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P. Josef Jílek, mu
mučedník
rodák z Výhně u Kaplice
náš vzor a patron

ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2009
Milí farníci!
V září proběhl 1. farní den, což bylo setkání farníků ze všech našich farností
v obvodu, který spravuji. Je pravda, že všichni do Kaplice nepřijeli,
řijeli, ani všechny farnosti
nebyly zastoupeny v odpoledním programu v sále restaurace Slovan, ale ppřesto se ho
zúčastnilo (kromě ještě větší účasti v kostele) přes 60 účastníků,
ů, což je velmi pot
potěšující.
Prožili jsme hezké chvíle ve vzájemném rozhovoru, v naslouchání promluvám P. Martina
Sedloně, při soutěžích, zábavě a tanci. I přesto, že finanční
ní náročnost (zvl. spol
společného
oběda) dosáhla dvojnásobku odhadovaných nákladů, mohu říci,
íci, že se Farní den vyda
vydařil.
Děkuji, že jste přijeli a přišli. Udělali jsme zase něco
co pro to, abychom m
měli k sobě blíž.
Přemýšlejme jak v tom pokračovat. Podrobněji
ji se budeme Farnímu dni vvěnovat v příštím
čísle.
Další významnou akcí měsíce září byla návštěva
Svatého otce v naší zemi. Cítil jsem hezkou atmosféru,
která se kolem něj vytvářela. V televizi na ČT 24
probíhaly četné diskuse, moderované Václavem
Moravcem. Byly velmi zajímavé. Papežova návštěva
vyvolala velký zájem ve společnosti o náboženské
otázky. Zajímejme se také my dál o našeho papeže a o
jeho myšlenky. Jsou obsaženy v knihách, a encyklikách,
či časopisech, které máme také ve farní knihovně.
Obě události souvisí s tradičním zářijovým
tématem: nový školní rok. I my jsme žáci – Kristovi.
Vzdělávejme se tedy, učme se dobrým vztahům –
zajímejme se jeden o druhého a navštěvujme se, čtěme
Písmo a náboženské knihy, abychom dokázali
přesvědčivě a na úrovni doby hovořit o své víře!

P. Pavel

Bratři a sestry,
žence. Je to
v měsíci říjnu se více než jindy věnujeme modlitbě růžence.
modlitba rozjímavá a může být velmi pestrá, pokud si např.
vypůjčíme knížečky s růžencovými rozjímáními, nebo s citáty
z Písma, které se vkládají do této modlitby. Rozjímáme o tajemstvích života Ježíšova
i Panny Marie a snažíme se pochopit v čem ta která událost může
ůže souviset s naším
životem.
Někoho
koho odrazuje monotónnost této modlitby. Ale ony opakované zdrávasy ttvoří
jakousi melodii, která nás drží a na jejímž pozadí se můžeme
žeme lépe soust
soustředit
k modlitbě.
Růženec se můžeme modlit jako přímluvnou modlitbu na nejrůzně
ůznější úmysly. Příští
neděli vám rozdáme několik takových inspirativních pomůcek v souvislosti s blížící
se misijní nedělí. Např. se můžeme
žeme každý desátek modlit za jeden kontinent, nebo za
různé generace lidí. (děti, mládež, dospělí, staří,
í, umírající) apod. Zde se meze fantazii
a nápadům nekladou.
Hlavní říjnový úkol: modlit se růženec a zpestřit ho rozjímáním

Maria je u tebe, když jsi přepracovaný,
epracovaný, nadmíru unavený. Je u tebe, když nemáš čas
pro sebe. Buď přesvědčen: I když sám jsi zahrnut břemeny,
emeny, máš ješt
ještě pomoci
potřebnému člověku. Ačkoli sám nemáš čas, jsi schopen věnovat
novat ně
několik okamžiků
těm, kteří tě potřebují.
ebují. pak poznáš, co je to za radost, být tu pro druhé.
Maria žije s očima upřenýma
enýma na Krista a každé jeho slovo je pro ni pokladem: Maria
to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom (Lk 2,19; srov. 2,51)
2,51). Vzpomínky
na Ježíše, pevně vtištěné
né do jejího ducha, ji provázely za všech okolností, když ve své
mysli znovu prožívala rozličné
né okamžiky svého života po Synov
Synově boku. Právě tyto
vzpomínky jsou v jistém smyslu podstatou "růžence",
žence", který Maria bběhem dnů svého
pozemského života neustále recitovala.
Také nyní, uprostřed radostných zpěvů v nebeském Jeruzalémě,
ě, je ppříčina jejích díků
a její chvály stejná. Právě ona inspiruje její mateřskou péčii o putující církev, ve které
Maria - šiřitelka evangelia - "děj" svého vyprávění
ní dále rozvíjí. Maria vvěřícím stále
znovu a znovu předkládá "tajemství" svého Syna s přáním,
áním, aby je kontemplovali, a
Kristova tajemství tak mohla prokázat veškerou svoji spasitelnou moc. K
Křesťanské
společenství se modlitbou růžence vlastně slaďuje
uje se vzpomínkami a pohledem
Mariiným. (Apoštolský list o růženci, 11 )

Vždycky máme důvod k vděčnosti, protože
víme, že Bůh dokáže využít jakkoliv těžké a
nesnadné situace. Vychovává nás všemi
událostmi a přivádí nás stále blíže k sobě.
Doufáme-li z celého srdce, že všechno je
v jeho rukou, dokážeme mu také upřímně
svěřit všecka svá přání. I když se budeme
modlit, aby naši situaci změnil, opírá se naše
modlitba o pevné přesvědčení, že On dovede
všecko k nejlepšímu konci. Za toho
předpokladu nebudeme zklamáni ani
zahořklí, nevyplní-li se naše prosba tak, jak
jsme si přáli.
Je nádherné sledovat, jak díkůčinění často proměňuje složité a těžko řešitelné
situace. děkujeme-li i za to, co je obtížné, může se to změnit i v případě, že
jsme o to výslovně neprosili. Samozřejmě to lze vysvětlovat psychologicky:
změníme-li svůj vnitřní postoj k nějaké skutečnosti, začneme se na všechno
dívat jinýma očima. Přestaneme na danou věc hledět pesimisticky a přijmeme
ji takovou, jaká je.
Nezřídka se ale stává, že se tím i ona situace podstatně změní. Bůh jako dobrý
pedagog ukládá svým žákům stále těžší úkoly, abychom stále více
mobilizovali své síly. Jestliže nám uloží složitý úkol a my jej vděčně
přijmeme, je cíle dosaženo. Složili jsme zkoušku a těžká životní situace už
nemá význam. Proto mizí.
Jistě pak přijdou ještě těžší okamžiky, stanou se nám ale příležitostí
k hlubšímu rozvoji vrozených schopností, abychom se bezmezně spolehli na
to, že všechno, co Bůh koná, je dobré.
Wilfrid Stinissen,
z knihy I dnes je den Boží (rozjímání na celý rok)

