
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Milé sestry a bratři! 
Listopad nám svým teplým počasím zatím přeje. Mnozí z vás toho 

využíváte k častější cestě na hřbitov. Je hezké když udržujeme vztahy k našim 
zemřelým skrze vzpomínku, skrze modlitbu. Hřbitovy jsou v těchto dnech plné 
života – plné barevných květin a večer plné světla. Je to znamení, že láska je 
silnější než smrt, je to i znamení že víra v život překonává temnotu beznaděje. 
Platí to i v jiných situacích života. Nezapomínejme na to! 

 

V tomto čísle Farního listu najdeme trochu více vzdělávacích článků – 
například o životě sv. Jana Nep. Neumanna, jehož rok v naší diecézi slavíme.  
Najdeme zde i inspiraci pro prožívání manželských vztahů. Dlouhé večery nám 
snad poskytnou více času k četbě. Nezapomínejme ani na Písmo svaté. 

 

Závěr církevního roku je 
spojen s myšlenkou konečnosti všeho 
– i světa ve kterém žijeme. Vědomí 
konce nás může vést k plnějšímu 
prožívání přítomnosti a k zamyšlení 
co ve světě, a v našem životě, je 
opravdu důležité a přetrvávající. 

 

Přeji vám hezké prožití tohoto 
měsíce ve vědomí společenství 
svatých, ve vědomí společenství 
s našimi zemřelými.        

                                                            P. PavelP. PavelP. PavelP. Pavel      
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Milí farníci, 
dušičkový měsíc je spjat především s tématem smrti a věčného života. Proto nyní 
uveřejňuji texty k tomu se vztahující. 
Skutečnost přechodu z tohoto světa do světa Božího je podobná přechodu dítěte 
z matčina lůna do vnějšího světa. Kdyby už dítě uvažovalo a mohlo mluvit, možná by 
se mezi dvojčaty rozpředl takovýto rozhovor, který zobrazuje i naše pochybnosti 
ohledně světa Božího: 
 
Sestra říkala bratrovi: „Doufám, že po narození je nějaký život." Její bratr rázně 
odporoval: „Ale kdepak, tohle je všechno, co existuje. Je to sice tmavé místo, ale je tu 
útulno a my tu nemáme nic jiného na práci než se držet pupeční šňůry, která nás živí." 
Děvčátko trvalo na svém: „Musí existovat něco víc než tohle tmavé místo. Musí 
existovat něco jiného, prostor, kde je světlo a kde se dá volně pohybovat." Přesto však 
nedokázala svého bratra-dvojče přesvědčit. 
 
Po chvíli mlčení řekla sestra váhavě: „Chtěla bych ti ještě něco říci a bojím se, že 
tomu ani nebudeš věřit, ale myslím, že existuje matka." 
Teď už se její bratříček rozčílil: „Matka!" vyk řikl. „O čem to mluvíš? Nikdy jsem 
žádnou matku neviděl, a ty taky ne. Kdo ti ten nápad nasadil do hlavy? Jak jsem ti už 
říkal, tohle místo je všechno, co existuje. Proč pořád chceš něco víc? A vůbec, není to 
tu tak špatné. Máme všechno, co potřebujeme, tak buďme spokojení." 
 
Sestra byla bratrovou odpovědí úplně zdrcena a chvíli se neodvážila nic namítnout. 
Nedokázala se však odpoutat od svých myšlenek, a jelikož tu nebyl nikdo jiný, s kým 
by mohla hovořit, než její bratr, nakonec promluvila: „Necítíš sem tam takový tlak? 
Je dost nepříjemný a občas i bolestivý." „Ano," odpověděl. „A co je na tom 
zvláštního?" „No," řekla sestra. Já myslím, že ten tlak je tu proto, aby nás připravil 
pro jiné místo, mnohem krásnější než tohle, kde spatříme tváří v tvář svoji matku. 
Necítíš, jak je to vzrušující?" 
 
Bratr na to nereagoval. Měl už plné zuby sestřina hloupého tlachání a cítil, že bude 
nejlepší si jí prostě nevšímat a doufat, že mu dá pokoj. 
 
Tento příběh nám může pomoci, abychom uvažovali o smrti novým způsobem. 
Můžeme žít tak, jako by tento život byl vším, co máme, a jako by smrt byla 
nesmyslná, a proto bychom o ní raději neměli mluvit. Anebo se můžeme rozhodnout  
 



jinak: přijmout, že jsme děti Boží, a uvěřit, že smrt je sice bolestivým, avšak 
požehnaným přechodem, který nás přivede před tvář našeho Boha. 
 
Vzpomínka na zesnulé 
 
Místo aby nás smrt od druhých oddělila, muže nás s nimi spojit; místo aby přinesla 
jen bolest, může dát vzklíčit nové radosti; místo aby jednoduše ukončila život, může 
se stát příslibem života nového. 
Zpočátku to může znít nesmyslně. Jak může smrt tvořit jednotu místo rozdělení? 
Cožpak není smrt konečným rozdělením? Ano, rozhodně je, pokud žijeme podle 
měřítek konkurenční společnosti, stále zaměřené na otázku: „Kdo je nejsilnější?" 
Přijmeme-li však svobodu dětí Božích a naučíme-li se věřit, že jsme patřili Bohu \ 
ještě dříve, než jsme se narodili, a budeme Bohu patřit, až zemřeme, pak zakusíme, že 
všichni lidé na této planetě jsou našimi bratry a sestrami a že my všichni společně 
putujeme skrze narození a smrt k novému životu. Nejsme sami; pod pláštěm rozdílů, 
jež nás od sebe dělí, sdílíme jedno společné lidství, a tudíž k sobě navzájem patříme. 
Tajemstvím života je, že tuto svou sounáležitost s lidským pokolením neobjevíme, 
když se cítíme mocní nebo silní, nýbrž když jsme bezbranní a slabí. 

 
Henri Nouwen, z knihy Náš největší dar 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

z knihy Denise Soneta 
„Dobrý manželský vztah“ 

 
 

Jaké vlastnosti očekává muž u své ženy? Jaké vlastnosti očekává žena u svého manžela? 
Dobře si všimněme, že tady nejde o vlastnosti, po nichž voláme z rozvážnosti, ale 
požadujeme je instinktivně, "živelně": nezačíná snad muž, který říká, že hledá inteligentní 
a ctnostnou ženu, tím, že se ohlíží po pěkných ženách? 

 
CO OČEKÁVÁ ŽENA OD SVÉHO MANŽELA 

Stabilitu 
Žena chce po svém boku pociťovat sílu. (Snad proto, že je tu možnost stát se matkou.) Od 
muže instinktivně očekává stálost, bezpečí, mužnost, stabilitu. Je ráda, když má vedle 
sebe pevné rámě, o které se může opřít, mužnou sílu, která jí svou vyrovnaností a svým 
humorem dodává jistotu! 
Tato stabilita bude: 
•   Fyzická - většina žen touží mít muže fyzicky zdat-
ného, sportovce: spolehlivého muže, který si zbytečně 
neminuje své zdraví (alkoholem apod.). 
•   Citová - většina žen touží mít muže věrného, pevného 
ve svých citech: "Důvěřuji mu, jsem šťastná." Právě z 
tohoto důvodu ji sebemenší gesta pozornosti nebo 
přehnané přívětivosti vůči jiné ženě zcela jistě zneklidní. 
•   Finanční - stabilita peněženky či zaměstnání je pro 
ženu důležitá, i když v současném světě se neza-
městnanost může velmi silně dotknout i těch nej-
odvážnějších. 
•   V podnikavosti - většina žen si přeje mít muže, který 
se dokáže rozhodovat a nenutí ji, aby pokaždé na sebe 
brala veškerou iniciativu, ani ji zezadu netlačí, aby šla napřed. 
 

