FARNÍ LIST KAPLICKA č.5/10
Měsíčník těchto farností
římskokatolické církve:

Kaplice

Malonty

Omlenice

Blansko

Dolní Dvořiště
Rožmitál
na Šumavě
Cetviny

Rychnov
nad Malší
Pohorská
Ves
Pohoří
na Šumavě

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

KVĚTEN 2010
Bratři a sestry!
Máj je lásky čas. Rozkvetlé stromy, jasně zelené listy, mládím zářící příroda, to
vše je znamení Boží lásky k člověku. Každý z nás také dostal nádhernou růži od Boha
– a tou je Panna Maria. Může se stát naší matkou, či přítelkyní, sestrou a průvodkyní
na cestě za Ježíšem. V její blízkosti se nám rozněcuje srdce a dostává se ke slovu náš
cit. Proto je dobré nebát se „vzít Marii k sobě“. Znamená to např. účastnit se májových
pobožností, oslovit Marii v duchu, přečíst si o ní knihu…
Nyní v květnu je jistě také vhodné přečíst si
nějakou poezii, zaposlouchat se do krásné hudby.
To vše zúrodní naše nitro. Mnozí z nás nyní pracují
na zahrádce a snaží se, aby byla krásná. To je jistě
správné. Ale neměli bychom zapomínat také na
naše zahrádky nitra a na naše vztahy ve farnosti.
Zajímejme se víc o bratry a sestry ve farnosti.
Nové číslo našeho časopisu přináší kromě
obvyklých rubrik pokračování mého vyprávění o
Svaté zemi. Krásné jsou verše Václava Renče na
téma loretánských litanií. Jeho básnická sbírka je
také v naší farní knihovně. Kéž vás toto číslo
potěší. Přeji vám hezký zbytek nejkrásnějšího
měsíce v roce – máje, a také otevřenost Duchu
svatému, jehož seslání si budeme zanedlouho
připomínat.

P. Pavel

SVATODUŠNÍ ČAS
Milí farníci,
následující týdny můžeme chápat jako Svatodušní čas. Řekl bych, že
začíná slavností Nanebevstoupení Páně a končí slavností Božího Těla - připomínkou, že Duch
Boží se stále vtěluje – stává se viditelným – ve svátostech i v našem životě.
Měli bychom se tedy v tomto čase soustředit právě na Ducha svatého. Tato třetí osoba
Boží Trojice nám představuje Boha jako Lásku a jako toho, který je v pohybu, který je silou a
ohněm našeho života. Představuje nám Boha, který vše proniká a je ve všech a ve všem.
Chceme-li být i my plní síly, lásky, a života, je třeba Duchu svatému se otevírat. To bude
hlavním naším úkolem v těchto dnech – usilovat o dar Ducha.
Paradoxně je příchod Ducha vázán na Ježíšův odchod z tohoto světa, na Ježíšovu
nepřítomnost „Když neodejdu, Duch svatý k vám nepřijde.“J 16,7) Ježíš nechce být neustále
naším Mistrem, který vše kontroluje, upozorňuje na chyby, je nad námi a rozkazuje. Nechce
řídit náš život z vnějšku, ale z nitra. Proto odchází z tohoto světa, aby mohl vejít do našeho
srdce. Nechce také neustále dělat něco za nás, jako za malé děti. Chce, abychom dospěli, abychom se postavili na vlastní nohy a věřili jeho síle, kterou nám ve svém Duchu dá, aby se stala
naší silou. Proto nás také někdy nechává projít prázdnotou a temnotou, i ta je k našemu
osamostatnění potřebná. Prázdnota je předpokladem naplnění. A to vše proto, abychom přijali
naše poslání: pokračovat v díle Ježíšově!
l. úkol: uvědomit si svou dospělost - i já jsem povolán pokračovat v díle Ježíšově
Ježíšovo dílo je zaměřeno k nebi. Nebe je cílem jeho života. A Ježíš nechce dosáhnout
nebe pouze sám. Chce aby s ním vstoupili do slávy Otcovy i všichni lidé. Nebe to jsou naše
nejkrásnější ideály. Obnovme opět své cíle a ideály, pro něž žijeme. Vytyčme před sebe opět
směr a smysl svého života.
2. úkol: uvědomit si ideály, směr a cíle svého života
Aby náš život směřoval k výšinám, je nejprve potřeba osvobodit se od toho co nás
spoutává. K tomu napsal Anselm Grün pěknou úvahu:
Zde na zemi se cítíme často jako ve vězení - ve vězení svého strachu a smutku. Jsme
poutáni sami na sebe, zapleteni do změti svých emocí, požadavků a pudů, do své viny a do
pocitů viny. Jsme zamotáni do nejasných vztahů, intrik a přetvařování. Pevně vězíme sami
v sobě, ve své hrdosti, která nám zakazuje připustit pravdu. Jsme připoutáni ke svému tělu,
které nás dost často drží v pevném sevření. Ježíš na nás při svém nanebevstoupení vložil svou
ruku, zajal nás svou láskou, a tak naše vězení proměnil. Ve své lásce nás vzal s sebou na
nebesa.
Karl Rahner to vyjádřil takto: - Vzal s sebou to co před tím přijal. Ochablé tělo,
lidského ducha, který ztemněl v utrpení smrti a už neuměl odpovědět. Třesoucí se srdce. o, co
jsem: tuto úzkou díru, plnou temnoty, ve které se jako pískající krysy různě plíží otázky a
nepochopení a nenacházejí východ.- (Kirjenjahr 95)
Naše vězení, naši temnotu, náš chlad, naši osamělost, naše odcizení vzal Kristus při svém
nanebevstoupení do Božího království, do nebes, do prostotu Boží lásky. Tam jsme

