
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bratři a sestry! 
Léto je tu proto, abychom si odpočinuli a načerpali nové síly. Na našich 

letních cestách a výletech můžeme objevit nové krásy přírody kolem nás. Vyžaduje to 
trochu odvahy – vydat se třeba i do neznáma. Tak se nás několik vydalo na farní 
dovolenou. Občerstvila nás a obohatila o nové dojmy. (první část fotografií 
s vyprávěním vás čeká uvnitř listu).Už teď se těšíme na příští rok, snad bychom jeli 
na Karlštejnsko a Kokořínsko, s výletem do pražské ZOO. Doufám, že se připojí i 
nějaká rodina s dětmi. Je moc hezké vytvořit společenství napříč generacemi, být 
spolu jako jedna rodina. Tak si to přeje náš nebeský Otec.  

Nejsou však jen krásy přírody, v podstatě každý člověk má ve svém nitru 
ukryto mnoho krásy. U někoho je krása jeho duše zřejmější, u někoho je čímsi 
zastíněna. I to je dobrodružství objevovat dobro v druhých. Snažím se o to na faře, při 
pomoci lidem v nouzi. Problematikou tohoto dobrodružství se zabývá několik prvních 
stran časopisu, zařadil jsem i dva příspěvky došlé z Prachatic. Velmi jsem váhal – 
jsou totiž příliš vstřícné ke mně a vlastně 
neřeší praktické problémy. Ale vezměme 
je jako příspěvek do diskuse.  

V časopise dále objevíme 
reportáže ze svátku Božího Těla, 
z Petropavlovské poutě, letních táboráků 
a dalších akcí. I o jejich smysluplnosti 
můžeme debatovat. Komunikace, je 
jedním ze základních projevů života.  

A tak vám přeji hezký zbytek 
léta, obohacený o nové zážitky, včetně 

zážitků Boží lásky!                                     P. PavelP. PavelP. PavelP. Pavel  
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Milí farníci, 
v neděli 10. července mi byl předán list (napsaný zřejmě již dříve, ale 
ke mně se nedostal, zato se dostal zřejmě k mým nadřízeným) 
s několika připomínkami ohledně ubytovaných lidí na faře. (paradoxně 
zrovna v den, kdy se četlo při mši sv. o milosrdném Samaritánovi). Byl podepsán osmi lidmi, 
kteří podle svých slov zastupují většinové smýšlení ve farnosti. 

Jsem rád, když farníci nejsou lhostejní k životu ve farnosti a dávají najevo své 
názory, a i když bych si přál, aby se to týkalo také jiných oblastí farního života, přesto dopis 
vítám a nyní na něj odpovídám: 
 
Otče Pavle, 
zaujal nás Váš článek v Farním listě „Slovo farníkům" a vede nás k zamyšlení Vám 
odepsat za většinu farníků z Kaplice a okolních far. Chceme, abyste věděl náhled farníků 
z druhé strany. Nemůžeme vše přehlížet, říkat že je vše v pořádku, když víme, že to není 
pravda. 
 
Jako důvod uvádíme toto : 
1) Většina farníků rezignovala, přestala chodit na faru i do kostela, neboť nebyla na toto 
dění a pořádek od bývalých správců fary zvyklá, co se zde nyní děje. Říkají, že se tam 
beztak nic nezmění. Např. po dobu Vaší nepřítomnosti v Izraeli, sanitky a policie na faře. 
Nedělá to dobrou vizitku pro k řesťany v Kaplice, že vše na faře trpíme. 

 
Nevím, jestli většina farníků rezignovala na účast na farních akcích právě kvůli 

ubytovaným na faře. To se ještě pokusím formou průzkumu zjistit. Stejně tak nevím proč ten 
pesimismus, že se stejně nic nezmění. Budu se snažit podle vašich připomínek problém řešit, a 
když budeme spolupracovat, jistě uspokojivého výsledku dosáhneme. Pokud ne, jsem 
připraven předložit problém výše a podřídit se nadřízeným. 

Nejprve proč vůbec jsem ubytování na faře poskytl: Už na mém předchozím působišti 
jsem se snažil pomáhat lidem bez domova a spoluzakládal jsem několik azylových domů. 
Částečně proto, že tutéž aktivitu dělal můj šéf - pan děkan Havrda a hlavně proto, že to tak 
odpovídalo mému smyšlení. Vždy jsem s dojetím a nadšením přijímal Boží slovo z Písma: 
„Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty kdo jsou bez 
přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?“ Iz  

 „… hladověl jsem, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na 
cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili 
jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.?' 
Toto Boží slovo, vyjadřuje to hlavní, co si Pán si přeje, a mne tedy vede (a chtěl bych, aby 
vedlo i vás) k pomoci lidem v nouzi.  

Podobné citáty a myšlenky mě oslovovaly celý můj život. Zvláště na mě zapůsobil 
příklad Matky Terezy, svaté Anežky a Zdislavy, Damiána de Vester (otce malomocných). 
Cítil jsem, že ujímat se lidí v bídě patří podstatně ke křesťanství a také k mému kněžství. 
(samozřejmě kromě dalších úkolů). Lidem bez domova chci trochu vynahradit rodinu. 

  



Ubytovaní jsou lidé s problémy a je třeba počítat s tím, že se občas nějaký problém 
objeví – včetně konfliktů. Uvědomte si, prosím, že také v běžných rodinách problémy jsou – 
jak s konflikty, tak se závislostmi. Také na úřadech bývají konflikty s problematickými 
klienty. Fara je ovšem v centru pozornosti. Vše co se zde řekne, se velmi rychle roznese 
(nezřídka zdeformovaně) po celém městě. Prý jsem dokonce sledován, kde v kterém místnosti 
večer svítím a kde se tedy nacházím! 

Zmíněné sanitky a policie přítomné v neděli 11.4. na faře mají toto vysvětlení: máme 
zde psychicky nemocného J.M. Jiný ubytovaný o něj měl strach, že snad nějaký čas nejedl a 
proto mu zavolal záchranku. Ta přijela bez lékaře. Po zvážení situace byl zavolán lékař, který 
přijel v druhé záchrance. Protože J.M. pod vlivem své nemoci nechtěl s lékařem 
spolupracovat, byla přivolána ještě policie. Závěr lékaře byl tento: stav J.M. vyžaduje léčení, 
ale protože ten ho odmítá, a když není nikomu nebezpečný, nedá se nic dělat. (nyní však již 
k léčení odvezen byl) 

Rozruch bohužel strhl jiného ubytovaného k výroku, že by nejraději onu osobu, která 
(jak se domníval)  rozruch vyvolala, praštil.  Následně se rozšířila fáma, že na faře někdo 
někoho honil se sekerou (což ani v nejmenším není pravda!) a proto prý přijely záchranky a 
policie… 

Co se týče pověsti fary, uvědomte si, prosím, že 
Ježíš pověst také neměl valnou – „zbožní“ mu vytýkali, 
že se stýká s hříšníky. Ale není to snad naše poslání: 
ujímat se hříšných, brát na sebe jejich viny, pomáhat jim 
k uzdravení.?! Vím, že mi namítnete, že těch 
uzdravených není moc. Ano, ale vezměte si například, že 
úspěšnost léčebny v Červeném Dvoře je pouze tří 
procentní! A to přes to, že je tam mnoho psychiatrů, 

terapeutů a promyšlený program!  
Ano, je obtížné sladit běžný provoz fary 

s ubytováním problematických lidí, ale budeme-li všichni 
více spolupracovat, dojde jistě ke zlepšení. Znovu (viz 
minulé číslo časopisu) připomínám kolik práce ubytovaní 
vykonali: výkopové práce na faře v Kaplici, malování 
sakristií, péče o trávník, pomoc s farním časopisem, 
internetovými stránkami, nyní také vymalování kostela 
v Rychnově! Je zde tedy i hodně pozitivního. 
  Pojďme si o tom všem také popovídat. Nejlépe na schůzce farní rady ve středu 8. 9. od 18h. 
 

