
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Přátelé! 
Měsíc červen je spjat zvláště Ježíšem. Slavili jsme svátek jeho Těla a Krve – 

svátek naznačující jednotu člověka a Boha. Slavili jsme také svátek Ježíšova srdce – 
tedy Ježíšova milosrdenství. V kázání jsem upozornil, že ono Boží smilování přichází 
až po prožitku bolesti: zatoulaná ovečka pocítí nejprve samotu a zranění, marnotratný 
syn dno lidské existence, nevěrná žena strach ze soudu, Petr bolest ze zrady, Pavel 
slepotu, Izraelský národ katastrofu, atd. Prostě naplňuje se slovo: „Bůh všechny 
uzavřel do neposlušnosti, aby se nade všemi smiloval.“ Ř 11,32 Teprve prožitek nouze 
disponuje člověka k tomu, aby s užitkem přijal nabídnutou pomocnou ruku Boží. Bez 
tohoto prožitku by milosrdenství Páně bylo něčím levným a nevážili bychom si ho. 
Podobně můžeme uplatňovat milosrdenství i my 
– zvláště vůči duchem zkroušeným a trpícím. 
Milosrdenství k pyšným, zlým a nevděčným se 
prostě mine účinkem. 

 
 
 

Ježíš nás tedy vyučuje správným vztahům. Také 
nás časopis vznikl proto, aby podpořil vztahy ve 
farnostech. Informuje nás o akcích, které jsme 
konali v minulém měsíci a vybízí nás 
k zamyšlení jak prospěly farnímu životu. 
Najdete v něm také modlitby za kněze. Končíme 
totiž rok zaměřený na kněžství. Děkuji všem, 
kteří se za mne modlí. Děkuji také za všechnu 
pomoc a spolupráci ve farnosti. A vyprošuji také 
vám prožitek Ježíšova milosrdenství.            

                                                                                                                    P. PavelP. PavelP. PavelP. Pavel                  
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Milí farníci, 
tento měsíc jsme prožili radostnou oslavu „Božího těla“ Připomněli 
jsme si, že Bůh nám dává poznat a zakusit svou lásku skrze znamení. Letos jsme při průvodu 
v Kaplici rozjímali nad znamením chleba – sytí hladové, láme (krájí) se pro každého, spojuje ty, 
kdo ho jedí. Podobně i Kristus. A vyzývá, abychom stejně jednali i my. Sytili se Jím a podobně 
se rozdávali. Stejným znamením je víno – nápoj radosti a lásky. 

 

l. červnový úkol: sytit se Kristem a dávat se druhým 
 

Chléb i víno vznikly spojením obilných zrn, či hroznů v jedno. Je to náročný proces – 
vyžaduje rozdrtit svůj egoismus a spojovat se s druhými. Jen tak však může vzniknout 
společenství, které bude všem zázemím. 

 

2. červnový úkol: přemýšlet co odstranit abych byl(a) více jedno s druhými ve farnosti 
 

Červen nám před oči klade postavy apoštolů Petra a Pavla. Vzájemně se doplňovali. 
Petr je představitel autority, tradice v církvi, Pavel zase charismatického, duchovního proudu. 
Obojí je potřeba.  

 

3. červnový úkol: přemýšlejme, zda nejsme jednostranní a neprosazujeme krajnosti 
 

Apoštolové vynikli především svou misijní činností. Také my křesťané jsme tu od toho 
abychom hlásali radostnou zvěst o přicházejícím království lásky. Svým životem i slovem.  

 

4. červnový úkol: zamyslet se jak hlásat přicházející království lásky a dobra 
 

Znamení, kterým je svátost Kristova Těla a Krve, nás také vybízí abychom skrze 
nejrůznější znamení vyjadřovali svou lásku k Bohu i lidem.  Na bližní se můžeme usmát, 
darovat nějakou maličkost, přinést květinu, napsat pohlednici, dopis. Znamením, prokazujícím 
mou lásku k Pánu je kromě pozorností vůči bližním má ochota udělat si čas na rozjímání, na 
četbu Písma apod.  

 

5. červnový úkol: snažit se vyjadřovat znameními svou lásku 
 

Když uvažujeme o znameních, rád bych ještě připomněl znamení, kterých si můžeme 
všímat ve světě. Hovořil jsem o nich při svátku Nejsvětější Trojice. Citoval jsem příběh člověka 
hledajícího smysl života. Dostal radu vyjít na rozcestí. Tam nachází tři obchodníky: jeden 
nabízí jakési dráty, druhý dřevo a třetí jakési plíšky. Nerozumí tomu. A tak jde dál – až slyší 
nádherný zvuk orientálního nástroje – sitáru, vyrobeného právě z oněch drátků – strun, plíšků a 
dřeva. Pochopí, že je třeba všímat si detailů na životní cestě, naplno je prožívat a jednou se mu 
spojí v harmonický celek. Podobně i tajemství Boží Trojice bylo už ve Starém zákoně 
naznačeno, ale lidé pochopili až později.  

 

6. červnový úkol: všímat si všeho v životě s myšlenkou, že souvislosti pochopím později 
 

 
 
 



V předminulém čísle našeho Farního listu jsem se zmínil o problematice ubytovaných na 
našich farách. Jsem rád, že se někdo ozval, aby vyslovil svůj názor. Ze zaslaných 
připomínek vysvitly tyto body: 
 

1) je třeba pomáhat lidem, kteří jsou bez domova  
je velmi dobře, že asi většinou sdílíte tento názor 
 

2) je třeba navázat spolupráci s Městem Kaplice 
ano, bude třeba se o mnohých ubytovaných radit s obcí 
 

