
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Bratři a sestry! 
Je pár hodin před Farním dnem, na kterém bychom se m

sestrami z jiných farností a já píšu úvodník k novému číslu Farního listu. Zamýšlím se 
nad tím, zda Farní den i list nás opravdu víc spojí ve společenství
partu přátel, která bude k dispozici Ježíšovi pro jeho působení ve sv
záleží na každém z nás, zda se dáme víc Pánu k dispozici, zda se víc zapojíme do 
přípravy různých farních akcí… Potřebujeme nové vanutí Ducha svatého. Znovu se 
bude konat příprava na biřmování, snad nás všechny obohatí. 

Pojedeme zase dětmi na Ktiš (24.- 26.9.), budeme stavě
zda poletí. Jak mi to připomíná situaci ve farnosti. Stále něco zkoušíme, d
akce, očekáváme, že celou farnost ponesou nahoru. Místo toho jsme sv
(podobně jako s dětmi na Ktiši) to co jsme udělali, brzy spadne dol

Je však třeba vytrvat, jednou se to podařit musí! Letos s 
mladí manželé Kornatovských, kteří s děláním draků mají již bohaté zkušenosti. Jist
to pomůže. I ve farnosti máme naději na 
nové lidi, kteří by mohli určité oblasti 
farního života pozvednout. Modleme se 
za to. 

V časopise je mnoho věcí 
k zamyšlení. Rád bych, abyste věnovali 
pozornost úkolům naznačeným na další 
straně pro měsíc září. Kéž se do nás 
všech opře nový vítr Ducha a povznese 
nás. 

                                    P. PavelP. PavelP. PavelP. Pavel                  

Měsíčník těchto farností  
římskokatolické církve: 

Kaplice Malonty 

Omlenice Blansko 

Dolní 
Dvořiště 

Rychnov  
nad Malší 

Rožmitál  
na Šumavě 

Pohorská 
Ves 

Cetviny 
Pohoří 

na Šumavě 
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Milí farníci, 
měsíc září je spojen se začátkem školního roku. Proto jedním z našich hlavních úkol
měsíci je modlitba za žáky i jejich učitele aby byli vedeni pravou moudrostí. Využijte k
prosím, i společné modlitby růžence (v Kaplici v úterý od 18h), příp. se sejd
doma se svými blízkými. Pamatujte také na děti navštěvující hodiny náboženství, na 
katechetky a všechny, kdo se v našich farnostech dětem věnují. (v Rožmitále, Omleni
Pohorské Vsi) 

 

l. zářijový úkol : vyprošovat moudrost Ducha svatého studentům i učitelů
 

Neměli bychom zapomínat, že i my jsme žáky – učedníky Kristovými. Navíc víme, 
že nás Pán chce vyslat, abychom jeho učení předávali jako učitelé druhým. Proto je t
vzdělávat se. Nejdůležitější knihou, která by měla být ve všech našich rodinách, je bible. Tu 
bychom měli studovat především. Začněme Novým zákonem a zatrhávejme si místa, která nás 
oslovila. Starý zákon je nutné číst s výkladem, výklady máme k dispozici ve farní kniho
v Kaplici. Dále je třeba číst knihy o duchovním životě a o víře. Půjčte si je, nebo zakupte ve 
farní knihovně v Kaplici. V tomto měsíci bychom chtěli vydat seznam knih, které máme zde 
k dispozici. Seznam bude umístěn v kostelích, a pokud by ho někdo chtě
objednávku ho vytiskneme, nebo poskytneme elektronickou verzi na CD.

 

2. zářijový úkol : vzdělávat se – číst bibli a další náboženské knihy 
 

Tento rok naši biskupové vyhlásili rokem zaměřeným na Písmo svaté
přípravy na výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu). Proto bychom se 
měli zúčastňovat biblických hodin (v Kaplici na faře nyní ve středu 22.9. a 
ekumenických biblických hodin, které jsou v tomto období zaměřeny na jednotlivá slova 
modlitby Otče náš. (st 6.10. fara v 18h a čt 4.10.v 19h Archa) 

 

3. zářijový úkol : účastnit se biblických hodin 
 

Před 5 lety jsme začali v naší farnosti s přípravou na biřmování. Myslím, že po 
letech by bylo vhodné přípravu i biřmování opět zopakovat. Biřmování je
znamením - přijetí Ducha svatého. Jednak je obřadem, v němž člověk vyjad
v Krista a připravenost ho následovat a jednak skrze tento obřad a přípravu Pán nov
člověka svým Duchem. Všichni pokřtění, věkem od 15 ti let výše, by mě
svátost křesťanské dospělosti a proto pokud nejste ještě biřmovaní – přihlaste se. P
můžete nabídnout vašim přátelům a zvláště mládeži. Přípravu může také absolvovat i ten, kdo 
je již biřmovaný a chce tuto svátost v sobě obnovit, příp. se více vzdělat ve ví

 

4. zářijový úkol : přihlásit se (nebo nabídnout druhým) přípravu na biřmování
 

Podzimní měsíce nás také vedou k připomenutí si bratří procházejících 
života a také nemocných. V neděli 12.9. při mši sv. přijalo  znamení posilujícího a 
uzdravujícího dotyku Božího – svátost Pomazání nemocných 17 našich brat
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V Malontech přistoupilo k této svátosti 7 farníků. Mysleme na ně a vyprošujme jim uzdravení. 
Udělejme si čas k návštěvě někoho staršího (zvláště osamělého) nebo nemocného ze své 
farnosti. Taková návštěva potěší! Zkusme se zamyslet co během podzimu pro naše seniory (a 
také pro lidi v domově důchodců) zorganizovat (výlet, obdarování výrobky dětí, přednáška, 
beseda apod.). 