2)  Jelikož je na faře ubytováno větší množství bezdomovců, žádáme snížit stav, neboť 
není daná kapacita na toto množství a není možnost ubytovat příležitostné návštěvy. 
 

Na faře v Kaplici bývá ubytováno 5 lidí v nouzi. Nyní jen 3. Myslím, že to není mnoho. 
Příležitostné návštěvy (hosté) mohou být ubytovány v knihovně. Je pravda, že v zimě jsme 
krátkodobě přijali dva další ubytované (jednoho se zlomenou nohou), ale nyní jsou ubytováni 
jen zmínění tří.  Počet ubytovaných nad 5 určitě zvyšovat nebudu, snad jen někdy nechám 
jednoho na jedno přespání s následným odvezením do azylového domu. 
 

3) Není zajištěna dostatečná hygiena a pořádek na faře pro farníky a příležitostné 
návštěvy. Farní hospodyně nestačí na chod fary. 
 

Na chodbách se vytírá obden, farní sál se také alespoň 2x za týden vysává. Pro přespání na 1 
noc zařídíme zvláštní místnost. Na ještě větší zlepšení čistoty budu více dohlížet. 



4)  Domníváme se, že povinnost starat se o bezdomovce a mentálně postižené lidi má stát. 
Prosíme, aby jste se obrátil na zastupitele v Kaplici o pomoc, jak situaci řešit. 
 

 Je mi líto, že většina křesťanů dosud nevzala povinnost pomáhat bližním vážně. Zmíněný 
Samaritán z Ježíšova podobenství se mohl také (zrovna jako ten kněz a chrámový pomocník) 
zdaleka zraněnému vyhnout -  jen ať pomůže někdo jiný. Přátelé, řekněte mi, kdo jiný má 
pomoci než křesťan. Bylo to právě křesťanství, které naučilo stát starat se o potřebné!  
Teď si máme snad dát pohov? Což nechápete, že v každém potřebném se skrývá Kristus? 
Řekneme mu snad: hele, Pane Ježíši, my pro tebe nemáme místo, a naší povinnosti není se o 
tebe starat. Obrať se na stát, ten ti pomůže!  
Jistěže je třeba se státem a Charitou spolupracovat, obě organizace mají více možností než já a 
farnost. Ale někdy jsme my těmi prvními, kdo se musí postarat – stejně jako třeba o zraněného 
při autonehodě! Navíc s lidmi bez domova si nikdo neví pořádně rady. Tak chci několika 
lidem pomoci částečně nahradit rodinu. Nezdary by přece nikoho, kdo chce pomáhat, neměly 
odradit, a tak i Vás prosím o trpělivost. A co se týče zmíněného postiženého – vzal jsem si ho 
do opatrovnické péče tedy v podstatě za člena rodiny. 
 Pro jednání s úřady ohledně lidí ubytovaných na farách bych potřeboval pomocníky, 
stejně jako při starosti o ně. Na mém bývalém působišti se pomocníci našli, najdou se i u nás? 
 

5)  Požadujeme, aby osoby ubytované na všech farách se zapojili do pracovního procesu 
a při pomoci na faře. 
 

Někteří ubytovaní na našich farách mají zaměstnání 
nebo brigádu, někteří jsou nezaměstnaní a žijí ze 
sociálních dávek, někteří mají invalidní důchod a 
nemohou  se plnohodnotně pracovně zapojit. Není 
tedy možné na všechny tlačit s výhrůžkou, že pokud 
budou bez práce , tak je vyhodíme. I mezi našimi 
farníky jsou přece nezaměstnaní. 
Co se týká pomoci na faře, myslím, že u většiny se 
podařilo zapojit je. Viz výše zmíněné vykonané práce.  
 

6)  Jelikož někteří nájemníci na všech farách mají pohledávky za nájem, elektřinu a 
vodu, žádáme, aby tito dotyční řádně platili pohledávky, bez dotace našeho pana faráře, 
jinak byli vyhošt ěni. 

 

Je pravda, že někteří ubytovaní na farách v okolí Kaplice 
mají dluh na ubytovacích nákladech. Někteří splácí, od 
některých se to snažím vymoci, ale nejspíše všichni tušíte, 
že to není jednoduché. Vždyť kolik dlužníků na nájemném 
má např. Město Kaplice. Stejně není jednoduché někoho 
„vyhodit“. Přivítal bych i větší spolupráci od vás. Jinak co 
se týče ukončování pobytu na Kaplické faře, tak zde není  
problém. Problematičtí ubytovaní odešli. 
 

 

7) Žádáme, aby ubytovaní na faře v Kaplici a okolních far řádně platili za stravu a 
nenechali se živit panem farářem. 
 

Vaříme jen na faře v Kaplici. Někdy poplatek za stravu odpouštím za vykonanou práci, zvláště 
u těch, kteří peníze nemají. 
 



8)  Když tito ubytovaní budou plnit naše požadavky, věříme, že bude návštěvnost kostelů 
vyšší a i na společenství a farních rad na faře. Tím se odvozují vyšší sbírky pro kostel. 
Farníci budou klidn ější, že tyto sbírky jdou pouze na kostel. 
Budu se snažit více prosazovat přísnější řád na farách. Co se 
týká financí: od počátku prostřednictvím farního časopisu 
zveřejňuji přehled o hospodaření v našich farnostech. Myslím, 
že to dělá málokdo z kněží. Stojí mne to hodiny práce, zvláště 
v nočních hodinách (převádět účetní výkazy do srozumitelnější 
podoby). Je tedy možné sledovat, zač se peníze vydávají. 
Stejně je možné zúčastnit se farních rad a uvést připomínky a 
dotazy.  

Co se týká zvýšení počtu účastníků bohoslužeb a 
biblických hodin, či společenství. Samozřejmě mne velmi mrzí, 
pokud se zmenšuje. Nevím sice, jak souvisí problém 
ubytovaných na faře s chozením do kostela, či na farní rady, ale 
dobře. Možná že ztrácím důvěryhodnost. To mne mrzí 
dvojnásob a díky tomuto dojmu,  jsem se dostal do krize.  Jsem v pokušení říci jako Ježíš, 
když ho mnozí učedníci pro náročnost jeho slov opustili: Chcete i vy odejít? Ale chápu, že 
některé věci dělám chybně, budu se tedy snažit i práci s ubytovanými dělat lépe a usilovat o 
větší řád na farách. Najde se však někdo, kdo mi pomůže? 
 

