
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Přátelé! 
Začátek roku je spjat jednak s připomínkou mateřství Panny Marie, dále se 

Zjevením Páně mudrcům a také se křtem Páně. Všechny tyto události jsou začátkem 
něčeho nového, nového života. Při svém křtu Ježíš uviděl znamení sestupujícího Ducha 
svatého, otevřená nebesa a uslyšel Otcův hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn“. Pak začal Ježíš 
veřejně působit – hlásat radostnou zvěst (evangelium) o přicházejícím Božím království a 
tuto skutečnost dokládal uzdravováním nemocných, osvobozováním psychicky 
spoutaných a svou láskou, ochotnou se o vše 
rozdělit.  

Zážitek naplnění Duchem svatým, prožitek, 
že jsem milovaným Božím synem, dcerou, patří 
mezi základní zkušenosti každého křesťana. Jen ten, 
kdo prožil dotek Boží lásky je schopen o Bohu 
přesvědčivě mluvit. V době postní začneme v našich 
společenstvích s Obnovou v Duchu svatém. Už teď 
se můžeme na tuto obnovu těšit. Každý bude 
potřebovat svou vlastní bibli. Pokud ji ještě nemáte, 
pořiďte si ji! Očekávaným výsledkem této obnovy 
má být nové naplnění Duchem svatým. 

V tomto čísle farního listu najdete nový 
seriál – o životě sv. Jana Neumanna. V letošním roce 
uplynulo 200 let od jeho narození v Prachaticích. 
Jeho život nás může v mnohém inspirovat.  

Přeji Vám do nového roku stále větší 
naplnění Duchem svatým, zdraví, pokoj, radost a 
Boží požehnání! 

                                                         P. PavelP. PavelP. PavelP. Pavel                     práce dítěte z farního výtvarného kroužku  
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    CO NÁM PŘINESLY VÁNOCE?  -  PODĚLTE SE 
 

 
Tak Vánoce už jsou konečně za námi, povzdechne si leckdo, komu příprava svátků 

přináší jen starosti, anebo ten, v němž tyto svátky prohlubují malomyslnost. Oba postoje 
naznačují, že někde je něco špatně. V prvním případě by možná stačilo něco z těch starostí 
vypustit, požádat o pomoc druhé, prožívat Vánoce jinak, než jen starostmi. To nejdůležitější 
jsou vztahy, možnost si s druhými popovídat a něco hezkého spolu prožít, a tomu je třeba vše 
podřídit. To nevylučuje starosti – ale pak jsou to starosti z lásky, jejichž výsledkem je pocit 
naplnění.  
V obou dvou případech je důležité prožívat Vánoce s Bohem, s jeho slovem, s modlitbou a 
rozjímáním. Pokud toto vypustíme, míjíme se s pravou podstatou Vánoc a svátky nás spíše 
otráví, než aby přinesli něco do našeho života.  
Mnozí jistě prožíváte Vánoce šťastně, ale zdá se mi, že se málo soustřeďujeme na slovo, ať už 
je to slovo, které zazní při mši sv. – měli bychom se k němu vracet a znovu ho promýšlet (k 
tomu slouží i každý týden vydávaný list Nedělní slovo), anebo je to slovo z duchovní četby. 
Nezapomínejme, že o Vánocích slavíme Slovo, které se stalo Tělem. Bez slova, myšlenky, se 
nic nového v našem životě nestane. 

 

Slovo se stává Tělem:bez myšlenek a vstřebaných slov se v našem životě nic nového nestane 
 

Mě o Vánocích oslovilo několik myšlenek a příběhů, které jsem také použil do 
kázání. Především to byl příběh o zlém pastýři, který na všechno a všechny jen nadával. V oné 
posvátné noci, kdy se narodil Kristus, ho však někdo záhadný navštívil a poprosil o uhlíky 
k rozdělání ohně. Pastýř na něj nejprve poslal psy, ale ti ani neštěkli. Hůl, kterou po nezvaném 
hostu hodil, ho minula. A tak pastýř, tím vším zmatený, sice nevrle, ale přeci jen dovolil 
návštěvníkovi si uhlíky z ohniště vzít.  
Co je to za noc, říkal si, že psi nekoušou, hůl nebije a žhavé uhlíky nepálí? Nedalo mu to a 
neznámého sledoval. Došli až k betlémské chýši. Pastýře se pláč i smích děťátka tak dotkl, že 
jeho srdce roztálo, vyndal ovčí rouno a mléko a dítě obdaroval. Stal se z něj jiný člověk. 
Kolik je také kolem nás lidí nevrlých až zlých a přesto i oni mají v sobě uhlíky, které je možné 
ještě rozdmýchat v plamen lásky! Je třeba překonat strach a nebát se je oslovit. I přes prvotní 
nepřátelství. Dovedeme-li je k Ježíši, mohou se změnit. Vánoční atmosféra lidi mění. Možná 
jen na chvíli, ale možná i na delší dobu. 

Podobný příběh jsem vyprávěl i při dětských besídkách – o stéblu rákosu, které 
zachytí zpěv andělů nad Betlémem. Houpe se pak při opakování krásné melodie, až si vyslouží 
výsměch jiných rostlin. Pak ale přijde pastýř a udělá si z toho stébla píšťalku. Když na ní pak 
zapíská, s údivem vidí, jak se znepřátelení lidé smiřují a všude vládne pokoj.  
Máme-li, jako ona píšťalka, uvnitř svého srdce vánoční atmosféru rodící se Lásky a naplňuje-
li nás andělský zpěv chvály Boží, i z nás bude prýštit melodie pokoje. Kde ji načerpat? U 
betléma, u Ježíše – před svatostánkem, při naslouchání Božímu slovu, při adoraci Těla 
Kristova. (tiché adorace budou od února v Kaplici v kostele na první pátek v měsíci. 

 

Čerpejme v blízkosti Ježíše atmosféru rodícího se pokoje a lásky a předávejme ji dál 

              



O půlnoční v Kaplici jsem použil příběh o ztroskotancích na 
ostrově, kde bylo jen málo dřeva k udržování ohně. Hrstka zachráněných 
seděla kolem ohně a každý držel v ruce kus dřeva, ale váhal ho přiložit na 
oheň. Každý si totiž říkal: přece nebudu svým kusem dřeva ohřívat toho a 
toho, který je mým politickým protivníkem, jiné barvy kůže, chudý – tedy 
povaleč, bohatý – tedy podvodník a zloděj, muž - pánovitý tvor, či žena-
tedy feministka, apod. A takto je pak našli: zmrzlé s kusem dřeva 
v rukou. Nezemřeli na vnější zimu, ale na chlad svých srdcí. Nebudou 
takto vypadat naše společenství, naše farnosti, sousedské, pracovní a 
přátelské vztahy, obce a města? Každý máme čím přispět, aby oheň 
života a lásky hořel, přidáme něco na oheň? 

Jak pečuji o oheň života v naší farnosti, společenství, rodině, obci? 
 