 

5. zářijový úkol : modlit se a navštívit seniora či nemocného, zorganizovat něco pro něj 
 

Většinu z těchto úkolů můžeme posunout i do dalšího období, ale snažme se na ně 
nezapomenout a naplnit. Ať nám v tom Pán žehná!                                P. Pavel 
 

 
 
 
 
 

Tak nám začal nový školní rok. Rodiče mají plno 
starostí: jak dětem zajistit všechno, co k práci ve škole 
potřebují, jakou budou mít paní učitelku, jak se jim bude 
učení dařit. 
A děti? Některé se těší, některé jsou poněkud otrávené, ale třeba bude i legrace. Rozhodně se 
nebudou nudit. Všechny školy teď nabízí nepovinné předměty a hlavně mnoho různých 
kroužků. Mezi obojí patří i výuka náboženství. Záleží na počtu přihlášených dětí! A co si 
vybere vaše dítě, případně vnouče? Vzpomeňte si, že při křtu vašeho dítěte jste slibovali, že ho 
budete vychovávat ve víře. A navíc bible i znalosti křesťanství patří celosvětově 
k všeobecnému vzdělání. 
Ze zkušenosti starších dětí vím, že jim tato znalost mnohokrát pomohla i v dalších 
předmětech, např. v občanské nauce, dějepise apod. Prosím, podpořte svoje dítě v odvaze 
přihlásit se, a pak nadále i ve výuce. I při hodinách náboženství může být legrace. 
 Přeji všem, kterých se škola nějakým způsobem dotýká, aby nový školní rok prožili 
s úsměvem.                                                                                                        Růžena Otová 
 
 
 
 
Úsměv nestojí nic a přináší mnoho. Obohacuje toho, kdo ho přijímá, 
aniž by ochuzoval toho, kdo ho daruje.  
Trvá chvilku, ale vzpomínka na něj bývá stálá.  
Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel,  
a nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat. 
Úsměv vytváří v domově štěstí, ve starostech je oporou, citlivým znamením přátelství. 
 

V únavě přináší odpočinek, ve znechucení vrací odvahu. 
V zármutku je útěchou a pro každou bolest přirozeným lékem. Je dobře, že si ho nelze koupit, 
ani půjčit, ani ukrást, protože má hodnotu okamžiku, kdy se daruje. 
 
A kdybys potkal někoho, kdo by neměl pro tebe úsměv, ačkoliv na něj čekáš, 
buď velkodušný a oblaž ho svým úsměvem,  
protože nikdo tak nepotřebuje úsměv jako ten, kdo ho nemá pro druhé. 
 



 
 
    
     

V neděli 12.září jsme s manželem navštívili 
poutní místo Cetviny. Již cestou tam na nás 
„dýchlo“pohraničí, vlastně bývalé jižní hraniční 
pásmo. Zarostlé neposekané louky, pastviny, 
polorozbořená kasárna tehdejší pohraniční stráže 
nám připomněly bývalý komunistický režim. A 
v této pustině stojí osamocený kostel, zcela odloučený od lidí. Jakoby se zde zastavil 
symbolicky ukazuje i prázdné místo na věži kostela, kde dříve byly umíst
odměřovaly místním lidem čas.  
    Ve 13.století, v kotlině Novohradských hor, byla založena ves. V r.1498 ud
z Rožmberka Cetvinám, již malému městečku, městysi, rožmberskou peč
červenou pětilistou růži se zlatým středem na stříbrném štítě. Těsně po skon
zde ještě žilo více než 500 převážně německých obyvatel. Po jejich vynuceném odchodu 
městys upadal a v 50. letech byl totalitním režimem zcela zlikvidován. Zbo
kostel, kašna a 2 domy, které byly upraveny jako kasárna. 
     Toto místo leží na křižovatce dvou cest vedoucích od severu k jihu a od východu na západ.
Symbolicky připomíná kříž. Tedy to těžké, co zde lidé prožili.  
      Lidským pohledem by se mohlo zdát, že zlo zvítězilo nad dobrem. V
kříže však najdeme jiné vysvětlení. Bůh miluje člověka. Boží syn, Ježíš Kristus pro naši spásu, 
věčný život, štěstí, umírá na kříži. Žízní po lásce člověka, chce, aby člově
štěstí a radost. Bere na sebe veškeré zlo a přetváří ho svojí láskou.   
 Vzkříšený  Pán je důkazem toho, že láska zvítězila nad smrtí, že dobro zvít
To, že zdejší zchátralý chrám byl v 90.letech znovu opraven a před sedmi lety znovu 
vysvěcen,  že se zde lidé opět schází k bohoslužbám, že toto místo znovu ožilo, je sv
živého Boha. 
      12.září nás v chrámě přivítal nádherný koncert 
sourozenců  Talířových, na varhany hrál Aleš 
Nosek. Po koncertě jsme si prohlédli okolí. A  pak 
jsme již uslyšeli zvony, které nás pozvaly znovu 
do kostela Narození Panny Marie. Mariánské 
pobožnosti předsedal P.Pavel Šimák. Ve své 
promluvě řekl, že jméno Panny Marie je také 
„Hvězda nad mořem“, tedy světlo nad mořem zla, 
které tudy prošlo. Panna Maria je nadějí zrození 
nového začátku.  
     Bolestná Matko, která jsi ho na cestě utrpení s křížem potkala… Oroduj za nás,
     abychom nepodléhali přílišné skleslosti, 
     abychom neupadali do netrpělivosti a malomyslnosti, 
     abychom v pravé víře, naději a lásce vytrvali, 
     abychom u tvého Syna v potřebách útěchu a pomoc našli.  
 

Kristův kříž byl proměněn v důkaz lásky a spásy, uzdravující moc. 
Věřme, že podobně budou proměněny všechny kříže, které s Kristem neseme.    
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                                         Jakuba Novotného 
 

V Bibli, v odborných literaturách i v 
kázání se často dovídáme, že Bůh  je láska. 
Dovolte mi, abych nad tímto tématem v 
krátkosti zauvažoval. 

    "Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou 
tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží."/Gn.1,1-2/. Bůh -Otec - Stvořitel stvořil 
zemi a nebe s Láskou. Vyplývá to z věty, že byla země pustá a prázdná, ale nad vodami se 
vznášel Duch Boží. Vody byly přítomny všude nad celým zemským povrchem, protože 
slovem "ukaž se souš" odděluje Bůh pevninu od vody až následně. Jeho duch ovládaný 
slovem však neustále pokrývá celou zemi.  