9)  Myslíme si, že i zasloužíte vážnost a úctu křesťanů a občanů Kaplice, kteří Vás mají 
rádi. Je smutné, že bezdomovci využívají Vaší dobroty. Nechovají se k Vám, jako ke 
knězi, který vykonává náročnou pastýřskou službu, psychicky a finančně Vás ničí. Myslí 
si, že jsou pány far. Bojíme se, abyste se nedostal do zdravotních potíží a větších 
problémů, které mohou nastat. Tímto dopisem na Vaší výzvu v článku, nás donutilo 
reagovat. 
 

Děkuji za vaši starost. Možná, že někdo z lidí hledající pomoc v nouzi (přece jen jsou všichni 
v nouzi!) se nezachoval čestně, ale to je riziko podnikání. Vzpomeňte si přece na Bídníky od 
Viktora Huga – jak Jean Valjean (uprchlý trestanec), jemuž bylo umožněno přespání NA 
FAŘE(!) se otci Myrielovi „odvděčil“ ukradením stříbrných svícnů. Ten pak při konfrontaci se 
zlodějem uvedl, že mu svícny daroval! A vidíte, právě tato dobrota hlavního hrdinu románu 
proměnila. Tak se o to také snažím. Vím, že nechat druhého, aby zneužíval něčí dobrotu, není 
dobré, ale ne vždy můžeme jednoznačně říci, že někdo pomoci zneužívá. Pater Hobizal 
z Bavorova (měl na starosti i Lomeček) se svěřil, že každému, kdo na něj zazvoní s přáním o 
pomoc, něco dá. Prý aby „neprovartoval“, tedy aby nepropásl toho skutečně potřebného.  To je 
přece moudré, ne? 
To, že někteří ubytování se ke mně někdy nechovají s úctou, je asi pravda. Budu uvažovat, že 
si s někým přestanu tykat (tykání jsem zvolil z důvodu mého záměru vytvářet rodinu). Ale 
zase na druhé straně: svatý František Sáleský upozorňuje že chudí lidé mají hrubé způsoby 
mluvy i chování, ale to nás nesmí odradit o pomoci. Také sv. František z Assisi pomáhal 
malomocnému, který se rouhal Bohu a nadával všem kolemjdoucím, i těm, kteří se mu snažili 
pomoci. I Pán Ježíš zakusil mnoho posměchu. Ale víte, více mne bolí, když lidé věřící nemají 
úctu k Božímu slovu, které hlásám, a neřídí se jím. Když se nechtějí vzdělávat v Bibli a 
vymlouvají se na bezdomovce. Doufám, že jsem určité věci vysvětlil a že se nám podaří vše 
dát do správného řádu. Pokud chcete ještě dál o těchto věcech hovořit, přijďte na farní radu ve 
středu 8.9.v 18h.        P. Pavel 
 



Budova azylového domu pro 
muže v Prachaticích. 

(dnes je azyl. dům v Záblatí) 

 
 
 
 

                                                 

V květnu jsem dostal dopis z Prachatic k uveřejnění 
v časopise  - reakci na zmínku o ubytovaných lidech 
na faře. Nechtěl jsem ho uveřejňovat, aby nevzniklo 
podezření, že si dopisy obhajující mou činnost pro 
lidi bez domova, objednávám. Ale protože jsem dostal 
již zmíněný dopis s připomínkami, nakonec, po 
mírné úpravě ho otiskuji jako příspěvek do debaty o 
tomto problému: 
 

Ráda si čtu Váš časopis a tentokrát jsem se 
těšila o to víc, že v něm bude o návštěvě otce Pavla ve 
Svaté Zemi. 
Ale hned v úvodu bylo psáno o problémech 
s bezdomovci. Přeneslo mě to o několik let zpátky do 
doby, kdy otec Pavel působil v Prachaticích. I zde 
byly podobné problémy. Těžce jsme nesli, že se o ně 
stará, oni bydlí na faře a v azylovém domě. Dnes 
mohu říci, že z naší strany to byla závist, pýcha a 
nedostatek lásky k bližním. 
Otec Pavel jen žil opravdově a v lásce podle 
evangelia, a to okolní svět vnímá jako pošetilé. Říká se, že člověka oceníme, až když ho 
ztratíme, to se stalo i nám. Stopy lásky, které tu otec Pavel zanechal, nás sílí stále. Pedagogové 
říkají, nejlépe se vychovává příkladem. Příklad, který nám otec Pavel dal, nás mnohé změnil. 
Dodnes se stydím za svoje postoje a nelásku k těmto lidem. Je třeba děkovat za možnost 
příležitosti podat vodu žíznivému, dát najít hladovému a nepřijít s prázdnýma rukama na 
věčnost. 
Rádi vzpomínáme na naše výlety za otcem Pavlem, a na milé a výborné pohoštění, které nám 
připravili jeho hoši. Na údiv pana řidiče autobusu a i některých našich blízkých, když jsme si 
mohli zazpívat „ Po lásce se poznají křesťané“. 
Mnoho práce i pomoci vykonali tito lidé při opravách a vyklízení fary, což jsme mohli 
sledovat po několik let. 
Vše dobré a Boží požehnání Vám přeje  

Jana Šebelová z Prachatic 
 
 

Zakladatel komunity Archa – Jean Vanier: 
„Nemáme odpovědi na bolesti všech členů našich komunit. Mnozí vyrostli k větší vnitřní 
svobodě, ale jsou zde i jiní, kteří stále projevují určité násilí, okamžiky deprese, emociální 
bloky, a další, kteří jsou stále uvěznění ve strachu a psychózách. Ale není to stejné jako 
s mnoha jinými muži a ženami ve světě? Naším úkolem je stát se jejich přáteli, pomoci jim 
nést jejich utrpení a najít malé světélko, které jim umožní dělat pokroky na jejich životní cestě. 
Je tajemstvím všech slabých a odmítnutých lidí, že pokud je přijmeme, pokud s nimi 
vstoupíme do vztahu, do společenství, a vstoupíme do služby pro ně, mohou se nám stát 
zdrojem života a pravdy.“ 
 
 



 
 
  

 
 
 Odpočívám ve stínu chrámu a vybavují se mi slova 
z Písma: 
           „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste 
obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ Mt 11,28    
 

   Chodívám sem odpočívat. Svěřuji Pánu všechny své 
starosti. A Pán mě naplňuje svým pokojem. Tyto horké 
letní dny neseme tíhu dne i horka. A Pán nám může 
darovat svůj pokoj.   
Je třeba se učit odpočívat, i Pán Ježíš odpočíval. Učme 
se od něj umění odpočinout si.                      

Odpočívám a mé vzpomínky zaletí do doby, kdy jsem jako medička stážovala na 
psychiatrickém oddělení. Bylo mi zdejších pacientů líto – byli jako „bludné, ztracené ovce bez 
pastýře“, moc lásky ze strany ošetřovatelského personálu se jim nedostávalo. 
 

   A tak není divu, že P.Pavel Šimák, svůj soucit mění ve skutek lásky a potvrzuje, že pravé 
milosrdenství je akční. Ujímá se některých pacientů a snaží se jim na faře vytvořit domov. 
Podle vzoru Jeana Vaniera, kde v komunitě Archa žijí vedle sebe zdraví a nemocní. Je 
přirozené, že život s nemocnými lidmi není jednoduchý a že přináší problémy. Vyžaduje 
trpělivou, obětavou lásku k bližnímu. 
 