Laskavost 
Žena chce muže silného a mírného, mužného a jemného, spolehlivého a něžného. 
Někteří muži jsou pouze silní a brutální a ženám se nelíbí. Jiní jsou jenom mírní a křehcí a 
nelíbí se ještě víc. Je důležité, aby muž byl zároveň silný a jemný. Aby se stal tou 
pokojnou silou, která ženě poskytuje bezpečí a radost. 
Laskavost bude oceňována zvláště v době těhotenství: Kolik žen nedokázalo nikdy 
vytěsnit ze své paměti ten pocit zanedbávání, který zakoušely v době těhotenství. "Nikdy 
nezapomenu, že ses sotva přišel na mě podívat do porodnice... tolik jsi měl naspěch, abys 
už mohl jít!" 
Laskavost se také velmi cení, je-li projevována na veřejnosti. Žena se nezlobí, když jí její 
muž projevuje své city a svou pozornost v přítomnosti jiných. 
 

Hovornost 
"Slituj se, mluv se mnou, řekni mi, že pro tebe něco znamenám. Neříkej mi jenom to, co 
děláš, ale to, co cítíš!" 
 



Pozornost k její přítomnosti 
Příliš mnoho žen má dojem, že je muž považuje za nábytek: to znamená za předmět, který 
slouží, ale jehož si nevšímá. Žena však chce mít možnost rozvíjet se v přítomnosti svého 
manžela a trpí jeho nepřítomností, je-li příliš zaměstnán. 
Chodí-li do práce, oceňuje, když jí její muž pomáhá v domácnosti, i kdyby to bylo jenom 
proto, aby cítila, že je jí nablízku, když vykonává ty prozaické práce. 
 
Elegance 
Dnešní žena není tak lhostejná, jak se o 
ní říká, k vnějšímu vzhledu muže. Chce 
být hrdá na to, jak elegantní je její muž 
a jaký má styl. 
 
Zvláštní vlastnost 
Jde o takovou vlastnost, kterou žena u 
svého manžela obzvlášť oceňuje. Neříká 
mu snad ráda: "Ty nejsi jako ti ostatní... 
ty jsi hodný... nebo shovívavý... nebo 
inteligentní... nebo velkorysý...?" 
 
 

 

CO MANŽEL O ČEKÁVÁ OD SVÉ ŽENY 
 

Fyzický půvab 
Muž v podstatě není nikdy lhostejný k tomu, jak jeho žena vypadá: touží mít hezkou 
ženu, nebo přesněji ženu půvabnou. Žena (dokonce i vdaná, ta především) se bude starat o 
svou krásu. 
  Běda ženám - domácím putičkám! 
 
Žena bude krásná krásou, která se líbí manželovi, i když si v detailech udělá radost sama 
sobě. Bude krásná krásou, která se dokáže obměňovat (i když potřebuje nastavit 
rozpočet!). 
Dobře si všimněme, že péče o zevnějšek je v lásce navýsost důležitá. A to ostatně z obou 
stran - absolutní čistota, trocha parfému, občasné večerní oholení manžela jsou stejně 
důležité prvky pro trvanlivost manželství. Když je žena zaměstnaná, není jen s ním, 
manžel je pyšný, že má pěknou ženu. Přece jen ale vždycky netouží, aby byla přehnaně 
krásná v jeho nepřítomnosti. 
 

Morální hodnota 
Pro ženu je to obtížné - musí být svůdná, smyslná, aby se fyzicky líbila manželovi, ale 
musí také podávat důkazy dokonalé důstojnosti a mravnosti. 
Některé ženy jsou jenom smyslné. Některé ženy jsou důstojné a smyslnost odmítají. 
Manžel ale očekává, že jeho žena bude doma představovat, byť by to bylo jenom pro děti, 
strážkyni 
 
 
 



duchovních a morálních hodnot, které třeba on sám nemá. Chová k ní nábožné pocity, 
které připomínají, jak téměř posvátně uctíval svou matku. 
Žena tedy musí ve svém manželském životě uvést v soulad stránku smyslnou a duchovní. 
Musí se naučit prožívat bez falešného studu ty nejintimnější tělesné skutečnosti. Bude se 
vždycky projevovat důstojně, ale nebude odmítat radosti těla. 
 
Průzračnost 
Muž rád čte v myšlenkách své ženy jak v otevřené knize. Když v častém trucování skrývá 
svá zklamání a trápení, muž se nakonec zatvrdí a stane se lhostejným k tomu, co nazývá 
jejími vrtochy. "To jsou její nálady... to ji přejde." 
 
Přivítání 
V mnoha případech má muž rád, když s ním žena jedná tak, 
jak to kdysi dělala jeho matka. Manželčin úsměv, políbení, 
připravená večeře, vymydlené děti, i které se mu vrhají kolem 
krku, ho plně uspokojují (a právě toto očekává, i když často 
předstírá pravý opak). 
 
Ale když je žena zaměstnaná, není vždy pohotová muže 
přivítat a často by naopak byla ráda, kdyby ona , byla 
očekávána. ' 
 
Schopnosti hospodyňky 
Ano, i když se moderní muž dovolává sebekrásnějších teorií, pokud se má někdo ujmout 
domácích prací, očekává to od ženy: matka ho rozmazlila, na to nezapomínejme. 
Instinktivně si vždycky přeje, aby jeho žena byla schopná hospodyňka, i když 
intelektuálně naprosto souhlasí s tím, aby se hodně nahlas vyhlašovala rovnost mužů a 
žen ve vztahu k domácím pracím. Je pravda, že se v této oblasti názory změnily, ale mu-
síme ještě udělat velký pokrok, aby to byl muž, kdo iniciativně připraví jídlo nebo 
doprovodí děti k lékaři. 
 
Diskrétní přítomnost 
Zdá se, že muž nemá rád, když neustále klopýtá o osobu své ženy: dobyvačné ženy se 
obává a velmi rád by měl svůj klid: často je to "ženatý mládenec". Nevydrží dlouho, když 
s ním žena zachází jako s dítětem a bez ustání mu uštědřuje rady a zákazy: "Nejezdi tak 
rychle," "ukliď si své věci," "nezamykej se" atd. 
Nicméně oceňuje diskrétní, nenápadnou, ale povzbudivou a posilující přítomnost své 
ženy: jsou muži, kteří jsou bez své ženy "ztraceni". Oči ženy jsou zrcadlem, v němž se 
muž rád ujišťuje o svých kvalitách. 

To, co muž očekává od ženy, je, že bude 
takovou inteligentní a jemnou společnicí, která 
odpouští, očišťuje, vychovává. Je tak trochu 
jeho mravním svědomím, ostatně spíše svým 
příkladem než mravokárným voláním k 
pořádku. 
 



 

 

  

Václav Renč, ze sbírky Loretánské světlo 

 

Hle, není lidské cesty, není lásky, 
jež do náruče Boží nevplyne! 
A není slzy, úsměvu a vrásky 
neobsažených v Tváři jediné. 
 
A není písně, aby nezazněla  
(i když zde skryt či umlčen byl hlas), 
myšlenky, která nedošla by těla, 
a jiskry, jež by nevzplanula v jas 
 
tam… tam, kde zní, v tom přístavu vše lodí, 
všech dálek zde, všech věků přítomnost – 
jenom když vzejde, rozkvete a plodí 
milosti símě v srdci kyprém dost. 
 