pozdviženi, vyzdviženi nad sebe samé, tam již najdeme domov. Svátek Nanebevstoupení Páně
nám ukazuje nový obraz člověka. Tím, že Kristus vyzdvihl naši lidskou přirozenost na nebesa,
daroval nám božskou důstojnost. Ukazuje nám, že pravým člověkem se staneme jen tehdy,
odvážíme-li se ve své přirozenosti překročit sama sebe, do nebe, kam vstoupil Ježíš se svým
tělem i duší.
Naše lidství není do sebe uzavřeno. Pokud jsme fixováni jen na své lidství,
připravujeme si peklo již zde na zemi. Opravdu lidsky můžeme žít , až když se necháme
vyzdvihnout nad sebe samé, do Božího prostoru. teprve v Bohu dojde i naše lidství naplnění.“
3. úkol: budeme se snažit povznést se v Duchu Ježíšově nad své starosti, omezenosti a bolesti
Všechny uvedené snahy však musíme konat za pomoci Sucha svatého, kterému je třeba
se otevírat v modlitbě a o jeho naplnění, i o jeho dary, prosit. Využijme tedy litanií k Duchu
svatému, které jsou k dispozici v kostelích mezi časopisy a každý den se je modleme!
4. úkol: každý den budeme prosit o naplnění Duchem svatým a jeho dary
Dýchej ve mně, Duchu svatý,
abych svatě myslel!
Pobízej mě, Duchu svatý,
abych svatě jednal!
Nadchni mě, Duchu svatý,
abych svatost miloval.
Posiluj mě, Duchu svatý,
abych svatost ochraňoval!
Ochraňuj mě, Duchu svatý,
abych svatost nikdy neztratil!
( sv. Augustin )
Věřím v Ducha svatého.
Věřím, že může odstranit moje předsudky.
Věřím, že může změnit moje návyky.
Věřím, že může přemoci moji lhostejnost.
Věřím, že mě může nadchnout k lásce.
Věřím, že mě může zbavit zlého.
Věřím, že mi může dát odvahu k dobrému.
Věřím, že může přemoci můj zármutek.
Věřím, že mi může dát lásku k Božímu slovu.
Věřím, že může odejmout pocit méněcennosti.
Věřím, že mi může dát sílu v utrpení.
Věřím, že mi může dát na pomoc bratra.
Věřím, že může proniknout moji bytost.
Věřím, že mi dá dary potřebné pro mou službu v církvi.
Věřím, že mi dá dary potřebné pro mou službu světu.
Věřím v Tebe Duchu svatý. přijď a naplň mě.

Před měsícem jsme s manželem navštívili poutní
místo Svatý Kámen. Moc jsem se tam těšila.Vyjeli jsme
z Prachatic v sobotu odpoledne směrem do Kaplice, odtud do
Rychnova nad Malší, a pak již jen 2 km do mírného kopce
cestou lemovanou kapličkami s obrazy sedm bolesti Panny
Marie. Na Svatém Kameni nás přivítalo sluníčko a otevřený
chrám Páně zasvěcený Panně Marii Sněžné.
Vstoupila jsem do chrámu a pocítila něco krásného,
úžasného, zaplavila mě nádherná, jásavá radost. Chvíli jsem tak stála a prožívala ten krásný
pocit, rozhlížela se kolem a hledala tajemný zdroj oné hluboké radosti…Pohlazení Panny
Marie? Kde je Panna Maria, tam je i Ježíš. Boží blízkost? A protože radost se chce sdílet,
zavolala jsem na manžela, aby vstoupil také do chrámu. Vešel tedy a zaujala ho pohnutá
historie tohoto místa, zobrazená na nástěnce vlevo u vchodu, především téměř zničení a
znesvěcení chrámu v 50. letech komunistickým režimem. Obdivoval se mnou, jak se podařilo
krásně zbudovat nový chrám.
Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Jestliže pronásledovali mne, i vás budou
pronásledovat… /J15,20/
Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě
větší, neboť já jdu k Otci. /J 14,12/ Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ještě malou
chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.
V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. /J 14,18-20/
Měli jsme ještě hodinku času do začátku mše sv., a tak jsme se vydali na procházku do okolí.
Vyšli jsme ze Svatého Kamene směrem k Dolnímu Dvořišti. Šli jsme na kraji lesa, kde se
krásně zazelenaly břízy, duby a buky svěží jarní zelení. Kousek dál byl rybník, kde plavala
labuť. A protože byl již čas na mši sv., vrátili jsme se na Svatý kámen.
Mši sv. sloužil P. Pavel Šimák, současný správce tohoto chrámu. Před několika dny se vrátil
z pouti do Svaté země, kde se také plavil na loďce po Genezaretském jezeře. Ve svém kázání
hovořil také o tom, že právě zde silně cítil Boží blízkost. Vždyť Pán Ježíš zde povolává své
učedníky, vyučuje je z loďky, kráčí po moři, utišil zde bouři. Na břehu jezera uzdravuje
nemocné a také zde se zjevuje učedníkům po svém vzkříšení.
Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „To je Pán!“ /J 21,7/
Tak jako vzkříšený Pán pozval své učedníky zde na hostinu, byli jsme i my pozváni na
eucharistickou slavnost. V každé eucharistii přichází Ježíš z druhého břehu do našeho středu a
proměňuje všednost našeho života v atmosféru důvěrnosti a lásky.
Prožili jsme krásné odpoledne s Pánem a Pannou Marii. Přeji vám všem, kteří navštívíte
poutní místo Svatý Kámen, abyste měli stejně krásný duchovní zážitek.
Závěrem krásné verše V. Renče z knihy Loretánské světlo:
Těšitelko zarmoucených,
Jež vprostřed věrných v zármutku a bázni, v tom večeřadle, kde se chvěl i stín,
Jsi s jasným srdcem čekala, až zazní plamenný hlas, jejž slíbil seslat Syn!
Ó být, ó znít, ó žíti v slunci záře! Ty ze stvořených jediná jsi v ní.
Ó, shromáždi nás, Matko, u oltáře a v náručí svém k Otci pozdvihni!
Milena Voldřichová

ze stejnojmenné sbírky Václava Renče
MATKO DOBRÉ RADY

ty strážná hlásko lidských putování,
kompase duší, střelko jistotná,
sítnice oka Božího a dlani,
jež z kresby své řád věčné Vůle zná,
ORODUJ ZA NÁS,
překotnou rukou sahající do dne,
jejž krátkozrakost v mlhu rozpouští,
a na rozcestích činu nerozhodné
hledače stop za vichru na poušti;
ať poznavše čas navštívení svého,
vzepřeme města živých před pádem,
silni tvou silou, citliví tvou něhou
a navždy bohatí tvým pokladem.