Pane, ty víš lépe než
já, že den ode dne stárnu a
jednoho dne budu starý.
Chraň mne před domněnkou, že
musím při každé příležitosti a ke
každému tématu něco říci.
Zbav mne velké náruživosti chtít
dávat do pořádku záležitosti
druhých.
Nauč mě, abych byl uvážlivý a
ochotný pomáhat, ale abych
přitom nešťoural a neporučníkoval.
Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat - ale ty, Pane, víš, že bych ssi
rád udržel pár svých přátel.
Nauč mne, abych dovedl mlčky
ky snášet své nemoci a obtíže. P
Přibývá jich a chuť
hovořit o nich roste rok od roku.
Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když lí
líčí své nemoci,
ale nauč mě trpělivě je snášet.
Také se neodvažuji prosit o lepší paměť - ale jen o trochu větší
ětší skromnost a menší
jistotu, když se má paměť neshoduje s jejich pamětí.
Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit.
Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo.
Nauč mě u jiných odhalovat nečekané
ekané schopnosti a dej mi krásný dej, abych se také o
nich dovedl zmínit.
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě,, Pane, to říkám - bojím se
stáří. Je mi tak, jako bych se musel rozloučit,
it, nemohu zastavit ččas. Pociťuji, jak den
ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu.
Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit
it s mladými. Teď cítím a uznávám,
že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný,
šný, kdybych se o to pokoušel.
Ale ty, Pane, říkáš: „ Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla
ídla jako orlovi.“
Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš.
ídíš. Ne mrzoutsky, ne lítostiv
lítostivě
se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený
řipravený ke všemu, k
čemu mě ty ještě povoláš.
A k tomu mi dej všechnu sílu srdce.
Amen.
(sv. František Saleský,+1622)

Obec i kostel slaví v letošním roce 750. výročí od první historické zmínky o kostele
a tak i obci. Proto uveřejňujeme historickou listinu kde je Rožmitál i kostel zmíněn.

Darovací listina patronátního práva ke kostelu v Rožmitále z 23.5.1259

1259 květen 23. (tj. 10. dne před červnovými Kalendami) Týn [nad Vltavou]
Jan [III. z Dražic], z Boží milosti biskup pražský, vyhovuje předložené
žádosti šlechtice Voka z Rožmberka, maršálka Království českého, kterou
shledal slušnou, a ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého řádně potvrzuje
trvalé (navždy) darování patronátního práva ke kostelům
kostelům v Rožmitále
(Rosental ) a v Přídolí (Predol ) bratřím cisterciákům [ve Vyšším Brodě],
které žadatel slavnostně a právoplatně učinil pro spásu duše své i svých
rodičů z lásky k Tomu, jehož chudobného tito bratři, pohrdnuvše lákadly
tohoto světa, v chudobě
chudobě následují.
listinu přeložila dr. Pavla Stuchlá

(měřítko Boží lásky)

Ctirad Václav Pospíšil ve své knize „Jako v nebi tak i na zemi“ píše: „Jelikož je
psáno, že Bůh – Otec stvořil člověka k obrazu svému a dal mu právo svobodně se rozhodovat,
musí tedy i Bůh být zcela svobodný ve svých rozhodnutích.“ Jinak řečeno: jak je člověk
svobodný ve vztahu k Bohu, tak je i Bůh zcela svobodný ve vztahu ke světu. Na první dojem
by se mohlo zdát, že pro nás tento výrok nemusí nic znamenat, ale pokusím se vám
v následující úvaze přiblížit, jak se mne osobně tato myšlenka dotkla.
Mnohokrát mě trápila myšlenka, zda o mě Bůh stojí, jestli o mně ví, a jestli mně má
alespoň trochu rád, když jsem vlastně pouhý velký hříšník a je zde na zemi mnoho lidí, kteří
jsou ve víře o mnoho dále než já, netrápí je pochyby apod. Odpovědi se mi dostalo právě ve
zmiňované knize, kde mimo jiné také autor píše: „ Jestliže člověk má ve středu své pozornosti
Boha (tzv. teocentrismus), pak právě Bůh činí také tak ve vztahu k člověku (tzv.
antropocentrismus).“ V případě, že některý člověk Boha neuznává nebo z něho dokonce dělá
jakousi karikaturu, pak v mnohých případech, a mohu to jednoznačně potvrdit, činí Bůh
karikaturu z tohoto jedince.
Upřímností jsem se dostal k tomu, že ve svém životě příliš Boha ve středu pozornosti
nemám, nejsem tak naučený, jsem dítě z duchovně pasivní rodiny. Občas pro mě bývá větším
lákadlem světský život, majetek apod. Začal jsem si toho být zcela vědom a rozpoznávám své
chyby vůči Nejvyššímu. Otázka pro mě tedy zněla: „ jak mohu Boha milovat více?“
Odpověď nalezneme v Bibli: Mk 8, 34: „Ježíš řekl zástupu a učedníkům. Kdo chce jít
za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Tato věta je určitě již „notoricky
známá“, ale objevuji v ni neustále novější a novější význam. V první řadě si všimněme, že
Ježíš nikomu nic nenutí, dává zástupu na vybranou. Pak Ježíš svým výrokem „ zapři sám
sebe“ upozorňuje na nutnost ústupku lidského ega před jeho přikázáními a tím i Ježíšem
samotným. Jakoby označoval lidské ego jako nejproblematičtější překážku vztahu člověka
k Bohu. Ve třetí části věty uznává, že popření nároku na své ego vytváří v člověku dočasné
utrpení, které přirovnává svému budoucímu utrpení cestou na Golgotu. Samozřejmě že
v úvodních pokusech o následování se potkáme spíše se svými pády, však to také není
jednoduchý úkol, avšak Pán tuto snahu jistě vidí a cení si ji. V těchto případech však velice
pomáhá modlitba k Pánu. Touto vytrvalou modlitbou člověk uznává svoji slabost a prosí Boha
o pomoc a Bůh mu jistě v tomto pomůže.
Poslední otázka, se kterou se setkávám i sám v sobě, zní: „ Co když Boží přikázání
plním, avšak v životě se mi nedaří to, co chci?“ Pokud člověk zapře sám sebe, jako to učinil
Ježíš, který byl zcela v Otci a Otec v něm, nesmí si cokoliv nárokovat. Odevzdává se zcela
Boží vůli, jak to zaznívá i v modlitbě páně: „ Buď vůle Tvá!“ Bůh samozřejmě nechce pro
člověka nikterak utrpení, avšak vyžaduje věrnost, za kterou je mu odměnou život na věčnosti.
Víra je živá ze skutků, nechť tedy naše skutky jsou následováním Ježíše
se vší věrností a láskou.
Jakub Novotný