Paní, jež procházíš se zahradami 
semen už vzešlých, plodných rozrostlých 
do korun světla, z výšek nad hvězdami 
rozlévaného po všech královstvích, 
 
ORODUJ ZA NÁS 
 
tak přerozdílné v lomu téhož světla, 
tak jednostejné v bídě člověčí! 
Ať žádný z květů, jímž kdy duše kvetla, 
nezajde bez plodu! Ať nesvědčí 
 
pak proti nám, co jitřního v nás bylo! 
Všech vzdorů pláč i hříchů pozdní žal 
i stesk a strach kéž zpodstatníme v dílo 
jek perlorodky do světelných škál. 
 
Ať sbratřeni už nejenom svou bídou, 
ale i královskou svou nadějí 
jsme, jdoucí dnes, už těmi, kteří přijdou, 
prvosenkami na dně závějí. 

A všechny naše cesty, i ty tmavé, 
veď k výšinám a z houštin vyprosti! 
Domove dětí zatoulaných, ave! 
Ave Maria, Matko milosti! 
 



Protože tento rok i následující jsou úzce spojeny s naším jihočeským světcem Janem 
Nepomukem Neumanem (150 let od úmrtí a 200 let od narození), uveřejňujeme jeho 
životopis. 

 
SV. JAN NEPOMUK NEUMANN 

 
(1811 – 1860)  

 
 Prachatický rodák Jan Nepomuk Neumann – 
americký misionář, biskup a průkopník katolického 
školství v USA, je nám příkladem statečného člověka, 
který se nespokojuje s tím že věci „prostě nejdou“, ale 
který hledá nové cesty k naplnění svých ideálů. Když 
nemůže dosáhnout kněžského svěcení v Čechách 
odchází do Nového světa – do Ameriky. Překonává tak 
oceán a tím jakoby nám chtěl říci – i ty musíš často 
překročit s vírou moře svých problémů, aby ses dostal 
k novému životu.  

 Narodil se 28.3. 1811 v Prachaticích. Otec pocházel z Bavorska – z Obernburgu.  
Po středoškolských studiích mladý Jan vstoupil do kněžského semináře v Českých 
Budějovicích, kde přijal nižší svěcení. Poslední rok teologie studoval v Praze. Velmi se ho 
dotklo, když mu odložili na neurčito kněžské svěcení pro nadměrný počet kněží 
v českobudějovické diecézi. To však neoslabilo jeho touhu po kněžství. Rozhodl se odejít jako 
misionář do Ameriky a tam se pokusit svěcení dosáhnout. 
 V únoru 1836 odchází přes Německo do USA. Šel jako chudý klerik, bez peněz a bez 
přesného cíle.Chtěl však udělat všechno, co bylo v jeho silách aby mohl v nové zemi sloužit 
Bohu a duším: „Budu obcházet americké diecéze jednou, dvakrát, třikrát.. Budu prosit o 
dovolení pracovat pro duše, které jsou nejvíce opuštěné, ať už jsou to Němci, nebo Indiáni. A 
jestliže mne nikdo nepřijme, stáhnu se do samoty, kde budu dělat pokání za své hříchy i za 
hříchy druhých.“ 
 Jan však nemusel dlouho hledat biskupa, který by ho přijal. Hned po příchodu do 
New Yorku 2.7.1836 ho přijal tamější biskup Jean Dubois a v co nejkratším termínu mu udělil 
kněžské svěcení. A za tři dny ho už biskup poslal na vzdálené působiště v oblasti Niagarských 
vodopádů. 
 Mladý kněz misionář působil čtyři roky na území mezi městy Buffalo a Rochester. 
Tehdy ještě neexistovaly široké asfaltové cesty, ani železnice. A tak musel překonávat stovky 
kilometrů na koni, v člunu, nebo pěšky přes neschůdné lesy, močály a řeky, aby mohl navštívit 
roztroušené domy a sídliště novousedlíků. 
 V této práci měl možnost setkat se a poznat některé obětavé a hluboce duchovně 
založené misionáře z řeholní společnosti redemptoristů. Protože i on sám toužil po hlubším 
duchovním životě a také po společenství, požádal o přijetí. Řeholní roucho přijal r. 1840 a za 
čtyři roky se již stává superiorem řeholního domu v Pittsburgu a r. 1847 představeným všech 
redemptoristů na území USA. Tyto zodpovědné funkce mu nepřekážely vykonávat 
misionářskou práci a organizovat farní život v nových církevních obcích. Konal duchovní 
obnovy, budoval kostely, zakládal farní školy a rozličná farní sdružení. Roku 1851 převzal 
vedení důležité farnosti v Baltimore. Zde mohl naplno rozvinout své pastorační schopnosti a 
horlivost v duchovní službě. 
 



V tom čase zemřel ve Philadelphii biskup. Baltimorský arcibiskup F.P.Kenrick se nemusel 
dlouho rozmýšlet a na uprázdněný biskupský stolec navrhuje Jana Neumanna, který 28.3.1852 
přijímá biskupské svěcení. 
Nový biskup v sobě nezapřel misionářského ducha. Nejvíce času a energie věnoval vizitacím 
farností. Větší místa navštívil každý rok, menší jednou za dva roky. Každou vizitaci proměnil 
na tří-až čtyř denní duchovní obnovu. Obdivuhodně mnoho vykonal i na poli farní organizace. 
Za osm let biskupského působení vybudoval 80 kostelů. V každém kostele zavedl 40-
hodinové adorace, které se konaly 1 x ročně, obyčejně při výročí posvěcení chrámu. Zvláštní 
pozornost věnoval zakládání farních škol. Když se stal biskupem, byly v celé rozsáhlé diecézi 
pouze dvě farní školy. Po osmi letech jeho působení jich bylo již přes sto. Školy byly dobře 
organizované a tak se Jan Neumann právem pokládá za   spoluzakladatele amerického 
katolického školství.  
 Starostlivý biskup se nevěnoval pouze věřícím, ale pamatoval i na jejich duchovní 
pastýře. Reformoval kněžský seminář a vybudoval i malý seminář, jeden z prvních ve 
Spojených státech. Sestavil i moudrá pravidla k posvěcování duchovenstva. S tímto cílem 
uspořádal ve Philadelphii tři diecézní synody a sám se účastnil na třech národních koncilech 
v Baltimore. 
 Biskup Neumann si velmi cenil práce řeholníků a zejména řeholních sester. 
K spravování nemocnic a sirotčinců, které vybudoval, založil zvláštní kongregaci Sester 
františkánek. Některé řeholní sestry zachránil od zániku – např. Oblátky Boží prozřetelnosti  
na pomoc barevnému obyvatelstvu. Podporoval příchod nových sester z Evropy a po příchodu 
jim otcovsky pomáhal zabydlet se v novém prostředí. 
 Na podzim roku 1854 odcestoval do Říma na slavnostní vyhlášení dogmatu o 
Neposkvrněném početí Panny Marie. Do Věčného města přicestoval v listopadu. Pobýval 
v redemptoristickém klášteře jako obyčejný řeholník a odtud konal i pěší poutě po 
jednotlivých bazilikách, spojené s pokáním. 
Při této příležitosti vykonal i návštěvy na nejvyšších církevních místech ve Vatikánu. Papež 
Pius IX. ho přijal na osobní audienci.  
 Před návratem do Spojených států chtěl Jan Neumann navštívit i svou vlast, kde ještě 
žil jeho otec a sourozenci. Koncem prosinec odcestoval do Prahy, kde kdysi končil studium 
teologie. Zastavil se i v mateřském domě sester sv. Karla Boromejského, kde byla jeho sestra 
Jana představenou. Do Prachatic chtěl přijet potichu, nepozorovaně, ale lidé už věděli o jeho 
cestě a nedali se překvapit. Když se biskup Neumann na saních blížil k Prachaticím, vítaly ho 
zvony, hudba a slavnostní střelba. Všichni lidé byli v ulicích, 
klekali si do sněhu a prosili o požehnání. V rodném domě ho po 19 
leté nepřítomnosti objal otec a nejmladší sestra. 
 Biskup Neumann se zdržel v Prachaticích týden. Potom se 
vydal přes Německo a Anglii nazpět do USA kam dorazil koncem 
března.  
 Obohacený tolika dojmy a vděčný Bohu za vše krásné co 
prožil v Římě a v rodném kraji, se pustil biskup Jan Neumann 
znovu do vyčerpávající práce, ve které neznal oddechu. Ten pro něj 
nastal až 5. ledna 1860, když mu vypovědělo srdce na 
Philadelphské ulici. Chyběli mu dva měsíce do 49 let. Když se 
baltimorský arcibiskup Kenrick dozvěděl o jeho smrti řekl: 
„Takový biskup jako Neumann nemohl zemřít jinak než na cestě. 
Jeho život byl ustavičným pochodem…“ 
 Ano, jeho život byl ustavičným pochodem: za lidmi a k Bohu.  