Je to stejný duch, který tvoří i další dílo, včetně člověka. Na závěr Bůh dává tímto 
duchem, člověku svobodu v rozhodování. Má se množit, obdělávat půdu a podmaňovat si 
přírodu - být pánem všeho tvorstva.Člověk se však následně obrací proti Bohu a tím i proti 
tomuto duchu. Je potrestán, avšak duch je na zemi stále přítomen.  

Martin Buber píše ve své knize Já -Ty tuto myšlenku "Pokud člověk odsoudí druhého 
po prvním zklamání ve vztahu, je to klasický příklad nezdravého vztahu Já -ono, tedy 
podřadného vztahu lásky, kdy člověk odsuzující člověka staví do popředí zájmu svůj vztah k 
věcem". Ačkoliv Bůh trestá člověka, zůstává s ním, z čehož vyplývá, že ho má stále stejně rád. 
Tuto lásku Bůh zcela naplňuje a stvrzuje ve své svobodě vtělením smrtí a vzkříšením svého 
Syna, a tím uzavírá s člověkem novou smlouvu pro další a další generace až do naplnění času. 
Lidé jsou vyzýváni k tomu, aby se milovali navzájem, aby milovali své nepřátele.  

Co to však znamená milovat? Tento úkon 
neznamená pouze umění lásku dávat, ale i umění lásku 
přijímat. Tento úkon vyžaduje od člověka řádnou dávku 
pokory.  

Procházím se přírodou a vnímám objetí. Vnímám 
emoci přijetí a pocit, že někam patřím, že mně někdo má rád. 
Moderní člověk jednak trochu devastovaný potřebou 
neustálých emočních změn potřebuje stále cosi nového, co by 
v něm " rozproudilo krev". Pokud se tak neděje, odhazuje 
svoji angažovanost a vrhá ji jinam. To ho činí nestálým a tím 
nebezpečným sobě samému, protože odvrací tvář od Boha. 
Poslední dobou se toto projevuje především vysokým 
procentem rozvodovosti a rozvrácenosti rodin.  

V psychoterapii často zaznívá pobídka, abychom 
měli radost z maličkostí. Přesně i v lásce platí toto pravidlo. 
Bůh nás neustále miluje a svojí nekonečnou láskou nás 

obklopuje i přesahuje mnohdy i nepatrnými věcmi, především svobodným životem. Nechť v 
sobě tedy probudíme pokoru tuto lásku vnímat a přijímat ji. Pak totiž budeme vděční a bude 
pro nás daleko jednodušší stejnou lásku šířit. 
 



 
 
                                                                                                                              Aleš Opatrný 
 
 

2. Farnost a malé společenství  
Když mluvíme o farnosti, máme zde na mysli farnost, jak ji vymezuje Kodex kanonického 
práva z roku 1983:  
 

Farnost je určité, natrvalo zřízené společenství křesťanů v místní církvi, svěřené pod vedením 
diecézního biskupa do pastorační péče faráři, jako jejímu vlastnímu pastýři. (kán 515 §1) 
 

Farnost má zpravidla územní charakter, čili zahrnuje všechny křesťany určitého území. Kde je 
to však vhodné, zřídí se osobní farnost podle obřadu, jazyka a národnosti křesťanů toho 
kterého území, nebo z jiného důvodu. (kán 518) 
 

Jde zde tedy v prvé řadě o určité společenství osob. Ve výrazu „malé společenství“ užíváme 
stejného slova (společenství), ale v jiném významu, totiž ve významu „malá skupina“. Malou 
skupinu zpravidla chápe sociologie, jako do určité míry kompaktní skupinu osob, ve které 
mají bližší osobní vztahy každý s každým, ne jen někdo s někým. Zde se zpravidla počítá s 
počtem 5-7 lidí, za maximum se považuje obvykle 12 lidí. Na blízké vztahy s větším počtem 
lidí člověk kapacitu nemá, pokud totiž chce udržovat paralelně bližší vztahy v celé skupině 
osob, aniž by se mu stávala některá část skupiny výrazně bližší. Pokud má skupina více členů, 
může samozřejmě zdárně fungovat, ale zcela zákonitě se v ní budou vytvářet „podskupiny“, 
„aliance“ právě mezi menším počtem lidí, kteří si jsou navzájem bližší. Jinak řečeno: ve větší 
skupině se spontánně tvoří podskupiny. Pokud s tím organizace života skupiny počítá, nemusí 
to být - za dodržování určitých pravidel - na závadu. Pokud ne, trpí buď soudržnost skupiny 
nebo někteří lidé v ní. 
Do klasické (územní) farnosti patří samozřejmě všichni ti, kdo na jejím území bydlí, ale my 
teď budeme mít na mysli spíše ty, kdo se na životě farnosti podílejí. Toto podílení se může být 
jak aktivní (ti kdo ve farnosti nějakým způsobem ostatním nebo určité skupině osob slouží) 
nebo spíš pasivní - ti, kdo se účastní bohoslužeb a jiných akcí, které život farnosti nabízí. Něco 
podobného můžeme říci i o farnosti personální. Tento počet lidí je zpravidla tak veliký, že 
členové farnosti se buď mohou znát (vesnice), ale nemohou udržovat hlubší kontakty každý s 
každým, nebo je jich tolik (město, sídliště ve městě), že se ani nemají šanci všichni navzájem 
znát, natož mít bližší vzájemné vztahy. Mnoho lidí potom existuje ve farnosti zcela anonymně, 
jiní jen s povrchními kontakty, které nemají kvalitu sdílení víry, což se pro upřímný a dále 
prohlubovaný život z víry považuje zpravidla za velmi nevýhodné. Kromě toho je - zejména v 
římskokatolické církvi - běžné a legitimní, že lidé mají různé specifické potřeby a různé styly 
zbožnosti. To je také jeden z důvodů pro sdružování se do menších nebo větších skupin buď 
uvnitř diecéze nebo uvnitř farnosti. V tomto případě ale platí jedno důležité rozlišení: ve 
farnosti se shromažďují lidé různí, zatímco v malém společenství s určitou spiritualitou či 
určitým zaměřením se shromažďují lidé v mnoha ohledech stejní. 