Významné výročí se slavilo v Rožnitále – 750 let od první historické zmínky o obci a kostele v
listině pražského biskupa Jana III. z Dražic, jímž na žádost Voka z Rožmberka daroval patro
patronátní právo ke kostelu klášteru ve Vyšším Brodě. V sobotu 22.8. se nejprve konal pr
průvod obcí
v historických kostýmech. Před obecním úřadem
adem pak byla sehrána scénka o ppředání listiny.

Potom se průvod i s lidmi odebral do kostela, kde se konalo požehnání praporu a znaku obce
Rožmitál na Šumavě. P. Pavel v promluvě zmínil biblický příběhh o Babylonské vvěži, který
varuje před budováním společnosti
nosti i jakéhokoliv díla bez lásky. Neporozum
Neporozumění je nevyhnutelné

„Symbolem obce je prapor, který je znamením příslušnosti ke konkrétníí skupin
skupině lidí a povzbuzuje hrdost obyvatel na svou obec. Tak vede k pospolitosti. Je utkán s mnoha nitek, které jako
jakoby připomínaly jednotlivé členy
leny obce, jejichž životní osudy jsou vetkány do její historie. Je
na každém, jaký obraz do látky obce vetká.“ Obřad
ad doprovázela varhanní hudbou J.Havlí
J.Havlíčková.

Pouť do Medugorie spojujeme již po několik let také s pobytem u moře a návštěvami zajímavých míst. Letošní poutě se zúčastnilo šest lidí z našich farností, dále mí přátelé z Prachatic a
také můj bratr. Jeli jsme třemi auty. První zastávkou bylo moře u Zadaru v Chorvatsku. Zde
jsme se utábořili ve stanech. Moře poskytuje příležitost nejen k odpočinku, ale i meditaci. Svou
rozlehlostí a hloubkou připomíná Boží lásku. Společný pobyt a zážitky prohlubují naše
vztahy.
Zadar je starým městem,
pamatujícím
římskou říši.
Z věže románské katedrály
se naskýtá
krásný pohled
na moře
i město s přístavem.
I zde jsme se mohli zamýšlet: město představuje společenství
lidí. Pro jeho budování je zapotřebí nadhled nad vlastní svět.
Přístav zase odkazuje na přijímání a otevřenost světu okolo.

U moře jsme také slavili eucharistii. Náhodně vybraný text z bible se týkal zrovna Ježíšova
kázání u moře. A tak jsme jeho slova vnímali s dvakrát větší pozorností. Tématem byly
mezilidské vztahy. Při mši sv. jsme zpívali rytmické písně s kytarou.

Po třech dnech (ve středu 29.7.) jsme se vydali dále. Naším dalším cílem byla řeka Krka, kde
byl také filmován děj filmů o Vinetouovi. Loď nás na zmíněné řece popovezla blíže k vodopádům. Zde na začátku národního parku bylo možné se též vykoupat, což v horku přišlo vhod.

Vodopády vytváří nejen krásnou scenérii, kterou jsme obdivovali, ale zase mohou připomínat
i skutečnosti z duchovního života: například proudy Boží milosti, Božího Ducha. Jeho láska
se také rozlévá mnoha směry. Každý ten proud je jako u vodopádů jiný a zavlažuje různá
místa. Jen účinek je stejný – očišťuje a oživuje.

Ve středu 29.7. jsme večer dorazili již do Medugorie, ale protože program festivalu mládeže
začínal až v sobotu 1.8. udělali jsme si v pátek výlet do Dubrovníku. Toto nádherné město je
velmi dobře opevněno hradbami, po nichž jsme ho mohli obejít. Kromě nádhery města i moře
jsme mohli opět rozjímat: jak opevňovat před zlem naše nitro a naše farní společenství.

V sobotu 1.8. začalo v Medugorii setkání mladých. Rozjásaná atmosféra ppři bohoslužbách se
dotýkala také nás. Byly zde mladí z asi 30 zemí celého světa,
ta, jejichž pohybující se vlajky vyt
vytvářely dojem sjednoceného a jedním Duchem oživovaného světa.

Čechů zde bylo přes 500. Při nedělní bohoslužbě zaplnili celou
dvoranu (sál). Obrázek vpravo zobrazuje sochu ukřižovaného
Krista u níž se lidé nejen modlí, ale i stírají kapky vody, které
se zvláštním způsobem objevují na noze sochy.

tí programu je i divadelní ppředstavení
Navštívili jsme také místo prvního údajného zje- Součástí
vení Panny Marie na kopci Podbrdo. Je zde
narkomanů, kteříí se léč
léčí ze své závisti v koumístěna socha Panny Marie a poutníci se sem munitě sestry Elvíry. Nám
Námět vychází z bibchodí modlit.
lických textů a jeho zpracování vždy osloví.