Na Boží hod jsem vyprávěl příběh chlapce, který toužil o Vánocích po nejlepším 
dárku – po hodném tatínkovi. Žil v rodině, kde otec již dávno odešel. Ráno (snad ve snu) se 
mu jeho přání splnilo, navštívil ho někdo, kdo alespoň na jeden den mu bude dělat tatínka: 
hraje si s ním, vysvětluje mu určité věci, naučí ho jezdit na kole, jde s ním do temného sklepa, 
spraví mu poličku na knihy. Večer se však s ním musí rozloučit, ale chlapec je vděčný alespoň 
za ten krátký čas strávený společně. 
 
Ten příběh, nás stejně jako Vánoce, přivádí k dětem, k myšlence udělat si na ně čas, věnovat 

se jim. A také k myšlence otcovství a mateřství. 
Uvědomil jsem si, že při zrození dítěte se člověk 
mění – stává se otcem, či matkou. A tak zrození 
Syna Božího je vlastně také zrození Otce. Mám 
ovšem na mysli zrození před věky. Vánoce však i 
toto zrození připomínají. Otcem se i Bůh stává 
teprve tehdy má-li Syna. Tyto „narozeniny Otce i 
Syna“  jsou také velmi inspirativní: chceme-li 
dosáhnout plnosti lidství (božství) musíme se také 
stávat otci (matkami) a syny (dcerami), lidmi 

pečujícími o druhé, i těmi, kdo jsou vychováváni. I v tomto duchu nás může vánoční 
atmosféra změnit.  

Co mohu udělat pro děti, jak vážně beru svou odpovědnost za druhé? 
 

Na závěr tohoto Slova k farníkům bych ještě rád připomněl, 
že měsíc leden je měsícem modliteb za jednotu křesťanů. Modlitební 
texty připravili křesťané z Jeruzaléma – z místa, kdy nejednota 
církví je zvláště bolestná. O to větší je právě tam touha po jednotě. 
Vezměme si tyto modlitební texty (na stolku u časopisů) a udělejme 
něco pro sblížení křesťanů – modleme se, účastněme se společných 
akcí (bohoslužeb, biblických hodin, apod.), pozvěme se vzájemně na návštěvu, oběd, kávu. 
Buďme otci a matkami rodícími jednotnou církev!  



 

 
 
 
 
   Odstrojuji vánoční stromeček a 
mé vzpomínky se vrací  
k uplynulým vánočním dnům… 
Znovu vnímám radost z toho, že 
jsme se opět sešli na Štědrý den 
s rodiči u vánočního stolu… Měli 
čas jeden na druhého a snažili si 
vzájemně udělat radost vánočními 
dárky… A přitom všem si vděčně 
uvědomovali, že jsme dostali od Pána dar největší – dar Lásky.                         ilustrační foto 
Zazpívali jsme si koledy : „Narodil se Kristus Pán…, nám, nám narodil se.“ 
    

 „Lásku je možno chápat jako Boží dar člověku, jako plamen, který spaluje to 
sebestředné v nás, který způsobí, že na chviličku vidíme věci s čistým srdcem, a přinutí nás, 
abychom alespoň na chvíli nemysleli na sebe,“  píše ve své knize Kéž bych pod hvězdami 
dobře odtančil svůj tanec P. Marek Vácha. A dodává: „Svatý Jan od Kříže mluví o tom, že na 
konci našeho života se nás Bůh bude ptát na lásku. Tedy ne na to, co jsme postavili nebo 
vykonali, ale mohu-li to tak říci, s jakým srdcem jsme to vše vykonali..“  
      

Dalším velkým darem pro mne bylo, že jsem mohla jít do kostela na mši svatou. 
Nedokáži si představit, že bych o Vánocích nemohla jít do kostela. 
Krásná vánoční atmosféra…jesličky…koledy.. 

 

  „Pane, v eucharistii s velkou radostí objevuji, že jsi světlo světa, dveře, vinný 
kmen, cesta, pravda a život. Že jsi dobrý pastýř, chléb života, který přetváří toho, kdo ho 
přijímá. Že jsi král. Že jsi tím, který odnímá můj strach a nahrazuje ho odvahou své lásky. 
Snímáš ze mě mé hříchy a dáváš mi možnost znovu žít ve své milosrdné lásce…“   
     

Stojíme na prahu nového roku. Nevíme, co nás čeká zítra, za měsíc..Nevíme, jak se 
bude odvíjet náš život.. Chtěli bychom uskutečnit své plány… 
   

 P. Tomáš Špidlík ve své knize Vatikánské promluvy s humorem píše: 
„Je-li člověk normální, má rád sám sebe a chtěl by uskutečnit všecky možnosti, které má 
v sobě. Potřebuje k tomu Boha? Mnoho lidí v něj nevěří. Ale jeden z originálních ruských 
myslitelů prohodil, že i ti, kdo v Boha věří, nejsou na tom lépe. Říci jenom : Věřím v Boha 
je prý skrytý ateismus. Já, dodává myslitel, věřím víc, vyznávám, že se Bůh stal člověkem, a 
tam jej najdu, ne nad hvězdami nebo v abstraktních ideálech. Musím Boha najít v člověku a 
pak najdu také opravdového člověka v druhém i v sobě. To pak je podstata křesťanských 
Vánoc: Narodil se Kristus Pán…, nám, nám narodil se.“ 
    

  Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá:jen to, abys zachovával 
právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.  (Mich 6, 8) 
 

Požehnaný nový rok – kéž ho projdete s Pánem, s Láskou, 
to přeje všem  

Milena Voldřichová  z Prachatic 
 



 
 

 
 

Václav Ren č, ze sbírky Loretánské světlo  
 
jež dáváš rosu hlubin hvězdorodých 
i ranní úžas očím nemluvňat 
a jejich ústkám odevzdaný oddych, 
když odcházejí do úsměvů spát; 
 
na oplývavá prsa mladé matky 
palčivost rány, která nebolí;  
a mužům obvaz hojivý a sladký,   
ženinu pleť, na jejich mozoly; 
 
skalnatým srázům lesní panorama, 
úlevu ústí řekám vzkypělým 
a klopýtavým cestám pod nohama 
jistotu domu s bílým průčelím; 
 
jež tichou pečeť světla dáváš dílu, 
kde jeho mírou je klid svědomí, 
a unaveným rukám čerstvou sílu 
když po práci skládáš…jako my – 
 
oč tíž než my!  když místo pouhých dlaní 
si tělo Syna skládáš do klína 
po přehořkém a slavném dokonání, 
jímž teprve vše vpravdě začíná! 
 
ORODUJ ZA NÁS, 
 
ať v rozbrojích a válkách, které vedem 
(a sami nedokážem nevésti) 
v těch číších naplněných vlastním jedem, 
v bezbřehém, řvoucím lidském neštěstí, 
 
v jektání hrůzy, jež nás obklopuje, 
již obklopujeme, jež nám crčí z žil, 
ve vichru smrti, který světem duje, 
v útěcích, které nehledají cíl, 
 
ve flagelantství samot jasnozřivých, 
kdy hroutíme se hanbou ze sebe, 
 v opuštěnosti, stálém hrobě živých, 
jež mrazí, i když dávno nezebe, 
 

v příkrostech rození a umírání, 
kdy vše je žal a kal a sten a svár, 
ale i v nyvém, tupém skomírání, 
v němž plamen světa ztrácí zář i žár, 
 
ano i v studnách sebezpytování 
(v zrcadle vždy tak netrpělivém) – 
ať všechno přezní tvoje prosba v Káni: 
„Nemají vína.“ Božím přílivem 
 
ať na tvé přímluvy jsme vyneseni 
na horu, která strmí z potopy! 
Hlubino modrá, duho každodenní, 
pokoro, která všechno pochopí, 
 
Popelko Páně, Boží katedrálo, 
rozeznívačko nejskrytějších lyr! 
Dej, jako dává Syn: za naše málo 
dej všechno: mír! Bouřlivým duším mír! 