3) není možné akceptovat situaci, kdy obyvatelé far jen přijímají a nic nedávají 
Ano, s těmito lidmi se snažíme co nejdříve rozloučit. 
Všimněte, si však, prosím, že v uplynulém roce na faře v Kaplici bylo od ubytovaných 
vybráno 102 tisíce Kč. (náklady na topení, vodu a elektřinu byly 114 tis.) Rozdíl - 12 tis 
odpovídá nákladům na vytápění a elektřinu farních místností (sál, kancelář, knihovna). A 
to i přes to, že nějaký poplatek byl odpuštěn za práci pro farnosti a kostely. Stejně tak si 
hradí stravu. Někteří pracují v zaměstnání, někteří mají invalidní důchod a někteří jsou na 
podpoře. 
Je dobře si uvědomit, že díky lidem ubytovaným na faře se vykonalo mnoho práce, jak na 
samotné faře (vykopání dřevomorky, výkop pro uzemnění hromosvodu - kolem fary, 
malování, rekonstrukce místností pro knihovnu a společenství), na zahradě a dvoře -
srovnání terénu dvora, sekání trávy, výroba pódia, stavění stanů pro různé příležitosti, tak 
při pracích pro kostely (malování sakristie v Kaplici, Dolním Dvořišti, Rožmitále, 
Rychnově nad Malší, Malontech, Blansku) 
Díky jednomu obyvateli fary mají naše farnosti internetové stránky. Většina ubytovaných je 
připravena pomoci kdykoliv, (např. při stěhování apod.) mnozí pomáhali také Charitě 
Kaplice. Další pomáhají s psaním textů do počítače, s kompletováním farního časopisu, s 
farní knihovnou, s dovozem lidí na církevní akce, s úklidem fary, mytím nádobí po 
schůzkách společenství, s přípravou občerstvení na různé akce. Pomáhají také s tříděním 
šatstva na charitativní účely. 
Díky ubytovaným na faře se nemusím cítit osaměle. Dalo by se toho vyjmenovat jistě ještě 
víc -jak ubytovaní pomáhají. Samozřejmě jsou zde i problémy s labilitou některých 
ubytovaných, či se závislostmi. Na Vaše dopisy ještě osobně odepíši a diskusi ponechávám 
ještě otevřenou. Je možné využít i schůzky společenství.         P. Pavel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto z rekonstrukčních prací na faře v roce 2006. Vlevo budování podlahy ve farním sále. 
 



 
 
 
    
          
 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi 
dobrý pastýř.  
Znáš své ovce a ony znají tebe.  
Ty jsi za své ovce obětoval svůj 
život.  
Své učedníky jsi shromáždil kolem 
sebe a dal jsi jim podíl na své 
pastýřské službě.  
Ať tvoji kněží vždycky znovu 
nacházejí radost a orientaci v tomto 
silném a výrazném obraze.  
Pomáhej jim jít vždy vp řed a 
nelitovat žádné námahy při hledání 
dobrých pastvin.  
Učiň je obezřetnými v jejich službě. 
Daruj jim zálibu pro slabé a nemocné.  
Učiň je vynalézavými při pohledu na ty, kte ří se odvrátili a vzdálili a nech 
je s trpělivostí a láskou jít za těmi, kteří se ztratili.  
 

Svatá Maria, Matko pastýřů a stád, pros za nás! 

 
Pane Ježíši Kriste, ty jsi velekněz, jenž se jednou provždy pro nás 

přinesl v oběť Otci. Ty jsi nám zprost ředkoval vykoupení. Tebe velebíme 
jako našeho Vykupitele a Spasitele, kterému vděčíme za spásu.  
V kněžském svěcení dáváš lidem podíl na svém kn ěžském úřadě.  
Ve tvém jménu smějí hlásat tvému národu tvé vykupitelské p ůsobení a 
zpřítomňovat ho ve slavení eucharistie a ve svátostech. 
Daruj jim hluboké ukotvení v tobě a posiluj je ve ví ře v milost kněžského 
svěcení, které přijali skrze vkládání rukou a modlitbu biskupovu.  
Uchovej v nich velkou radost z eucharistie a duchov ního života, aby se 
jim to, co jsi jim svěřil, nikdy nestalo pouhou rutinou. 
 

Svatá Maria, Matko církve, pros za nás!  
Svatá Maria, Matko kněží, pros za nás! 
 
 
 



 
Pane Ježíši Kriste, své učedníky jsi vtáhl do poslání, které jsi 

přijal od svého Otce a které naplňovalo tvůj život. Toto poslání má mít 
své pokračování v jejich životě a nasazení pro lidi.  
 

Daruj kněžím našich dnů, aby viděli své poslání,  
které je s tebou cele spojuje, pohledem víry.  
Dej jim sílu pro práci v dnešní tak mnohostranné du chovní správě.  
 

Ochraňuj kněze, kterým je svěřena správa hned několika farností, před 
rutinou a přetížením.  
 

Probuď zodpovědnost ve farnostech a na ostatních polích pastorace . 
Dej ať rozpoznáme, kde můžeme pomoci nést tíhu, která je p říliš velká, 
na polích, která jsou p říliš rozlehlá. 
 
Svatá Maria, Matko kněží, pros za nás!  
Svatá Maria, Královno apoštolů, pros za nás! 
 
 
 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi velekněz, jenž se jednou provždy  
pro nás přinesl v oběť Otci. Ty jsi nám zprost ředkoval vykoupení.  
Tebe velebíme jako našeho Vykupitele a Spasitele,  
kterému vděčíme za spásu.  
V kněžském svěcení dáváš lidem podíl na 
svém kněžském úřadě.  
 

Ve tvém jménu smějí hlásat tvému národu 
tvé vykupitelské působení a zpřítomňovat 
ho ve slavení eucharistie a ve svátostech.  
 

Daruj jim hluboké ukotvení v tobě a posiluj 
je ve víře v milost kněžského svěcení, 
které přijali skrze vkládání rukou a 
modlitbu biskupovu.  
 

Uchovej v nich velkou radost z eucharistie 
a duchovního života, aby se jim to, co jsi 
jim svěřil, nikdy nestalo pouhou rutinou.  
 

Svatá Maria, Matko církve, pros za nás! 
Svatá Maria, Matko kněží, pros za nás! 
 
 



 
 
 
 

V neděli, o slavnosti 
Seslání  Ducha svatého, jsme 
s manželem vstoupili do 
chrámu sv. Petra a Pavla 
v Kaplici. Na kraji každé lavice 
hořel plamínek zapálené svíčky 
– bylo to milé přivítání. 
Evangelista Lukáš popisuje 
svatodušní tajemství také 
obrazem ohně: 
    

  Když nastal den letnic, byli 
všichni shromážděni na jednom 
místě…a ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden.  / 
Sk 2, 1-3/ 
     Posadili jsme se do lavice. Paní vedle nás si všimla, že nemáme kancionál, a ochotně nám ho 
podala, abychom mohli také zpívat. Za námi se připravovaly dvě ženy ke čtení z Písma. 
„Kdybych zapomněla včas jít číst, prosím Tě, dívej se na mne,“ žádala jedna druhou. 
Nezapomněla, a moc pěkně, s citem, přečetla čtení ve správný čas. 
    