 
 
 
                                                                                                                              Aleš Opatrný 

2.9 Nakonec 

Nepovažuji za nutné ba ani možné ptát se, zda mají být malá společenství ve farnosti, kladnou 
odpověď lze považovat za nespornou. Jde spíš o to, jak tam mají žít. A o tyto odpovědi zde 
společně usilujeme. K posouzení toho, co je dobré, je třeba zahradnické moudrosti: vše musí 
vyrůst, plevel od zeleniny se někdy rozezná až po čase, s velkým množstvím plevele ale klesá 
množství i kvalita zeleniny na záhonu, a sklizeň je až na konci procesu, ne na jeho začátku. 
Jen v obchodě se kupuje vše ihned, hotové, bez růstu. V práci s lidmi, v církvi, v rostoucím 
Božím království tomu tak (naštěstí!) není. Ale vyžaduje to práci. 

3. Hnutí a malá společenství 

Církevní hnutí, jako jsou Focolare (přesně: Dílo Marino), Neokatechumenát, Světlo – život 
(oázy), charizmatická obnova atd., nejsou ničím zcela novým. V poslední době ale vzbuzují 
větší pozornost, zejména od letnic 1998, kdy pozval papež Jan Pavel II. do Říma zástupce 
hnutí z celého světa. Mnohde se do nich vkládají velké naděje, současně se ale často 
upozorňuje na některá úskalí, která v jejich životě a práci spočívají. Je tedy třeba se i zde o 
nich zmínit.  

V některých hnutích je malé společenství přímo základní buňkou, ve které hnutí žije. Ostatně 
většina hnutí právě jako malé společenství začínala, ovšem ne z každého malého společenství 
se stane hnutí či stabilní komunita, i když o tom členové třeba sní a přejí si to.  Jinde je práce 
v malých společenstvích nutnou metodou práce toho kterého hnutí, ale celek hnutí je mnohem 
větší, než malé společenství, a všechna činnost hnutí není omezena jen na malé společenství.    

3.1 Metody práce 

Pro některá hnutí je práce v malých společenstvích nutnou součástí života. Jmenujme zde 
například Focolare, charizmatickou obnovu, Legio Mariae (Marinu legii), Cursillo. V těchto 
hnutích se část společného života nebo kurzu může odehrávat jen v malých skupinách. Setkání 
mají zpravidla pevně určený průběh, resp. jeho základní body. To má své výhody i nevýhody. 
Výhodou je, že struktura setkání je nejen vyzkoušená, ale je volena tak, aby se co nejlépe 
došlo k vytčeným cílům (sdílení zkušeností s žitím Slova života, reflexe Denních tichých chvil 
v semináři života v Duchu svatém, společná modlitba, přístupná všem apod.). Společenství 
tedy už nemusí (ale do jisté míry ani nemůže, v tom se hnutí navzájem liší) hledat zcela 
originální tvar svých schůzek, patří-li do toho kterého hnutí. Určený tvar setkání pak zpravidla 
patří do šíře založené metodiky, je její součástí, a proto ho zpravidla nelze měnit podle libosti 
účastníků. To ale také znamená, že pro skupinu nebo pro některé jedince není tento předem 
daný a závazný průběh a struktura setkání přijatelný a vhodný. V tom případě je ovšem lepší, 
aby se takový člověk (skupina lidí) poohlédl buď po jiném hnutí, ve kterém se bude cítit dobře 
a růstu jeho víry to prospěje, nebo vytvořil vlastní společenství, které nebude do daného hnutí 
patřit, než když se bude snažit zcela „přebudovat“ způsob, jakým se v tom kterém hnutí 
setkání v malých skupinách vede. Pokud nepovažuje určité hnutí za jedinou možnou cestu ke 
spáse (a pokud se takto hnutí neprezentuje), může být takováto „migrace“ bezproblémová.     
 



3.2 Požehnání a úskalí „specializace“ hnutí 
Typické pro každé hnutí je, že se věnuje buď určité oblasti života  a působení církve a své 
členy k tomu vychovává (např. Neokatechumenát – výchova k určitému typu evangelizace, 
San Egidio – péče o chudé a handicapované a neoficiální cesty ke smíření v oblasti politiky 
apod.), nebo  preferuje určitý styl či určitá témata (charizmatická obnova – společnou 
modlitbu s užitím charizmat, Focolare – jednotu a sdílení apod.) a pečlivě uskutečňuje intence 
svého zakladatele, pokud ho má. Tato „specializace“ činnosti či duchovního programu není 
v katolické církvi ani něčím novým, ani něčím nevhodným. Je známá a vyzkoušená v téměř 
dvoutisícileté historii řeholí. Ty ostatně vznikaly sdružováním lidí (tedy nejprve malých 
společenství) okolo výrazných osobností – zakladatelů. Úskalí spočívá v tom, že právě 
specializace sdružuje ty, kteří jí považují za (pro sebe) vhodnou. Je to známé zjištění, že hnutí  
sdružují vždy lidí v nějakém ohledu stejné – a proto k nim nebudou patřit ti, kdo jsou v těchto 
preferovaných bodech jiní. To nijak nevadí, není-li hnutí v dané farnosti či obci jedinou 
možnou variantou života, nebo není-li dokonce představováno jako jediná možná či nejlepší 
varianta k běžnému, mnohdy (ale ne vždy!) chladnému či povrchnímu žití křesťanství.  Pokud 
si je hnutí vědomo toho, že – ač mnohými svými členy milováno na život a na smrt – není 
ničím více, než jednou (šťastnou) variantou života v církvi mezi mnoha dalšími, neméně 
šťastnými variantami, a pokud ví, že účast v něm neznamená automaticky větší dokonalost, a 
členství už vůbec nezakládá  zvláštní práva v církvi, potom může být zdravým elementem 
v životě farnosti, diecéze, univerzální církve.  Že mohou být hnutí a jejich jednotliví členové 
pokušeni k takovýmto nedobrým postojům, je jisté. To ovšem samo o sobě nedělá hnutí 
nevhodnými, nediskvalifikuje je. Každý ostatně může a být (a bývá) pokoušen k pýše, 
nesnášenlivosti a jiným nectnostem, i když do žádného hnutí 
nepatří. 