PETR PIŤHA  
 
 
 
 
 

              Sv. Jan Nepomuk Neumann 
 

                                  l. část 
 

Jan Nepomuk Neumann se narodil v Prachaticích 28. 
3. 1811 jako třetí ze šesti dětí národnostně smíšené 
rodiny německo-české. Jeho otec Filip Neumann se 
přistěhoval do Čech jako osmadvacetiletý muž z 
přilehlé oblasti Bavor. Usadil se v Prachaticích, kde  se 
oženil s českým děvčetem, Anežkou Lepší (některé 
prameny uvádějí její jméno Lebusová a častěji 
Loebisch, ale to, zdá se, je výsledek tehdy dosti s ilných 
germanizačně-centralizujících úředních vlivů.  
Anežka byla zcela určitě české děvče).                              (dětský portrét J. Neumanna)  

 

Rodina Neumannových, ne bezvýznamná v malém m ěstečku, žila poklidným životem 
a těšila se všeobecně úctě. Pletařská, punčochářská dílna, v které Filip Neumann 
zaměstnával několik dělníků, vzkvétala, protože Filip byl poctivy, p řesný a pilný 
řemeslník. O jeho dobrém jméně ve městě výmluvně svědčí, že kmotrem Jana 
Nepomuka byl sám starosta Prachatic. Neméně se však o dobré jméno rodiny 
postarala matka Janova, skvělá hospodyně, řídící velikou domácnost, k níž pat řila 
vedle tovaryšů ještě jedna až dvě služebná děvčata. Byla to paní tichá a pracovitá, 
ale především plná soucitné lásky. Oba manželé byli št ědrými dárci. Přízemním 
oknem domu Neumannových bylo podělováno jídlem množství potřebných. Uvnitř 
dokonale čistého domu panovala patriarchální kázeň. Filip Neumann byl člověk 
řádný, ale také přísný. Zvládal své děti i své tovaryše jediným pohledem. Člověku 
současnosti mohl by se Filip jevit jako tvrdý. Vypráv ění o tom, jak řešil případ se 
zničeným kabátem, sotva se nám bude dnes jevit jako vel iké pedagogické umění, i 
když to jako takové někteří životopisci Jana Nepomuka ve snaze zasadit sv ětce do 
rodiny blízké svatosti podávají. 
 

Některé z děvčat v dětinské naivnosti vyzdobilo tatínkovi nedělní kabát takovým 
způsobem, že už ho nemohl nosit. Filip se rozzloben ě zeptal, kdo to udělal. Nikdo se 
ze strachu nepřihlásil. Otec tedy vyčkal a při večeři se znovu, s vlídnou tvá ří ptal, kdo 
mu kabát tak vyzdobil, protože ho chce odm ěnit. Děvčátko se ihned živě přihlásilo. 
Flip dítě notně sešlehal za to, že v poledne neodpov ědělo, když se otec ptal, ale pak 
– muž spravedlivý – dal i malou odm ěnu. 
 

 Z toho, že se vždy vyzdvihuje, že Jan Nepomuk byl trestán pouze jednou, se zdá, že 
tresty nebyly u Neumannů zcela řídkou záležitostí. Myslím, že se děti otce trochu 
obávaly. Tím více se p řimykaly k matce, která vyvažovala strohost otcovu. Její vklad 
do výchovy dětí byl neobyčejně mocný. Osou veškerého dění bylo u Neumannů 
náboženství, výsostně platným kritériem byla Boží vůle vyjádřená desaterem a výroky 
Ježíše Krista 
 



 
Den, týden i rok byly neseny řádem domácí modlitby a návštěvy chrámu, slavením 
svátků. Jestliže otec vnášel do tohoto chodu pevnou káze ň, matka otevírala dětem 
radostnou a milou tvář křesťanství. I když se nám p ři pohledu moderním okem bude 
zdát málo vhodné, že Janu Nepomuku dávala krejcárek , když šel ve všední den do 
kostela, podařilo se jí svým dětem ukázat, že náboženství není vzdáleno našim 
pozemským radostem, ale je mezi nimi radostí nejvyš ší, trvalou a vždy dosažitelnou. 
 
Biskup Neumann, když vzpomínal na své d ětství, říkával, že byl vychován „podle 
způsobu starosvětského, přísně katolického“. Vskutku si z domácí výchovy odnesl 
vzácnou vyváženost: smysl pro povinnost a laskavě odpouštějící důvěru a patří k těm 
velkým kněžím, kteří v jediné osobě integrují mužské a ženské vlastnosti – jako 
biskup měl v sobě jak otcovskou rozhodnost a pevnost, tak mate řskou trpělivost a 
věrnost. 
 
Na prachatickém dětství je ještě jeden rys, který Neumanna vždycky vedl a který 
biskup označil jako „přísně katolický“. Malé provinční městečko zůstalo nedotčeno 
učenými proudy osvícenství. Kněží, kteří Neumanna učili náboženství, byli prostí lidé, 
nepřekročili sice úzký lokální horizont, ale ve svém sv ětě rozuměli dobře všemu, co 
tvoří bolest, radost a naplnění lidského života. Když Jan poznával velký sv ět, stávalo 
se občas, že se jakoby ztrácel. Vždy se zachránil návrate m k tomu, co mu bylo 
v dětství dáno jako ostrov jistoty: otcovská spravedlno st, mateřská ochrana, 
jednoduché pravdy katechismu, útěcha v modlitbě, důvěra v Boha a pomoc Matky 
Boží. 
 
Z domova ukázněný Jan slavil velké úspěchy ve škole. Již jako žák prvního odd ělení 
byl uznán za dobře připraveného, aby přistoupil k prvnímu svatému p řijímání a 
v útlém věku byl i biřmován. Velmi brzo mu také bylo dovoleno ministrovat , což tehdy 
bylo zvláštním vyznamenáním. Plnil tuto svou první církevní funkci s dětinskou 
vážností budící úsměv. Jan zřejmě milovat svého katechetu a jako mnoho d ětí 
napodoboval zbožňovaný vzor. Jako dětské napodobení bylo by možno pominout, že 
se již v předškolním věku křižoval velkým křížem, i když to služebné Neumanovic 
děvče prorocky označilo za jisté znamení, že j Jana bude kn ěz. „podívejte se na 
Janíčka – z toho bude jistě důstojný pán“, zvolala tehdy děvečka, když si toho 
povšimla. Ale to, že Jan nikdy nejedl p řed mší svatou, při které ministroval, že 
nesnídal a postil se od večera až do oběda, když přisluhoval u poslední 
z dopoledních mší, ukazuje k tomu, kam sm ěřovaly jeho vnitřní síly, i když ve řejně 
prohlásil, že chce být holičem, protože se mu líbilo, jak holi č maže tváře zákazníků 
mýdlovou pěnou. 
 