MATKO STVOŘITELOVA

ty písni pahorků, ty matko zpěvu,
ty struno srdce Hospodinova,
jíž zní, sám sebe přeliv do nápěvu,
jíž světy tvoří, vtělen do Slova.
To pro tebe jím všechno učiněno,
to krví tvou šleh tvůrčí prochází,
to z tebe svítá věcí tvar i jméno,
ó moci Slova, řeko bez hrází!
ORODUJ ZA NÁS,
vyhnance z ráje, bludné alchymisty,
v koktání babylónské zakleté
a hledající úder slova jistý,
jenž zjasní svět jak úsměv dítěte.

Jakuba Novotného

Do země se klade
tělo, které budí ošklivost,
vstane však tělo, které
budí úctu. Do země se
klade tělo slabé, vstane
však silné."
Tento zvláštní
úryvek z Bible je
součástí Pavlova
rozsáhlého výkladu na
otázku jak mohou mrtví
vstát.
Rozšiřuje zde úvahu Pána o zasetí zrna, které musí napřed odumřít, aby z něj
vyrostla bylina. Podle výkladu je zrno člověk, odumření zrna je položení těla do země
a bylina pak tělo nové, v zásadě čisté a jedinečné. Když se však na text zaměříme
podrobněji, zjistíme, že nemusí jít pouze o extrémní příklad smrti člověka, ale může jít
o princip veškerého bytí.
Pavel na tento fakt ukazuje v prvním listu Timotejovi: "Dostalo se mně
milosrdenství, protože jsem byl dříve rouhač, pronásledovatel a násilník, což jsem
dělal z nevědomosti ve své nevěře. Milost našeho Pána se však na mne tím hojněji
projevila s vírou a láskou v Kristu Ježíši."Cokoliv hříšného člověk usmrtí ve svém těle,
promění se v pozdější době jako triumfální vítězství, kterým může oslovit druhé na
cestě k Bohu.
Benedikt XVI. tuto rozvahu rozšiřuje více ve svých úvahách. U Ježíšových
výstupech na hory uvádí, že Ježíš při svém proměnění na hoře Tábor přiblížil k Bohu,
dostal novou podobu. Nesmíme ovšem zapomenout, že výstup na horu provázel jistý
druh oběti, co se týče fyzických sil. Olivová hora se zde jeví zase jako protiklad, v
němž Ježíš prožívá začátek svých utrpení, avšak tato utrpení nakonec oslavuje svým
zmrtvýchvstáním, což je opět přiblížení k Bohu a získání nové, zázračné podoby.
Nejdříve tedy musíme zabít pomocí Božího slova to, co je v nás hříšné, aby z nás mohl
vstát nový, silný duch.
Výzva je to pěkná, ale pro některé lidi stále nepochopitelná a neuskutečnitelná.
Modleme se tedy za tyto lidi i za sebe. Vložme se úplně celí do ochrany a vůle Pána,
který v nás jistě onu ošklivost zahubí.
Jakub Novotný

První písemná zmínka o Malontech je z
roku 1360, a tak v roce 2010 budou v Malontech
slavit 650 let od prvé písemné zprávy.
"plebánie Velešín spolu s dušemi získávají páni z
Michalovic." Stalo se tak 26. července 1360, kdy
prodávají Beneš a Jan, bratří z Velešína, jak se
dovídáme z archivu Nové Hrady, za tři tisíce kop
grošů pražských celé panství Velešín Oldřichovi I. z Rožmberka. JAN ODCHÁZÍ DO
MALONT a Beneš do Benešova. Zakladateli Malont byli němečtí kolonisté, kteří byli povoláni
od pánů z Michalovic z Horních Rakous do Čech, aby zde vymýtili lesy. Původně Malonty
byly osadou panství Velešín a v roce 1387 přecházejí na Petra II. z Rožmberka. Roman Podhola
se domnívá, že Malonty, které leží na obchodní stezce z rakouského Freistadtu do Nových
Hradů, byly osídleny již ve 13. století. Tuto domněnku nepřímo podporuje i Jiří Andriska, když
píše, že z Cetvin vede do Malont starobylá cesta, která
prozrazuje, že to je původní stará cesta, která sloužila k
obchodní dopravě po celá staletí.
Když jsem zpracovával seznam farností Doudlebského děkanátu
do konce 14. století, tak jsou zde Malonty uvedeny. Antonín
Cechler mimo jiné píše: „Prastará obec, jež v listinách děkanátu
Doudlebského ve XIV. věku nazývána jest Menoslav a jindy
Meneslav.“ Kostel sv. Bartoloměje v Malontech vznikl z kaple
svaté Kateřiny, která je zmiňována již v prvé polovině 14.
století, tedy před první písemnou zprávou. V té době zde vznikla
i plebánie. Je pravděpodobné, že se jednalo o plebánii, která
patřila pod farnost Velešín. Již zmiňovaný A. Cechler také
uvádí, že kostel svatého Bartoloměje byl farní již v roce 1364.
Také tento údaj nemohu zatím potvrdit ani vyvrátit, musím však
připomenout, že kostel se začal stavět až na konci 14. či na začátku 15. století, ale tehdy bylo
postaveno jen kněžiště. Roku 1400 byl přistaven presbytář a v roce 1490 byl kostel rozšířen na
pozdně gotické dvoulodí se síťovou klenbou. V nejvyšším patře věže jsou dochována pozdně
gotická okna a o době výstavby kostela svědčí i letopočty na zvonech z let 1423 a 1507. Když
byla dokončena stavba nynějšího kostela, sloužila kaple, která byla přejmenována ze svaté
Kateřiny na svatou Barboru, jako sakristie a to až do roku 1887, kdy za hlavním oltářem byla
vystavěna nízká nynější sakristie. Kaple sv. Barbory je součástí kostela svatého Bartoloměje a
stojí nad vesnicí na vrchu uprostřed hřbitova. Kaple má jedno pole a pět stran osmistěnu s
přilehlým, na západ točitým schodištěm. Délka kaple je devět metrů a šíře 520 centimetrů. Je
zaklenuta v obdélném poli křížem a v závěru paprskovitě do žulových žeber raně gotického
profilu, jež se sbíhají ve dvou svornících. V patkách jsou žebra místo krákorců jen šikmo
sříznuta. Vchod do kaple svaté Barbory je od západní strany a má rovné nadpraží. Dvě větší,
svrchem kulatá okna jsou v barokních chambránách a dále je zde jedno menší okénko. Oltářík s
obrazem svaté Barbory je z druhé poloviny 19. století, v novogotickém slohu.
František Schusser