    V evangeliu často čteme o tom, jak Pán Ježíš uzdravoval. Měl s nemocnými soucit a 
pomáhal jim. Např.v Matoušově evangeliu o uzdravení slepých u Jericha čteme: 
     Ježíš pohnut soucitem, dotkl se jejich očí, a hned prohlédli. A šli za ním.    Mt 20,34   
 V tomto případě Pán Ježíš navrací nejen tělesný zrak, ale i zrak duchovní. „Prohlédnutí“ zde 
může znamenat i prohlédnutí duchovní, tj. pochopení podstaty Kristovy obětavé lásky 
k bližnímu. Člověk, který „prohlédne“, pochopí, jakou cestou Pán Ježíš šel a snaží se jej 
následovat – uzdravení „šli za ním“. 
 

A jakou že to cestou Pán Ježíš šel?  
     Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny…     Sk 10, 38 
V podobenství o milosrdném Samaritánovi, který nezištně pomohl zraněnému, nemocnému 
člověku, nás vybízí: „Jdi a jednej také tak“  Lk 10, 37 
 

Matka Tereza v knize Myšlenky na každý den píše: 
    „Pozornost vůči druhému je začátkem veliké svatosti. Naučíš-li se být pro druhé, budeš se 
více podobat Kristu, neboť jeho srdce bylo pokorné a myslelo vždy na druhé. Ježíš „všude 
procházel a prokazoval dobrodiní.“  Panna Maria neudělala v Káni nic jiného, než že myslela 
na potřeby druhých a oznámila je Ježíši. Starostlivost Ježíše, Marie a Josefa byla tak veliká, že 
se Nazaret stal příbytkem nejvýš svatého Boha. I naše Komunity se mohou stát příbytkem 
nejvyššího Boha, budeme-li také tak pozorní k sobě navzájem.“  
             Kéž se tak stane! 
      Odpočívám a vybavují se mi následující slova z Matoušova evangelia:   „Učte se ode mne, 
neboť jsem tichý a pokorného srdce – a naleznete odpočinutí svým duším.“        Mt 11, 29 
                                                                                                MUDr. Milena Voldřichová 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Svátek Těla a Krve Páně je radostnou oslavou Boží blízkosti. Chléb a víno se při mši sv. stává 
znamením Ježíšovy lásky, znamením odevzdanosti nám i Otci. Ježíš se pro nás láme a prolévá 
svou krev, aby nás nasytil sám sebou, aby nás proměnil v sebe (ve své Tělo a Krev), aby nás 
všechny v sobě sjednotil a pak odevzdal Otci – sjednotil nás s Ním. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Každá mše sv. a zvláště tato je také svatební hostinou. Oslavuje se ono spojení Ženicha (Krista) 
a Nevěsty (Církve). Proto je zvláště pečlivě kostel vyzdoben (díky kostelníkovi Janovi i všem, 
kteří se podíleli), proto také při závěrečném průvodu jsou zde družičky (i jim díky a katechetce 
Štěpánce), proto jdeme průvodem s Kristem ve svátosti na znamení, že naším posláním je pů- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sobit s Kristem ve světě – nést ho všude tam, kde je Kristova přítomnost potřeba. V průvodu 
se třikrát zastavujeme a rozjímáme nad různými tématy. I v životě je třeba se občas zastavit 
a rozjímat. Nejprve jsme uvažovali o Kristu, jako chlebu života. I Kristus se jako chléb láme 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a „krájí“ pro každého. Nehledí na sebe, ale ukrajuje svůj čas pro druhé, dává všem sám sebe. 
Dává svou sílu, svůj život. Podobně bychom měli jednat i my, protože jsme Tělem Kristovým, 
jeho druhým já. A jako chléb je tvořen z mnoha zrn, které ovšem musely být nejprve rozemle- 
ty a pak spojeny vodou a žárem upečeny, tak i my ač je nás mnoho, tvoříme jeden organismus, 
když ničíme svůj egoismus, spojujeme se v dobrém i trpkém, a otevíráme se ohni Ducha sv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mnohost zrn v chlebu byla tedy tématem druhého zastavení. Třetí připomínalo víno - látku 
pro Kristovu svátostnou Krev i ji samotnou. Víno je nápojem radosti, v přiměřeném množství 
uvolňuje a sbližuje. Podobně i Duch Svatý. Ale i víno je množství zrn (bobulek), která se 
spojila. Poslední (cílové) zastavení tedy připomnělo sílu společného ducha, Ducha Kristova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svátek Božího Těla jsme slavili i v ostatních farnostech, byť jen mší sv. a adorací. (obr. vlevo 
jsou z Omleničky). Nechyběly však věnečky – znamení vítězství Krista. Poslední foto z fary – 
připomíná, že pravdivé společenství u stolu Páně předpokládá i naše scházení u jídelního 
stolu. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V pondělí 14.6. jsme v kaplické farnosti opět přivítali německy mluvící rodáky. Obětavé ženy 
z farnosti napekly mnoho druhů výborných zákusků a Luboš (bývalý ubytovaný na faře) udělal 
asi 250 obložených chlebíčků. Nejprve jsme ovšem přijímali společně pokrm ze stolu Páně 
a teprve pak jsme se sešli u stolů na faře. Naši hosté byli velmi spokojeni, znovu se projevilo,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
že láska prochází žaludkem. Děkuji moc ženám, které připravovaly občerstvení, i těm které  
pak obsluhovaly. Stoly jsme měli také v průjezdu a v knihovně. Bylo zde asi 60 lidí. S rozesta- 
věním stolů a pak s následujícím úklidem vypomohli ubytovaní na faře.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Pohorské Vsi se opět povedlo dát dohromady děti mající zájem o schůzky. Povedlo se obno- 
vit i klubovnu ke scházení se na obecním úřadě. Udělali jsme si výlet do Horní Stropnice a na 
Dobrou Vodu u Nových Hradů. Děti mají zájem obnovit i návštěvy seniorů v kaplickém Do- 
mově a tak nacvičovaly písničky a slíbily vyrobit nějaké obrázky či upomínky. 
 



Příchod léta jsme oslavovali na táborácích. První se uskutečnil 
v sobotu 26.6. v Rožmitále na Šumavě. Zde se do her zapojili i dospělí. 
Prožili jsme hezký zábavný večer. Oheň je symbolem Ducha svatého.  
Posezení kolem něho nezřídka pomáhá obnovit vnitřní energii člověka 
a také vzájemné vztahy. Nechyběly hádanky a soutěže a samozřejmě 
ani hudba. S chutí jsme si zazpívali s kytarovým doprovodem písně 
k táboráku i písně křesťanské. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Rožmitále se koncem června nejenom zpívalo a hrálo, ale i pracovalo. Na faře se bílily  
chodby. Velkou část práce zde vykonal Luboš, pomáhali také zdejší ubytovaní. Se zednickými 
pracemi vypomohl Karel Soldát. Díky všem! 
 