Jan byl zvídavý mládeneček a jeho dotazy a míra se čtělosti musely zaujmout jeho 
učitele. Byl to opět milovaný katecheta, kdo sdělil rodičům, že tajnou a velikou touhou 
chlapcovou je studovat. Jan se ji neodvážil doma od halit, protože se obával, že je to 
jeho rodičům finančně nedostupné. Otec Janův však patřil k prakticky a moderně 
myslícím lidem, přál si, aby se jeho děti povznesly a vzdělání hodnotil vysoko.  
Velkoryse a rád přivolil, aby chlapec, je-li nadaný, jak říkají učitelé a kněží, šel 
studovat gymnázium do Budějovic. Janova radost neznala mezí.                                                               

(pokračování příště) 



 
 

   
 

Pozvánku k modlitbám za jednotu dostaly letos církve celého světa z Jeruzaléma, z 
mateřské církve. Jeruzalémské církve jsou si vědomy vlastního rozdělení a chápou, že 
pro jednotu těla Kristova musí udělat víc, zvou proto všechny křesťany, aby znovu 
objevili hodnoty, které spojovaly první křesťanské společenství v Jeruzalémě, když 
věřící vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Tento 
úkol leží i před námi. Jeruzalémští křesťané vyzývají své bratry a sestry, aby v tomto 
týdnu znovu obnovili úsilí o skutečný ekumenismus, opírající se o zkušenost prvotní 
církve. 

Čtyři prvky jednoty 
Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2011 připravili jeruzalémští křesťané, 
kteří si jako téma zvolili Skutky 2,42: „Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, 
lámali chléb a modlili se.“ Tento text odkazuje k počátkům církve v Jeruzalémě, vyzývá k 
reflexi a obnově, k návratu zpět ke kořenům víry, je připomenutím doby, kdy církev byla 
jedna. Téma předkládá čtyři prvky, kterými se prvotní křesťanské společenství vyznačovalo a 
které jsou pro život křesťanů nezbytné, ať už žijí kdekoliv. Za prvé, hlásání konali apoštolové. 
Za druhé, důležitým znakem setkávajících se křesťanů bylo bratrské společenství (koinonia). 
Třetím prvkem rané církve bylo slavení eucharistie („lámání chleba“), připomínka nové 
smlouvy, kterou Ježíš uzavřel svým utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním. Čtvrtý znak 
představuje vytrvalá modlitba. Tyto čtyři prvky představují sloupy života církve a její jednoty. 

Společenství křesťanů ve Svaté zemi chce v modlitbách za jednotu a životaschopnost církve 
kdekoliv ve světě dát těmto základním aspektům přední místo. Jeruzalémští křesťané zvou své 
sestry a bratry z celého světa, aby se připojili k modlitbě a úsilí o spravedlnost, mír a blaho 
všech lidí této země. 

Témata osmi dní 
V tématech oktávu lze rozpoznat cestu víry. Od svých počátků ve večeřadle zakouší 
křesťanské společenství vylití Ducha svatého, které mu umožňuje, aby rostlo ve víře a jednotě, 
v modlitbě a činu, a stalo se tak skutečným společenstvím vzkříšení, sjednoceným s Kristem v 
jeho vítězství nad vším, co nás odděluje od sebe navzájem i od něj. Jeruzalémská církev se 
stává majákem naděje a předzvěstí nebeského Jeruzaléma a je povolána, aby smiřovala nejen 
naše církve, ale i všechny národy. Průvodcem na této cestě je Duch svatý, který křesťany 
přivádí k poznání pravdy o Ježíši Kristu a naplňuje církev zázraky a znameními, 
vyvolávajícími v lidech bázeň. Na své cestě se jeruzalémští křesťané shromažďují, oddaně 
naslouchají Božímu slovu předávanému v apoštolském učení a v bratrském společenství 
oslavují svátostmi a modlitbou svou víru. Naplněni silou a nadějí ze Zmrtvýchvstání společně 
slaví vítězství nad hříchem a smrtí, aby se mohli stát pro všechny lidi nástrojem smíření a 
inspirací a výzvou k překonání rozdílů a nespravedlností, které je utiskují. 

První den představuje prostředí mateřské církve v Jeruzalémě a jasně ukazuje její spojení 
s církvemi po celém světě. Připomíná nám, že raná církev svědčila o pravdě neohroženě 
a s odvahou, kterou potřebujeme také my, máme-li dnes usilovat o spravedlnost v Jeruzalémě i 
všude ve světě. 



Druhý den upozorňuje na to, že 
společenství shromážděné o 
Letnicích vyrostlo z mnoha 
odlišných kořenů, tak jako 
jeruzalémská církev v sobě zahrnuje 
bohatou rozmanitost křesťanských 
tradic. Naším úkolem je dosáhnout 
takové jednoty, která zahrnuje 
všechny odlišnosti a tradice. 

Třetí den zkoumá první ze 
základních znaků jednoty: slovo 
Boží, předávané učením apoštolů. 
Jeruzalémská církev nám 
připomíná, že navzdory odlišnostem 
nás toto učení vybízí k tomu, abychom se navzájem milovali a vytrvali ve věrnosti jedinému 
tělu, kterým je církev. 

Čtvrtý den  zdůrazňuje, že dalším projevem jednoty je sdílení. Stejně jako první křesťané, 
kteří měli vše společné, vyzývá jeruzalémská církev všechny bratry a sestry k tomu, aby se 
dělili o majetek i o svá břemena s radostí a štědrým srdcem a nikdo tak nemusel žít v nouzi. 

Pátý den předkládá třetí znamení jednoty: lámání chleba, které nás sjednocuje v naději. Naše 
jednota jde i za svaté přijímání a musí zahrnovat také správný a etický postoj k životu, k lidské 
osobě a k celému společenství. Jeruzalémská církev křesťany vyzývá, aby se dnes spojili v 
„lámání chleba“, neboť rozdělená církev se nemůže autoritativně vyslovovat k otázkám 
spravedlnosti a míru. 

Šestý den představuje čtvrtý projev jednoty: spolu s církví v Jeruzalémě čerpáme sílu z času 
stráveného v modlitbě. Zvláště modlitba Páně nás všechny, v Jeruzalémě i všude ve světě, 
slabé i silné vyzývá k tomu, abychom společně usilovali o spravedlnost, mír a jednotu 
a umožnili tak příchod Božího království. 

Sedmý den nás od čtyř prvků jednoty vede dál: jeruzalémská církev radostně hlásá Vzkříšení 
navzdory bolesti z kříže, který musí nést. Ježíšovo zmrtvýchvstání je pro křesťany v dnešním 
Jeruzalémě zdrojem naděje a síly k tomu, aby pevně vytrvali ve svědectví a usilovali 
o svobodu a mír v Městě pokoje. 