 A pak se již ujal Božího slova P. Pavel Šimák. Po přečtení evangelia se rozhlédl po svých 
farnících a s úsměvem a jemným humorem jemu vlastním poznamenal: „Odtud je opravdu 
krásný pohled do chrámu na Vás všechny s plamínky svíček na lavicích…Bylo by zajímavé a 
jistě krásné vidět, zda i ve Vašich srdcích hoří plamínky lásky…Oheň Ducha svatého, oheň 
lásky a síly, oheň života…Slavíme Letnice, aby v nás žár Kristovy lásky znovu rozžehl oheň, 
vše pročistil a obnovil…a nejen v nás, ale aby se u našeho ohně mohli hřát a těšit i druzí lidé, 
objevili zde sílu k životu…“    
     

P. Pavel Šimák nezapomněl ani na Vládíka, který seděl v první lavici. Popřál mu 
k svátku – bylo totiž 23. května a ten den měl svátek Vladimír. Vládíkovi tím udělal velkou 
radost a ten, když vycházel z kostela, mi povídá: „Já jsem nevěděl, že mám dnes svátek…Mně 
je tady dobře…“ 
     A já si uvědomila, že nám také. 
 

A co na to sv. Petr a Pavel, patronové kaplického chrámu, jejichž svátek si 29.června  
připomeneme? 
 

     „Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní..“  /1Pt 3,8/ 
 

„Usilujte o vyšší dary!... 
      Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 

Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. 
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. 
Láska nikdy nezanikne. /1 K 13, 4-8/ 

 
 



  „Jsem milosrdná Láska, což je úplné sebeodevzdání. 
Kdyby lidé pochopili, jak velice toužím se jim darovat, abych byl jejich 
radostí, jejich pokojem, jejich světlem, jejich životní silou! 
    Chci, aby milosrdná láska v tobě vzrůstala a vše v tobě nechť dýchá 
láskou, aby takto má láska trochu více vládla na zemi.     Království mého 
Otce a mé království není nic jiného nežli království lásky k bližnímu. 
Hledej mě věrně v těch, kteří tě obklopují. Hledej a najdeš mě, potkáš mé 
Srdce, někdy Srdce bolestné, ale vždy Srdce milující… 
   Pomáhej všem. Buď dobrý, velmi dobrý…Buď shovívavý a soucitný. 
Smýšlej o jiných jen dobře a mluv o nich dobře. Vyhni se kritice, která jen boří, a reptání, které 
jen rozdrolí důvěru. Nediv se, že nenacházíš lidi dokonalé. Jen Bůh je dokonalý.“ 
citace:  Abbé Gaston Courtois, Důvěrně s Ježíšem                                    Milena Voldřichová 

 
 
Z »První apologie* od svatého Justina, mučedníka 
(Cap. 66-67: PG 6,427-431) 

 
 

 

Tomuto pokrmu říkáme eucharistie, díkůvzdání. Nesmí na něm mít účast nikdo jiný 
než ten, kdo věří v pravdivost našeho učení, kdo byl omyt koupelí na odpuštění hříchů, koupelí 
znovuzrození, a kdo žije tak, jak nám to odkázal Kristus. Nepřijímáme tu totiž obyčejný chléb a 
obyčejný nápoj; ale jak jsme byli poučeni, právě takovým způsobem, jakým byl náš spasitel 
Ježíš Kristus skrze Boží slovo učiněn tělem, a měl tělo a krev pro naši spásu, je tělem a krví 
vtěleného Ježíše také tento pokrm, nad nímž byla skrze jeho slovo pronesena modlitba 
díkůvzdání a z něhož se proměnou živí naše těla a naše krev. 

 

Apoštolově totiž ve svých pamětech, které nám předali a které nazýváme evangelia, 
sdělili, že jim Ježíš dal následující příkaz: Když vzal do rukou chléb a vzdal Bohu díky, řekl: To 
konejte na mou památku; toto je mé tělo.1 A podobně když vzal do rukou kalich a vzdal Bohu 
díky, řekl: Toto je má krev.2 A že to svěřil pouze jim.  
A my už si to od té doby stále navzájem připomínáme. Přitom ti z nás, kteří mají nějaký 
majetek, přispívají všem potřebným; a jsme stále pospolu. A při všem, co obětujeme, velebíme 
Stvořitele veškerenstva skrze jeho Syna Ježíše Krista a skrze Ducha svatého. 
V den, kterému se říká den Slunce (tj. v neděli), se všichni, ať přebývají ve městech nebo na 
venkově, shromažďují na jednom místě a čte se z pamětí apoštolů nebo ze spisů proroků, dokud 
je možno. Potom, když předčítající skončí, pronese představený řeč, v níž napomíná a vybízí k 
napodobování všeho toho krásného.  

 

Potom všichni společně vstaneme a nahlas se modlíme. A jak jsme o tom již dříve 
mluvili, když naše modlitby skončí, přináší se chléb a víno s vodou. Dále se hlasitě modlí 
představený, a vzdává Bohu díky, jak je mu dáno, a lid na to přisvědčuje slovem »amen«. 
Každý pak dostává a přijímá z pokrmu díkůvzdání a nepřítomným se posílá po jáhnech. 
Zámožní dobrovolně dávají podle vlastního uvážení, každý, co uzná za vhodné. To, co se takto 
sebere, se ukládá u představeného, a ten pak z toho vypomáhá sirotkům a vdovám i lidem, kteří 
pro nemoc nebo z nějaké jiné příčiny trpí nedostatkem, také uvězněnýma cizincům, kteří tam 
zavítali na svých cestách, prostě stará se vůbec o všechny, kdo jsou v nouzi. 
Toto shromáždění konáme všichni společně v den Slunce předně proto, že je to den, v němž 
Bůh změnil tmu a beztvarou hmotu a stvořil svět, a dále proto, že v tento den vstal náš spasitel 
Ježíš Kristus z mrtvých. Neboť den před Saturnovým dnem (tj. před sobotou) ho ukřižovali a 
den po Saturnově dni, to jest v den Slunce, se zjevil svým apoštolům a učedníkům a naučil je 
tomu, co jsme i vám předložili k úvaze.  



 

Aleš Opatrný 

1.9 Společenství otevřená, uzavřená, dělící se 

To bývá klasickým problémem všech společenství, která vydržela delší dobu. Mají přijímat 
každého, kdo se k nim chce přidružit? Pokud to neudělají, vystavují se kritice, že vytvářejí elitní 
spolek. Pokud to udělají, mohou za chvíli zjistit, že se nevejdou do místnosti, ve které se 
scházejí, nebo že je jich tolik, že se už každý nedostane ke slovu, nebo že se už neshodnou na 
programu. Navíc se může stát, že do svého středu přijmou člověka, který je spolehlivě rozloží. 
A nemusí to být ani ze zlého úmyslu.    