Rožmitálský kostel  
má již hotovou 
střechu chrámové 
lodi. Opravena je 
i malá věžička. 
Nyní se pokračuje  
s opravou střechy  
věže. Bude se také 
natírat fasáda. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eucharistickou hostinu Petro- Odpolední program neděle 27.6. 
pavlovských oslav vedl P. To- doprovázela kapela Swing Band 
máš Libant z Nových Hradů. Agria. Bylo možné posedět, pos- 
Hovořil o úkolech papežů. louchat i hovořit s přáteli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Malém kostele ve 14.30 (o něco dříve než bylo plánováno) začalo představení dětí navštěvu- 
výuku náboženství. Tentokrát bylo o sv. Zdislavě. I Zdislava kráčela v šlépějích apoštolů 
uzdravovala nemocné a šířila Kristova Ducha – především svým životem. Děti pod vedením 
katechetky Štěpánky Talířové velmi pěkně znázornily její život a představení doplnily hezkými 
zpěvy, které hudebně doprovázeli sourozenci Talířovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Působivá hra jistě ovlivnila ty kteří se přišli do kostela podívat, tak i samotné herce. Doufejme 
že i naše farnost se nechá nadchnout příkladem Zdislaviným i Petropavlovským! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslava probíhala i na farním dvoře, kde hrála kapela Country band Milana Janů. Lidé zde  
mohli posedět u stolů a chutnat (kromě grilovaného prasátka, které se prodávalo v Ex baru 
naproti faře), také to co připravily a upekly obětavé ženy z farnosti pro hosty poutních oslav. 
Ne nadarmo se říká, že láska prochází žaludkem. Jídlo tak může být znakem našeho přátelství. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na oslavy se přišel také podívat kaplický starosta F. Jiskra. Škoda, že jsem neměl více času se 
mu věnovat. Bylo třeba organizovat další akce. Pro děti připravila paní Peroutová a Tony 
Kulkovský pár her a soutěží. Díky za to. Děti si pak rozdělily výhry. Pro příští rok možná bude 
asi lepší pro dětské hry uvolnit celý dvůr, aby soutěží mohlo být ještě více. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letos využily děti pro hry dolní prostor farního dvora. Děti z FANS (Farní akční nedělní 
skupinky) spolu s dětmi, které přijely s Tonym z Českých Budějovic, si pak odešly zahrát 
fotbal i jiné hry mimo faru. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ještě než byl zakončen poutní program v Kaplici, v Rožmitále se konal varhanní koncert 
v kostele sv. Šimona a Judy. Vlastně i oni byli apoštolové a tak zde můžeme vidět souvislost. 
Varhaník Martin Kubát z Litomyšle, měl v Rožmitále stejný program, jako pak od 19h v kapli- 
ckém kostele. Varhany však zněly v každém kostele jinak. A tak i pro toho, kdo se účastnil  
obou koncertů, to byl obohacující zážitek. Zazněla varhanní hudba českých a německých autorů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
z 18. a 19. století. M. Kubát na úvod srovnal českou a německou varhanní tvorbu z oné doby 
a připomněl, že skladby vznikaly především pro bohoslužby.  Díla severoněmeckých autorů 
jsou delší a složitější – pro jednodušší protestantské bohoslužby a díla pro katolickou liturgii 
jsou kratší a jednodušší. Koncert byl hezkou a působivou tečkou za poutními oslavami. Věřím, 
že i vás povzbudily. Díky všem, kdo se na nich podíleli. 
 
V sobotu 5. června jsme měli naplánovaný výlet s dětmi  
s Pohorské Vsi i z Kaplice výlet do Plzně. Bohužel se však děti 
(kromě Vládi z Rychnova) nesešly a tak jsme jen s Vláďou 
vyrazili do ZOO u Hluboké 
nad Vtavou. V blízkosti je 
lovecký zámeček a tak 
odtud je první fotografie. 
Ta druhá je ze ZOO, kde 
se děti mohou přiblížit 
i ke kozám a krmit je. 
Počasí nám přálo a tak i tento 
malý výlet se vydařil. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve čtvrtek 1.7. jsme přivítali na faře naše přátele z Německa, kteří uspořádali sbírku věcí i fi- 
nancí pro práci s dětmi, mládeží a sociálně potřebnými. (dostali jsme např. nářadí pro dílnu, 
židle, kolo, oblečení apod.). Moc za to děkujeme, i za překlad paní Blessbergerové. 
Další obrázek – vpravo – připomíná konání prázdninových táboráků na našich farách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyto dvě fotky jsou z Omleničky. I zde se tato setkání kolem táboráku stávají tradicí. Děti i 
dospělí si přichází zahrát hry, zazpívat a pobavit se. Věříme, že jiskřičky tohoto ohně (který 
je obrazem ohně v lidských srdcích) zapadnou do otevřených srdíček a přinesou světlo a teplo. 
Na závěr nechyběla ani stezka odvahy – tentokrát opět do potemnělého kostela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tyto obrázky jsou z táboráku v Malontech. Děti se těší nejen na atmosféru kolem ohně, ale  
také na společné hry. I když mnohé hry se opakují každý rok, jsou stále oblíbené.  
V Dolním Dvořišti plánujeme táborák na konec srpna, v Rychnově zatím nikdo nepřišel. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naše první společná farní dovolená sice nebyla úplně první - již několikrát jsme jeli společně 
do Medugorje - ale jako „domácí“ první byla. Nejelo nás sice moc - jen dvě auta, t.j. 8 lidí, 
ale je to jen začátek. V Prachaticích jsme také začínali ve 12-ti lidech a nakonec nás bylo přes 
šedesát. Trávili jsme jí v Litoměřicích s výlety do okolí. Hned první den jsme vyrazili na 
nedaleký vrch Radobýl. Nádherný výhled nás naplnil úžasem nad krásou okolní přírody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na vrcholu stojí kříž - křižovatka - tedy znamení setkání člověka s Bohem. Na horách k němu 
často dochází. I my jsme mohli prožít duchovní výšku, z níž vše v našem životě můžeme vidět 
z jiné perspektivy - z nadhledu Božího. Scházeli jsme pak dolů jako z hory Proměnění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na odkryté straně Radobýlu se nachází čedičový útvar - kamenné varhany. I kopce tedy mají 
svou hudbu! Varhanní hudba nás provázela  i naší dovolenou. Varhany jsou znamením jedno- 
ty v různosti. O ní jsme se snažili. Navštívili jsme také hřbitov, kde je hrob, kaplického děka- 
na a pozdějšího biskupa v Litoměřicích. F.Kindermanna. Nedaleko je i hrob Karla H. Máchy. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K dovolené patří i odpočinek Voda občerstvuje - zvláště 
u vody. Nedaleko Litoměřic - v horkém počasí. Děkujeme Ti, 
u Úštěku je pěkný rybník. Pane za dar vody. Přispěla 
Slunění připomíná paprsky i k našemu občerstvení   
lásky Boží v níž se sluní duše. i ke společné radosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V úterý jsme se vydali obdivovat zámky a hrady. Nejprve jsme navštívili Libochovany s 
krásným parkem a pak Budyni nad Ohří. Krása je skryta nejen v díle Božím, ale i lidském - 
ve stavbách, nábytku, ozdobách... Kéž bychom i my uměli dělat věci krásně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vystoupali jsme i ke hradu Kokořín. Tento hrad nikdy nebyl dobyt. Připomíná  
tak hrad našeho nitra i hrad společenství. I k těmto hradům musíme stoupat a  
budovat je, v nich nalezneme bezpečný úkryt. Večer se jdeme projít setmělými  
Litoměřicemi - městem básníka K.H.Máchy. Procházíme stezkami milenců. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Třetí den (ve středu) jsme se vydali na výlet do Drážďan. Nejprve jsme navštívili Kreuzkirche  
Tak jako celé město - i tento kostel byl velmi poničen náletem v únoru 1945. Jeho jméno - 
chrám Kříže, připomíná každé utrpení, i to válečné. Každá bolest však bývá překonána a pro- 
měněna. Nejinak je tomu i s Drážďany a chrámy v nich. Byly znovu postaveny a na jejich ob- 
nově se dále pracuje. Takovým příkladem je i Frauenkirche (níže). Z tohoto kostela, nesoucího 
 jméno Panny Marie, po válce zů- 
 staly jen ruiny. V nedávné době 
 (byť za velkých nákladů) z ruin 
 znovu povstal. Jeho nádheru  
 naznačují tyto fotografie. 
     I tato skutečnost může být zna- 
 mením pro nás. Vše dobré bude 
 jednou obnoveno! I naše neúspě- 
 chy a životní ruiny budou napra- 
 veny. Věřme v Boží prozřetelnost 
 a hlavně mějme trpělivost. Nic  
 nejde hned. Určité věci rostou 
 pomalu. Nezapomeňme však 
 že platí i : „Člověče přičiň se  
 a Pán Bůh ti pomůže!“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Třetím kostelem, který jsme navštívili byla katolická katedrála Nejsv. Trojice. Podobně jako 
v předchozích kostelech jsme se i zde pomodlili a pak je obdivovali. Všude jsme si všimli 
i varhan (u prvních jsme slyšeli i jejich zvuk). Sladěná harmonie stovek píšťal  v nich je stálou 
inspirací pro hledání jednoty v různosti. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dalším místem, které jsme navštívili byl Zwinger - zámek a nynější obrazárna. Prošli jsme se 
zámeckým nádvořím a parkem. Zámek nechal postavit saský panovník Friedrich August II. 
začátkem 18. století. Tento panovník byl původně protestant ale kvůli přijetí polského trůnu 
konvertoval ke katolictví. Snažil se svým stavebním úsilím vyrovnat Francii - Versailles.  
Nechal také postavit katolickou katedrálu. Osobně byl však hrubý a zanechal mnoho dluhů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po procházce po nábřeží u Dunaje jsme zase vyrazili k Litoměřicím. Je to cesta dlouhá asi 
90km, škoda, že dálnice je dosud nedostavěná, ušetřila by nám čas. Přesto jsme stihli ještě 
nádherný varhanní koncert v litoměřické katedrále, který rozehrál i naše nitro krásnými tóny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V bývalém semináři, kde Každé ráno jsme se také scházeli 
jsme byli ubytováni, je i ke společné snídani, písni a modlitbě 
kaple, kde jsme měli mši sv.           Ost. jídlo se konalo v restauracích. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ve čtvrtek 8.7. jsem se spolu s přáteli (převážně Kaplickými) vydal brzy ráno do Brna na tzv. 
Charismatickou konferenci – což je program přednášek, svědectví, modliteb a zpěvu, připravo- 
vaný hnutím Obnovy v Duchu svatém. Náš pobyt byl třídenní, ubytováni jsme byli na student- 
ských kolejích. Přednášky se většinou týkaly hl. námětu – pomoci milosrdného Samaritána. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Každý den byla bohoslužba sloužená v místě konání konference – na výstavišti několika 
desítkami kněží. Někteří z vás to sledovali na TV Noe. Přítomnost několika tisíc účastníků, 
spolu s rozjásanou atmosférou, byla povzbuzující. Škoda jen, že tak málo farníků má o tuto 
každoroční akci zájem. Foto vpravo dokládá, že byl i čas vykoupat se – na brněnské přehradě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto foto připomíná návštěvu Poslední foto zachycuje malování 
rakouského pěv. sboru z Ternitz,který zpíval  kostela v Rychnově nad Malší (jen do výšky 
při mši sv. 4.7. v Kaplici a odpoledne na 2,5m), které uskutečnili lidé ubytovaní 
Svatém Kameni. Doprovázel je i jejich farář.  na našich farách. 
 