Osmý den uzavírá celou cestu výzvou, kterou nás jeruzalémské církve volají k širší službě 
smíření. I když křesťané dosáhnou jednoty mezi sebou, jejich práce tím nekončí. Musejí totiž 
dosáhnout i smíření s ostatními lidmi. V Jeruzalémě to znamená smíření s Palestinci a Izraelci, 
jinde jsou křesťané povoláni, aby usilovali o spravedlnost a smíření ve své situaci. 

Témata jednotlivých dní byla tedy zvolena tak, aby nám nejen připomenula dějiny prvotní 
církve, ale také aby upozornila na to, co křesťané v Jeruzalémě zakoušejí dnes, a vyzvala nás k 
úvahám nad tím, jak tuto zkušenost můžeme přenést do života našich křesťanských 
společenství. Během modlitebního oktávu nás jeruzalémští křesťané zvou k tomu, abychom 
hlásali a dosvědčovali, že jednota – v tom nejplnějším smyslu slova, jako věrnost 
apoštolskému učení, společenství, lámání chleba a modlitbě – nám umožní, abychom společně 
zvítězili nad zlem, a to nejen v Jeruzalémě, ale po celém světě. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Neděle 19.12.                                                    foto na této straně Pavel Ptáček 
Poslední adventní neděli se uskutečnil koncert v Cetvinách. Pro silné mrazy jsem příliš nevěřil 
že se sejde víc lidí. Přišlo jich však požehnaně – zvláště z Rakouska. Co je přitáhlo? Chvění - 
hudba, i chvění srdce. A podobně jako světlo svíce je též chvění (vlna), které předává světlo 
a teplo, i hudba naplňuje energií, předává světlo i teplo duši. Nezapírám však i chvění se zimou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hudba spojuje, to Lidé, kteří společně naslouchají, společ- 
byl i záměr organizá- ně zpívají a společně se chvějí - nejen 
torů – rodiny Talířo- zimou, budou mít k sobě blíž. Napadají  
vy a dr. Huberta mě slova 96. žalmu: Zpívejte Hospodinu 
Roisse. píseň novou…vstříc…že přichází… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O hudbu se postarali: Aleš Nosek (varhany), sourozenci Talířovi a učitelé z Windhaagu.  Po 
skončení jsme dostali ještě perníková srdíčka. Díky všem, kdo nám zde otevřeli svá srdce! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Předávání a otevírání srdcí se konalo i v Kaplici. Nejprve ve čtvrtek při předávání Betlém- 
ského světla (vlevo) doprovázeného hudbou mládeže z hudební školy a pak při dětském 
představení Živého betléma na Štědrý den odpoledne. Betlémskou scénku nacvičila s dětmi 
navštěvujícími hodiny náboženství Štěpánka Talířová a její rodina se postarala o hudbu a 
zpěv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Díky! Díky také zúčastněným dětem Na faře mezitím vrcholili přípravy 
Podobnou scénku hrajeme ve svém Štědrovečerní večeře. Kuchař  
životě i my všichni, když hledáme Vašek připravil salát již předchozí 
Ježíše rodícího se v našich bližních. den a tak večer již jen smažil rybu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U večeře nás bylo dvanáct. Prožili jsme hezký klidný štědrý večer u stromečku, pod nímž 
nechyběly ani dárky.  Stále si však musíme připomínat, že jsme jeden pro druhého darem,  
a že je třeba se snažit, abychom byli dárkem opravdu potěšujícím. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    kaplické       jesličky             
 
 

Vánoce předznamenal již v úterý 20.12. koncert České mše vánoční od J. J. Ryby přednesený 
Velešínským chrámovým sborem a orchestrem. V zaplněném kostele se opět nesl krásný zpěv: 
Hej, mistře, vstaň mistře! Obdobný zážitek jsme měli v Kaplici ještě jednou – při půlnoční 
mši sv. díky rozšířenému chrámovému sboru. Zvolání „vstaň“ přivedlo do kostelů a k betlé- 
                                                              ROŽMITÁL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mům hodně lidí i dětí. Opět se v našich farnostech konaly setkání u jesliček se zpěvem koled. 
P. Pavel hovořil s dětmi o betlémské události a vyprávěl příběh o rákosovém stéblu, které od 
Ježíškových jesliček, kde zpívali andělé, nasálo onu krásnou uklidňující melodii. A když si 
z tohoto stébla udělal pastýř píšťalku, její zvuk usmiřoval znesvářené a působil pokoj v duši. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I my jsme taková stébla, která do sebe mohou vtáhnout betlémskou harmonii a předávat ji ve 
svém okolí. Tyto dvě fotografie jsou z Omleničky, kde letos přišla jen rodina Schwarzova,  
ale i toto setkání u jesliček bylo hezké. Hezká byla (stejně jako ve všech kostelích) i výzdoba. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V Malontech děti pod vedením katechetky Růženy Otové nacvičili betlémskou scénku.  
Bohužel moc dětí ani dospělých se nepřišlo podívat a tak scénku zopakovali v neděli 2.1. před 
mší sv. Moc se líbila. V kostelích je v tento čas velká zima, a tak není divu, že lidí je méně. 
Po programu byl pro děti i dospělé připraven teplý čaj a pár sladkostí k zakousnutí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Také v Rychnově se děti sešly u betléma, kde se zpívaly koledy a popovídalo se o vánocích. 
P. Pavel zdůraznil, že všichni, kdo Ježíška přišli navštívit, přinesli nějaký dárek. Když někoho 
máme rádi, nebo když někoho jdeme navštívit, obyčejně s sebou něco vezmeme. Ten nejcen- 
nější dárek jsme však my sami. Každý má také v sobě něco, čím může druhému udělat radost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Dolním Dvořišti už to skoro vypadalo, že nikdo nepřijde, ale pak asi po ¼ hodině přišla  
rodina Škůtova a tak jsme se i zde mohli s dětmi poklonit u Ježíšových jesliček, zazpívat 
a popovídat. V sakristii bylo připraveno občerstvení. Pak jsme vyrazili do jiného „betléma“ 
- do jejich domova v Trojanech, kde na ně čekal také Ježíšek – malý bráška Petrýsek. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Následující fotky jsou z Malont. Pod tímto vánočním stromem na  
Farníci zde také popřáli k Vánocům návsi se před Vánoci předávalo  
jak P. Pavlovi, tak i akolytovi betlémské světlo. Je symbolem stromu 
Pavlu Honetschlägerovi. Díky! života z ráje. Myslím, že i v našich do- 
Vpravo vidíte ministranta Pepu.  movech je u něj alespoň na chvíli ráj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V neděli 26.12. se v Malontechh I v Malontech přišlo dost 
konal vánoční koncert Pěvec- lidí – asi 30-40.  
kého sboru Kaplice. Stejný Hudbou se předává pokoj 
koncert se konal o něco dříve a tak Božské dítě v nás 
také v Kaplici. Pěkné vánoční bude jistě pokojně růst. 
skladby vytvořily krásnou   Netradiční noční pohled 
sváteční atmosféru. na malontský kostel. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 V Pohořském kostele se 26.12.odpol. 
 konala bohoslužba slova vedená  
 jáhnem Senkem z Unserfrau a přeshra 
 niční setkání. Navštívilo ho dost lidí 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i z naší české strany. Jak je vidět z fotografií, jejichž autorem je Pavel Ptáček, akce byla velmi  
dobře připravena, zvl. p. Altmannem z Rakouska a spolkem, který vede. Stály zde stánky  
s upomínkovými věcmi a občerstvením. V kostele byla dokonce kamna. Bohoslužba byla 
doprovázena sborovými zpěvy. Slova, která zde zazněla, překládal do češtiny Leo Schwarz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 V posledním dni v roce konáme v Kaplici 
 děkovnou adoraci s prosbou o Boží požehná- 
 ní do nového roku. Po bohoslužbě bylo ještě 
 požehnáno víno a následoval přípitek. 
 