Je třeba střízlivě zvážit, co si společenství může dovolit, chce-li pokračovat ve své existenci. 
Nemůže si dovolit jakýkoliv růst a nemůže přijmout do svých řad kohokoliv. Pokud růst 
společenství přesáhne určitou rozumnou hranici, je třeba, aby se rozdělilo. To dobře srostlá 
společenství zpravidla nemilují a bývá to pro ně těžký úkol. Přes všechny obtíže je to ale šance, 
že se cosi dobrého rozšíří a rozroste. Je jen důležité, aby „nová“ společenství, vzniklá po 
rozdělení, si hledala svou vlastní tvář a nechtěla jen mechanicky pokračovat v tom, co žila 
doposud.  

Ještě choulostivější je otázka, zda se společenství může bránit přijetí určitého člověka nebo 
určitých lidí. Ač to zní na první pohled málo křesťansky, je třeba říci, že se mnohdy bránit musí. 
Malé společenství je přece jen do určité míry intimní duchovní záležitostí, je to skupina osob s 
těsnějšími vazbami. A zde není možné, aby si vyhovoval vždy každý s každým a aby libovolný 
shluk lidí měl stejný názor na náplň života společenství. Proto se musí samo starat o to, aby 
jeho členem nebyl nikdo, kdo ho destruuje - anebo musí počítat s tím, že se rozpadne. Rozpad 
není největším neštěstím, jak bylo už popsáno výše. Je ale škoda, odcházejí-li lidé znechuceni, 
bez ochoty něco podobného ještě někdy v životě zkusit. I proto se mají lidé do společenství 
přibírat zodpovědně.    

U větších společenství je ovšem možné věc zařídit tak, aby to byla společenství otevřená. Čili 
aby mohl přijít do něho, kdo chce a kdy chce. Přísně vzato potom o společenství v pravém slova 
smyslu nejde. Může to fungovat jen tak, že nějaké stabilní společenství nabízí prostor k 
rozhovoru, modlitbě, společnému čtení Písma lidem, kteří přijdou jednou nebo víckrát, ale za 
tato setkání nepřebírají vlastně žádnou odpovědnost. Je to dobrá služba lidem nikam nepatřícím. 
Část z nich potom zpravidla v nějakém společenství zakotví, nebo, což je ještě lepší, sami 
společenství vytvoří. Ovšem stálé jádro takového otevřeného společenství se musí scházet a 
modlit ještě navíc samo, aby mohlo tuto službu trvale poskytovat.  

1.10 Společenství a kněz 

Po všech zkušenostech zastávám názor, že není dobré, když je společenství na knězi závislé, 
když nemůže existovat bez něho. Není samozřejmě také žádným ideálem, vznikne-li 
společenství „faráři navzdory“ a potom žije tak, aby o něm nevěděl.  Nicméně společenství by 
mělo žít svou vlastní vnitřní silou (křtem a biřmováním jsou křesťané k tomu vybaveni), není  



dobré, musí-li být stále knězem  „udržováno v pohybu“. Pro kněze je potom důležité, aby se o 
život společenství zajímal, ale aby tento zájem byl hlavně ze dvou důvodů: aby napomáhal 
společenství k dobrému zapojení se do farnosti a aby pomohl tam, kde se společenství dostává 
do situace, kdy si samo poradit nemůže. Není dobré, chce-li jen společenství stále kontrolovat 
nebo má-li dojem, že on je jediný, kdo může scházejícím se lidem něco říci. Je třeba ale počítat 
s tím, že si některá společenství chtějí pana faráře „přivlastnit“, protože to zvyšuje jejich prestiž 
nebo to některým lidem umožňuje dělat si na něho vyšší nároky, než je dopřáno ostatním. Tomu 
je třeba se bránit a nedopustit, aby byla ve farnosti společenství „privilegovaná“ a potom „ta 
ostatní“.  

1.11 Nakonec 
Společenství nejsou, jak ukazují zkušenosti, žádným jen ideálním jevem, nejsou vzorkem ráje 
uprostřed slzavého údolí. Jsou mnohdy obtížnou záležitostí, ale mohou být školou růstu 
křesťanů k samostatnosti a kooperaci současně. A pro mnohé jsou tím nejlepším prostorem 
života. Proto je dobré je podporovat a zároveň jim pomáhat, aby neutonuli ve svých omylech a 
chybách.       

Pro udržení existence a dobré funkce 
společenství je potřeba dodržovat tyto 
zásady: 
 
1.  Každý, kdo do společenství chodí, musí být 
ostatními přijat a vědět, že je přijat, jinak ze 
společenství odejde. Nelze ale přijmout toho, 
kdo společenství záměrně rozbíjí.   
 
2. Každý má mít možnost sdělit ostatním své 
závažné problémy nebo starosti. Má vědět, že 
je nejen může, ale i musí vyslovit nahlas. Je 
také potřeba mít otevřené oči a poznat, kdy 

někdo není „ve své kůži“, být vnímavý nejen k sobě, ale především k ostatním. Důležité je 
dávat pozor, aby nikdo nezačal společenství ovládat a zahlcovat pouze nekonečnou řadou 
svých problémů. To společenství rozloží. 
 
3. Žádné společenství se nesmí uzavírat okolnímu světu, je třeba vyhledávat kontakty i s 
jinými společenstvími. 
 
4. Ohled se musí brát i na zcela praktické věci, např. na otázku dopravy, aby problém 
špatného spojení někomu nezabraňoval v účasti ve společenství.   
 
5. Společenství má mít kontakt s knězem, který ho může případně navštívit. Nemělo by ale být 
na něho zcela odkázáno. Kněz musí být pro společenství postradatelný; má být schopno 
samostatné činnosti a života z víry. Je jistě možné pozvat přednášejícího, ale i na jeho výklad 
musí opět navázat samostatná práce.   
 
6. Velmi důležité je dávat pozor, aby společenství neustrnulo, „nezkamenělo“. Hlavní je 
otevřenost Bohu v tom, aby je On vedl jak a kam chce a pro další rozvoj a i pro samotnou 
existenci společenství je velmi nutné a prospěšné různými změnami projít. Přesto, že většina 
lidí nemá změny ráda a brání se jim.                                                          (pokračování příště)  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oslava svátku sv. Floriána – patrona Malého kostela v Kaplici byla v minulých letech opomí- 
jena a tak jsme se letos v neděli po 4.5. sešli abychom tuto „malou pouť“ poprvé oslavili. 
Krásně vyzdobený kostel i krásné zpěvy přispěly k velmi pěknému dojmu z bohoslužby.  
P. Pavel hovořil o hrdinech, kteří podobně jako sv. Florián, riskovali svůj život pro druhé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V polovině května se konaly v některých našich farnostech májové koncerty. Foto vlevo upo- 
míná na koncert dětí i jejich učitelů v předvečer poutní slavnosti v Omleničce. (15.5.) Foto 
vpravo připomíná koncert sourozenců Talířových v Malontech,  v so 15.5. prokládaný příběhy  
a poezií.Původně se měl konat venku, ale pro nepřízeň počasí se přesunul do kostela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. vlevo je z první schůzky FANS – farní, akční, nedělní skupinky s Tonym Kulkovským. 
Tato skupinka kluků se schází v neděli od 15h k hrám a dalšímu programu. (sraz na náměstí) 
Fotka vpravo zachycuje farní vycházku 9.5. z Janovy Vsi do Tiché, po májové v Cetvinách. 