Aleš Opatrný

1.6 Co jeho život brzdí nebo ničí
Je řada momentů, které dlouhodobě žádné společenství nesnese. Nemá-li společenství prakticky
žádný program nebo je-li program dlouhodobě jen improvizován, společenství strádá a spíš
dříve než později se rozpadne. Na druhé straně, je-li
vystaveno společenství tlaku jednoho nebo dvou členů,
kteří chtějí program, který je pro ostatní nepřijatelný,
buď tito iniciátoři odejdou, nebo společenství zaniká.
Společenství také nijak neprospívají časté absence
některých členů, nespolehlivost pokud jde o dodržení
smluveného programu a doby setkání, a příliš mnoho
konfliktů uvnitř společenství. Velkou zátěží také je,
když někdo z jeho členů opakovaně zaplňuje program
svými problémy, případně jedním opakovaným
problémem, jakoby ostatní tu byli jen proto, aby ho donekonečna řešili.
Společenství také mohou zatížit dva nebo tři vášniví diskutéři, kteří jsou schopni opakovaně
„zaplnit program“ a nikoho jiného ani žádné jiné téma než je to jejich, prakticky nepřipustit.
Konečně společenství unese jen omezený počet členů, kteří se převážně „vezou“, to znamená,
že jsou pasivní a jen očekávají, čím je ti druzí budou „dotovat“, obohacovat, ale sami nejsou
schopni nebo ochotni nic do společného života dávat. Takový postoj nevzniká jen z nízkého
sebehodnocení, ale často také z mylného přesvědčení člověka, že ostatní jsou vždy šťastnější,
úspěšnější a méně potřební než on, a proto se musejí vždy oni o něj starat a on může vždy jen
přijímat. Tito lidé se neodhalují ani tak svým mlčením a pasivitou ve společenství, jako spíš
opakovanými nářky nad tím, co od společenství očekávali a co jim nedává, a naprostou absencí
sebekritičnosti v této věci.
1.7 Členové společenství a „ti druzí“
Lidé, kteří řadu věcí života společně sdílejí, se stávají sobě navzájem bližšími. To může nelibě
nést okolí. Ve farnosti, řeholní komunitě nebo v jakémkoliv kolektivu to pak nesou nelibě
zejména ti, kterým se nepodařilo v nějakém společenství zakotvit, někam patřit, ti, kteří se cítí
být osamocení. Důvody mohou být vnější, ale často bývají i vnitřní, vězí v člověku samém.
Nejtvrdšími kritiky každého společenství bývají ti, kteří by v něm rádi byli, ale nemohou,
nejsou schopni. Je dobré, když se to v konkrétních případech pochopí. Potom lze hledat cestu k
tomu, jak by se touha tohoto člověka nebo těchto lidí mohla naplnit. Nemusí se to ovšem
podařit. Potom nezbývá, než nevoli snášet. V každém případě si ale členové společenství musejí
dávat pozor na to, aby se nestávali vlastní vinou nesnesitelnými a pro druhé nestravitelnými.

1.8 Zánik společenství
Společenství není a nemusí být věčné. Každé společenství má svou osobní historii, fáze
svého růstu, stagnace, případně svého nového oživení, ale také někdy období pozvolného
umírání či zániku. Období pohasnutí nadšení a stagnace nemusí být důvodem k zániku
společenství. Může být výzvou ke změně stylu práce a života, upozorněním, že něco
důležitého v životě společenství chybí. Může se ale také ukázat, že toto konkrétní
společenství dožilo, že není schopno samostatného života, že musí být uměle udržováno při
životě. V tom případě je tedy dobré jeho existenci ukončit. Zbylí členové se možná zařadí
do jiných společenství, možná vytvoří s jinými lidmi společenství nová, někteří si dají třeba
na chvíli pauzu... Toto všechno je možné. Nedobré je umělé udržování života v něčem, kde
už dost života není. A nedobré je trvat na existenci společenství jen proto, že už nějakou
(třeba dlouhou dobu) existuje.
Někteří lidé se nemístně bojí zániku společenství. Je to pochopitelné u lidí, kteří buď těžko
navazují kontakty, nebo pro které je společenství, do kterého šťastně patří, opravdu jedinou
možnou šancí v dané etapě jejich života. Nicméně zánik společenství, ve kterém ubylo
příliš mnoho členů, které dosáhlo vytčeného cíle, které ztratilo vizi dalšího programu nebo
z něhož většina členů „vyrostla“ (totiž jejich požadavky na formy a náplň duchovního
života se změnily proti době, kdy společenství vznikalo), není ani neštěstím, ani ostudou.
Neštěstím spíše může být, když se společenství, které nemá mnoho šancí k
plnohodnotnému životu, chce za každou cenu udržet při životě. Právě tak je málo šťastné,
zůstává-li společenství pohromadě bez dalších ambicí a bez schopnosti dalšího růstu jen
proto, že jeho členům je nepříjemné se rozejít nebo proto, že jsou prostě na sebe zvyklí.
Jistě je nikdo nemůže a nemá v
tom případě rozhánět, ale oni
mají vědět, že k jejich růstu a
prohloubení
víry
zřejmě
nebude takové společenství
přispívat.
Jsou
tedy
společenství
„dlouhodobá“ a společenství s
krátkou a intenzivní dobou
života. Ale nejsou jedna lepší
než druhá. Dobrá jsou ta, která
prospívají jak k růstu svých
členů ve víře, tak k rozvoji
života farnosti.