 
 

 
 
 
Na sklonku roku 2009 vydalo českobudějovické 
pracoviště Národního památkového ústavu výpravnou 
publikaci Zdenky Paloušové Kamenná boží muka 
v jižních Čechách a přilehlé Moravě. Podobně jako její 
„dvojče“ – kniha Pavla Hájka Zděná boží muka v jižních 
Čechách – seznamuje zájemce o tento osobitý fenomén 
jihočeské krajiny s výsledky dlouholetého výzkumu, 
provedeného v terénu, v archivech i v knihovnách. 
     V kapitole o božích mukách gotických a gotizujících 
tvarů na Kaplicku autorka přivádí čtenáře v textu i 
v obrazové dokumentaci k zajímavému pilířku, stojícímu 
na návsi v Blansku. Protože se o podobných drobných 
sakrálních památkách obyčejně dochovalo jen mizivě 
písemných zpráv, také o této se vede mezi odbornou 
veřejností diskuse, mj. z jaké doby pochází. Z podoby 

žulového pilíře, jehož 
vrchní část byla dodatečně nahrazena sousoším Piety, 
vytvořeným patrně v 18. století, autorka knihy odvozuje, že 
mohl vzniknout nejpozději v druhé polovině 17. století. 
   
   Jistý doklad o existenci s velkou pravděpodobností právě 
těchto božích muk byl čirou náhodou nalezen mezi položkami 
kostelních účtů farního kostela sv. Jiří v Blansku, jež jsou 
uloženy mezi písemnostmi novohradského velkostatku 
v třeboňském oblastním archivu. Roku 1652 se zámečníkovi 
zaplatilo 42 krejcarů za pobití dvou kamenných sloupků 
železem a za jejich opatření petlicí a klíčem. Jeden z nich se 
nacházel v kostele a druhý u božích muk ve vsi („von den 

steinen in der Kirchen und bey der Marter in dorf alwo zur Kirchen verehrt“). Ve stejném 
roce do nich zbožní lidé vhodili 35 krejcarů. Sloupek na volném prostranství zřejmě pro pár 
drobných neodolal útoku nenechavců, a tak se již r. 1656 muselo vydat 36 krejcarů za nový 
visací zámek ke „kameni“ u božích muk („zu dem Stein bey der Marter“). Jejich bezbožné 
choutky se nezastavily ani před posvátnými prostorami kostela, které se v krátkém časovém 
rozmezí staly cílem vloupání hned třikrát (1653, 1662, 1664). Tam však svatokrádežníci 
způsobili daleko větší škody. 
     Zmínka v kostelních účtech z r. 1652 o kamenném sloupku na milodary ve vsi Blansku 
představuje možná nejstarší doposud zjištěný písemný doklad o existenci božích muk, 
v jejichž blízkosti tenkrát stál, než byl asi přemístěn jinam. 
                                                                                                                                                Sp. 
K čemu byly ony kamenné sloupy – boží muka – snad měly připomínat přítomnost Boží i 
všech jeho svatých mezi námi. Připomínat i Boží bolest z našich kamenných srdcí. 
 
 



CHARITATIVNÍ OBLAST 
 
V tomto měsíci se konala Tříkrálová sbírka. Také v našich farnostech vyšli děti „t ři králové“ 
koledovat – sbírat příspěvky na Charitu. Akci organizovala Charita Kaplice a výtěžek půjde 
částečně na humanitární pomoc a z větší části pro Charitu Kaplice: na pečovatelskou službu, 
nízkoprahová centra pro děti a mládež a také na krizový fond ve farnosti Kaplice na pomoc 
lidem v nouzi. Protože ještě nemáme podrobný výčet sbírek na jednotlivých místech, uvádíme 
jen výsledky nám známé: 
 
Celkem bylo vybráno 76.529,- Kč ve 20 pokladničkách. 
 
V Malontech bylo ve dvou pokladničkách vybráno 15.295,- 
 

V Pohorské Vsi 1.375,- Kč 
 

V Rychnově nad Malší 2.588,- Kč 
 

V Dolním Dvořišti 1664,- Kč 
 

V Rychnově nejprve slíbili dva malí kluci, kteří si to pak rozmysleli. Naštěstí se nabídla malá 
Lucka a přijeli také Škůtovi z Trojan, kteří pak chodili i v Dolním Dvořišti. Obcházení domů a 
zpívání není vždy lehké, po určité době se dostavuje únava. Naštěstí nás většina navštívených 
lidí přijala dobře, s úsměvem i štědrostí. Někdo nám, ale i dveře zabouchl, nebo neotevřel. 
Děti dostali i cukroví a ovoce, což je velmi povzbudilo. Smyslem této sbírky je nejenom 
podpořit Charitu, ale i roznášet radost, což se také dařilo. Díky dětem i organizátorům.               
pš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z Rychnova                    Z Dolního Dvořiště 
 



Oznámení 
 
 

����PODĚKOVÁNÍ Děkuji všem, kteří se podíleli na vánoční výzdobě našich kostelů, na 
hudebním doprovodu bohoslužeb, všem kteří darovali květiny, či jinak podpořili 
vyzdobení chrámů. Děkuji také Městskému úřadu Kaplice za stromky pro kostely 
v Kaplici a Blansku, Obecnímu úřadu v Rožmitále, Dolním Dvořišti a Omleničce za totéž. 
Děkuji také za Vaše dárky pro mne a za dárky pro obyvatele far. Zvl. za cukroví. 
 
���� SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S PAPEŽEM – MADRID  16.- 21.8.  2011. 
Doprava buď společná – autobusem (se zastávkami na zajímavých místech) či letadlem, nebo 
i individuální. Odhadovaná cena 5 tis. Kč 
Ubytování+strava – 173E – tedy asi 4.500,- Kč 
Je možné získat příspěvek od farnosti, či diecéze. 
Zájemci se mohou přihlásit i na předprogram ve španělských  diecézích od 11. do 15.8. Bližší 
informace a přihlášky u P. Pavla, nebo na www.madrid2011.signaly.cz 
 

 

Kvíz 
 

 

Správné odpovědi z minulého čísla: 
 
 

1a   2c   3b  4c   5a   6b  7c (Oz 11,1) 8c  9b 
 

DNEŠNÍ OTÁZKY      (odpovědi najdete v bibli) 

1. Kolik let bylo Ježíšovi, když se při návštěvě Jeruzaléma ztratil rodičům? 

2. Kolik obyvatel mělo Ninive, když v něm měl Jonáš ohlásit Boží soud? 

3. Kolik měl Abrahám let, když byl obřezán? 

4. Kolik dětí měl celkem Jób?  

5. Kolik řad sloupů bylo u rybníka Bethesda? 

6. Kolik dní byl Lazar v hrobě, když ho Ježíš vzkřísil? 
 

7. Kolik let kraloval Šalomoun nad Izraelem?  
 

8. Kolik dní byl Saul (Pavel) slepý? 
 

9. Kolik roků byl nemocný muž, kterého Ježíš uzdravil u rybníka Bethesda?  

10. Kolik mužů měla samařská žena, se kterou se setkal Ježíš u studny? 

Své odpovědi můžete poslat na adresu fary do dne, kdy vyjde nové číslo. Luštitelé budou 

odměněni.  