Charitativní téma 
 
Charita Kaplice v úterý 29.6. otevřela nové prostory Sociálně terapeutické dílny Kolbenka 
a Tolerance Kaplice. Posláním Tolerance Kaplice je napomáhat sociálně znevýhodněným 
uživatelům k rozvoji samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti zprostředkováním sociální 
rehabilitace v Kaplici blízkém okolí. Nyní sídlí na adrese: Pivovarská  210. Telefon na 
vedoucí této sociální služby je 731 604 507. Fotografie níže jsou ze slavnostního otevření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slavnost zahájily mažoretky a po přestřižení pásky významnými hosty následovalo 
občerstvení v nových prostorách Charity Kaplice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Součástí občerstvení bylo také opečené selátko a pod plachtovými přístřešky bylo možné 
posedět 
 

POSTNÍ SBÍRKA 
V březnu a dubnu mnozí farníci střádali ušetřené finanční prostředky do papírových pokladni- 
ček, které se pak odevzdávaly v kostele. Pro zaneprázdněnost P. Pavla došlo k jejich vyprázd- 
nění a sečtení obsahu za přítomnosti ekonoma Charity Kaplice až 21.7. Sešlo se 23 papírových 
pokladniček, ve kterých bylo celkem 4.174,- Kč. Pokladničky byly dárci označeny takto: 
7 bez označení, 2 dle rozhodnutí charity, 1 na humanitární pomoc, 2 na kostel v Kaplici (potře- 
by církve), 11 na činnost farnosti pro lidi v nouzi. Většina prostředků tedy půjde na uhrazení 
nákladů v souvislosti s podporou dívky Joyce v Indii v projektu „Adopce na dálku“. Na tento 
účel dává farnost 4.900,-Kč ročně. V pokladničce bylo vybráno v červnu 230,-Kč. Dále v sou- 
vislosti s plesem bylo poskytnuto 533,-Kč. Zbytek byl uhrazen z farních prostř. DĚKUJEME! 



Oznámení 
 

���� KONCERT V RÁMCI SVATOJAKUBSKÉ POUTI  V PO 23.8.  N  E B U D E !. Pro 
malý počet účastníků pěší poutě organizátor koncert i pěší putování odřekl. 
 

���� POMOC POSTIŽENÝM POVODNÍ  Na pomoc obětem letošních povodní Charita ČR 
vyhlašuje veřejnou sbírku na konto: 5015003434/5500 u Raiffeisenbank, variabilní symbol 
444.  Dárci mohou přispět také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 na 
číslo 87777.  Poskytnuté finanční prostředky budou použity na krátkodobou pomoc a pomoc s 
obnovou bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva v postižených oblastech. 
 

���� OPRAVY KOSTEL Ů V současné době se opravují v našich farnostech tyto kostely: 
Omlenice, Dolní Dvořiště, Pohoří na Šumavě, Pohorská Ves a Rožmitál na Šumavě 
 

���� SBÍRKA NA BOHOSLOVCE se uskuteční v neděli 5. září při mši sv. 
 