Z Medugorie jsme konali další výlety. Navštívili jsme Mostar
Zde žijí lidé dvou náboženství: křesťané a muslimové. Most
spojující obě části města představuje obnovené vztahy mezi
eky odvážlivci, i my jsme jednoho vid
viděli a vyfotili
oběma skupinami. Z mostu skáčí do řeky

Vrcholem našeho pobytu na poutním místě byla strávená noc na hoře
ře Križevac. Bylo to v den
svátku Proměnění Páně.. I my jsme se jako Petr, Jakub a Jan vydali na horu a uvid
uviděli zde Ježíšovu proměněnou tvář. Bylo ji možné tušit v temných dálkách hvězdami
zdami posetého nebe,
v ústupu temnoty při východu slunce, v kráse okolní krajiny i v lidech okolo nás.

Kristova tvář se nám zjevila i při mši svaté, zvláště když jsme přijali
ijali Kristovo svátostné T
Tělo.
Pak následoval sestup po kamenité cestě dolů a pak již odjezd zpětt domů
domů. Po zastávce u moře
jsme dorazili v pátek 7.8. v nočních hodinách. Bohatší na zážitky a s prohloubenými vztahy.
Pojeďte také Vy s námi příště, chystáme se na týden v Čechách
echách a na 14 dní v Taizé ve Francii!

cení a otev
otevření zrekonstruoV neděli 23.8. se konalo v Bělé u Malont slavnostní znovuposvěcení
ované kaple za účasti našeho biskupa Jiřího Paďoura
oura a emeritního lineckého biskupa Maxi
Maximiliána Aicherna. Na rekonstrukci přispělo významnou částkou křesťanské
ťanské sdružení vysíd
vysíd-

ředseda Hans Gangl zde
lených německy mluvících rodáků Ackermann – Gemeinde, jejíž předsed
byl též přítomen. Rekonstrukci podpořila
ila a organizovala obec Malonty, v jejímž majetku
se také kaple nachází. Vejde se sem asi 40 sedících lidí a stejný počet
et stojících. Už nyní plá
plánujeme její využítí pro setkávání, bohoslužby i promítání filmů s křesťanským
ř ťanským nám
námětem.

Slavnost začala venku před kaplí. Po přivítání
ivítání hostí následovaly jejich projevy. Foto vpravo
zachycuje starostu Malont p. Malého. Zástupci sdružení Ackermann-Gemeinde
Gemeinde hovo
hovořili o
smyslu své organizace a o současné činnosti, která chce přispětt ke smíření mezi N
Němci
a Čechy a napomoci k obnově sakrálních staveb.

Bohoslužbě předsedal biskup Jiří a sloužil jí
téměř celou v němčině. Koncelebroval také
generální vikář Adolf Pintíř.

Po bohoslužbě následovalo ob
občerstvení na prostranství před
ed kaplí. Za fin. podpory obce ho
připravily ženy z malontské farnosti.

Posezení se zúčastnil také emeritní biskup
z Lince M. Aichern, jehož přítomnost nás
velmi povzbudila. Je to opravdu mimořádný
člověk z něhož dobrota přímo vyzařuje.

Na závěr předvedly děti
ěti z křesťanského tábora Pírkůvv Mlýn, které sem ppřijely, několik
scének s biblickým námě
námětem. Na fotce vidíme
scénku o vzkříšení
íšení Lazara. Jak související…!

Na závěr prázdnin (v úterý 24.8.) se opět konal na farním dvoře táborák pro děti. Sešlo se Závěrr srpna je ve znamení svátku patrona
zde asi 15 dětí a 7 dospělých. Společně jsme kostela - sv. Bartoloměje.
ěje. Jeho apoštolské
si zahráli různé humorné hry.
nadšení a ochota k mučednictví je nám výzvou.

ádaný Vyšebrodskou Charitou a tamní
Také v tomto roce se konal dětský křesťanský tábor pořádaný
mládeží ve spolupráci s farností Kaplice. Letošní m tématem byl život Krist
Kristův, který mohly
děti sledovat po jednotlivých etapách každý den. S tím souvisely i hry a sout
soutěže každého dne.

Při nepříznivém počasí (kterého však
bylo naštěstí velmi málo) a někdy
večer se děti sešly na jídelně, kde se
také hrály hry a debatovalo se.

Většina
ětšina her probíhala na
hřišti
řišti a v lese. Děti se také
naučily
čily sehrát nněkterá podoženství a Ježíšovy zázraky.

písněmi a pohybovými
Dvakrát P. Pavel slavil s dětmi Večeři Páně – mši sv. S rytmickými písně
prvky. Mezi hlavní témata promluv patřila víra a její obhajoba před
ed nechápajícím sv
světem.

Ne samým slovem však je živ člověk, potřebuje i něco do žaludku. O to se staral kuchař František Labaš. Že dětem chutnalo, dokazuje i fakt, že málokdy něco zbylo. Po jídle dětská služba
uklízela a umývala nádobí.

Důležitou součástí programu bylo i večerní vyhodnocení
dne a závěrečná modlitba, která přinášela pokoj do srdcí
všech přítomných.
Na fotce vpravo vidíte dětské kresby znázorňující náboženské motivy, jimiž děti vyzdobily nejen jídelnu, ale i strom stojící venku u oltáře, kde byla mše.

Při probírání poslední večeře Ježíše s učedníky kuchař František připravil nádhernou jídelní
tabuli, jež měla připomenout velikonoční večeři.

Tábora se zúčastnilo 30 dětí
tí + vedoucí. Poprvé se tábor konal bez bývalého hl. vedoucího Lu
Lukáše Krutského. Místo něho nastoupil jiný Lukáš – Kůs.
s. A tábor se povedl. Název „tábor“
souvisí s horou Proměnění, kde apoštolové chtěli
li postavit stany a tak se zde v krásné atmosféřee zjevení Boží slávy zabydlet. Podobné bývají i naše tábory. Ale nakonec musí ppřijít sestup
„z hory“ do všední skutečnosti.
Nejinak tomu bylo i na konci
tábora, když přišlo loučení.
Mnohé oko nezůstalo suché.
Po závěrečném hodnocení
a předání cen, následovalo
ještě focení, a pak….