2.1 Potřeba malých společenství 

Jen člověk zaujatý řekne, že malá společenství jsou módou a ničím jiným. Pastorační 
zkušenosti i teoretické práce říkají, že většina lidí dnes užší společenství potřebuje. Jedním 
důvodem bývá, že většina lidí žije zpravidla v jednogenerační a mnohdy ještě k tomu 
nepočetné rodině, která je sice základním, ale velmi malým společenstvím. Pokud špatně 
 



funguje, pak není společenstvím žádným. Druhým důvodem je mnohem v
nejen v anonymním městském sídlišti (neznají se obyvatelé téhož domu), ale i na vesnici 
(každý sedí u své televize, případně ve svém autě). Třetím důvodem pak m
sdílení víry a potřeba vzájemné podpory těch, kdo chtějí žít své křes
povrchně a nacházejí se v prostředí buď vlažných či povrchních katolíků
sekularizovaném. Čtvrtým důvodem pak bývá přirozená snaha lidí stejn
těch, kdo prožili společně nějaký důležitý zážitek, sdílet dále společně sv

(…) 

2.3 Problém osobní identifikace 

Dalším možným problémem života křesťana ve farnosti a v malém spole
osobní identifikace. Člověk se totiž nejen identifikuje s určitou skupinou (lidov
patří), ale je schopen se identifikovat s vícerými skupinami současně (nap
rodiny, pracovního kolektivu, farnosti a rybářského spolku), a to zpravidla nestejnou m
Ve vztahu malé společenství - farnost pak vzniká otázka: identifikuje se 
společenstvím a se svou farností v zásadě stejnou měrou? Nebo se identifikuje jen se svým 
společenstvím? Zvláště ostře může tato otázka vystoupit tehdy, jsou-
mezifarních (nadfarních) společenství a jejich míra identifikace je v takovém spole
větší, než identifikace s farností. To špatně snáší nejen farář, ale i ta 
těmito lidmi nějak komunikuje nebo komunikovat chce. 

2.4 Malá společenství uvnitř farnosti 

     Řada farností je tak velkým 
konglomerátem lidí, že se v něm člověk sice 
může cítit dobře (farnost má „dobrého 
ducha“, „sympatickou tvář“, je poznačena 
působením vynikajícího pastýře apod.), ale 
o společenství nemůže být řeči. V tomto 
množství lidí (a také při určité konkrétní 
organizaci života farnosti) se lidé sice 
možná znají (na vesnici) nebo znají jen 
někteří (ve větším městě), ale nedostávají do 
stabilizovaných blízkých vzájemných 
vztahů. Zde je tvorba malých společenství 
velmi žádoucí. Nicméně zkušenost ukazuje, 
že nejživotnější jsou ta společenství, která vznikají spontánně, nejsou „vymyšlena odjinud“, a 
je jím dopřán čas ke vzniku, transformaci, zrání včetně krizí, ale také k
jejich čas“. Pokud se malá společenství sama nevydělují ze života farnosti a pokud nejsou na 
druhé straně ostatními částmi farnosti vydělována, mohou jejímu životu zpravidla jen prosp
Víra jejich členů mnohdy ožije, prohloubí se, dozrává. A kromě toho mů
někdy snáze naplnit specifické potřeby nějaké skupiny lidí (rodiny s malými d
z odlehlé části farnosti apod.), které by farnost jako celek naplňovala jen obtížn
nenaplňovala vůbec.  
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 Čtvrtek patřil H řensku. Prvním naším cílem byla Prav- 
 čická brána. Šlo se hodně do kopce, ale vynaložená 
 námaha stála za to. Jako bychom touto branou 
 vstoupili do jiného světa. Když jsem tu byl minule 
nechtělo se mi platit vstupné 70,-Kč. Letos jsme ho zaplatili a nelitovali. Otevřel se nám 
 nádherný výhled 
 do daleka i na 
 krásná skaliska 
 (pískovcová), 
 která vznikla  
 erozí. Využili 
 jsme všech  
 vyhlídek, které 
 se nám naskytly 
 a obdivovali 
 jsme nejrůznější 
 tvary skal. 
Znovu jsme si mohli připomenout jak i dílo zkázy může být spojené s tvořením nového 
a krásného. Pohledy na nádheru kolem nás měly povzbuzující účinek a zůstaly nám 
hluboko v paměti. Člověk prostě potřebuje mít kolem sebe obdivuhodné výhledy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyto výhledy vlastně také inspirují náš život. I my si můžeme vytvářet krásné výhledy 
do budoucna, své ideály kterých chceme dosáhnout. Vše velké začíná snem, nebojme se 
snít o věcech Božích, o uskutečnění evangelijních ideálů všepronikající lásky. Je to jistě 
na dalekém obzoru, ale sněním a častými „výhledy do dálky“ Boží království přibližujeme. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K dosažení dálek evangelijních ideálů potřebujeme dobře fungující partu, ve které myslí každý 
víc na druhého než na sebe. Správněji je třeba říci: Kristus ji potřebuje, partu těch, kteří jdou 
ze všech svých sil za cílem - přiblížit Boží království všem. Proto se snažím vytvářet spole- 
čenství, která by takovýmito partami byla. Proto všechny akce, které konáme. Doufám, že se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

přes všechny překážky podaří získat více lidí z našich farností k aktivnějším společnému 
životu ve farnosti. Napomoci by tomu měly i podobné pobyty jako je tento. 
     Po 8 km svěží chůze, kdy jsme samozřejmě brali ohled na všechny účastníky, a kdy bylo 
již jasné, že všichni nedojdeme včas, abychom stihli poslední loďku na řece Kamenici, jsme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
se rozdělili - část jela do Hřenska autobusem, část - totiž já a František - jsme se pustili 
poklusem k přístavišti. Poslední loďku jsme stihli jen tak tak.. Plavba soutěskou s krásnými 
pohledy na skály a vody byla hezkým zážitkem. I zde se nabízí ponaučení - vytrvale běžet za 
cílem se vyplácí. Nakonec jsme se všichni sešli v restauraci v Hřensku na dobré večeři. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předposlední den naší společné dovolené jsme nejprve věnovali Zubrnicím. Je zde muzeum
železnice (na zrušené trati) a také skanzen. Koleje nesou v sobě poselství k
věcí v životě děláme v zaježděných kolejích?! Ty věci, které přinášejí užitek snad m
musíme, ale nejsou některé naše životní koleje bez užitku a nepotřebují také zrušit? Každo
pádně i z překonaných a zrušených věcí se můžeme učit - tak jako ve skanzenu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Posledním pátečním cílem bylo pro nás Máchovo jezero. 
Ponoření do vody může i navodit pocit ponoření se do 
hlubin Boha. Hrad Bezděz nad jezerem zase stálou Jeho ochranu. I koupání m
chovní rozměr. 
 