���� POTŘEBUJEME OBSADIT TYTO SLUŽBY:  
- příprava kazety k nahrávání před nedělní mší sv. v Kaplici 
- natření části okapu na přístavku kostela v Kaplici, - oprava zámku u svatostánku v Kaplici 
- organizování farní vycházky, - organizování farních zájezdů 
 

test 
 

Řešení kvízu z minulého čísla  : 1b, 2a, 3a, 4a, 5b, 6a, 7b, 8b, 9a, 10b, 11a, 12a, 13b, 14b 
 

Test ze znalostí z bible 
správné odpovědi můžete poslat na adresu fary, odměníme je knihou! 
 

1.) ve které biblické knize se nevyskytuje ani jednou slovo Bůh? 

2.) která starozákonní kniha je nejkratší? 

3)  která novozákonní kniha je nejkratší? 

4.) který ze žalmů je nejkratší? 

5.) který ze žalmů je nejdelší? 

6.) která epištola je adresována ženě? 

7.) kolik veršů má nejdelší kapitola bible? 

8.) které starozákonní knihy nesou jména žen? 

9.) které dvě novozákonní knihy jsou adresovány Theofilovi? 

10.)které novozákonní knihy mají pouze 1 kapitolu? 

11.) jaký byl poslední zázrak Ježíšův před ukřižováním? 
 
 



Humor   
 
 

☺Františkánský páter sedí ještě s jedním cestujícím v kupé. Je parné léto, v celém vagónu je 
horko jako v peci. Pánovi dává zabrat jeho oblek, páterovi jeho tlustá kutna.  
Pán vstane, sundá sako a odváže vázanku. Potom se obrátí k františkánovi a řekne škodolibě: 
„Podívejte, tohle nemůžete udělat !“ 
Potom vstane také páter, vyjde ze dveří a po malé chvíli se vrátí – kalhoty přes ruku. 
„Podívejte,“ řekne, pánovi, „a tohle nemůžete zase vy.“ 
 

☺Po první světové válce si nějaký voják vděčně vzpomene na řádovou sestru, která se o něj v 
lazaretě obětavě starala. Rozhodne se, že jí udělá radost a navštíví ji. Koupí nějaké květiny a 
vydá se na cestu ke klášteru, jehož jméno si zapamatoval. 
Na vrátnici se informuje na řečenou sestru. Vrátná mu vysvětluje: „Sestra Agáta se mezitím 
stala ctihodnou matkou, ale určitě bude mít z vaší návštěvy radost.“  
Mužovi to nejprve vezme řeč. Potom ze sebe vypraví: „Kdybych to věděl, byl bych tomu 
malému také něco přinesl.“ 
 

☺Chvála Pánu 
Moje babička byla velmi zbožná žena a nestyděla se o své víře mluvit a dávat jí najevo. Čas 
od času vyšla na verandu a nadšeně zavolala: "Chvalte Pána."  
Jejího souseda to provokovalo, a tak vždycky zakřičel zpátky: "Žádný Bůh neexistuje."  
Babička byla velmi chudá a soused se rozhodl, že jí dokáže své tvrzení. Udělal velký nákup 
potravin a postavil jí to před dveře na verandě. Když příští ráno babička vyšla ven a uviděla 
všechny ty věci, zavolala zase: "Chvála Pánu." 
Soused vyšel ze svého úkrytu za stromem a říká: "To všechno jsem koupil a donesl já - a 
žádný Bůh neexistuje."  
Babička se pousmála a řekla: "Pane, děkuji ti za to, že jsi mi nejenom poslal jídlo, ale že jsi 
také nechal satana, aby za něho zaplatil." 
 

☺A taky už do mě, prosím, nestrkej 
Malá dívenka, vystrojená ve svých 
nejlepších nedělních šatech, 
pospíchala, aby nepřišla pozdě do 
kostela. Utíkala a přitom se modlila: 
"Pane Bože, prosím tě, ať nepřijdu 
pozdě. Pane Bože, prosím tě, ať 
nepřijdu pozdě."  
Jak běžela a modlila se, najednou 
zakopla o obrubník, spadla a přitom 
si zamazala šaty a trochu natrhla 
sukni. Hned zase vyskočila, oprášila 
se a zase se dala do běhu. A zase se 
začala modlit: "Pane Bože, prosím 
tě, ať nepřijdu pozdě... A taky už do 
mě, prosím, nestrkej."  
 
 
 
 



 
 
 
 

Z farní matriky:    

 

 
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 

 
 
 
 

Citáty:   

 
 

 

Vždy, když ztrácíme veškerou naději, mějme na paměti, že obyčejný voják 
je špatným soudcem velkých bitev. 

William R. Inge 
 

Kristus není za námi, jako naše minulost, 
ale před námi jako naše naděje.  

Friedrich Bodelschwing 

Doufat znamená 
věřit v dobrodružství lásky. 

Friedrich Bodelschwing 

 

Naděje není „opiem národů“, nýbrž podněcuje k proměně světa 
s pohledem upřeným na Boží přísliby. 

Friedrich Bodelschwing 

Doufejte! Milujte! A země bude opět vaše! 

Hermann Hesse 
 
 

Kaplice:  Dolní Dvořiště: 
Křty:  Pohřby:  Křty:  

27.6. Nella Buriánová 17.6. Karel Kamiš 3.7. Diana Marie Hawlová 

17.7. Jakub Valíček   7.7. Ludmila Sommerová  

Svatba:  23.7. Franz Draxler Omlenice: 
17.7. Jan Říha 23.7. Marie Levá Pohřby:  

          a Andrea Pešelová  9.7. Jiří Jakl 

   

Svatý Kámen:  Malonty: 
Svatba:   Křty:  
13.6. Jiří Ostřížek 
         a Renate Sklenicka 

 24.7. Natálie Pavlicová 



 
 
 
 

                                i prodejna v Kaplici informuje 
 

          Giorgio Maria Garbose: MARIE MAGDALSKÁ   
 

Šifra mistra Leonarda, nebo evangelia? Tato kniha je výzvou, abychom se zamysleli nad 
pravým významem této odvážné a věrné Ježíšovy učednice, která se jako první dozvěděla o 
Kristové zmrtvýchvstání a ohlašovala tuto radostnou novinu světu. 
 

        JERUZALÉMSKÁ BIBLE 
 

Dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Předností do tohoto díla .jsou úvody k 
jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které čtenáři Bible dodávají 
nejdůležitější poznatky. 
 

          Martin Holík: PANE, AŤ SLYŠÍM 
 

Texty uvedené v knize jsou výběrem z několika set rozhlasových úvah a zamyšlení, 
pronesených autorem ve vysílání radia Proglas v rámci pořadu Myšlenka na den. 

 

         Elias Vella: O SATANOVI 
 

Kniha známého autora odpovídá na zásadní otázky ohledne existence démonů, jejich působení 
a duchovního zápasu každého křes tana 

 

         V. Schauberova - M. Schindler:  
                                  VELKÁ KNIHA O SVATÝCH ANEB PO KOM SE JMENUJEME 

 

Jsou zde uvedeny životní příběhy více než sta známých osobností, kterých si lidé v celé 
Evropě po staletí váží a jejichž jména užívají. 

 

        ATLAS  - MARIÁNSKÁ POUTNÍ MÍSTA 
 

Automapa s popisem poutních míst a rejstříku sídel 
 

        FILM NA DVD:   SVÄTÝ AUGUSTIN 
 

Dvojdílný hraný film, nastiňující život sv. Augustina s jeho zápasy a hledáním pravdy. 
 