Neshledanou na táboře příští rok. Možná
v Horní Plané.

Oheň, u něhož se scházíme na začátku i na konci léta, má nejen své kouzlo, ale i symboliku.
Sjednocuje, svítí a zahřívá ty, kteří se u něho
ho sejdou. Je tak znamením energie Ducha svatého
která nás chce všechny naplnit. U ohně zpíváme, opékáme buřty
ty a také hrajeme hry. Letos
jsme jako novinku připravili hru Navigace, v níž má jeden zavázané oči
či a druhý ho má svými
pokyny provést slalomovou dráhou na čas
as do cíle. Vše je o vzájemné dů
důvěře a naslouchání.
Podobné je to v životě,, i zde nám svými radami mohou velmi pomoci naši ppřátelé.

I v Dolním Dvořišti jsme se s místními dětmi sešli u ohýnku. Většinu
tšinu tvo
tvořily děti z početné
rodiny Škůtů z Trojan u Dvořiště. Hry připravila a vedla pastorační
ní asistentka Jitka Bláhová.

Děti soutěžily ve stejných hrách jako jinde.
V Pohorské Vsi
si se opět kkřtilo. Do tamní
Nakonec byly všechny odměněny sladkostmi. farnosti teď přibyli
ibyli dva noví malí farníci.

Na faře v Rožmitále je nyní ubytována rodina
Heřmánkova, která má dvě děti. Koncem léta
jsem si s nimi udělal výlet do ZOO v Hluboké
nad Vltavou. Dětem se samozřejmě zvířátka
velmi líbila, stejně jako různé atrakce jimž
je ZOO obohacena.
Mezi ně patří také projížďka na koni. Malý
Péťa se s odvahou nechal vysadit do sedla
a pak se za doprovodu krátce projel po cestě.
Ještě na něj prozradím, že se zacvičuje
také do služby ministranta v Rožmitálském
chrámu, kam s rodinou přichází na bohoslužby.

Loučení s létem se konalo v Rožmitále až
v sobotu 12. září. Počasí ale celý tento měsíc
bylo skutečně ještě letní. Do her se zde
zapojili i dospělí, kteří si mohli zkusit jak
nesnadné je vést pouhými slovy někoho,
kdo nevidí, anebo se tak dát vést.
Hezkou atmosféru u ohně zpestřily také
písničky s kytarou a další hry.

I v Kaplici jsme slavili, ale jen soukromá výročí farníků. Obrázek vlevo připomíná slavení
narozenin paní Mockové a obrázek vpravo narozeniny Jakuba Novotného. Obě oslavy se
konaly v rodinné farní pohodě.

Že jsme rodinou i přes hranice dokazovaly setkání s německy mluvícími rodáky na mnoha
místech našeho farního obvodu. V pátek 14.8. jsme se sešli při mši svaté v Rychnově nad Malší. Rodáci nám darovali svíci, jíž chceme při mši sv. zapalovat a tak prohlubovat naše spojeni
láskyplnou vzpomínkou a modlitbou. S vděčností jsme přijali také finanční sbírku na kostel.

Po mši sv. se konalo ještě posvěcení obnovené Setkání s německy mluvícími rodáky se kosochy sv. Jana Nepomuckého na návsi. P.Pavel nalo také v D.Dvořišti. (15.8.) Zde jsme dospřipomněl důležitost mlčení v životě: nejen
tali jako dar oltářní plátno. I to nám naše brakvůli naslouchání, ale zvl. k zabránění pomluv. try a sestry bude při každé mši sv. připomínat.

Charitativní téma
Kaplická farnost má již 4 roky v adopci na dálku dívku Joyce Jenifer
Vas z Indie. Každý rok posíláme 4.900,- Kč na její vzdělání
(pokladnička na sbírání této částky je vzadu v kostele u sloupu). Joyce
má zatím samé výborné známky. Napsala nám již několik dopisů.
„Drahý strýčku Šimáku, (Joyce asi zapomněla, že zastupuji farnost)
srdečné pozdravy od Joyce Jenifer Vas. Mám se dobře. Doufám, že se
Vám daří také dobře a že se těšíte dobrému zdraví. Nyní jsme na
konci školního roku. Závěrečné zkoušky se blíží a jejich program je
kompletní. Pokračuji ve studiu. Chodím spát pozdě a vstávám brzy.
Pracuji tvrdě, abych si udržela dobré známky. Blíží se slavnost 22.2.,
věřím, že i Vy se budete modlit v tento svátek.
Počasí zde je velice pěkné, letos začalo léto velice brzy. Užíváme si
čerstvého ovoce – manga, kešu, jack ovoce. Všichni spolužáci mají prázdniny dva měsíce.
Když není škola, tak se máme dobře a odpočíváme.
Moje maminka, tatínek a Joyel, Joslin a Josuel se mají také dobře. Mají hodně práce. Také
jsou velmi vděční a děkují za tvou štědrost. O prázdninách hrajeme doma hry, jako šachy,
pexeso, ludo a podobné, s našimi sousedy, protože venku je vedro.
Jsem ráda, že ti mohu napsat několik řádek o mě.
Také se modlím za tebe a tvoji rodinu, aby tě Bůh ochránil a vedl. Jak se máš?
Tento rok zde budou volby.
Přeji vše dobré! S láskou Joyce Jenifer Vas“
napsali jsme jí také dopis: (Jana Navarová)
„Milá Joyce,
Posíláme ti mnoho pozdravů z České republiky!
Jsi moc dobrá studentka, což nám dělá radost! Gratulujeme ti k výborným výsledkům.
Školní systém v naší republice je jiný než u vás, děti u nás chodí 9let do základní školy a
potom pokračují 4 roky na střední škole. Budeme rádi, když nám napíšeš jak je to u vás a jaké
máš plány a možnosti, co bys ráda v budoucnosti studovala. Tvé výsledky jsou opravdu dobré,
myslíme si, že bys mohla snadno pokračovat ve studiu! . (vynechán popis událostí ve farnosti)
Jedna dívka z naší farnosti – Eva – ti napsala dopis. Eva prozatím neumí anglicky, pomohu jí
tedy s překladem. Napsala:
Milá Joyce,
Píši Ti tento dopis, protože věřím, že ti udělá radost.
Jmenuji se Eva, je mi 14 let a chodím do 8.třídy. Moje nejoblíbenější předměty jsou dějepis a
výtvarná výchova. Baví mě také hra na flétnu a jízda na kole. Chodím na náboženství a
každou neděli chodím ministrovat do kostela. Mám dvě sestry. Budu se těšit na Tvoji
odpoveď.
Tvá Eva.
Joyce, můžeš napsat přímo Evě a já jí dopis přeložím.
To je prozatím vše od nás. Těšíme se na novinky od tebe.
Mnoho srdečných pozdravů celé tvojí rodině!!! S láskou a modlitbou Farnost Kaplice.“