Mše sv. na skále 
u jezera nám 
zpřítomnila Pána, 
který často pobý- 
val s učedníky 
u Galilejského 
moře. Večeřeli 
jsme tedy s Ním 
a přemýšleli 
o jeho slovech: 
„Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi, já vás občerstvím.“ 
Naplnila se nejen v přijetí svátosti, ale i v zážitcích z přírody. 
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V sobotu ráno jsme se již loučili 
s budovou bývalého semináře, kde jsme 
bydleli, s Litoměřicemi a katedrálou, 
i s nádherným panoramatem špičatých 
vrchů. Od dob mých studií na tomto 
místě, mi název města připadá velmi výstižný pro to co cítím, zvláště když odtud odjíždím. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
To co vidíme vlevo je sice soutok řek (Vltavy a Labe), ale viděno z opačného směru - voda 
se tu rozdvojuje. I my jsme se rozdělili, jedno auto zamířilo do Mělníka a pak do Kutné Hory 
a jedno auto - se mnou do Žďáru nad Sázavou, kde jsem slíbil účast na svatbě svého kamaráda 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Chrám Svaté Barbory  

             v Kutné Hoře 
Obojí zakončení společného dovolenkového putování má cosi do sebe: nakonec celá naše 
životní pouť spěje do chrámu a na svatbu mezi Kristem a lidskou společností. Něco z toho 
už můžeme zažívat nyní a to nás povzbuzuje abychom došli až k naplnění všeho v Bohu. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Srpen je měsícem, ve kterém ve větší míře přijíždějí německy mluvící rodáci z
Je to příležitost se setkat a společně se modlit. V Cetvinách se konalo setkání nejprve
při mši sv. v sobotu 7.8. od 14h. P. Pavla, který byl přes víkend nemocný, zastupoval P.  
Tomáš z Nových Hradů. V neděli odpoledne tu bylo společné zpívání s rodinou Talí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve čtvrtek 5.8. poutním svátku Panny Marie Sněžné jsme přivítali na Svatém Kameni jednak
poutníky z Leopoldschlagu a dalších míst, tak i českobudějovického generálního viká
P. Adolfa Pintíře. Poutníků tu bylo přes 200. Podobná poutní mše sv. se zde konala ješt
v neděli 8.8. a celebroval jí P. Georg Josef Erhart z Nových Hradů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodáky, kteří přijeli z Německa a Rakouska, jsme přivítali také v Malontech a to v
Po mši sv. a přijímání u stolu Páně následovalo i „přijímání“ pokrmu u stolu p
farníky k občerstvení hostů. Podobné mše sv. se týž den konaly ještě v Rychnov
kde vypomohli kněží z Leopoldschlagu a N. Hradů. Díky jim i všem kdo pomohli s
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V sobotu 14. a neděli 15.8. jsme v našich farnostech přivítali také varhanici Janu Havlí
 která zahrála na varhany v rámci koncertu na Svatém Kameni a v Dolní
jsou příležitostí oslovit v kostele i lidi, kteří nejsou aktivně věřící a pozvednout jejich mysl
k duchovním hodnotám.                                   (autorem širších fotografií je Pavel Ptá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncert duchovní hudby se uskutečnil ještě na konci prázdnin na Svatém Kameni, kde posel
ství hudby skladatelů jako byly Bach, Händel, Mozart interpretovali sourozenci Talí
(zpěv,housle, violoncello) a varhaník Aleš Nosek. Také při těchto příležitostech k setkání
jsme vnímali, jak nás přes nejrůznější hranice spojuje hudba a Duch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pěkné bylo také setkání v Skoronicích, kde byla opravena kaplička s obrazem Panny Marie.
I když opravu iniciovali přátelé z Rakouska, také se pak aktivně zapojili i místní. Posv
doprovázela hudbou na varhany Kristýna Perausová. Pak následovalo posezení u stolu s
dobrotami. Po hezkém zážitku jsme se dohodli, že podobné setkání bude i za rok.
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T M Letošní tábor se nesl v duchu příběhu Robinso- 
Á L na Crusoe. Tento příběh plný dobrodružství 
B Ý obsahoval i mnoho myšlenek pro život a pro 
O N jeho křesťanské prožívání.  
R               14. – 24.8. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Táborový pobyt dětí je naplněn mnoha hrami a soutěžemi. Děti se tak učí jednak kolektivní 
spolupráci (soutěží se v družstvech) – tedy týmovému duchu, a také překonávat sami sebe - 
nasadit se pro nějaký cíl – výsledek. Také pobyt na čerstvém vzduchu spojený s pohybem 
je jistě důležitý pro zdravý rozvoj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děti jsou ubytovány v chatkách a tedy i chráněni před větší nepřízní počasí. Většinou sice 
letos svítilo sluníčko, ale objevil se i asi dvoudenní déšť, který ovšem dětem příliš nevadil. 
Hry se hrály i tak a déšť má také svojí romantiku. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Děti na táboře navazují přátelství a pobyt zde je dává dohromady. Také vedoucí z
lidí vytváří hezkou partu, která jim poskytuje zázemí (obr. vpravo) Setkávání v
neskončí táborem, ale pokračuje i po něm. I Robinson zakusil sílu kamarádství, když p
k sobě Pátka. Spolu pak osvobodili další lidi ze zajetí lidožroutů. Tato skute
poslání křesťanů – žít spolu jako rodina a společně pomáhat těm, kteří jsou na cest
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V jídelně se nejenom jedlo, ale také se rozdělovaly úkoly a četly se Robinsonovy p
Těžkosti, které Robinson prožíval, ho přivedly k novým dovednostem a k
charakteru. Každá těžkost v našem životě nás také něčemu novému nauč
když lidé cvičí s činkami. Posilují tím svaly. I náš charakter zesílí, když projdeme zkouškami.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V žádné zkoušce však nejsme sami, Pán je naše posila. Při mši sv. ho př
chleba a vína. Přijímáme ho však také ve společenství našich bratří a sester, kde si máme být
vzájemně oporou. I tato myšlenka zazněla na táboře – při mši sv., kterou jsme konali venku.
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Na závěr školního roku konáme v našich farnostech opět táboráky pro děti. Je to pěkná příle- 
žitost setkat se s dětmi a také se s nimi domluvit na akcích v začátku školního roku.  
Nejprve jsme se sešli v úterý 24.8. v Malontech. Kromě opékání buřtů jsme hádali hádanky, 
povídali si o prázdninových zážitcích a hráli hry: u stolu i na dvoře. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Středa 25.8. patřila táboráku v Dolním Dvořišti, kde většina dětí byla z rodiny Škůtů. Přišli 
také Oskar s Maruškou Pechů. Děti pomohly s obstaráním paliva a pak jsme hráli především 
pohybové hry, včetně hry na schovávanou. Byla to pěkná předehra křtu některých dětí 
Škůtových, který se uskutečnil v neděli 5.9. O tom budeme informovat v příštím čísle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve čtvrtek 26.8. zahájil táborák na farní zahradě v Omleničce Fanda Labaš. Hráli jsme různé 
hry např. i psaní věty, kde každý napsal jedno slovo, nakonec třeba vyšlo: Mrtvý meloun ležel 
s mamkou ve vaně za krupobití v plavkách, protože to zkazil. Tak jsme se pěkně zasmáli. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Kaplice bohužel foto nemáme – nikdo z dětí nepřišel. Snad kvůli malé reklam
městským slavnostem. Poslední táborák se konal v Rožmitále odkud jsou tyto fotky. Ani jsme
ne hráli nějaké složité hry. Bylo nám u ohně při písničkách dobře a sedě
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Květiny, pěkně uklizená kaple a také nape
a další občerstvení nás vítalo v Bělé u Malont. Zde se