Třetí den mého pobytu ve Svaté zemi jsem navštívil horu
Tábor. Dnes zde stojí kostel
Proměnění Páně. Pohled z výše

– z nadhledu – Božího pohledu
skutečně proměňuje hodnocení
skutečností kolem nás. Snažme se
hledět na vše z duchovní výše.

mraky nad mořem a západ u hory Karmel
Posledním cílem toho dne bylo pro nás město Haifa. Je to moderní průmyslové město a přístav. Leží pod vrcholem pohoří Karmel, kde se v 9. stol. před Kristem, utkal v prorok Elijáš
v duchovním zápase s kněžími pohanského boha Baala. (viz 1 Kr 18) Na této hoře se ve 12.
stol. usadili poustevníci, z nichž vznikl karmelitánský řád. Tento řád má úzký vztah k P. Marii –
a to v návaznosti na zahlédnutí mráčku nad mořem z hory Karmel (1Kr 18,44), který předznamenal bohatý déšť. Stejně i P. Maria předznamenává bohatý „déšť“ z nebe – Krista.

V sobotu jsme navštívili Jeruzalém. Čteme slova 122 žalmu „Už stojí naše nohy v tvých branách
Jeruzaléme“ Vstupujeme s chvěním. Duchovně stojíme všichni v bráně nebeského Jeruzaléma.

Prvním místem, kde se zastavujeme je vodní nádrž Bethesda. Zde byl uzdraven ochrnulý (J 5)
V duchu ponořuji všechny nemocné do vody Boží milosti. I my potřebujeme uzdravení – srdce.
A pak již začíná Via dolorosa – cesta utrpení Krista. Kráčíme nejprve po dlažbě, kde byl Ježíš
souzen a kde na něj byl vložen kříž. A pak jdeme (v duchu s trpícími) až na horu Golgota.

Zde stojí chrám Božího hrobu,
v nynější podobě vystavěný křižáky. Zastřešuje jak Golgotu tak
hrob. Skála už zde bohužel vidět
není, jen hrobka ve stylu tureckého rokokového stylu po r.1808.

Nic původního z doby Kristovy zde
vidět již není, přesto věříme, že alespoň místo je pravé. Zvláštní prázdnota (nepřítomnost pův. hrobu) je
pro nás znamením – nemáme hledat
Kristův hrob, ale Krista živého.

Nejvíce mne oslovila na tomto místě kopule nad hrobem, jejímž otvorem sem pronikalo světlo
a také mše sv. s četbou o setkání Magdalény se Vzkříšeným u prázdného hrobu.

K pozůstatku Golgoty přicházíme
po výstupu do 1. patra chrámu.
Je možné se zde dotknout skály.
Všude je mnoho stříbrných
lamp – chtějí upozornit: zde je
svaté místo. Pak přecházíme na
místo, spjaté s Ježíšovou úzkostí před ukřižováním.
Jdeme na Olivovou horu a do Getseman. zahrady.

Na Olivovou horu je krásný pohled. V mysli se mi připomíná
text z proroka Zachariáše o nohou Pánových, které na této
hoře spočinou (Za 14). Ta se rozpůlí a údolím mezi dvěma
vrcholy bude lid utíkat. V onen den nebude světlo. Pak nastane den jediný. Jak obdivuhodně se to duchovně naplnilo
na Ježíšově životě. Po procházce Getsemanskou zahradou
míříme k vrcholu hory, kde je krásný výhled.

Cestou se zastavujeme u severní brány, kde byl asi ukamenován prvomučedník
Štěpán.

sídlo Herodovo

Na tomto místě Ježíš zaplakal nad budoucí zkázou Jeruzaléma. Nepláče Pán i nad mým srdcem?
Z jižní strany vedly ke chrámu schody. Dnes jsou pobořeny. Nezbořil jsem i já přístup k Pánu?

V neděli navštěvujeme Večeřadlo.
Stojí na místě domu evang. Marka
současná podoba je však ze 14. st.
Vpravo je svícen z židov. chrámu.

Další den (v pondělí) jedeme do
Galileje. Cestou se zastavujeme
u Jordánu. Zde v blízkosti jezera
Genezaretského je řeka dosti
široká a tak zde konáme obnovu
křtu. Noříme se do vody a chceme

Navštěvujeme také západní zeď
chrámové plošiny, kde stál židov.
chrám. Říká se jí Zeď nářků. Židé
i jiní se zde modlí. I já – za vás.

se ponořit i do Boží přítomnosti
Tu nejvíce cítím u Genezaret.
jezera. Krajina je tu stejná jako
za časů Ježíšových a tak tady
si nejvíce uvědomuji: zde byl
(a stále je!) Ježíš.

Na místě kázání na hoře stojí kostel Blahoslavenství. Vše kolem je rozkvetlé a krásné – tak jako
Ježíšova slova. V dálce je vidět loďka. Připluje Ježíš i k nám blíž a bude hovořit z lodi?

Hovoří k nám skrze přírodu i skrze
věci kolem nás. Zde vidíme vykopávky Kafarnaum. Jeho obyvatelé Ježíše
nepřijali a město takhle dopadlo. Zde
Ježíš pobýval v domě Petrově. Nad
oním domem byl postaven moderní
kostel. To nové vyrůstá i nad zkázou!

Mši sv. slavíme u jezera, na místě, kde
se Zmrtvýchvstalý Pán zjevil svým
učedníkům. Zde Petr třikrát vyznal,
že má Ježíše rád. A on mu svěřil
pastýřskou službu v církvi. I nás se
Pán ptá: Miluješ mne? Jestliže ano,
pak pečuj o mé bratry a sestry v církvi

Poté co nás Pán nasytil u svého stolu na břehu jezera, nastupujeme do loďky postavené podle
té z doby Ježíšovy. Podobně jsme všichni povoláni v loďce církve vyplout na moře (které je
někdy i nepřátelské!) a sítí víry zachraňovat ty, kteří se topí v moři problémů a zla. Naše plavba
byla klidná. Víme však, že i kdyby přišla bouře, Ježíš nám vždy přijde naproti.