3.3 Specifické problémy vůči farnosti  

Ačkoliv malé společenství určitého hnutí může znamenat ve 
farnosti početně menšinu, hnutí jako celek je vůči farnosti 
mnohdy obrem. To potom někdy znamená, že se členové 
hnutí cítí být nad malost farnosti povzneseni (farnost je 
„provinční“, hnutí je „světové) a zbytek farnosti se cítí být buď nedoceněn, nebo ohrožen. 
Někdy to ale bývá i naopak, když totiž křesťané, kteří v žádném hnutí nežijí, jaksi 
„preventivně“ osočují členy hnutí, že se stavějí, jako by byli něčím více, že se cítí být elitou 
atd., ačkoliv tomu skutečnost neodpovídá. Zdá se, že si tak někteří lidé v tomto případě 
odreagovávají zbytečný pocit méněcennosti, že jsou jen „obyčejní křesťané“ nebo svůj smutek 
nad tím, že se nikde neuchytili, že „nikam nepatří“. Samozřejmě, že občasné nekritické 
vychvalování a vynášení hnutí ať jejich členy a příznivci, nebo církevními autoritami, může 
takovéto pocity snadno vyvolávat.  Malé společenství a zvlášť takové, které patří do nějakého 
výrazného hnutí, je vždy v nebezpečí, že bude nevlídně vnímáno ve farnosti jako „parta 
v partě“, nebo ještě hůře: jako „církev v církvi“. Tomu se ovšem neodpomůže vysvětlováním, 
že to tak není, nebo zaštiťováním se autoritami, které řekly, jak jsou hnutí důležitá a dobrá, ale 
skromnou, poctivou, ochotnou a otevřenou spoluprací ve farnosti. Pokud totiž členové malého 
společenství – hnutí jsou schopni a ochotni ve farnosti pracovat jen „se svými“ a jen podle 
vlastních schémat zbožnosti a vlastním stylem práce, nebo pokud se dokonce nechtějí na 
životě farnosti vůbec podílet (jen občas nebo každou neděli chodí na mši) a vše podstatné žijí  
na nadfarnostní úrovni ve svém hnutí, potom v lepším případě nejsou farnosti užiteční, 
v horším případě jí škodí.  A v každém případ pak škodí vlídnému přijetí všech hnutí v oblasti 
svého života a v církvi vůbec.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na sobotu 2. října připadá památka Andělů strážných. Tak 
bylo velice vhodné, když dětská diecézní pouť proběhla 
na poutním místě zvaném Andělíček u Sušice. Na vršku 
 stojí kaplička s ambity zasvěcená Andělům strážným. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z našeho vikariátu jelo jen šest dětí: Radim a Pavel z Pohorské Vsi, Tomáš z Malont, Vojta z  
Kaplice a dvě děvčata z Krumlova. Nesli jsme si naši korouhev – Rožmberskou růži. Může 
nám připomínat modlitbu růžence za 5 světadílů. Na nádvoří zpívali a hráli místní mladí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dětí z diecéze se zde sešlo kolem 600. Nejprve jsme si zde zazpívali písničky – i pohybové 
a pak přijel pan biskup Jiří a začala mše sv. Pan biskup hezky k dětem promluvil – i o svém 
dětství. V poledne po modlitbě Anděl Páně bylo vypuštěno několik holubů a pak jsme se 
pustili do jídla ze svých zásob i do koláčů které připravila (včetně pití) sušická farnost. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po obědě pokračovala naše pouť návštěvami hradů a různých zajímavých míst. Náš vikariát se 
vydal na hrad Kašperk. Hrady jsou většinou stavěny na výšinách a to k obranným účelům. 
Mohou být symbolem mnoha duchovních skutečností. Sv. Terezie z Avily mluví o lidském 
nitru jako o hradu. Je důležité, aby naše nitro bylo na výši, abychom měli nade vším nadhled 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a nesklouzli do údolí přízemnosti. V hradě je několik nádvoří, vejde se sem dost lidí. Také 
v našem nitru je dost místa pro lidi, které máme rádi. To nejvnitřnější nádvoří má však dveře, 
které se někdy zavírají. To je naše nejintimnější oblast, která nemůže být otevřená všem. Na 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
její otevření musíme také čekat. Skrze nitro se však můžeme dostat do ještě větší výše odkud 
se nám otevře nádherný výhled, tak jako je tomu i na tomto hradě. V nitru se však nemůžeme 
stále jen zavírat, je třeba vycházet do okolního světa. I my jsme z hradu vyšli a po hezkých 
zážitcích, jsme se vydali do jiného hradu, do jiného nitra, kterým je náš domov. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dvacátého osmého října se koná v Rožmitále oslava „jmenin“ kostela. Na tento den připadá 
svátek apoštolů Šimona a Judy, patronů kostela. Proto zde bývá oslava. Ta začala již v před- 
cházející neděli 24.10., kdy se konal varhanní koncert krumlovského varhaníka Dana Piláta 
se zpěvem Marie Balkové. Na koncertě, který byl moc hezký, bylo asi 30 účastníků.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V den oslavy (28.10.) připutovali poutníci z Omleničky a posílili tak zdejší počet věřících. Po 
mši sv. následovalo v hezké bratrské atmosféře malé občerstvení. V následující sobotu pak 
byla ještě jedna oslava – Výročí posvěcení chrámu a díkůvzdání za úrodu, z níž je fotka 
vpravo. Tato slavnost nás vede k vděčnosti nejen za plody naší země, ale také za plody  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
našeho života. Je dobře si je uvědomit, co dobrého po nás zůstane. Každý udělal někdy nějaké 
dobro. Toto vědomí posílí naše zdravé sebevědomí a tak se nad tím chvilku zamysleme.  
Také v ostatních našich kostelích jsme děkovali za úrodu i za naše chrámy, jsou velmi hezké. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
                                     Blansko 
Je třeba, abychom všichni o ně pečovali, uklízeli 
a zdobili je. Díky všem, kteří tak činí. Je to povzbu-                               Omlenička 
zující nejen pro mě, ale jistě i pro každého návštěvníka kostela. Přes všechny krásy kostelů si 
ale uvědomuji, že těmi nejkrásnějšími ozdobami našich chrámů jste vy, kteří se v nich scházíte 
ke chválám Pána. Pečujme tedy o své nitro, aby bylo krásné a těšilo i druhé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Začátkem listopadu se scházíme Poprvé jsme se sešli k modlitbě 
na hřbitovech, abychom se modlili také v Pohorské Vsi – zde zatím 
za zesnulé. Je to hezký projev víry, v ještě neopraveném kostele, kam 
že ani smrt nás nemůže rozdělit. ovšem aspoň již neprší. Bylo nás 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Pohorské Vsi se dál schází parta dětí, se kterou jezdím i na výlety a také do Domova pro 
seniory v Kaplici. Děti zdejším obyvatelům hezky zpívají a někdy jim i něco vyrobí. Potom 
většinou zajdeme i na faru, kde si v klubovně zahrajeme ping-pong či fotbálek. 
 