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v neděli 22.8. sešlo sice jen málo německy mluvících rodáků, ale přišlo n
farníků a tak jsme prožili hezkou mši sv. za pěkného hudebního doprovodu Blanky Talí
s překladem do němčiny její sestry Marty a asistence jejich otce Jiřího. Díky všem, kdo p
pravovali občerstvení. Nakonec se uplatnilo na dětském táboře, kde si pochutnaly 

li malé reklamě, nebo kvůli 
Rožmitále odkud jsou tyto fotky. Ani jsme 

e a seděli  jsme i po setmění. 

 uklizená kaple a také napečené buchty 
ělé u Malont. Zde se 

řišlo několik malontských 
kného hudebního doprovodu Blanky Talířové, 

ího. Díky všem, kdo při-
e, kde si pochutnaly naše děti. 



Oznámení 
 

������������ KÁJOVSKÁ POU Ť V sobotu 9.10. a neděli 10.10. v Kájově. V sobotu od 18h 
příležitost ke zpovědi, v 19h mše sv. (P. Roman Dvořák) a pak světelný průvod se zpěvy 
venku. Od 21.30 mariánská pobožnost a od 22.30 celonoční adorace. 
V neděli – 10.30 hl. mše sv. – biskup Jiří Paďour, pak ve 13.30 mariánské litanie a požehnání 
P. Pavel pojede na večerní sobotní program s návratem večer dle domluvy. 
 

������������ POUŤ DO ŘÍMA – z naší republiky jako poděkování za loňskou návštěvu papeže 
Benedikta XVI. se uskuteční 8.- 12.11. Informace u P. Pavla nebo na www.apha.cz/narodni-
pout-do-rima-2010/ 
 

������������ ADVENTNÍ ZÁJEZD z našich farností se letos uskuteční v sobotu 4.12. a pojede se 
do Waldhausenu a Wachau. přihlásit se můžete u P. Šimáka, v sakristii, nebo u Gabiny 
Pechové (klenotnictví Mockovi). Cena zájezdu 380,- Kč 
 

������������ JESUS CHRIST SUPERSTAR – známý muzikál se opět hraje v Praze v Karlíně. O 
volné středě 17.11. se vypravuje skupinka mladých z našich farností. Pokud se chcete přidat 
přihlaste se u P. Pavla. 
 

������������ NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POU Ť 28.9. ve Staré Boleslavy: 10h poutní mše 
sv. a pak poutní program. Více na www.staraboleslav.com 
 
���� PODĚKOVÁNÍ  
Děkuji panu Siklenkovi za natření mříže u vchodu do kostela v Kaplici. Děkuji také 
ubytovaným na našich farách za malování v kostele v Rychnově 
 

���� 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“. Vytváření některých stran časopisu: např. Humor, Kvíz, Rodina, apod. Přihlásit se 
můžete u P. Pavla 
 

Kvíz 
 

Správné odpovědi z minulého čísla: 
 

1) v knize Ester 
2) kniha proroka Abdiáše (21 veršů) 
3) 2. list apoštola Jana (3 verše) 
4) Žalm 117 
5) Žalm 119 
6) 2. list apoštola Jana  (2 Jan 1,1) 
 

Dnešní otázky: 1) Jak se jmenoval uzdravený slepec u Jericha? 
2) Jak se jmenoval muž, v jehož domě Marie pomazala Ježíšovi nohy? 
3) Jak se jmenoval 8 let ochrnulý muž v Lyddě, kterého Petr uzdravil? 
 