Poslední den vstupujeme na chrámovou plošinu. Dnes je zde muslimská mešita. Dříve zde stál
židovský chrám, jehož model vidíte vpravo. Vzadu je vidět sídlo Piláta – pevnost Antonia.

Nedaleko chrámu byl tedy Ježíš odsouzen. Židé stále věří, že přijde jiný Mesiáš. Má prý vejít
branou, již vidíte na levém obr. Muslimové, aby mu v tom zabránili, bránu zazdili a před ní založili hřbitov. Mesiáš se podle židovského názoru nesmí znečistit dotykem hrobu. Díky Bohu,
že skutečný Mesiáš není podle lidských názorů. Že vchází i dveřmi zavřenými a nebojí se ani
hrobu a smrti! Díky, Pane, že ses neváhal pro naše očištění od hříchu se obtížit i smrtí. Pak jsme
ještě navštívili jeskyni v Getsemane, kde učedníci přespávali. Kéž my příchod Páně nezaspíme!

Jak to dopadá, když lidé spí a
nezabrání se včas zlu, připomíná
památník holocaustu, který si
procházíme na závěr. Je to silné
varování před nesnášenlivostí.

Pak se již loučíme s Jeruzalémem
Zde Ježíš vystoupil na nebesa.
I nás čeká let k nebesům, ale
zatím jen ten letadlem. Nicméně
nás k výšinám života pobízí.

Odlétáme z letiště v Tel Avivu biblického Joppe
Odtud vyplul
Jonáš do Taršíše.
My snad neutíkáme od svého
poslání. Právě
naopak: víme
že z výšin, které jsme zakusili ve Svaté zemi, se budeme muset opět snést do běžné reality.
Ta není vždy příjemná, ale následujeme přece svého Pána! I on sestoupil na zem, aby svým
životem i svým utrpením posvětil každou píď země a proměnil ji ve Svatou zem! pš

V neděli 25.4. se konala v Blansku poutní bohoslužba. V krásně vyzdobeném chrámu Sv. Jiří
se konala od 11h bohoslužba na níž zazpíval také chrámový sbor z Kaplice. Díky! V kázání
P. Pavel mluvil o potřebnosti odvahy k zvěstování evangelia dnešním mladým lidem.

Odpoledne se pak konala opravdová pouť. Objednaný autobus dovezl poutníky z Kaplice a pak
jsme se vydali od kostela na poutní procházku
ke kapličce nad Blanskem. Počasí nám přálo,
a tak jsme si cestu jarní rozkvetlou přírodou velmi
užívali.
Cestou jsme si mohli popovídat a více se seznámit.

Od 17h pak začal v kostele varhanní koncert
Martina Kubáta. Krásný zvuk varhan pozvedl
naši mysl k výšinám. Pak následovalo ještě poutní
občerstvení, připravené na faře v Kaplici. Díky
všem, kdo se na přípravě vydařené poutě podíleli.

V Rožmitále pokračují schůzky dětského společenství, vedeného Gabrielou Pechovou. Schází
se 1x za 14 dní, většinou v sobotu odpoledne. Děti si zde nejenom hrají a vyrábí věci z papíru,
ale také si povídají o důležitých tématech pro život.

Oznámení
 SBÍRKA NA KŘESŤANSKOU TELEVIZI NOE se konala v našich farnostech 9.5.
celkem vynesla 3622,- Kč. Děkujeme!
Blansko

Malonty

Kaplice

Omlenice

Rožmitál n.Š.

297,- Kč

1202,- Kč

1662,- Kč

490,- Kč

130,- Kč

RychnovD.Dvořiště
331,- Kč

 BAREVNÉ VERZE FARNÍHO LISTU jsou k dispozici ve farní knihovně.
 NABÍDKA FARNÍ DOVOLENÉ S P. PAVLEM NA KOKOŘÍNSKU:
Zveme Vás na společnou dovolenou, která by se uskutečnila v týdnu od 24.7. do 31.7. nebo od
31.7. do 7.8. Ubytování 150 – 200,- Kč za noc, celodenní strava 150,- Kč.

Možné výlety:
- hrad Kokořín
- hrad Bezděz
- hrad Houska
- Máchovo jezero
- Mělník
- Roudnice nad Labem
- Litoměřice
- nádherná příroda CHKO Kokořínsko

Přihlašujte se u P. Pavla, kde dostanete i bližší
informace. Tf.: 732 872 662

Humor
☺ Pan farář šel po chodbě, když v tom uslyšel z kuchyně řinkot padajícího talíře a
hořekování kuchařky. Okomentoval to slovy: "Svatá Šikovnosti, oroduj za nás! "
☺ "Co je s paní Slepičkovou? Už jsem ji dlouho neviděla v kostele! "Slepičková? Ta
už mezi nás nepřijde, viděla jsem ji u jehovistů, nebo v nějakém podobném sektu!"
☺ Na velkém církevním shromáždění, kde byl přítomen také známý švédský luterský
biskup Nathan Söderblom byl dotyčný uvítán slovy: „Především vítáme vzácného
hosta ze severu, pana biskupa Satana Nödebloma!“