 
 
 
                                                                                                                              
 

 
Dne 6. 10. byla v Kaplici 

v Kostelní ulici odhalena pamětní 
deska PhDr. Johanna Matthäuse 
Klimesche, rodáka z Rozpoutí u 
Kaplice. Tento učený historik a 
badatel se zabýval především 
dějinami někdejšího kaplického 
okresu a pořešínského panství. Vydal několik knih a publikoval četné články v 
novinách a časopisech. 
 Po krátkém úvodu pana starosty Ferdinanda Jiskry, promluvil také p. Václav 
Hajer, autor knihy Kaplický poutník, který přítomné seznámil s touto významnou 
osobností, jejím životním příběhem a badatelským přínosem. 
 Následovalo slavnostní odhalení pamětní desky, které – jakožto nepřímému 
potomkovi – čestně připadlo našemu dlouholetému ministrantovi a kamarádovi 
z farnosti Jirkovi Klimešovi . Ceremonie byla zakončena přípitkem, který 
zúčastněným připravil Městský Úřad Kaplice.                               Štěpán Doušek 

 
 
 
 
 

 
 
Pan děkan František Panoš by se v tomto měsíci dožil 90-ti let. Narodil se 

v listopadu 1920 a zemřel v listopadu r.2000. V Kaplici vedl duchovně své věřící od 
r. 1957 do roku 1995.  
Vzpomínám na setkávání s ním. To první bylo při výuce náboženství v páté třídě 
v Kaplici.  
Do roku 1972 jsem patřil do farnosti Omlenice, kde jsem pomáhal knězi jako 
ministrant, kostelník a nakonec i varhaník. V roce 1976 mě oslovil pan děkan Panoš, 
jestli bych mohl vypomoci v duchovní hudbě v Kaplici společně s paní Johanou 
Koblihovou, na kterou také vzpomínám s vděčností a úctou. 
 
Pan děkan František Panoš byl duchovně silný člověk, vlídný, přívětivý a skromný. 
 
Děkujeme Ti, Pane, za tohoto kněze a prosíme, abys mu dal věčné odpočinutí. 
 

varhaník Jiří Větrovský 
 



CHARITATIVNÍ OBLAST 
 
DNY BIBLE 
 
Tradičně se v závěru liturgického roku konají Dny bible. Hovoříme o bibli, nabízí se 
biblická literatura ke koupi či k půjčení. 
Součástí Dnů bible je také sbírka na tisk biblí pro chudé země. Letos se Česká 
biblická společnost rozhodla podpořit tisk biblí pro Angolu (v jazyku  bangala) dále 
pro Ghanu (do jazyka dagaare) a pro Haiti. 
 

Loni podpořila Česká biblická společnost překlady v Ugandě, Gabunu, Burině Faso a 
Zambii. Na tyto projekty bylo vydáno 1 599 852 Kč. Velký dík všem, kdo přispěli. 
 

Nyní něco o zemích, kterým by měla jít letošní pomoc 
 
ANGOLA  
Čtyřista let byla země portugalskou kolonií. Nezávislost byla vyhlášena r. 1975, po 14 
letech bojů. Tři osvobozenecká hnutí však potom začala bojovat mezi sebou o moc. 
Teprve po smrti hlavního vůdce hnutí UNITA v r. 2002 nastal klid. Život se zde po 
50 letech bojů a válek stabilizuje. Ke křesťanství se zde hlásí 89% obyvatelstva, k 
africkému přírodnímu náboženství 11% obyvatelstva. 

 
GHANA 
Také v této zemi se dosti bojovalo, dnes je 
považována za demokratickou zemi. Zdravotní péče 
je tu však na velmi nízké úrovní – 1 nemocnice pro 
21 milionů lidí. Ke křesťanství se zde hlásí 63% lidí, 
k islámu 16% a domorodým náboženstvím 21% 
 
HAITI 

O této zemi se obvykle mluvilo jako o 
nejchudší zemi západní polokoule. Od 
letošního ledna je země vnímána především 
jako země, postižená katastrofálním 
zemětřesením. To připravilo o život asi 300 
tis. lidí a bez střechy nad hlavou se octlo 
asi 3 mil. lidí.  
 
Svůj příspěvek na tisk biblí pro tyto země můžete buď vhodit v označené obálce 
do nedělní sbírky, nebo odeslat přímo na účet České Biblické společnosti, 
Náhorní 1816/12, 182 00 Praha 8- Kobylisy jež má účet č. 129 876 273/0300 
s variabilním symbolem 9999. 
 
 



Oznámení 
 

 
���� PODĚKOVÁNÍ  
Děkuji všem, kteří přispěli svým finančním darem nyní v dušičkové době na potřeby církve. 
Bylo tak možné uhradit opravu služebního auta za 5 tis. Kč. Pán Vám odplať. 
 

���� SBÍRKY V NAŠICH FARNOSTECH – 24.10. na misie, 2.11. na Charitu 
 
Kaplice Malonty Omlenice Rožmitál D.Dvoř.-Ry Blansko 

2334,- 789,- 600,- 150,- R- 610,- 210,- 

2351,- 468,- 656,- 350,- D- 267,- 200,- 
 
Jménem potřebných děkujeme. Pán ať Vám odplatí. 
 

Kvíz 
 

Správné odpovědi z minulého čísla: 
 
 

1) a   2)b   3)c  4) b   5)a   6)c  7c 

 

DNEŠNÍ OTÁZKY  

1) První česká světice se jmenuje 
a) Zdislava b) Ludmila c)Anežka d) Libuše 
 
2) Jak se jmenuje hvězda, která spadla na zem při 3. troubení ? 
a) Polaris b) Pelyněk c)Toliman d) Sirius  
 
3) Jak se jmenoval písař, který napsal Pavlův dopis do Říma? 
a) Apollos b) Tercius c) Štěpán d) Silas 
 
4.) Kdo to byl Sofonijáš? 
a) král v Hebronu b) král v Samaří c) známý cestovatel. d) prorok. 
 
5.) Mezi knihy deuterokanonické nepatří kniha: 
a)Judit  b)Rút  c) Sirachovec  d) Kniha Moudrosti 
 
6.) Jak se jmenovala žena, která vylákla na Samsonovi tajemství jeho síly? 
a) Salómé  b)Magdaléna c)Ester  d)Dalila 
 
 
 



Humor   
 

☺"A zde vidíte lebku svatého Ludigarda," říká průvodce turistům v jednom chrámu ve 
Florencii. "Lebku svatého Ludigarda nám ukazovali v  kostele v Miláně," namítají 
turisté. "Tam mají světcovu lebku z mladších let, my máme lebku z doby je ho 
dospělosti," nedá se vyvést z konceptu pr ůvodce.  

 

☺V malém přímořském městečku je páter v kostele již unaven ze zpovídání, když  má 
neustále poslouchat, jak se mu lidé sv ěřují se svými nevěrami. A tak na jednou 
vyhlásil: Kdo se mi chce svěřit s tím, že byl svému manželovi nebo manželce 
nevěrný, stačí, když mi řekne, že spadl do zálivu. 
Tato konvence se ujala a páter m ěl ulehčenu práci. Čas plynul a starý páter zem řel. 
Na jeho místo nastoupil nový. 
Po několika dnech navštíví nový páter policejní stanici.  "Měli byste něco udělat s 
bezpečností u zálivu. Neustále tam padají lidé", říká policistovi. Ten se pobaveně 
usměje a doporučí páterovi, aby zašel za policejním ředitelem. 
Policejnímu řediteli  páterova nevědomost také přijde k smíchu a pošle jej za 
starostou. 
Páter jde za starostou: 
"Měli byste něco udělat s bezpečností kolem zálivu, neustále tam lidé padají", st ěžuje 
si. Starosta se směje, až se za b řicho popadá. Páter už se rozčílí: "No to není žádná 
legrace! Zrovna vaše žena tam minulý týden spadla š estkrát!"  
 

 

(Ne)podařené výroků žáků:  
 

☺ Ježíš byl na poušti pokousán od ďábla  
☺ Když má někdo jednu ženu, tak je to monotonie. 
☺ Židi mají obřízku a my zase vep řové řízky, ňam. 
☺ Kněz přinesl babičce před smrtí poslední pomazánku. 
  
 

 
 
 
 



Z farní matriky:    

 

 
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 

 
 
 

 

Citáty:   

 
 

 

 

 

Biblické aforismy Pavla Kosorina 
 

Bůh nedělá zázraky, když se člověku nechce dělat. 
 

Na hříšníky si hrát nelze – na svaté ano. 
 

