životě, jak rostl v zemi Vlámů a v Království Božím. Promlouvá o jeho
kněžské práci na žhavé, sopečné půdě a o jeho mučednictví na pobřeží hrůz.
Peter Žaloudek: OTEC MALOMOCNÝCH A MOLOKAI
Po stopách belgického kněze Damiána de Veuster podnikl autor několik cest na vzdálený
havajský ostrov, kde se setkával s místními lidmi a poznával minulost i dnešní tvář této části
světa.
PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
MOJE EVANGELIUM
Celý Ježíšův příběh, tak, jak ho zachycují evangelia, je převyprávěn do srozumitelného jazyka
dětí a doprovázen přitažlivými ilustracemi. Každý úryvek doplňují malá vysvětlení a
aktualizace do dnešních dnů.
ČASOPIS - TARSICIUS
Je určen chlapcům ve věku 7-17 let, přináší zajímavosti z chlapeckého světa / sport, počítače,
auta, cestování/ i ze světa ministrování - liturgie, praktický duchovní život i poradna.
Půjčovní doba farní knihovny: ST 16-17.30 ČT 8.45-9.30 PÁ 16-17.25 NE – na požádání
V jiných farnostech se půjčuje po mši sv. a je možné si objednat knihy z kaplické knihovny



V knihovně je možno posedět, přečíst si časopisy, knihy, občerstvit se čajem či kávou.
Časopisů máme již kolem 10 druhů. Půjčujeme také audiokazety s přednáškami i hudbou ap.

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

INFORMACE
Pro všechny farnosti
 ADVENTNÍ ZÁJEZD – SO 28.11. Již potřetí se koná adventní zájezd s duchovní
tématikou do Rakouska. Tentokrát navštívíme kláštery Engelhartzell a Schlägl a Adventní
trhy v Údolí mlýnů v Reichenthalu.
Odjezd v 8h z kaplického autobusového nádraží.
V 10h ekumenická bohoslužba v trapistickém klášteře Engelhartzell, pak prohlídka kláštera a
okolí.
Ve 14h Schlägel – beseda o moderním ekologickém hospodaření kláštera
V 15h malý varhanní recitál Dr. Pohlhammera
V 16h odjezd do skanzenu v Reichenthalu na adventní trhy.
Cena: 380,- Kč + 10 Euro na vstupné. Zájemci se mohou hlásit u P. Šimáka tf.732 872 662
nebo K. Lauterbachové tf.: 775 281 052, nebo u Gábiny Pechové v klenotnictví na náměstí
v Kaplici, kde je možné poplatek i zaplatit.
 JSOU ÚROKY HŘÍCH? PŘEDNÁŠKA V KAPLICKÉ ARŠE So 21.11. od 17h.
Víte, že až 80% z ceny bydlení tvoří úrok a že úroky tvoří významnou část cen všech
spotřebních statků a že braní úroku bylo ve všech světových zakázáno a ještě dnes islámské
banky nesmí úrok účtovat? Do jaké míry je současná hospodářská krize způsobena mýtem, že
peníze dělají peníze? A jakou roli v ní hrají právě úroky? Proč se v Česku daří tak dobře
lichvářům? Zajímá-li vás toto téma přijďte na přednášku. Současným světem financí vás
provede Ing. Květa Lauterbachová.
Od 16h předprogram: Vaříme levně a zdravě – italská kuchyně.
 INTERNETOVÉ STRÁNKY FARNOSTI. Jakub Novotný, jako webmaster,
oznamuje všem farníkům, že byly spuštěny na webu farní stránky, kde najdou kromě
informací o farnostech, zpráv o proběhlých akcích a kromě fotografií, také aktuální sdělení,
nedělní slovo a farní časopis. Připravujeme i zvukové záznamy kázání.
Stránky se nalézají na této adrese: www.farnostkaplice.cz

Akce v okolí:
 SVATOMARTINSKÉ ODPOLEDNE v Nových Hradech, ve středu 11.11.:
15.30 dětská mše sv. v kostele
16.30 výroba lampionů a jiných věcí – jídelna kláštera
17.30 průvod se sv. Martinem na koni, scénka u radnice, možnost obdarovat žebráka.
S sebou 2ks A3 a svíčku
 SETKÁNÍ VARHANÍKŮ, AKOLYTŮ, LEKTORŮ, KOSTELNÍKŮ a ostatních
pomocníků v pastoraci, se uskuteční v sobotu 21.11. V Č. Budějovicích. Setkání začne v 9
hod. modlitbou růžence v katedrále sv. Mikuláše. Podle tradice pak půjdeme průvodem do
klášterního kostela, kde bude následovat mše sv. (cca 9.30 hod.). Pak se rozdělíme do čtyř
skupin podle zaměření a budeme si vyměňovat své zkušenosti a sdílet radosti i bolesti naší
služby. Předpokládaný konec bude po obědě.

LITURGICK› KALEND¡ÿ
LISTOPAD 2009
NEDĚLE

8.11.

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 4.T

Pondělí

9.11.

Svátek Posvěcení Lateránské baziliky

svátek

Úterý

10.11.

Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

památka

Středa

11.11.