Kvíz
1.) Komu odpověděl Pán Ježíš „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází
k Otci než skrze mne“ ?
a) Filipovi b) Petrovi c) Janovi d) Tomášovi e) Ondřejovi
2.) „Ano miluji Tvá přikázání víc než zlato, víc než zlato ryzí“ je uvedeno v:
a) Žalmu 103 b) 2. Korintským, c) Žalmu 119, d) Danieli e) Jeremjášovi
3.) Za Nehemiáše byly úplně dostavěny hradby Jeruzaléma za:
a) 2 roky b) 52 dnů c) 12 dnů d) 6 týdnů, e) 12 týdnů
4.) Jak chutnala mana? Jako:
a) sója b) křepelky c) sezamová semínka d) medový koláč e) granátová jablka
5.) Kdo řekl: „Udělejte cokoliv vám nařídí“ ?
a) Matka Pána ježíše, b) Jan křtitel, c) Ester, d) Rut, e) Gedeon
6.) Kde je psáno: „Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky“?:
a) v epištole Židům b) v 1. listu Petrově, c) v Lukášově evangeliu d) v listu Jakubově
7.) Co znamená jméno Eben – Ezer?
a) kámen moudrých (vidoucích) b) kámen pomoci1(až potud pomáhal nám Hospodin)
c) olej pomazání d) voda života e) mrtvá voda
8.) Kolik kapitol má Píseň písní?
a) 8 b) 9 c) 13 d) 7 e) 12

Z farní matriky:
Kaplice:

Malonty

Pohřby:
7.4. Josef Šafránek
7.5. Milada Mrzenová

Křty:

Křty:

18.4. Eliška Bártová

17.4. Markéta Hálková

Šárka Bártová

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
Manželství je a zůstane nejdůležitější výzkumnou cestou,
jakou může podniknout člověk..
Sören Kierkegaard

Jen láska vidí květy na větvích ještě holých.
Roland Leonhart

V dobrém manželství považuje jeden druhého za ochránce své samoty.
Rainer Maria Rilke

Láska je niterné prostupování
Bettina von Arnim

Chceš být milován? – Pak miluj!
Seneca

Čím méně člověk umí být něžný, tím více něhy potřebuje.
Ale jen srdce otvírají srdce.
Rahel Varnhagen von Ense

Člověk sám je neúplný. Potřebuje někoho, aby byl šťasten.
Blaise Pascal

i prodejna v Kaplici informuje
Tomáš Špidlík: SLYŠET BOHA V RANNÍM VÁNKU
Krátká rozhlasová zamyšlení nad biblickými texty. Autor v nich reflektuje i svou životní pouť a
naše každodenní zkušenosti. Jeho úvahy dýchají především moudrostí, která vyvěrá z dobře
naladěného srdce.
Tomáš Špidlík: EUCHARISTIE – LÉK NESMRTELNOSTI
Zajímavá četba především pro toho čtenáře, který Kristův odkaz znovu promýšlí, bilancuje
vlastní přístup a hledá novou svěží inspiraci.
S Tomášem Špidlíkem: CÍRKEVNÍ OTCOVÉ
Myšlenky Církevních otců – biskupů a teologů v prvních křesťanských stoletích zpracované
Tomášem Špidlíkem. Vznikl tak zajímavý inspirativní pohled na duchovní život v prvních
staletích, který má co říci i nám. Knížka potěší každého, kdo se chce duchovně občerstvit a
poučit.
Christine Ponsardová: VÍRA V RODINĚ
Autorka – novinářka a matka tří dětí nabízí množství podnětů k zamyšlení nad těmi
nejběžnějšími situacemi a inspiraci pro řešení problémů, které se v rodině vyskytují. Například
mluví o situaci, kdy se děti bouří proti společné modlitbě, o vztazích rodičů a pubertálních dětí,
o problémech s partnerskými vztahy, které dospívající děti navazují. Je to kniha užitečná pro
křesťanské rodiny jak s malými, tak se staršími dětmi.
Elias Vella: DUCH SVATÝ – PRAMEN ŽIVOTA
Velmi srozumitelná kniha s mnoha ilustrativními příklady o Duchu svatém. Je napsána
s nakažlivou přesvědčivostí a snahou zprostředkovat vztah k Duchu svatému jako nejlepšímu
řešení života každého člověka.
Václav Renč: MÁJOVÉ ÚVAHY
Májové úvahy patří k posledním textům Václava Renče, českého básníka, dramatika a
překladatele. Jsou to vlastně homilie uvádějící do Boží přítomnosti. Vnímáme v nich láskyplnou
atmosféru májové pobožnosti. Autorovi nejde o holou teologii, ale o skutečný prožitek
„radostného úžasu a radostné vděčnosti“, o uvedení do pravé radosti lásky.
Půjčovní doba farní knihovny: ST 16-17.55 ČT 8.45-9.30 PÁ 16-17.55 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.
M. Mazancová a P. Šimák

INFORMACE
Pro všechny farnosti
 MÁJOVÉ MARIÁNSKÉ ZPÍVÁNÍ V CETVINÁCH A PROCHÁZKA se uskuteční
a 23.5. od 14.30h. Odjezd z Kaplice ve 14.00h Procházkou půjdeme ze Svatého Kamene do
Dolního Dvořiště.(5km) Pak odvoz do Kaplice a příjezd do 17h.
 DĚTSKÁ VIKARIÁTNÍ POUŤ se uskuteční pro děti z našeho okresu v sobotu 22.5.
ve Vyšším Brodě v 10h. Sraz na faře v 8h. Pak odjezd vlakem nebo autobusem do Vyššího
Brodu. Program: prohlídka kláštera, mše sv., představení šermířů. Návrat kol. 16-17h.
 VÍKENDOVÝ POBYT DĚTÍ V DSM KTIŠ se bude konat od pátku 28. do neděle
30.5. Odjezd z aut. nádraží ve 14.15h Na programu hry, vycházky, povídání si, táborák.
Návrat v neděli odpoledne. Přihlášky na faře, hodině náboženství, v sakristii kostela.
 VÝLET DO PLZNĚ do ZOO a na hrad Rabyně plánujeme pro děti na sobotu 5.
června. Odjezd z Pohor. Vsi v 6.30, z Kaplice v 6.50, návrat navečer.
 PRÁZDNINOVÝ KŘESŤANSKÝ TÁBOR NA PÍRKOVĚ MLÝNĚ u Pohor. Vsi
se bude konat od soboty 14.8. do 23.8. Přihlášky pro děti na faře, nebo v sakristii kostela.