 



Humor   
☺ Katolická dívka má známost s evangelíkem. Její rodiče podmiňují svatbu tím, že se hoch 
stane katolíkem. 
"Musíš s ním mluvit o našem náboženství, o svatých a mučednících, o papeži a biskupech," 
nabádají dceru. 
Ta jednoho dne přijde domů a brečí. 
"Nechce k nám přestoupit?" vyzvídají rodiče. 
"Naopak, chce se stát knězem!" 

☺ Děda přijde ke zpovědi a přiznává se: “Pane faráři, zhřešil jsem. Přes válku jsem schovával 
na půdě jednoho Žida.” “Ale, synu, to není hřích, pomoci člověku, ať už je jakékoliv víry.” 
“Pane faráři, ale já jsem od něho žádal za každý den 20 korun.” “Nó ... to už tak pěkné nebylo, 
ale to není velký hřích.” “To se mi ulevilo, pane faráři. A neměl bych mu už říci, že válka 
skončila?” 

 

☺ Maminka s malým Pepíčkem a Aničkou šli do kostela. Na dveřích však byla cedulka s 
nápisem: “Pro nemoc se mše svatá nekoná.” Maminka to dětem přečetla a šli domů. Doma 
Anička hlásila: “Kostel nebyl, Pán Ježíš je nemocný!” 

☺ Kostelník nevěří svým očím. Paní Marková klečí zbožně v lavici, před sebou modlitební 
knížku a vedle ní umělý chrup. “Asi vás ruší při modlení, že?” ptá se se zájmem. “Ale kdež, ta 
protéza je mého Emila. On by mi jinak mezitím snědl doma štrúdl!”  

☺Stalo se asi před 30 lety. Rodiče vzali malého Karlíčka poprvé na mši svatou. Pozorně si 
všeho všímal. Po návratu se ho babička ptala: “Tak jaké to bylo, Karlíčku, v kostele?” “Babí, 
říkali tam: Pane, nejsem hoden, abys vlezl pod mou střechu ... .”  

☺-„Představte si paní Nováková, co se mě dnes ráno přihodilo! Po cestě do práce mě 
přeběhla černá kočka přes cestu. Určitě budu mít dnes špatný den, nemyslíte?“  

-„To záleží na tom, jestli jste člověk nebo myš.“  
 

☺Bratři misionáři se modlí před jídlem: “Hospodine, požehnej nám tento řízek a dej chléb 
těm, kteří ho nemají.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z farní matriky:    

 

 
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 

 
 
 

 

Poezie:  

 
 

 

 

Jsem 

jaký 

jsem 

a takový 

mám rád 

 

Vím 

o svých 

mělčinách 

Hlubina 

mne však uchvacuje 

objímá mne 

a prohlubuje 

ohromuje mne 

svým vlastním chtěním 

Co vlastně jsem 

když takového 

mne cení 
 

 Josef Javora 
 
 

Kaplice:   

Křty:   

18.12. Liliána Kynclová   



 
 
 

                                i prodejna v Kaplici informuje 
 

        Dominik Duka  Milan Badal: BÍLÁ KNIHA CÍRKVE   
 

Dvacáté výročí pádu totality je příležitostí k ohlédnutí se zpět, k zamyšlení a hodnocení 
nejdelšího období svobody v našich dějinách od vzniku Československa, příležitostí k moudrému 
výhledu do budoucnosti, která bude jednou hodnotit naši dobu. 
 

         Jaro Křivohlavý: MÍT PRO KOHO ŽÍT  
 

V životě se dostáváme do přerůzných situací. Tušíme, že existuje něco jako smysluplnost života 
a že to je zřejmě důležité. Podvědomě chápeme, že na správném zodpovězení záleží, jestli se náš 
život povede, nebo nepovede, zda bude šťastný a radostný, nebo právě naopak. Orientace ve 
světě hodnost a moudrého zaměření vlastního života nám poskytne tato publikace známého 
autora. 
 

        Don Bosco: MŮJ ŽIVOT PRO DRUHË 
 

V pamětech zakladatele salesiánské kongregace dostává čtenář do rukou životopis světce, který 
celý svůj život zasvětil mládeži. Byly to léta mládí ve zbožné rodině matky Markéty, práce mezi 
kluky bez domova i dramatický zápas s revolučními kněžími v r. 1848. 
 

        DVD: DON BOSCO 
 

Film je pravdivým příběhem člověka, který v italském Turíně v 19. století začal dílo, které 
dodnes žije v celém světě. Tvůrcům se podařilo mimořádným způsobem ukázat charakter kněze, 
vychovatele, světce a především nesmírně obětavého, odvážného a laskavého člověka. Setkání se 
světem chudých, opuštěných a ohrožených chlapců, ovlivnilo jeho život. Zřizuje oratoř, útulky, 
dílny, školy a zakládá řád. Jde za svým cílem i s nasazením vlastního života. 
 

 

       Petr Piťha: POSEL ZE ZÁMOŘÍ – sv. JanNepomuk Neumann 
 

Čtivý, stručný životopis, sv. Jana Neumanna, plný příběhů z jeho života. Ze života prvního 
světce USA a zároveň jihočeského rodáka. Ze života mimořádně horlivého kněze, biskupa a 
misionáře oslovujícího i dnešního člověka. 
 

         Sally A. Wrightová, Paola B. Brudinová: BIBLE V OTÁZKÁCH 
 

Nejznámější starozákonní a novozákonní postavy a příběhy jsou představeny formou 
jednoduchých otázek a stručných odpovědí.                Kniha je určena dětem od 3 do 6 let.  

 

Půjčovní doba farní knihovny: ST 16-17.30  ČT 8.45-9.30  PÁ 16-17.30  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 
 

���  TEXTY K MODLITBÁM ZA JEDNOTU K ŘESŤANŮ jsou k dispozici 
v kostelích, tam kde jsou časopisy. Text je i na internetu. (www.farnostkaplice.cz) 
 

��� EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY se v lednu uskuteční takto: 
Neděle 9.1. od 9.30 ve sborovém domě Archa CČE Kaplice (evangel. bohoslužba) 
Neděle 16.1. od 9h v kostele Sv. Petra a Pavla v Kaplici (řeckokatol. liturgie) 
Neděle 23.1. od 9.30 v kostele Sv. Petra a Pavla v Kaplici (ekumenický ritus) 
 

��� CESTOVATELSKÝ VE ČER – Po Turecku a Řecku se uskuteční v Arše ve 
středu 19.1. od 18h. Promítat fotografie a vyprávět bude z vlastnách zážitku učitel-
důchodce z Českých Budějovic Jaroslav Adámek. 
 