Sv. Martina, biskupa

památka

Čtvrtek

12.11.

Sv. Josafata, biskupa a mučedníka

památka

Pátek

13.11.

Sv. Anežky České, panny

památka

NEDĚLE

15.11.

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – den bible

žaltář 1.t.

Úterý

17.11.

Sv. Alžběty Uherské, řeholnice

památka

Sobota

21.11.

Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě

památka

NEDĚLE

22.11.

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

slavnost

Úterý

24.11.

Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků

památka

NEDĚLE

29.11.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

žaltář 1.T.

Pondělí

30.11.

Sv. Ondřeje, apoštola

památka

PROSINEC 2009
Čtvrtek

3.12.

Sv. Františka Xaverského

památka

Pátek

4.12.

Sv. Jana Damašského

památka

NEDĚLE

6.12.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

žaltář 2.t.

Rychnov nad Malší
 POUTNÍ SLAVNOST SV. ONDŘEJE oslavíme v neděli 6.12. při mši sv. od 11.15h.
Odpoledne pak bude od 15h varhanní koncert krumlovského varhaníka Dana Piláta a po něm
malé občerstvení.

Pro všechny farnosti
 ADVENTNÍ SETKÁNÍ RODIN 27. – 29.11 Klášter Božího milosrdenství v Nových
Hradech. Připravujeme již třetí Adventní víkendové setkání rodin v klášteře v Nových
Hradech. Začněte přípravu na Vánoce trochu jinak. Čeká vás ticho a zastavení v prostorách
kláštera, ale i program pro celou rodinu šitý na míru adventnímu času.... Sledujte stránky
centra pro rodinu

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

Sobota

modlitba
setkání / biblická hodina
mše svatá
mše svatá, pak adorace
setkání mladých
1. so v měsíci

NEDĚLE

mše svatá

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

18 h let.čas
18 h let.čas
8 h v kostele
18 h let.čas
19.15

17.30 zim.čas
kostel
17.30 zim.čas
fara
15 h Domov důchodců
17.30 zim.čas
kostel
fara

16.30h odjezd na Svatý Kámen na mši sv. v 17h
1.ne v měsíci - zaměřená na děti, s rytmickými
9.30 zpěvy. Mimo hl. svátky a hl. prázdniny!

Ekumenická biblická hodina:
1. ST v měsíci v 18h fara, či 1. ČT od 19h u evangelíků v Arše
MALONTY – kostel sv.Bartoloměje / fara
Setkání na faře: nyní u Otů
mše svatá 8 h
NEDĚLE
17h

Út 1x za 14 dní,nyní 17.11. a 1.12.
/ boh.slova v kostele
OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
Setkání na faře:
mše svatá 8 h
NEDĚLE
Čt 1x za 14 dní, nyní 19.11. a 3.12.
/ boh.slova v kostele

18h
l.čas

17h
z.čas

BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
Setkání na faře: Čt 1x za 14 18h
mše svatá 18h let. čas
17h
NEDĚLE
17h zim.čas
let.čas
zim.č.
dní, nyní 12. a 26.11.
v kostele
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
Setkání - u pí. Lauterbachové
NEDĚLE
mše svatá
11.15
Nyní nepravidelně
1x za 14 dní nyní: 15.a 29.11.
RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen
poutní kostel P. Marie Sněžné:
NEDĚLE mše svatá nyní:
Setkání v 18h:
11.15
1x za 14 dní 8. a 22.11.
Ponděli 23.11.
1. SO v měsíci: mše sv. nyní: 5.12.
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
SOBOTA
18h 17h Setkání na faře: So 1x za měsíc, 19h-l.čas
mše svatá: l.čas z.č.
18h-z.čas
mimo 1. sobotu
nyní: 21.11.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
připravují v kapli na Setkání dětí
Bohoslužby:
15-16h
hřbitově
nyní není domluveno, snad úterý
se
CETVINY: kostel Narození P.Marie

POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ: P. Marie Dobré rady

Něm.-česká pouť: So 7.8.10 ve 14h
Velikon. pondělí 5.4.10 v 15h
Česká pouť: Ne 12.9.10 ve 14.30h
Poutní mše sv....... zatím nebylo stanoveno
Správa farností: Farské nám. 80, 382 41 Kaplice,  380 313 096, fax - po tf. oznámení.
E-mail: farnost.kaplice@atlas.cz
web: www.farnostkaplice.cz
Správce farností: P. Pavel Šimák,  732 872 662, e-mail: p.pavel.simak@seznam.cz
Doba kdy je kněz nejsnáze k zastižení na faře v Kaplici:
Středa 8 – 10.30 a 16h-17h, Čtvrtek 9 – 10.30h Dle možností i jindy. Pondělí je volný den.
Návštěvu je nejlépe domluvit předem (po telefonu)
Farní list Kaplicka vydává Římskokatolická farnost Kaplice pro vnitřní potřebu farností
v nákladu 150 ks. Adresa na níž můžete posílat příspěvky do časopisu - výše. NEPRODEJNÉ
(náklady na 1 ks asi 15,-Kč) Toto číslo vyšlo v neděli 8.11.2009