7) 176 veršů – Žalm 199 
8) Rút a Ester 
9) Lukášovo evangelium a kniha Skutků apošt 
10) list Filemonovi, 2.a 3.list Janův, list Judův 
11) uzdravení ucha, které Malchusovi usekl 
      Petr  (Jan 18,10) 



Humor   
 
☺Vběhne chlap do hospody celý udýchaný a ptá se hned u prvního stolu: „Chlapi, kdo tady 
má velkýho černýho tlustýho psa s bílým obojkem?“  
Všichni vrtí hlavou: „No, nikdo.“  
„Tak to jsem vám přejel faráře.“ 

 
 
 
 
 
 
 
ADAM A EVA 
 
... a hned poté se objevil pojišťovák 
nabízející životní pojištění 
 

☺Kněz a pastor stojí u silnice a drží ceduli s nápisem: "KONEC SE PŘIBLÍŽIL! OBRA ŤTE 
SE, DOKUD NENÍ POZDĚ!" Dohodnou se, že ceduli ukážou každému projíždějícímu autu.  
"Vlezte mi na záda, vy jedni náboženští fanatici!" zakřičí první řidič a prosviští kolem nich. Za 
zatáčkou náhle zakvílejí pneumatiky a ozve se hlasité šplouchnutí.  
"Nemyslíš," zeptá se jeden duchovní druhého, "že bychom neměli raději vytáhnout ceduli: 
,ZBOŘENÝ MOST´?“ 
 
☺Babička sedí na pláži, kde si její 
vnouček ve slunečním klobouku a 
župánku hraje s kyblíčkem a 
lopatkou a plácá bábovičky. 
Najednou se objeví obrovská vlna, 
která se přehrne přes pláž a vnoučka 
smete do moře. Babička padne na 
kolena a modlí se: „Ó, Bože, prosím, 
vrať mi mého vnoučka. Je to tak 
nevinné stvoření, tak sladký chlapec, 
tak báječné dítko.“ Jako zázrakem se 
přižene další velká vlna a zanechá po 
sobě vnoučka přesně na původním 
místě, v župánku a s lopatičkou a 
kyblíčkem. Babička, když ho uvidí, 
obrátí oči k nebesům, rozhodí 
rukama a říká naštvaně: „M ěl ještě 
klobouček...“ 
 
 
 
 



Z farní matriky:    

 

 
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 

 
 
 

 

Citáty:   

 
 

Biblické aforismy Pavla Kosorina 
 

Jsi Boží schránka. Čteš jeho vzkazy?,  
 

Když spolu manželé mohou sdílet jenom věci pozemské, musejí se často plazit po zemi. 
 

Někteří lidé jsou jako rybičky v akváriu – stále v pohybu a stále bez cíle. 
 

Ježíš lidi do ničeho netlačil – šel před nimi. 
 

Ani ve zlatém dole není jen samé zlato. 
 

Kdo se s Bohem nikdy nesetká? Pan Bohorovný. 
 

Bůh ví všechno, ale ne všichni jsou na Jeho vědomosti zvědaví. 
 

Kaplice:   

Křty:  Pohřby:  Sňatky:  

21.8. Pavel Dreiling     3.9. Karel Kamiš 21.8. Vít Tonar 

22.8. Nella Navarová             a Veronika Janů 

  

Malonty Dolní Dvořiště: 
Křty:  Pohřby:  Křty:  

21.8. Lukáš Škulavík   5.8. Blessbergerová 1.8. Julie Valachová 

21.8. Karel Temiak   6.8. Marie Žídková  

 30.9. Hermína Pešlová Rychnov-Sv.Kámen: 

 Křty:  

 18.8. Darina Suchá 



 
 
 

                                i prodejna v Kaplici informuje 
 

         Silvano Fausti: NAD  EVANGELIEM PODLE MATOUŠE   
 

Kniha italského jezuity je plodem dlouholeté zkušenosti s hlásáním Božího slova. Záměrem 
autora je pomoci čtenáři hlouběji proniknout do tajemství Slova a tak se setkat s živým 
Kristem 

 

         Renzo Allegri: MATKA CHUDÝCH 
 

Letos v srpnu uplynulo 100 let od narození Matky Terezy z Kalkaty, jedné z nejznámějších 
osobností 20. století. Během svého života sloužila nejchudším z chudých. Její péče o 
nemocné, umírající a tisíce dalších ubožáků, která se prostřednictvím řádu, jejž založila, 
rozšířil i do dalších zemí, se setkal s uznáním a úctou lidí po celém světě. 
 

        PAPEŽ BENEDIKT XVI. V ČESKÉ REPUBLICE 
 

Velmi zajímavá publikace pojednávající o třídenní apoštolské návštěvě papeže Benedikta XVI 
v České republice, která se uskutečnila ve dnech 26.- 28. září 2009 přináší kromě velkého 
množství barevných fotografií také všechny proslovy, homilie a pozdravy. 
 

       STOLNÍ KALENDÁŘ – MALÁ POSELSTVÍ 2011                59,- Kč 
 

Kalendář s církevním i občanským kalendáriem a myšlenkami karmelitána P. Vojtěcha 
Kodeta. 
 

       STOLNÍ KALENDÁŘ –DĚDICTVÍ OTCŮ 2011                59,- Kč 
 

Kalendář s církevním i občanským kalendáriem a fotografiemi sakrální architektury Čech a 
Moravy. 
 

       STOLNÍ KALENDÁŘ –PROMĚNY 2011                           69,- Kč 
 

Kalendář s církevním i občanským kalendáriem. Kostely a kaple v minulosti a dnes. 
 

Pro mládež: 
 

       Časopis IN! 
 

je moderní měsíčník určený především dívkám mezi 12. a 16. rokem. Obsah je zaměřen na 
všechno, co zajímá děvčata v tomto věku – móda, vztahy, či rozhovory s vyjímečnými 
osobnostmi a nechybí ani duchovní rubrika. K zapůjčení i k prodeji. 
 

 

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 
 

��� FARNÍ DEN – NEDĚLE 19.9.  Ráno v 9.30 bude mše sv. na níž se sejdou i lidé 
z okolních farností. Doprava bude zabezpečena na požádání. V žádné naší farnosti tedy 
nebude mše sv! Po mši sv. bude na faře připraveno posezení s malým občerstvením a pak pro 
zájemce oběd. (počítáme s 50-ti obědy). Od 13h pak začne program v sále Slovanského domu. 
Bude zde možnost popovídat si a seznámit se bratry a sestrami z jiných farností, poslechnout 
si hudbu, zatancovat si. Dále bude od 14.30-15.30 přednáška a pak zase hudba, soutěže a 
tanec. Všichni jsou zváni! 
 