Kaplice
 F. A. N. S. FARNÍ AKČNÍ NEDĚLNÍ SKUPINA- PRO KLUKY OD 4. TŘÍDY
F – Farní – zastřešeno správcem farnosti (P. Šimák tf. 732 872 662)
A – Akční – dobrodružné a akční hry, výlety, chaty, sport…
N – Nedělní - setkání bude pravidelně každou neděli – od 15:00 h sraz kašny na náměstí.
S – Skupina – správná parta kluků, kde je každý důležitý a vše děláme společně
 setkání bude probíhat v prostorách fary či venku nebo na hřišti,
 ve vzájemném společenství – skupinová dynamika, otevřenost, přátelství.
 kromě zážitkových a dobrodružných her či výletů nebudou chybět ani rozhovory na
téma jako jsou např. láska, sex, odpuštění, život, smrt, závislosti, sloboda a jiné
z křesťanského pohledu.
 F.A.N.S. je pro věřící i otevřené nevěřící mladé lidi.
 Akce je pro zájemce zdarma (kromě např. výletů apod. – dáme předem vědět).
Kontakt – vedoucí Mgr. Anton Kulkovský: 722 716 799 (pracovník charitního centra DEPO)
 MARIÁNSKÉ MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou konat v měsíci květnu vždy
v úterý a neděli od 18h. Zazní mariánské písně, četba Písma, promluva, a loretánské litanie.
 VIDEO NA FAŘE bude promítnuto ve středu 26.5. od 18h a shlédneme dokumentární
film „Barva lásky“ o knězi a výtvarníkovi Markovi Ivanovi Rupnikovi
 DIECÉZNÍ POUŤ DO PRACHATIC 18. a 19.6.
Výročí 150 let od smrti sv. Jana Neumanna
Pátek 18.6.
18h mše sv., 19h prezentace pouti do Philadelphie, 21h bdění v kostele pro mládež s možností
přespání na faře (vlastní spacák a karimatka)
Sobota 19.6.
9h modlitba zpěvem a hudbou, 10h poutní mše sv. (celebruje biskup Jiří Paďour.) Pak sobotní
odpolední program. Zájemci ať se hlásí u P. Pavla.

INFORMACE
KVĚTEN 2010
7. neděle velikonoční
u nás: Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Devět dnů modliteb za seslání Ducha svatého (13.- 22.5.)

NEDĚLE

16.5.

NEDĚLE

23.5.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

pak žlt.4.t.

Středa

26.5.

Sv. Filipa Neri

památka

NEDĚLE

30.5.

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

pak žlt. 1.t.

Pondělí

31.5.

Navštívení Panny Marie

svátek

pak žlt.3.t.

ČERVEN 2010
Úterý

1.6.

Sv. Justina, mučedníka

Čtvrtek

3.6.

Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme v neděli

6.6.

pak žlt.2.t.

žaltář 3.t

Pátek

11.6.

Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
10. neděle v mezidobí
u nás: Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
NEJSV. SRDCE JEŽÍŠOVA

NEDĚLE

13.6.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

NEDĚLE

památka
památka

slavnost

 VIILIE - BDĚNÍ PŘED SLAV. SESLÁNÍ DUCHA SV. se uskuteční v malém kostele
v sobotu 22.5. od 19.30h
 NĚMECKY MLUVÍCÍ RODÁCI přijedou do naší farnosti v pondělí 14.6. dopoledne.
Prosíme o pomoc s přípravou pohoštění
 DĚTSKÝ VÝTVARNÝ KROUŽEK se schází pod vedením pí. Peroutové na faře
v Kaplici každou druhou středu od 15h. Nyní 26.5. a 9.6.
 PETROPAVLOVSKOU POUŤ oslavíme v neděli 27.6. s obvyklým programem: mše
sv. v 9.30h, odpoledne: hudba, dětské divadlo, soutěže pro děti a občerstvení od 14h

Malonty
 POSLECH MARÍÁNSKÉ HUDBY A POEZIE se uskuteční v kostele v úterý 25.5. od
17h - v rámci májopvé pobožnosti. Pak bude následovat setkání ve společenství u Otů.

Blansko
 V MĚSÍCI KVĚTNU BUDOU NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY od 17h!. Májové
pobožnosti od 17h ve čtvrtek.

Omlenice
 MÁJOVÉ POBOŽNOSTI budou ve čtvrtek od 18h.

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

Sobota

modlitba
setkání / biblická hodina
Ekum. 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

17.30 zim.čas
17.30 zim.čas

kostel
fara

1. ST v měsíci v 18h fara, či 1. ČT od 19h u ev.v Arše
8 h (v adventní době již v 7h )
kostel

18 h let.čas
17.30 zim.čas
kostel
19.15 fara Mše sv. v Domově pro seniory
15h
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!

MALONTY – kostel sv.Bartoloměje / fara
Setkání na faře: nyní u Otů
mše svatá 8 h
NEDĚLE
Út 1x za 14 dní,nyní: 25.5. a 15.6.
/ boh.slova v kostele

17h

OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
Setkání na faře:
mše svatá 8 h
18h 17h
NEDĚLE
Čt 1-2x za měsíc, nyní 20.5. a 3.6.
l.čas z.čas
/ boh.slova v kostele
BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
Setkání na faře: Čt 1x za 18h
mše svatá 18h let. čas
17h
NEDĚLE
17h zim.čas
let.čas
zim.č.
měsíc, nyní 27.5. a 24.6.
v kostele
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
NEDĚLE
Setkání ve společenství
PO
mše svatá
18h
11.15 - v sakristii kostela
21.6.
1x za 14 dní nyní: 23.5. a 6.6.
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 16.a 30.5.+13.6.
Pondělí: 24.6.
1. SO v měsíci: mše s. nyní: 5.6.v 17h
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: 12.6.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
připravují v kapli na Setkání dětí
Bohoslužby:
hřbitově
26.5. v 15h na obec. úřadě
se
CETVINY: kostel Narození P.Marie

POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ: P. Marie Dobré rady

Něm.-česká pouť: So 7.8.10 ve 14h
Česká pouť: Ne 12.9.10 ve 14.30h
česko-německá mše sv. začátkem září
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 10,-Kč) Toto číslo vyšlo v neděli 16.5.2010