 
 
 
 

V pátek  
jsme přivítali 
na faře pana 
Janáčka, býva- 
lého politického 
vězně za komu- 
nismu, který 
přivezl pro 
naše charitativní 
aktivity nějaké 
dary. Přijel se 
svými přáteli, zvláště proto, že se chtěl podívat do kostela  
v Pohoří. Cestou jsme se zastavili také v Pohorské Vsi, odkud 
jsou první dvě fotky. Jak je vidět, je zde již dokončen krov 
nad presbytářem. Foto vpravo je z Pohoří, kde jsme se zasta- 
vili s p. Altmannem, (Rakušanem ze sousední obce), který se 
sám obětavě pustil do drobných oprav v pohořském kostele. 
 
 
Významnou 
událostí pro 
dospělého 
kaplického 
ministranta 
Jiřího Klimeše 
bylo biřmování 
v českobudějo- 
vické katedrále 
biskupem Jiřím. 
Po přípravě, kterou konal u P. Pavla od začátku roku, nadešel 
den Seslání Ducha svatého v neděli 23.5. Kmotrem mu byl 
akolyta Pavel Honetschläger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po příjezdu z biřmování následoval ještě slavnostní oběd na kaplické faře – spolu s Jirkovými 
přáteli. Fotka vpravo je ze slavnosti Seslání Ducha svatého v Kaplici. Před obětním stolem  
stálo sedm svícnů se svícemi, připomínajícími sedm darů Ducha sv. o něž jsme také prosili.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V neděli 23. května jsme se opět vydali do kostela v Cetvinách, kde jsme zazpívali mariánské 
písně a litanie za varhanního doprovodu pana Marka z V. Brodu. Bylo nás asi 15. Pak jsme se 
vydali na pěší výlet ze Svatého Kamene do Dolního Dvořiště. Cesta byla moc hezká, i když 
v podstatě pro nás neznámá. Ale tak je to i v životě, cíl máme jasný, ale kudy půjdeme, nevíme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šli jsme lesem i po loukách. Překročili jsme i potok - díky dřevěnému mostu, a bahnité úseky 
jsme obcházeli. I v životě přicházejí překážky, některé je třeba obejít a některé přemostit. 
Ježíš je naším průvodcem a také mostem, který nás přenese i přes ty nejhorší etapy života. Jen 
je třeba přijmout ho do svého srdce. 

VIKARIÁTNÍ DĚTSKÁ POUŤ DO VYŠŠÍHO BRODU VIKARIÁTNÍ DĚTSKÁ POUŤ DO VYŠŠÍHO BRODU VIKARIÁTNÍ DĚTSKÁ POUŤ DO VYŠŠÍHO BRODU VIKARIÁTNÍ DĚTSKÁ POUŤ DO VYŠŠÍHO BRODU ----    SOBOTA 22.5SOBOTA 22.5SOBOTA 22.5SOBOTA 22.5....    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Společně se této pouti zúčastnilo z našich farnosti jen 6 dětí, ale byly tu s dětmi samostatně  
i dvě rodiny. Hlavním bodem programu byla návštěva kláštera. Zde jsme měli mši sv. při níž 
se krumlovský vikář Václav Pícha i zeptal zúčastněných zda někdo neuvažuje o duchovním 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
povolání. Přihlásil se František ze Zubčic a jedna dívka z naší farnosti. Po mši sv. nás převor 
kláštera - otec Justin seznámil s historií a se životem cisterciáků i místního kláštera a provedl  
nás i místy, kam obvykle turisté nechodí - křížovou chodbou a kapitulní síní. Vše na nás  
dýchalo posvátnou atmosférou a povznášelo k duchovním výšinám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návštěvou klášterní knihovny jsme si uvědomili důležitost vzdělávání v životě křesťana. 
Máme-li přesvědčivě mluvit o své víře, musíme číst knihy a o víře mezi sebou hovořit! 
Důležité je však nezapomínat ani na tělesné občerstvení a posezení u stolu. To nám připo- 
míná obrázek vpravo, na němž je Vláďa z Rychnova a Jarda z Kaplice. 
Zlatým hřebem programu bylo šermířské představení - viz snímky níže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děti si mohli šermování (dřevěnými holemi) i sami vyzkoušet. Udržování fyzické kondice 
je důležité i pro duchovní život, ale je pravda, že boje nás v životě čekají zvláště na té 
duchovní rovině. Nejdůležitější je zvítězit sám nad sebou, nad svou pasivitou a sobectvím. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslední květnový víkend se sešly některé děti navštěvující hodiny náboženství v Diecézním 
centru pro mládež v Ktiši. Bohužel jich jelo na konec jen osm. Pobyt je vždy hezkou příleži- 
tostí něco společně prožít a také se nad určitým tématem zamyslet. Téma tohoto víkendu bylo 
stanoveno příběhem, který jsem vyprávěl o sobotním ránu v kapli: šlo o příběh králova syna, 
jemuž dal jeho otec za úkol vybudovat po celé zemi hrady proti nepřátelům Nemělo však jít 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
především o kamenné hrady, ale o budování přátelství, které může být také takovým bezpeč- 
ným místem v době ohrožení. Abychom si tuto myšlenku lépe znázornili, udělali jsme si  
výlet na zříceninu hradu Dívčí Kámen. Povolení k  postavení hradu bylo dáno Rožmberkům  
v r. 1349 a záhy byl zbudován z vrcholu skály, na níž stojí. Po roce 1506 však již byl opuštěn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Také církev a dobrá parta křesťanů by měla být zbudována ze Skály, kterou je Kristus. Každý 
z nás je jakoby kamenem této stavby. Pokud jsme pevně stmeleni láskou a stojíme na Kristu- 
neochvějné skále, potom budeme jako nedobytný hrad, v němž nalezneme svůj úkryt před zlem. 
Pokud však společenství s druhými opustíme, dopadneme jako tento hrad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Každý hrad má hradby a brány. Proti tomu co nám škodí je třeba se uzavřít, naopak tomu a  
především těm, kteří nám přináší dobro, nebo u nás hledají útočiště, je třeba se otevřít. 
     Foto napravo zobrazuje protější vrch - skálu - zajímavý přírodní útvar. Kolem nás je plno 
krás - je třeba jen umět se dívat a těšit z toho co nás obklopuje. To je tajemství štěstí! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hezký pohled byl také na Křemežský potok u něhož se někteří vyfotili. O kousek dál se vlévá 
do Vltavy. Na cestě jsme našli také malou kapličku s obrazem Sedmibolestné Panny Marie. 
Maria může být také naší průvodkyní na cestě životem, pokud ji přijmeme do svého srdce. 
Učí nás něžné lásce a také pokoře a tichosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cesta mnohé z nás unavila a vyčerpala a tak pozdější oběd přišel velmi vhod. Velmi dobře 
zde vařil jeden člen z ktišského týmu – František, který zároveň dovedl připravit i zajímavé 
hry pro děti. (na fotce vpravo je  úplně vzadu)  
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V sobotu večer pak navázal na Na závěr jsme se v neděli sešli u 
Františkův program Tono, který stolu Páně při mši sv. a děkovali  
přijel, aby vedl večerní, i nedělní jsme za hezké chvíle. V kázání jsem 
program.  mluvil o tajemství Boží Trojice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Někteří se se mnou vydali Hrad přátelství také 
ještě na Kleť. Lanovkou umožňuje nový pohled 
jsme vyjeli do pěkné na okolnosti v životě. 
výšky, odkud byl krásný Svěřujeme-li se svým  
rozhled.  přátelům, jsme klidnější. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A když stojíme na skále Kristových slov a pevných vztahů, nemusíme se ničeho bát. 
         Při cestě domů nás doprovázelo znamení naděje a nového začátku – duha. Díky Pane! 