Charita Kaplice
e-mail: info@charitakaplice.cz
www.charitakaplice.cz
Charita Kaplice, Náměstí 42, Kaplice,  731 604 509, č. účtu: 217333850/0300
Charita Kaplice pořádá akce pro uživatele i veřejnost
Den otevřených dveří
Nestátní, nezisková, církevní organizace Charita Kaplice dne 22. září 2009 otevřela své dveře
široké veřejnosti. Přišlo se podívat a tím podpořit celý tým Charity Kaplice pár desítek lidí.
Prostory, které pro veřejnost byly otevřeny se nachází na adresách: Linecká 413, Náměstí 206
a Náměstí 42, Kaplice. Ve Velešíně se jednalo o adresu Strahovská 256. Na těchto místech se
návštěvníci dozvěděli více o sociálních službách a také viděli chod celé organizace.
„Účelem Dne otevřených dveří je nejen prohlídka všech prostor naší organizace, ale
především chceme širokou veřejnost seznámit s chodem sociálních služeb a ukázat, jak naše
pracovnice s uživateli pracují.“ uvedla Marie Froulíková, ředitelka Charity Kaplice. „Byla
připravena výstava výrobků Motivační dílny a příchozí si mohli různé aktivizační dovednosti
vyzkoušet společně s uživateli.“ dodala slečna Froulíková. Dále proběhla výstava fotografií a
ukázky z canisterapie.
Setkání seniorů
Kulturní a informační centrum města Velešín ve spolupráci s Charitou Kaplice Vás srdečně
zve na „Setkání seniorů“.
Setkání seniorů se bude konat v sobotu 14. listopadu od 14:00 do 17:00 v sále kina ve
Velešíně. Na programu bude: malé pohoštění, vystoupení dětí z MŠ Velešín, taneční
vystoupení orientálních tanečnic a o hudební doprovod celé akce se postará harmonikář a
kapela Trio bez B. Srdečně zveme všechny uživatele Charitní pečovatelské služby Kaplice a
seniory z města Velešín. Vstup a malé pohoštění je zdarma. Prostor bude přizpůsoben akci –
stolová úprava. Obsluha bude zajištěna.
Rezervace přijímáme osobní návštěvou v kanceláři Kulturního a informačního centra nebo
telefonicky na tel. číslech 380 331 003, 380 331 016 popřípadě prostřednictvím Charitní
pečovatelské služby Kaplice (tel.: 731 604 402).
Turnaj ve stolním fotbálku v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Depo
Dne 17.10.2009 přijede do Kaplice tým uživatelů z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Bongo z Týna nad Vltavou.
Velké turnajové klání se strhne již po druhé. Vítězové si odnesou či odvezou Putovní pohár,
medaile a malé sladké překvapení.
První utkání se konalo na půdě NZDM Bonga. A jak to dopadlo? Samozřejmě Depáci
vyhráli!!! Držte nám prosím palce, přece jim ten pohár nedáme!!!
Výlet do Třeboně
Uživatelé sociální služby Tolerance Kaplice se v doprovodu pracovnic Motivační dílny vydají
na výlet do města Třeboň a to dne 5.10.2009.
Tolerance Kaplice je sociální služba sociální rehabilitace, která poskytuje své služby převážně
lidem se zdravotním tělesným postižením, zejména pak s duševním onemocněním. Jedním
z cílů této služby je uživatelům pomoci se začleněním zpět do společnosti.

Oznámení
 SBÍRKA NA BOHOSLOVCE v neděli 6.9.2009 vynesla celkem 3744,- Kč. Jednotlivé
farnosti se podílely takto:
Kaplice
Dolní Dvořiště

1668,1199,-

Omlenice 170,Malonty 512,-

Blansko 195,-

Finance byly odeslány na účet biskupství odkud budou předány do semináře.
 MOŽNOST ZAPOJENÍ SE:
Hledáme někoho, kdo by v neděli kontroloval připravení kazety k nahrávání bohoslužby.
Pokud by kazety již docházely, pak by obstaral nové. Ty by mu byly proplaceny.
Hledáme někoho, kdo by na podzim prořezal stromy na farní zahradě.

SoutşÙe
Správně složená věta z minulého čísla: Kdo udá ničemníka, který porazil cedulku, jež stojí
u cesty, která vede do údolí, ležící v divoké krajině, sužované častými nájezdy kočovných
barbarů, kteří přijížděli od jihu na nízkých ponících , bude odměněn.
Test ze znalostí z bible
správné odpovědi můžete poslat na adresu fary, odměníme je knihou
1.) Jak se jmenovala Lazarova sestra, která se pečlivě starala o hosty?
2.) Jak se jmenoval Pavlův učitel?
3) Kdo ve starozákonní době řekl: „Mluv Hospodine, tvůj služebník slyší“?
4.) Kdo dal Mojžíšovi jméno?
5.) Kdo doprovázel Pavla na jeho první misijní cestě?
6.) Kdo z Ježíšových učedníků patřil mezi Zelóty?
7.) Kdo komu řekl: „Cožpak jsem strážcem svého bratra?“
8.) Kdo komu řekl: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.“
9.) Kdo komu řekl: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám“
10.) Kdo komu řekl: „Mistře víme, že jsi učitel, který přišel od Boha“
11.) Kdo komu řekl: „Co vidíš, napiš do knihy a pošli 7 církevním obcím“
12.) Jakou živnost provozovali manželé Akvila a Priscila?
13.) Kterou knihu četl etiopský dvořan, když byl na cestě osloven Filipem?
14.) Jak byli příbuzní Zachariáš a Alžběta?
15.) Kolikrát zakokrhal kohout po Petrově zapření Krista?
16.) Na kterém ostrově kousla apoštola Pavla do ruky zmije?