Mnoho Božích dětí si neumí hrát jinde než na vlastním písečku. 
 

Klíče od nebeských bran se fasují na zemi. 
 

Bible je podivuhodná kniha – i když jsi ji četl už mnohokrát, nikdy nevíš, co se v ní 
dočteš příště. 

 

Když křesťané příliš mluví, Bůh nemá, co by řekl. 
 

Kdo přestane číst Bibli, stane se nečitelným křesťanem. 
 

Kaplice:   

Křty: Poh řby:   

6.11. Tomáš Šimek 13.10. Miluše Fenclová  

  

Omlenice: Pohorská Ves: 

Křty:   Křty:  

17.10. Kateřina Kolouchová  30.10. Kevin Rakaš 

  30.10. Šarlota Rakašová 

Dolní Dvořiště:   

Křty:  Pohřby:  

23.10. Adriana Lendacká  15.10. Věra Táchová 



 
 
 

                                i prodejna v Kaplici informuje 
 

         Sonja Bachlová: PŘÍBĚHY NEJEN PRO NEMOCNÉ   
 

Knížka  obsahuje  75  krátkých příběhů,   větvinou  se  silnou pointou, které  člověka doslova  
chytí za srdce.   Jde o   duchovní  plody  četných rozhovorů  autorky  se starými a nemocnými 
lidmi, s  nimiž se setkala jako  ošetřovatelka. 
 

         Anselm  Grün: SVÁTOST NEMOCNÝCH 
 

V publikaci  představuje  známý autor  tuto  svátost  jako  službu církve nemocným, jako  
součást pastorační péče a služby   duchovního   doprovázení.  V  této  svátosti  se  setkáváme 
s Boží uzdravující  láskou,   s  Ježíšem,   který  spolu  s   námi   trpí a dává   tím utrpení  nový 
smysl,   ale i  s  Ježíšem,   který uzdravuje a  přináší pokoj. 
 

        Reinhard   Abeln -  Guido  J. Kolb:  ŽIVOT PLNÝ SETKÁNÍ 
 

Příběhy pro  každý  den,   které  podávají  svědectví o   tom,   že člověk potřebuje setkání, a to 
jak se  sebou  samým, tak  i s bližním a s  Bohem.   Jen v setkávání se přibližujeme k naplnění  
své   existence. 
 

      Petr Vrbacký:  VZHŮRU K VODÁM 
 

Adventní a vánoční promluvy. Autor nabízí krátká zamyšlení nad prvním čtením a evangeliem 
všedních dnů do nastávající adventní doby. 
 

K prodeji:  
 

     Kalendáře na čtení: CYRILOMETODĚJSKÝ 2011     KARMELITÁNSKÝ 2011 
 

Krátké příběhy, zajímavé a pestré čtení na celý rok. 
 

 

     ANDĚLÉ NA VÁNOČNÍ POUTI 
 

Adventní kalendář s vystřihovánkami pro děti od 3 do 8 let. 
24 nebeských příběhů zve každé dítě k tomu, aby si našlo svého oblíbeného osobního anděla. 
Ke každému příběhu patří vždy jeden anděl z přiložených vystřihovánek. Kč:   119,- 
 

      MOJE MALÁ KUFŘÍKOVÁ BIBLE 
 

V knize  naleznete   třicet nejznámějších bohatě  ilustrovaných biblických příběhů.   Každý 
příběh je převyprávěn jednoduše, stručně i  pro nejmenší  čtenáře.  Kč   198,- 
 

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 
 

���  ADVENTNÍ ZÁJEZD z našich farností se letos uskuteční v sobotu 4.12. a 
pojede se do Waldhausenu a Wachau. Na programu je ekumenická bohoslužba, 
návštěva kláštera s možností tichého rozjímání, prohlídka pamětihodností, návštěva 
adventního trhu a ochutnávka vín. Přihlásit se můžete u P. Šimáka, v sakristii, nebo 
nejlépe u Gábiny Pechové (klenotnictví Mockovi). Cena zájezdu 380,- Kč 
 

��� BIŘMOVÁNÍ – opět budeme v našich farnostech konat přípravu na 
biřmování, které se uskuteční buď na podzim r. 2011, nebo v červnu r.2012. 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. Přihlásit se můžete písemně, mailem, v kostele, či u P. Pavla. 
 

��� EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA  se bude konat ve středu 1.12. v sále 
katolické fary od 18h. Pokračujeme v probírání jednotlivých myšlenek modlitby Otče 
náš.  
 

Kaplice 
 

��� V PROSINCI BUDE ČTVRTEČNÍ MŠE SV.  začínat již v 7h ráno. Po mši 
sv. následuje společná snídaně na faře. 
��� PÁSMO HUDBY A POEZIE (s dušičkovou tématikou) se uskuteční v kostele 
Sv. Floriána ve středu 24.11. od 17.30h 
 

Z jiných farností 
 

��� VODŇANY – Čt 18.11. v 19h Potopa světa a další katastrofy 
Přednáška Tomáše Machuly Ph.D., Th.D., děkana Teologické fakulty JU 
 

Biblický příběh o Noemově arše před nás staví otázky: 
- Jak sloučit starou biblickou zprávu se současnými poznatky vědy, přírodními či 
teologickými, a postoji moderní společnosti? 
- Proč dobrý Bůh dopouští zlé věci, které nás v různých podobách potkávají? Jsme v 
tom bezmocní? 
- Jak žít s nasazením a odpovědností, s vírou či bez ní, ve světě, kde k menším i 
větším "katastrofám" dochází neustále? 
 

Místo konání: 
Městská galerie, náměstí Svobody 18, Vodňany 
 
Pořadatelé: 
Česká křesťanská akademie Vodňany 
Dr. Robert Huneš 
 
 



 

LITURGICK› KALEND¡ÿ 
 

LISTOPAD 2010 

NEDĚLE 14.11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 1.t 

Středa 17.11. Sv. Alžběty Uherské, řeholnice památka 

NEDĚLE 21.11. JEŽIŠE KRISTA KRÁLE pak žlt. 2.t.  

Pondělí 22.11. Sv. Cecílie, panny a mučednice památka 

Středa 24.11. Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků památka 

od neděle 28.11. začíná doba adventní 

NEDĚLE 28.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ žaltá ř 1.t. 

Úterý 30.11. Sv. Ondřeje, apoštola svátek 

PROSINEC 2010 

Pátek   3.12. Sv. Františka Xaverského památka 

NEDĚLE   5.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ žaltá ř 2.t. 

Pondělí   6.12. Sv. MIKULÁŠE hl. patrona diecéze slavnost 

Úterý   7.12. Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve památka 

Středa   8.12. PANNY MARIE po čaté bez poskvrny prv. hříchu slavnost 

NEDĚLE 12.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ žaltá ř 3.t 
 

 

Kaplice 
��� NA STŘEDEČNÍM SPOLEČENSTVÍ NA FAŘE OD 18h bude tento 
program:  
3.11. sdílení, 10.11. biblická hodina, 17.11. setkání nebude. 
 
 

Svatý Kámen 
 

���  O PRVNÍ SOBOTĚ V PROSINCI ( 4.12.) mimořádně mše sv. nebude! 
Bude však v neděli 5.12. od 11.15h. 
 

Rychnov nad Malší 
 

���  V NEDĚLI 5.12. nebude mše sv. ve farním kostele, ale bude na Sv. Kameni – 
od 11.15. Zájemce dovezeme. 
 

���  VARHANNÍ KONCERT K OSLAV Ě SVÁTKU SV. ONDŘEJE se bude 
konat ve farním kostele v neděli 5.12. od 15h. 
 