PROGRAM KONFERENCE  

BRNO 2010 

Motto: " Uviděl ho a byl pohnut 
soucitem"  (Lk 10,33) 
 

Každý je zván! 
 

Středa 7.7. 
od 12.00 hodin do 21:30 registrace v pavilónu F v areálu výstaviště BVV 
19.00 - 21.00  mše sv. v katedrále na Petrově (biskup Vojt ěch Cikrle)  
 

Čtvrtek 8.7.  program v pavilónu F v areálu výstaviště BVV  
09.00 - 09.45* modlitba chval, info 
09.45 - 12.00* přednáška Dvojjediná láska (Lk 10,25-37) - P. Jacques Philippe 
13.45 - 14.45  divadelní představení Víti Marčíka ml. - nejen pro děti 
15.00 - 16.15* přednáška Bůh jako Bližní - P. Vojt ěch Kodet 
16.45 - 18.00  mše sv. (P. Jan Pacner) 
19.00 - 21.00  koncert chval - John de Jong s kapelou (pavilón F) 
 

Pátek 9.7.   program v pavilónu F v areálu výstaviště BVV  
09.00 - 09.45* modlitba chval, info 
09.45 - 12.00* přednáška "Padl do rukou lupi čů..." (Lk 10,30) - P. Bogdan Stepien 
adorace (vede P. Bogdan Stepien) a možnost svátosti smíření 
15.00 - 16.15*přednáška "Šel kolem a vyhnul se mu" (Lk 10,31) - P. Tomáš Holub 
16.45 - 18.00* mše sv. (P. Aleš Opatrný) - paralelní mše svatá pro děti v pavilónu G1 
19.30 - 21.00  Paralelní večerní programy na různých místech v Brně: 
1. Biblické tance s komunitou Blahoslavenství - v areálu BVV 
2. Jak si uchovat pokoj v srdci - P. Jacques Philippe - v areálu BVV 
3. Drogová situace v naší zemi - plk. Jiří Komorous - v areálu BVV 
4. Nemocný člověk v rodin ě - MUDr. Marie Svatošová - kostel sv. Michala 
5. Závislost a nezávislost v manželství - PhDr. Josef Zeman - kostel sv. Augustina 
6. Adorace s komunitou Emmanuel - kostel sv. Tomáše 
 

Sobota 10.7.  program v pavilónu F v areálu výstaviště BVV  
09.00 - 09.45* modlitba chval, info 
09.45 - 12.00* přednáška "Ošetřil jeho rány..." (Lk 10,34) - P. Jacques Philippe 
15.00 - 16.15* přednáška Milosrdenství je akční - Katka Lachmanová 
16.45 - 18.00* mše sv. (P. Michael Slavík) - paralelní mše svatá pro děti v pavilónu G1 
19.30  - 21.00  modlitba za účastníky konference 
 

Neděle 11.7.   program v pavilónu F v areálu výstaviště BVV  
09.00 - 09.45* modlitba chval, info 
09.45 - 10.30* přednáška "Jdi a jednej také tak..." - ale jak? - P. Aleš Opatrný  
11.00 - 12.15  mše sv. (biskup František Radkovský) a závěr konference 

 
Bližší informace u P. Pavla nebo na www.konference.cho.cz 



Oznámení 
 

������������ FARNÍ VYCHÁZKA V NED ĚLI 20.6. Z Kaplice pojedeme ve 14h od fary do 
Malont a kousek za Bělou a pak půjdeme pěšky na vrch Doppler (957 n.m.). Návrat do 18h.  
 

���� PROSBA ČBK O POMOC PŘI POVODNÍCH  
Na výzvu olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy Rady ČBK pro charitu a misie a 
místopředsedy ČBK, se Česká biskupská konference obrací k diecézím v České republice 
a diecézním charitám, ale také k jednotlivcům s prosbou o pomoc občanům v zaplavených 
oblastech Zlínského a Moravskoslezského kraje.  
 Příspěvek ke zmírnění vzniklých škod je možné zaslat na sbírkové konto Diecézní 
charity ostravsko-opavské: 5015003434/5500 u Raiffeisenbank, variabilní symbol: 333. 
Vítána je rovněž pomoc při odstraňování škod, kdy bude zapotřebí přiložit ruku k dílu. Lze 
využít také formu dárcovských sms, a sice zasláním sms ve tvaru: DMS POVODNE2010 na 
telefonní číslo 87 777. (Cena DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč) Pokud by někdo chtěl tuto 
sbírku zorganizovat, ať se přihlásí u P. Pavla 
 

���� FARNOST KAPLICE POT ŘEBUJE: někoho na natření kousku okapu na kostele, na 
natření rámu mříže v hlavním vchodě, vymalování prostoru u mříže a při vchodu k „Božímu 
hrobu“. Přihlásit se můžete u P. Pavla 
 