 

         FILM NA DVD:  IZRAEL – SVÄTÁ ZEM 
 

Dokumentární film přibližující posvátná místa v Izraeli a jejich biblickou i světskou historii. 
 
 

Půjčovní doba farní knihovny: ST 16-17.30  ČT 8.45-9.30  PÁ 16-17.25  NE – na požádání 
 

V jiných farnostech se půjčuje po mši sv. a je možné si objednat knihy z kaplické knihovny 

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

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



INFORMACE 
 

 

Pro všechny farnosti 
 

��� VARHANNÍ KONCERT se koná na SV. KAMENI v sobotu 14 .8. od 15h a 
v DOLNÍM DVO ŘIŠTI v neděli 15.8. od 15h. Na varhany bude hrát Jana Havlíčková. 
 

��� KONCERT V RÁMCI SVATOJAKUBSKÉ CESTY HV ĚZDY pondělí 23.8. od 
19h v kaplickém kostele Sv. Petra a Pavla. Koncert je konaný pro poutníky, kteří se účastní 
(byť jen části) cesty do Santiaga de Compostella i pro nejširší veřejnost. 
 
 

Kaplice 
 

��� VIDEO NA FA ŘE bude promítnuto ve středu 11. a 18. srpna od 18h. Shlédneme film 
Sv. Augustin – hraný film o životě tohoto světce. 
 

��� TÁBORÁK na závěr prázdnin – se bude konat v pátek 27.8. od 19h na farním dvoře. 
Všichni, zvláště děti a rodiny, jsou zváni. 
 

��� FARNÍ RADA se sejde na faře ve středu 8. září od 18h. 
 

��� SPOLEČNÉ UDÍLENÍ SVATOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH  se bude konat při 
nedělní mši sv. 12.9 od 9.30. Možnost zpovědi – buď kněz přijde navštívit nemocného domů, 
(to je třeba domluvit – tf.: 732 872 662) nebo další příležitost v pátek 10.9. od 17h. Oznamte 
to, prosím, nemocným a příp. jim i zabezpečte dopravu. 
 

��� FARNÍ DEN – společná mše sv. pro všechny farnosti s následným odpoledním 
programem (představení farností, přednáška, soutěže, zábava, tanec) se uskuteční v neděli 19. 
září. Rezervujte si, prosím tento den pro farnost a případně přijďte s nápadem do programu. 
 

Malonty 
 

��� VIDEO NA SPOLEČENSTVÍ bude promítnuto v úterý 17.8. od 17h u Otů. 
Shlédneme film Sv. Augustin – hraný film o životě tohoto světce. 
 

��� BĚLÁ - ČESKO-NĚMECKÁ MŠE SV.  zvl. pro německy mluvící rodáky se bude 
konat v sobotu 22.8. od 14h v kapli. Všichni jste zváni. Prosíme o pomoc s pohoštěním. 
 

��� TÁBORÁK na závěr prázdnin – se bude konat v úterý 24.8. od 18h na farním dvoře. 
Všichni, zvláště děti a rodiny, jsou zváni. 
 

��� POUTNÍ MŠE SV. se koná v neděli 29.8. od 9.30 v kostele. 
 

��� SPOLEČNÉ UDÍLENÍ SVATOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH  se bude konat při 
nedělní mši sv. 12.9 od 8h. Možnost zpovědi – kněz přijde navštívit nemocného domů –  třeba 
domluvit (tf.: 732 872 662). Oznamte to, prosím, nemocným a příp. jim i zabezpečte dopravu. 
 

Pohorská Ves 
��� BRIGÁDA na kostele se bude konat v sobotu 28.8. od 10h. Prosíme, přijďte pomoci. 
 

Dolní Dvořiště 
 

��� SETKÁNÍ S NĚMECKY MLUVÍCÍMI RODÁKY  se bude konat v neděli 15.8. od 
15h v kostele. Po úvodním varhanním koncertě se bude konat bohoslužba slova. Po ní bude 
následovat malé občerstvení. Prosíme o pomoc s přípravou. 
 
 



LITURGICK› KALEND¡ÿ 
 

SRPEN 2010 

NEDĚLE 15.8. Slavnost  NANEBEVZETÍ PANNY MARIE pak žlt. 4t. 

Pátek 20.8. Sv. Bernarda, opata a učitele církve památka 

Sobota 21.8. Sv. Pia X., papeže památka 

NEDĚLE 22.8. 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 1.t 

Pondělí 23.8. Sv. Růženy z Limy památka 

Středa 24.8. Sv. Bartoloměje, apoštola svátek 

Pátek 27.8. Sv. Moniky památka 

Sobota 28.8. Sv. Augustina, biskupa a učitele církve památka 

NEDĚLE 29.8. 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 2.t 

ZÁŘÍ 2010 

Pátek   3.9. Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve památka 

NEDĚLE   5.9. 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 3.t 

Středa   8.9. Narození Panny Marie svátek 

NEDĚLE 12.9. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 4.t 
 

��� TÁBORÁK na závěr prázdnin – se bude konat ve středu 25.8. od 18h. Sraz u kostela. 
Všichni, zvláště děti a rodiny, jsou zváni. 
 

��� POUTNÍ MŠE SV. se koná v neděli 5.9. od 11.15 v kostele. 
 

Blansko 
 

��� VIDEO NA FA ŘE bude promítnuto ve čtvrtek 16. srpna od 18h. Shlédneme film Sv. 
Augustin – hraný film o životě tohoto světce. 
 

Cetviny 
 

��� ČESKÁ POUŤ k oslavě svátku narození Panny Marie se bude konat v neděli 12.9. od 
14.30. Nejprve bude malý varhanní koncert a od 15h mše sv. 
 

Omlenice 
 

��� TÁBORÁK na závěr prázdnin – se bude konat ve čtvrtek 26.8. od 18h na farní zahradě. 
Všichni, zvláště děti a rodiny, jsou zváni. 
 

��� VIDEO NA SPOLEČENSTVÍ bude promítnuto ve čtvrtek 9. září od 18h na faře. 
Shlédneme film Sv. Augustin – hraný film o životě tohoto světce. 
 

Rožmitál na Šumavě 
 

��� TÁBORÁK na závěr prázdnin – se bude konat v sobotu 28.8. od 19h na farní zahradě. 
Všichni, zvláště děti a rodiny, jsou zváni. 
 



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:  10.8. a 17.8. 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 12.8. a 9.9. 

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   5.8. a 16.9. 

18h  
let.čas 

17h  
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá nyní: 
15.a 29.8. a 5.9. 

11.15 Setkání ve spole čenství  
- v sakristii kostela 

PO  
 18h  

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

1x za 14 dní 
mše svatá nyní:    
 8.a 22.8. 

11.15 Setkání v 18h:  
Pondělí:  13.9.  1. SO v měsíci: mše v 17h  nyní  4.9. 

 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: 11.9. 

19h-l.čas 
18h-z.čas 

 

 POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta  

 Bohoslužby: 
poutní 
mše sv. 

So 25.9. 
v 11h 

Setkání d ětí - některá st ředa v 14h 
 v klubovně na obci nyní: 

 

 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  15.8.2010 



 