��� VÍKENDOVÝ POBYT D ĚTÍ NA KTIŠI – DRAKIÁDA se uskuteční od pátku 24.9. 
do neděle 26.9. Na programu bude výroba draků (s manželi Kornatovskými) a jejich pouštění, 
hry i duchovní program. Odjezd z kaplického aut. nádraží ve 14.15h. Z ostatních míst dle 
domluvy. Přihlášky u katechetek, nebo v kostele v sakristii, či přímo u P. Pavla (tf.:732 
872 662)  
 

��� DĚTSKÁ DIECÉZNÍ POU Ť DO SUŠICE proběhne v sobotu 2.10.  V Sušici se půjde 
pěšky od aut. nádraží na poutní místo Andělíček u Sušice, kde v 11h začne setkání při mši sv. 
s biskupem Jiřím. Pak bude následovat oběd z vlastních zásob a odpoledne se zastavíme na 
hradě Kašperk k prohlídce. Sraz před odjezdem v Kaplici u fary bude v 7.30. Návrat do 18h. 
Přihlášené z okolí dopravíme autem. Přihlásit se děti mohou na hodině náboženství, v kostele 
v sakristii, nebo u P. Pavla (tf. 732 872 662) 
 

��� SETKÁNÍ VARHANÍK Ů, AKOLYT Ů, LEKTOR Ů a KOSTELNÍK Ů  s biskupem 
Jiřím se koná v Českých Budějovicích v sobotu 16. října od 9.30 v katedrále. Po mši sv. bude 
rozdělení do skupin dle služeb a po obědě závěr setkání. Všichni pomocníci ve farnostech jsou 
zváni. Pokud potřebujete zajistit dopravu obraťte se na P. Pavla (732 872 662) 
 

��� PŘEDNÁŠKA P. MARKA ORKO VÁCHY – biologa a kněze se uskuteční v pátek 
22.10. v Arše. Její název bude: Etika, svoboda a odpovědnost. 
 

��� BIŘMOVÁNÍ – opět budeme v našich farnostech konat přípravu na biřmování, které se 
uskuteční buď v červnu, nebo v září r. 2011. Přihlásit by se měl každý křesťan nad 15 let, 
který ještě biřmován nebyl. Biřmování má otevřít člověka k většímu naplnění Duchem svatým 
a je příležitostí veřejně vyznat svou víru v Krista. První schůzka v rámci přípravy se uskuteční 
v pátek 1.10. od 19.15h na faře. Přihlásit se můžete až tam, nebo v kostele, či u P. Pavla. 
 

��� SETKÁNÍ BI ŘMOVANÝCH po 5 letech od zahájení přípravy na biřmování se 
uskuteční na faře v pátek 15.10. od 19.15h. 
 

Kaplice 
 

��� J.J.RYBA – ZPĚV SRDCE – slavnostní koncert slova a hudby. Výbor z vlastního 
životopisu J.J. Ryby přednese Vl. Matějček. Varhanní skladby J.J.Ryby zahraje Vladimír 
Roubal. Uskuteční se ve čtvrtek 7.10. v 18h v kostele Sv. Petra a Pavla 
 

��� V ÚTERÝ 28.9. O SVÁTKU SV. VÁCLAVA bude mše sv. od 18h.  
 

��� V MĚSÍCI ŘÍJNU se bude modlitba růžence společně modlit kromě úterka také 
v neděli od 9h a v pátek od 17.30. 
 
 



LITURGICK› KALEND¡ÿ 
 

ZÁŘÍ 2010 

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

Pondělí 13.9. Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve památka 

Úterý 14.9. Povýšení svatého kříže svátek 

Středa 15.9. Panny Marie Bolestné památka 

Čtvrtek 16.9. Sv. Ludmily, mučednice památka 

NEDĚLE 19.9. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 1.t. 

Pondělí 20.9. Sv. Ondřeje Kim Tae-góna a Pavla Chong Ha-sanga památka 

Středa 21.9. Sv. Matouše , apoštola a evangelisty svátek 

Čtvrtek 24.9. Sv. Pia z Pietrelciny památka 

NEDĚLE 26.9. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 2.t. 

Pondělí 27.9. Sv. Vincence z Paula, kněze památka 

Úterý 28.9. SV. VÁCLAVA, mučedníka, hl. patrona Čech slavnost 

Středa 29.9. Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů svátek 

Čtvrtek 30.9. Sv. Jeronýma, kněze památka 

ŘÍJEN 2010 

Pátek    1.10. Sv. Terezie od Dítěte Ježíše památka 

Sobota   2.10. Sv. andělů strážných památka 

NEDĚLE   3.10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 3.t 

Pondělí   4.10. Sv. Františka z Assisi památka 

Čtvrtek   7.10. Panny Marie Růžencové památka 

NEDĚLE 10.10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 4.t 
 

��� NA STŘEDEČNÍM SPOLEČENSTVÍ NA FA ŘE OD 18h bude tento program:  
22.9. – biblická hodina, 29.9. sdílení, 6.10. ekumenický večer na téma Modlitba Otče náš.. 
13.10. biblická hodina. Každý zájemce je zván a vítán! 
 

Blansko 
 

���  V MĚSÍCI ŘÍJNU se budeme modlit růženec společně každý čtvrtek od 17h. 

Omlenice 
 

���  V MĚSÍCI ŘÍJNU se budeme modlit růženec společně každý čtvrtek od 18h. 

Malonty 
 

���  V MĚSÍCI ŘÍJNU se budeme modlit růženec společně každé úterý od 17h. 
 

 



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:  7.a 21.9. a 12.10. 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 23.9.a 9.9. a 21.10. 

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   16.9.a 14.10. 

18h  
let.čas 

17h  
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá nyní: 
3.a 17. a 31.10. 

11.15 Setkání ve spole čenství  
- v sakristii kostela, nyní: 11.10. 

1x měs 
PON 18h  

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

1x za 14 dní 
mše svatá nyní:    
 12.+26.9.a 10.10. 

11.15 Setkání v 18h:  
Pondělí:  27.10.  1. SO v měsíci: mše v 17h nyní  2.10. 

 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 
Středa 23.9 ve 14h u kostela  

 

 CETVINY:  kostel Narození P.Marie                          POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ:  P. Marie Dobré rady   

 
Něm.-česká pouť:  So 6.8.11 ve 14h 
Česká pouť: Ne 10.9.11 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 pátek  17.9.2010 



 