����KONČÍ ROK KN ĚŽÍ V loňském roce o slavnosti Nejsv. Srdce Ježíšova byl v bazilice sv. 
Petra v Říme zahájen papežem Benediktem XVI. Rok kněží, který o stejné slavnosti letos 
skončil. Tento rok se pojil k 150. výročí úmrtí sv. Jana Maria Vianeye. Život tohoto  skromného 
a velmi oblíbeného kněze je popisován v úspěšné knize Wilhelma Hünermanna „Farář Arský“, 
kterou máme i v naší farní knihovně. Jan Maria Vianey zemřel ve věku 73 let. V roce 1925 byl 
papežem Piem XI. svatořečen a v r. 1929 prohlášen patronem všech kněží. 

tento odstavec – Marie Mazancová 
 

Kvíz 
 
 

Přiřaďte ke jménům správné místo: 
 

1) Nebúkadnésar – a) Týrus,b) Babylon 
2) Eutychus – a) Troada, b) Korint 
3) Matouš – a) Kafarnaum, b) Betsaida 
4) Kaifáš – a) Jeruzalém, b) Césarea 
5) Jan – a) Rhodos, b) Patmos 
6) Lazar – a) Betánie, b) Kafarnaum 
7) Eliáš – a) Tábor, b) Karmel 
 

Správné odpovědi na kvíz z minulého čísla:  (s odkazy na biblická místa) 
1.) d) J 14,6  2.) c) Ž 119,127  3.) b) Neh 6,15 4.) d) Ex 16,31  5.) a) J2   
6.) a) Žid 13,8  7.) b) 1 Sam 7,12  8.) a) 
 
 

8) Pavel – a) Ninive, b) Damašek 
9) David – a) Betlém, b) Betánie 
10) Mojžíš – a) Tábor, b) Nebó 
11) Eli – a) Šílo, b) Jeruzalém 
12) Jan Křtitel – a) Judsko, b) Samaří 
13) Jozue – a) Jeruzalém, b) Jericho 
14) Nikodém – a) Nazaret, b) Jeruzalém 



Humor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Z farní matriky:    

 

 
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 

 
 
 

 

Citáty:   

 
 

V našem srdci zůstane trvale tajná záliba v tom,  

zač jsme kdysi bojovali a trpěli.                                                          
Heinrich Heine 

 

 

Nic neprospějeme druhému, pokud nenajdeme cestu k jeho srdci. 
Christoph Martin Wieland 

 

Většina stínů v našem životě pochází z toho, že si sami stojíme na slunci. 
 Rainer Maria Rilke 

 

Nejvyšší blaho spočívá v přesvědčení, že jsme milováni. 
Victor Hugo 

 

Je hudba, která v nás nepřestane znít. 

Jsou obrazy, na něž se nezapomíná. 

Jsou básně, k nimž se stále vracíme. 

Umění je opakování krásna. 
Roland Leonhardt 

 

Bez nadšení, které ti zdravě zahřeje duši, 

nevznikne nikdy nic velikého. 
Adolph Knigge 

 

Kaplice:  Malonty 

Pohřby:  Křty:  Pohřby:  

  10.6. Ludvík Wagner 12.6. Jan Král 25.5. Petr Gocala 

           Ludmila Urbanová          Jan Růžička  

  



 

 
 

                                i prodejna v Kaplici informuje 
 

         Francis J. Moloney: EVANGELIUM PODLE JANA   
 

Podrobný výklad Janova evangelia s rozjímáním o souvislostech s dnešní dobou. Autor sleduje 
způsob, jímž evangelista vypráví Ježíšův příběh a chce čtenáře přimět, aby se pro Ježíše a jeho 
učení rozhodl. 
 

         Jacques Philippe: VE ŠKOLE DUCHA SVATÉHO 
 

Jak co nejplněji odpovědět na Boží volání? Jak se otevírat Duchu svatému, nebránit se jeho 
působení, učit se rozeznávat jeho hlas a dát se jím vést?  
Na tyto závažné otázky hledá autor svěží a přehlednou formou odpověď. 
 

       Wunibald Müller:  NABRAT DECH V BOŽÍ BLÍZKOSTI 
 

Autor svědčí o síle, kterou lze načerpat z prodlévání v Boží blízkosti, a svůj výklad ilustruje jak 
citáty duchovních velikánů nedávné doby, tak i množstvím osobních zážitků a zkušeností. 
 

        F. Assländer, A. Grün: TIME MANAGEMENT JAKO DUCHOVNÍ ÚKOL 
 

Kniha zaměřená nejen na efektivnost využívání času, ale i na stupnici hodnot. Zabývá se 
rozlišováním toho, co je v našem životě podstatné a vedlejší. Stupňující se tempo a složitost 
života vedou ke stále větší přetíženosti a vnitřní rozbitosti člověka, které se následně promítají 
do všech oblastí života. Kniha obsahuje mnoho praktických podnětů k řešení neblahých jevů, 
které u sebe člověk odhalí. 
       Henri de Lubac: MEDITACE O CÍRKVI 

 

Kniha – teologa a kardinála je knihou hlubokých teologických úvah i autorovým osobním 
rozjímáním o tajemství církve. Ta je společenstvím lidí hříšných, ale zároveň je tělem 
Kristovým. Je, jak autor říká, jednotou v různosti, oceňující a vyzdvihující vše dobré a lidské. 
 

Pro děti a mládež: 
 

        Elena Pasqualiová: MINUTOVÉ PŘÍBĚHY Z BIBLE 
 

Deset vybraných příběhů ze Starého a Nového zákona přináší poučení i zábavu prostřednictvím 
hravého způsobu vyprávění a obrázků. 
 

        DVD:  KRÁL ŠALAMOUN    /      LAZAR ŽIJE 
 

Série animovaných biblických příběhů. Plně funkční na DVD přehrávačích i bez počítače.  
 

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 
 

��� DIECÉZNÍ POU Ť DO PRACHATIC v sobotu 19.6. Při příležitosti 150 let od úmrtí 
prachatického rodáka sv. Jana Nep. Neumanna Program: 9:00 - modlitba zpěvem a hudbou 
10:00 - poutní mše svatá (celebruje otec biskup Jiří Paďour, OFMCap.) Sobotní odpolední 
program. Zájemci ať se hlásí u P. Pavla. 
 

��� CHARISMATICKÁ KONFERENCE BRNO 8-11.7. (Viz program na str. 17) Zájemci 
o dovoz ať se přihlásí u P. Pavla. Je možno jet jen na část programu. 
 