 
 
 



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:   16.11. a 30.11. 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 18.11. a 2.12. 

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   9.12. 

18h  
let.čas 

17h  
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá nyní:  
14.11. a 28.11. 

11.15 Setkání  ve spole čenství  
- v sakristii kostela, nyní: 15.11. 

1x měs 
PON 17h  

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

1x za 14 dní 
mše svatá nyní:    
 7. a 21.11. 

11.15 Setkání v 18h:  
Pondělí:  ?  1. SO v měsíci: mše v 17h 

 ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ  kostel sv. Šimona a Judy   

 SOBOTA 
mimo 1. sobotu mše svatá:  18h  

l.čas 
17h 
z.č. 

Setkání na fa ře: So 1x za měsíc,   
nyní: dle dohody 

19h-l.čas 
18h-z.čas 

 

 POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta  

 Bohoslužby: 
- poutní mše s. 

Poslední 
SO v září 

v 11h 
Setkání d ětí 
  v klubovně na Obecním úřadě 

Čtvrtek 
14.30 

 

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

 
Něm.-česká pouť:  So 6.8.11 ve 14h 
Česká pouť: Ne 11.9.11 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 15,-Kč) Toto číslo vyšlo v neděli 14.11.2010 



Úmysly apoštolátu 

                                    modlitbymodlitbymodlitbymodlitby    
 

                           na měsíc listopad 2010 
 

Úmysl všeobecný:   Aby oběti drog nebo jiných forem 
závislosti nacházely díky podpoře křesťanského 
společenství a v moci našeho zachraňujícího Boha sílu k 
radikální změně života. 
 

Úmysl misijní: Aby se misijní činnost církví v Latinské 
Americe v duchu výzvy svých biskupů rozšířila na celý 
kontinent a stala se součástí celosvětového misijního poslání Božího lidu. 

 

Úmysl národní:   Za stálé překonávání sklonu k lhostejnosti a za citlivou spoluúčast 
na všech bolestech našich blízkých i vzdálených bratří a sester. 

 

Úmysly farní:  Děkujeme Ti, Pane, za úrodu naší země a prosíme o pomoc, abychom 
i my přinášeli dobré plody ve svém životě 
 

� Prosíme za požehnání pro misijní a charitativní projekty i pro všechny ty, jimž jsou 
určeny sbírky, které se konaly nedávno v našich farnostech 
 

� Prosíme za všechny naše bratry a sestry zesláblé stářím, posilni je a povzbuď, a 
nauč nás se jim správným způsobem věnovat 
 

� Požehnej, Pane, hodiny náboženství v našich farnostech, aby pomohly dětem získat 
dar víry a zapojit se do života farnosti 

 

� Požehnej, Pane, schůzky našich společenství, ať přispívají povzbuzení ve víře 
svým členům a rostou do výšky i šířky 
 

� Svěřujeme Ti, Pane, naše zemřelé příbuzné a přátele, i všechny ty, kteří patřili do 
našich farností, dále ty, jejichž těla leží na našem hřbitově a také kněze, kteří u nás 
působili, dej jim účast na svém věčném životě 
 

� Prosíme o nová kněžská a řeholní povolání, i za vedení pro ty, kteří o tomto 
povolání uvažují  
 

� Požehnej, Pane, všem, kteří se starají o krásu našich kostelů i bohoslužeb v nich 
 

� Pomoz ubytovaným na našich farách v jejich problémech a zbav je všeho zlého 
 

� Požehnej, Pane, činnosti Kaplické Charity a všem, o které se Charita stará. 
 

� Smiluj se, Pane, nad těmi, kteří propadli alkoholu, drogám, hazardním hrám, ap., a 
také nad uvězněnými, osvoboď všechny z moci zla.  

 

� Posilni či zcela uzdrav naše tělesně i duševně nemocné, potěš všechny osamělé, 
zoufalým dej novou naději a veď k trpícím naše kroky. Zvláště prosíme za …... 

 

nOdpusť, Pane, hříchy nedávno zemřelých, smiluj se nad nimi a přijmi je k sobě. 



 

Farní Farní Farní Farní knihovna knihovna knihovna knihovna i prodejna i prodejna i prodejna i prodejna doporučuje:doporučuje:doporučuje:doporučuje:    
 

 „Nepodobá se leckdy církev bohatému mládenci, kter ý sice 
dodržoval všechna přikázání, avšak nebyl schopen se vzdát 
bohatství, které měl, svých jistot? Na mnoha místech 
evangelia Ježíš tvrdí, že pouze ten, kdo rozdá všec hno, co 
měl, se stává svobodným k následování. Možná se to ne tý-
ká jen materiálních statků; i naše duchovní bohatství může 
být částí oněch jistot, jichž se musíme vzdát, abychom byli 
svobodní pro další cestu, svobodni k víře jakožto cestě 
následování." „Uvěřit neznamená spočinout v jistotách, 
nýbrž předpokládá odvahu přijmout pozvání a vejit sám na 
scénu, vstoupit do příběhu. Bitevním polem věčného sporu 
víry a nevíry jsou jednotlivé charaktery, boj probí há ne tak 
mezi nimi, jako v nich; své poselství mi nep ředávají tím, co 

deklamují, ale tím, jací jsou. Nep řinesou mi důkazy, stávají se 
však sami odkazy a poukazy."                         � 

 

         Žít v dnešní době v úžasném manželství se jeví mnohé 
z žen jako nedostižná vize. Jak málo v takové situa ci věříme v 
sílu modlitby a Boží moc, potvrzuje hned v úvodu i sama 
autorka: „Kdykoli mezi námi na začátku našeho manželství s 
Michaelem vyvstaly nějaké rozpory, modlitba určitě nebyla tím 
prvním, co mé napadlo. Ve skutečnosti to byla spíše jedna z 
posledních možností. Zkoušela jsem nejd říve jiné metody - 
hádání se, uprošování, ignorování, vyhýbání se, kon frontaci, 
dohadování se a samozřejmě také populární »tichou 
domácnost« - to vše s méně než uspokojivými výsledky. 
Trvalo mi nějakou dobu, než jsem si uvědomila, že když začnu 
s modlitbou, je možné se těmto nepříjemným postupům 
vyhnout." Nechme se tedy my, manželky n ěkdy zoufalé, jindy 
trpící, ale i ty š ťastné, které by rády „jen" podpo řily modlitbou svého manžela, oslovit 
autentickou výpovědí autorky plnou reálného vidění věcí i vlastních zkušeností s 
modlitbou, která může proměnit vás, vašeho manžela i celé manželství.                                   

� 
 

Co změní malé roztomilé dítě v tyrana, který je schopen 
ovládat celou rodinu? Autor popisuje mylné p ředstavy 
některých matek o lásce, které je vedou k tomu, aby 
milovaly své děti přehnaným a nezdravým způsobem. 
Nepopisuje jen typické nešvary ve výchově a jejich ovoce, 
ale i psychologické pozadí celého problému, p ředevším 
příčiny „opičí lásky", kterých je více a pramení z 
nevyřešených postojů maminek. Jako zkušený psycholog 
nabízí autor i vhodné p řístupy, nástroje a metody pro 
uzdravení rodinných vztahů. Téma je ilustrováno 
konkrétními zkušenostmi mnoha rodičů. 
Dr. Osvaldo Poli je známý italský psycholog a psychotera-
peut. Mnoho let se věnuje formaci k partnerství, rodičovství 
a výchově dětí. Prostřednictvím různých setkání, přednášek 
a konzultací vede rodiče k větší zodpovědnosti i 

sebedůvěře při výchově svých dětí. Vydal řadu úspěšných titulů. (Srdce táty.) 