Humor
Z evangelického prostředí:
☺ Kazatel vůbec nemá snadný život.
* Když mluví déle než dvacet minut,vyprazdňuje sbor,- káže-li kratší dobu,nepřipravuje se.
* Mluví-li nahlas,křičí,- mluví-li normálně,lidé ho neslyší.
* Chodí-li na návštěvy,není nikdy doma,- jeli vždy doma k dosažení, nenavštěvuje lidi.
* Prosí-li o dary,je na peníze,- neprosí-li,je povýšený.
* Má-li při pastoračním rozhovoru čas,zdržuje,- zkrátí li hovor,odbývá lidi..
* Začíná-li shromáždění přesně,jdou mu hodinky napřed,- začne-li později, zdržuje lidi.
* Opravuje-li kostel,vyhazuje peníze,- neopravuje-li jej,nechává všechno zpustnout.
* Je-li mladý,chybí mu zkušenost,- jeli starý,měl by jít do důchodu.
* Dokud je živ,vědí všichni všechno lépe,- když zemře, není kdo by ho nahradil.
☺ V malém kostele volá farář z kazatelny: „Tady jsou zřejmě samí nevěřící! Neposloucháte
moje slova, proto nedáváte do sbírky. Nemáte se rádi, proto tu není žádná svatba. Ani Bůh o
vás asi nestojí, protože tu nikdo neumírá.“
☺ Pro faráře je někdy problém, kdy odejít do důchodu. Sbor má dojem, že už je na čase,
farář má dojem, že je ještě v plné síle.
Jeden takový starší kazatel slyšel velice působivé kázání. „V životě jsem měl rád jednu
ženu“. Následovala pauza. „Ta žena nebyla moje žena.“ Shromáždění bylo ohromené.
„Byla to žena mého otce.“ Následovalo kázání o lásce k matce.
To se starému kazateli líbilo, řekl si, že svému sboru ukáže, jak je ještě na kazatelně
dobrý.
V neděli začal své kázání slovy: „V životě jsem měl rád jednu ženu.“ V kostele bylo
hrobové ticho, paní farářová se začervenala.
„Ta žena nebyla moje žena.“ Sbor byl šokován, paní farářová padala do mdlob.
A pak nastala dlouhá pomlka.
Po drahné chvíli pokračoval farář sklíčeným hlasem: „Teď už si nemohu vzpomenout, čí
to byla žena!“ Na to farář ohlásil svůj odchod do důchodu.
☺ Muslim se připravuje na křest. Zeptá se svého anglikánského přítele, co si má vzít na
sebe, co je přiměřené pro tak slavnostní chvíli. „To se mě ptáš moc. Naši mají při křtu
zpravidla plínky!“
☺ Kardinál Hohenlohe měl svátek. Ráno vstoupil do jeho pokoje komorník se svíčkou
v ruce a blahopřál mu: „Eminence, přináším vám světlo pozemské. Kéž vám Bůh
poskytne světlo věčné!“ Kardinálovi se to líbilo, komorníka pochválil a obdaroval.
Komorník se tím pochlubil v čeledníku. Nedlouho poté přišel do kardinálovy komnaty
sluha, aby zatopil. Pravil: „Eminence, přináším vám oheň pozemský, Kéž vám Bůh
připraví oheň věčný!“

Z farní matriky:
Kaplice:

Rychnov n.Malší

Pohorská Ves

Křty:

Svatý Kámen

Křty:

25.7. David Růžička

Svatba:

26.8. Ivan Majstr

29.8. David Šedivý

19.9. Josef Ondrák

Markéta Holinková

a Radka Čapková

Lenka Majstrová

Malonty:

12.9. Jana Tylková

Pohřby:

Pohřby:

5.9. Rozálie Mesárošová

28.8. Jan Troják
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
Nemilujeme svou vlast proto, že je tak krásná,
ale je tak krásná, protože je naší vlastí.
Z Upanišady

Nebudu mít jiný domov než ten,
který mi připravil otec.
René Erdös

Mít domov je dobře.
Muset domov vždy znova budovat je lepší.
Siegfried Brunn

Domov
Tvrdá a pyšná zem jsou Čechy.
Mluví k vám zlatem a železem
jako každá jiná
a z vašich slzí diadém,
jenž trikoloru
kol hlavy její spíná….