��� FARNÍ DOVOLENÁ S P. PAVLEM NA KOKO ŘÍNSKU 25.- 31.7.(viz květnové 
číslo Farního listu na str. 18) Zájemci ať se hlásí u P. Pavla tf. 732 872662 Všichni jsou zváni! 
 

��� PRÁZDNINOVÝ K ŘESŤANSKÝ TÁBOR NA PÍRKOV Ě MLÝN Ě u Pohorské 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. T ŘÍDY 
každou neděli sraz na náměstí u kašny v 15h. Kontakt - vedoucí Mgr. Anton Kulkovský:  
Tf.: 722 716 799 
 

��� VEČER POSLECHU REPRODUKOVANÉ HUDBY A POEZIE se bude konat v 
Malém kostele v úterý 22.6. od 18h  
 

��� VIDEO NA FAŘE bude promítnuto ve středu 23.6. od 18h a shlédneme film Sv. Petr 
 

��� PETROPAVLOVSKÁ POU Ť - NEDĚLE 27.6.    Program: 
9.30 mše sv. (předsedat liturgii a kázat bude P. Tomáš Libant z Nových Hradů) 
14h odpolední program: před kostelem kapela Swing Band Agria, na faře: Country Milana 
Janů. Občerstvení: - pečené sele 
15h dětská divadelní scénka, pak od 15.30 na dvoře hry pro děti 
19h varhanní koncert Martina Kubáta (v kostele) 
 

��� TÁBORÁK K ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN se bude konat na farním dvoře v pátek 2.7. od 
19h. 
 

���  SVÁTEK S V. CYRILA A METOD ĚJE v pondělí 5.7. oslavíme při mši sv. od 18h 
 
 
 

Blansko 
 

���  TÁBORÁK K ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN se bude konat na farním dvoře v neděli 4.7. 
od 19h. 
 
 
 
 

Malonty  
 

���  SVÁTEK  SV. PETRA A PAVLA v ÚT 29.6. oslavíme při mši sv. od 17h. Pak malé 
občerstvení. 
 

���  TÁBORÁK K ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN se bude konat na farním dvoře ve středu 30.6. 
od 18h. 
 

 

 



LITURGICK› KALEND¡ÿ 
 

ČERVEN 2010 

NEDĚLE 13.6. 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 3.t 

Sobota 19.6. Sv. Jana Nep. Neumanna, biskupa památka 

NEDĚLE 20.6. 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 4.t. 

Pondělí 21.6. Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka památka 

Čtvrtek 24.6. NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE  slavnost 

NEDĚLE 27.6. 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
v Kaplici: Slavnost sv. PETRA A PAVLA  žaltář 1.t. 

Pondělí 28.6. Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka památka 

Úterý 29.6. Sv. Petra a Pavla slavnost 

ČERVENEC 2010 

Sobota    3.7. Sv. Tomáše, apoštola svátek 

NEDĚLE   4.7. 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 2.t. 

PONDĚLÍ   5.7. Sv. CYRILA a METOD ĚJE, patronů Evropy slavnost 

NEDĚLE 11.7. 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 3.t. 

Čtvrtek 15.7. Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve památka 

NEDĚLE 18.7. 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 4.t 
 

 

Rožmitál n. Š. 
 

��� TÁBORÁK K ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN se bude konat na farní zahradě v sobotu 26.6. 
od 19h. 
 

��� VARHANNÍ KONCERT MARTINA KUBÁTA se bude konat v kostele Sv. Šimona a 
Judy v neděli 27.6. od 17h 
 

Omlenice 
��� TÁBORÁK K ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN se bude konat na farní zahradě ve čtvrtek 1.7. 
od 18h 
 
 

Rychnov nad Malší 
 

��� TÁBORÁK K ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN se bude konat v sobotu 3.7. Sraz před 
kostelem v 18.30h 
 
 

Dolní Dvořiště 
 

��� TÁBORÁK K ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN se bude konat na obvyklém místě v úterý 6.7. 
od 18h.  
 



PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM 
 KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla  / kostel sv. Floriána / fara /jinde  
 Úterý modlitba  18 h   let.čas 17.30 zim.čas kostel 
 Středa setkání / biblická hodina 18 h   let.čas 17.30 zim.čas fara  

 Čtvrtek 
Ekum. biblická hodina: 1. ST v měsíci v 18h fara, či 1. ČT od 19h u ev.v Arše  
mše svatá     8 h  (v adventní době již v 7h ) kostel 

Pátek 
mše svatá, pak adorace 18 h  let.čas 17.30 zim.čas kostel 
setkání mladých 19.15 fara Mše sv. v Domově pro seniory 15h 

 Sobota 1. so v měsíci  16.30h odjezd na Svatý Kámen na mši sv. v 17h   

 NEDĚLE mše svatá  9.30 1.NE v měsíci - zaměřená na děti, s rytmickými 
zpěvy. Mimo hl. svátky a hl. prázdniny! 

 

 MALONTY – kostel sv.Bartoloměje / fara  

 NEDĚLE 
mše svatá 
/ boh.slova 

8 h  
v kostele 

Setkání na fa ře: nyní u Ot ů 
Út 1x za 14 dní,nyní:  15.6. a 29.6. 17h 

 

 OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara   

 NEDĚLE 
mše svatá 
/ boh.slova 

8 h  
v kostele 

Setkání na fa ře: 
Čt 1-2x za měsíc, nyní 17.6. a 1.7. 

18h 
l.čas 

17h 
z.čas 

 

 BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara  

 NEDĚLE  mše svatá 
v kostele 

18h let. čas 
17h zim.čas 

Setkání na fa ře: Čt 1x za 
měsíc, nyní   24.6. 

18h  
let.čas 

17h  
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá  
nyní: 20.6. a 4.7. 

11.15 Setkání ve spole čenství  
- v sakristii kostela 

PO  
21.6. 18h  

RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje Svatý Kámen 
poutní kostel P. Marie Sněžné: NEDĚLE  

1x za 14 dní 
mše svatá nyní:    
 13.a 27.6.+11.7. 

11.15 Setkání v 18h:  
Pondělí:  19.7.  1. SO v měsíci: mše s.  nyní: 3.7.v 17h 

 ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ  kostel sv. Šimona a Judy   

 SOBOTA 
mimo 1. sobotu mše svatá:  

18h  
l.čas 

17h 
z.č. 

Setkání na fa ře: So 1x za měsíc,   
nyní: 24.7. 

19h-l.čas 
18h-z.čas 

 

 POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta  

 Bohoslužby: 
poutní 
mše sv. 

So 25.9. 
ve 14h 

Setkání d ětí 
Středa 23.6 ve 14h u kostela  

 

 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   13.6.2010 



 