Josef Hora

i prodejna v Kaplici informuje
NA MINUTU S BENEDIKTEM XVI.
Tato knížka přináší pestrý výběr z papežových kázání při velkých liturgických svátcích,
z promluv před modlitbou Anděl Páně, i z jeho projevů, které pronesl jako významná autorita
veřejného života na zahraničních cestách. Zpracováno českou redakcí Vatikánského rozhlasu
s předmluvou kardinála Tomáše Špidlíka
Joseph Ratzinger: MŮJ ŽIVOT
Pro čtenáře bude velmi zajímavé nahlédnout do papežova soukromého života a dozvědět se,
které události měly rozhodující vliv na jeho teologické a církevní myšlení.
Benedikt XVI. CARITAS IN VERITATE – Láska v pravdě
Papežská encyklika o integrálním lidském rozvoji. Hlavním tématem této sociální encykliky
jsou možnosti a meze rozvoje jednotlivého člověka i celých národů. Papež promýšlí a
navrhuje konkrétní přístupy v celé škále oblastí – ekonomické (etika podnikání, finančnictví,
nová úloha odborů, etické (obrana lidské důstojnosti od početí pro přirozenou smrt), globální a
politické.
Jiří Šlégr: POKLADY MISIÍ
Autor-kněz a národní ředitel Papežských misijních děl v ČR říká, podstatou misií je dělení se
o svou víru s druhými a dodává, že s tak velkou pohostinností, radostí přátelstvím, upřímnými
modlitbami, hlubokou vírou a touhou po setkání s Kristem v eucharistii a ostatních svátostech
se nesetkal nikde jinde než na svých cestách po Africe, Střední a Jižní Americe či jižní Asii.
Tak si uvědomil, dostává víc, než vydává.
Anselm Grün: O ŽIVOTĚ Z VÍRY
Odpovědi známého autora knih o duchovním životě na otázky, které mu položili čtenáři
KARMELITÁNSKÝ KALENDÁŘ
Krátké příběhy a pestré čtení na celý rok – rozřazeno po měsících.
KALENDÁŘE NA STŮL
Tři druhy: s obrázkami z přírody, s fotkami kostelů, s fotkami zámků a pamětihodností
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 f. 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
 MARIÁNSKÁ RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST V CETVINÁCH 18.10. v 14.30
odjezd od fary v Kaplici ve 14h. V cetvinském kostele modlitba růžence prokládaná zpěvy a
varhanní hudbou.
 MISIJNÍ NEDĚLE se sbírkou na misie, připadá na neděli 18.10.
 DÍKŮVZDÁNÍ za úrodu se koná současně s oslavou Výročí posvěcení chrámu v neděli
25.10. Prosíme farníky aby opět připravili ovoce a zeleninu ze svých zahrad, květiny a
koláčky.
 ZMĚNA ČASU se koná ze soboty 24.10. na neděli 25.10. Hodinky si posuneme o 1h
zpět.
 PRÁZDNINOVÝ POBYT DĚTÍ NA KTIŠI s pouštěním papírových draků se bude
konat od 27.10. do 30.10. (podzimní prázdniny). Děti se mohou hlásit u P. Pavla
(732 872 662) nebo prostřednictvím přihlášek, které jsou k dispozici na hodině náboženství a
v sakristii kostela.
 BOHOSLUŽBY O SVÁTKU VŠECH SVATÝCH A O PAMÁTCE ZESNULÝCH
Sobota 31. 10 Pohorská Ves ve 14.30 v kapli na hřbitově, Rožmitál v 17h v kostele a na hřb.
Neděle 1.11. Omlenice mše sv. v 8h, Kaplice v 9.30, a pak v 15h modlitba u kříže na hřbitově
Dolní Dvořiště v 11.15h, Blansko v 17h
Pondělí 2.11. Omlenice-hřbitov 9h, Malonty 10h mše sv., Rychnov n.M. 16.30h, Kaplice 18h
mše sv.

Kaplice
 FARNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ – hry, ohýnek, zpívání, se uskuteční
na farním dvoře v neděli 11.10. od 14.30. Všechny srdečně zveme!
 POSLECH MARIÁNSKÉ HUDBY A POEZIE se uskuteční v malém kostele ve
středu 14.10. od 18h.
 PO ZMĚNĚ ČASU budou večerní bohoslužby a setkání již v 17.30!

Malonty:
 MODLITBA RŮŽENCE se koná každé úterý v říjnu od 17h v kostele.
 POSLECH MARIÁNSKÉ HUDBY A POEZIE se uskuteční v kostele v úterý 20.10.
od 18h.

Bělá u Malont
 SETKÁNÍ V KAPLI se uskuteční v sobotu 10.10. od 17.30h. Na programu hovory o
víře, četba z Písma, promítání filmu a zpěv.
Srdečně zveme všechny obyvatele Bělé a okolí.

LITURGICK› KALEND¡ÿ
ŘÍJEN 2009
NEDĚLE

4.10.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 3.t.

Středa

7.10.

Panny Marie Růžencové

památka

NEDĚLE

11.10.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 4.t.

Čtvrtek

15.10.

Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

památka

Sobota

17.10.

Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

památka

NEDĚLE

18.10.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ „MISIJNÍ“

žaltář 1.t.

NEDĚLE

25.10.

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

žaltář 2.t.

STŘEDA

28.10.

Sv. Šimona a Judy, apoštolů

svátek

NEDĚLE

30.8.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 2.t.

LISTOPAD 2009
NEDĚLE

1.11.

Slavnost VŠECH SVATÝCH

pak žlt.3.t.

Pondělí

2.11.

Památka věrných zemřelých

památka

Středa

3.11.

Sv. Karla Boromejského

památka

NEDĚLE

8.11.

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 4.t.

Rožmitál na Šumavě
 O TITULÁRNÍM SVÁTKU APOŠTOLŮ ŠIMONA A JUDY 28.10.
bude od 17h VARHANNÍ KONCERT
od 18h MŠE SV.

Pohorská Ves
 MŠE SV. ZA ZEMŘELE se bude konat v sobotu 31.10. od 14.30

PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM
KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
NEDĚLE

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

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 6. a 10.10.
/ boh.slova v kostele
OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
Setkání na faře:
mše svatá 8 h
NEDĚLE
Čt 1x za 14 dní, nyní 8. a 22.10.
/ boh.slova v kostele

18h
l.čas

17h
z.čas

BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
mše svatá 18h od května Setkání na faře: Čt 1x za 14 18h
17h
NEDĚLE
od 5/10
od 10/09
17h od října
dní, nyní 15.10.
v kostele
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
Setkání - u pí. Lauterbachové
NEDĚLE
mše svatá
11.15
Nyní nepravidelně
1x za 14 dní nyní: 4.a 18.10.
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 11. a 25.10.
Ponděli 5.10.
1. SO v měsíci: mše sv. nyní: 7.11.
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: 24.10. v 19h (po mši sv.)
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
31.10.09
v kapli na Setkání dětí
Bohoslužby:
Středa 1x za 14 dní (mimo prázd.) 15-16h
ve 14.30h hřbitově
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: připravuje se
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 5.10.2009