��� KTIŠ - HLEDÁNÍ ŽIVOTNÍ CESTY duchovní obnova pro mladé s P. 
Vojtěchem Brožem  o víkendu 21. – 23.1.2011. Jak poznat Boží vůli o svém životě? 
Kudy se dát?  Jak se správně rozhodovat? S sebou spacák, přezůvky, breviář (máš-li), 
300,-Kč. Přihlášky  na www.dcm.bcb.cz. 
 

��� KŘESŤANSKÝ PLES se opět uskuteční v Kaplici v sále restaurace Slovanský 
dům a to v sobotu 19. února od 20h. Hrát bude Kaplická pětka s kapelníkem Lad. 
Kozlíkem. Připraveno bude předtančení, bohatá tombola i soutěž stolů. Prosíme o 
pomoc s přípravou, se sháněním sponzorů a také o dary do tomboly, které můžete 
přinést do sakristie kostela nebo do farní knihovny v Kaplici.  
Vstupenky budou k dispozici ve farní knihovně (zvl. v pátek v 16-17.30h), 
v sakristiích kostelů a také v Infocentru. Cena 120,- Kč. 
 

Kaplice 
 

��� DĚTSKÝ VÝTVARNÝ KROUŽEK NA FA ŘE vede paní Peroutová. Schází 
se ve středu nebo ve čtvrtek od 15h – 1x za 14 dní. Bližší informace u paní Peroutové 
– i na tf. 776 891 928. 
 

��� BIBLICKÁ HODINA NA FA ŘE VE ST 19.1. bude již od 17h. Pak bude 
možnost navštívit cestovatelský večer v Arše. Zájemce pak odvezeme autem. 
 

��� O SVÁTKU UVEDENÍ PÁN Ě DO CHRÁMU VE ST 2.2.  bude mše sv. od 
17.30h. Můžete si přinést k posvěcení vlastní svíčky.  
 

��� EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA V ÚNORU bude až ve středu 9.2.od 
18h na katolické faře.  
 
 

Malonty 
 

��� O SVÁTKU UVEDENÍ PÁN Ě DO CHRÁMU VE ST 2.2.  bude mše sv. od 
16h. Můžete si přinést k posvěcení vlastní svíčky.  
 

 



LITURGICK› KALEND¡ÿ 
 

LEDEN 2011 

NEDĚLE 16.1. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 2.t 

Pondělí 17.1. Sv. Antonína, opata památka 

Úterý 18.1. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů památka 

Od 18.1 do 25.1. týden modliteb za jednotu křesťanů 

Pátek 21.1. Sv. Anežky Římské, panny a mučednice památka 

NEDĚLE 23.1. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 3.t. 

Pondělí 24.1. Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve památka 

Úterý 25.1. Obrácení apoštola Pavla svátek 

Středa 26.1. Sv. Timoteje a Tita, biskupů památka 

Pátek 28.1. Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve památka 

NEDĚLE 30.1. 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 4.t. 

Pondělí 31.1. Sv. Jana Boska, kněze památka 

ÚNOR 2011 

Středa   2.2. Uvedení Páně do chrámu svátek 

Čtvrtek   3.2. Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka nez.pam. 

Sobota   5.2. Sv. Agaty, panny a mučednice památka 

NEDĚLE   6.2. 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 1.t. 

Čtvrtek 10.2. Sv. Scholastiky, panny památka 

Pátek 11.2. Panny Marie Lurdské, Svět. den modliteb za nemocné nez.pam. 

NEDĚLE 13.2. 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 2.t 
 

 

Kaplice 
 

��� TICHÁ ADORACE NA PRVNÍ PÁTEK V M ĚSÍCI se bude pravidelně konat od 14h 
do 17.30 v kostele Sv. Floriána. Pokud budete mít zájem převzít službu v kostele na ½ hodiny, 
nebo na hodinu, mezi 14-17.h, přihlaste se v sakristii. V zimě se bude v lavici topit el. 
topením. Služby budou ve dvojicích. Modlitba při adoraci může přinést pokoj do duše a 
přinést požehnání farnosti i lidem, za které se budeme modlit. 
 

Svatý Kámen 
 

���  O PRVNÍ SOBOTĚ V MĚSÍCI nyní 5.2. v 17h bude opět mariánská mše sv. 
s průvodem se svíčkami. Můžete si přinést i vlastní. Odvoz od kaplického kostela 
v 16.30 (je lépe se přihlásit předem u P. Pavla) 

 



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  

 
   Ekum. biblická hodina: 1. ST v měsíci v 18h fara, či 1. ČT od 19h v ev. Arše až ST 9.2.v 18   
Čtvrtek 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:   18.1. a 1.2. 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  27.1. a 10.2. 

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   20.1.a 17.2. 

18h  
let.čas 

17h  
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá nyní:  
16., 30.1. a 13.2. 

11.15 Setkání ve společenství-1x měsíč. 
- v pondělí  - v sakristii kostela,  1.2. 17h  

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

1x za 14 dní 
mše svatá nyní:    
 23.1. a 6.2. 11.15 

Setkání v 18h:  
Pondělí:  17.1.  1. SO v měsíci: mše v 17h nyní až 5.2. 

 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: 22.1. 

19h-l.čas 
18h-z.čas 

 

 POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta  

 Bohoslužby: 
- poutní mše s. 

Poslední 
SO v září v 11h 

Setkání d ětí  (ne úplně pravidelně) 
  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 

Pondělí velikonoční:  25.4. – 15h mše sv. 
začátkem září: česko-německá poutní mše sv.  

 

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 16.1.2011 



Úmysly apoštolátu 

                                    modlitbymodlitbymodlitbymodlitby    
 

                           na měsíc leden 2011 
 

Úmysl všeobecný:   Aby bohatství stvoření bylo ceněno 
jako vzácný Boží dar, zachováváno a zpřístupňováno všem 
lidem. 
 

Úmysl misijní: Aby křesťané dospěli k plné jednotě a 
vydávali celému lidskému pokolení svědectví o tom, že 
Bůh je otcem všech. 
 

Úmysl národní:   Aby všichni pokřtění v církvi přijímali dar svého křtu jako základ 
pro svůj život a jako vstupní bránu ke spáse i ke všem ostatním svátostem. 

 

Úmysly farní:  Prosíme o požehnání pro naši ekumenickou spolupráci a společné 
bohoslužby, aby vydávaly svědectví o praktické jednotě Církve a přispěly k budování 
Tvého království 
 
 

� Požehnej, Pane, našim bratřím a sestrám z jiných církví a dej, ať se všichni 
křesťané více přiblíží k Tobě a tak i k sobě navzájem 
 

� Prosíme za všechny rodiny a skupiny lidí, kteří jsou znesvářeni, pomoz jim 
dohodnout se a usmířit  
 

� Prosíme za jeruzalémské křesťany, za pomoc v jejich úsilí o jednotu a také za 
moudrost a láskyplnost v jejich vztazích s příslušníky jiných náboženství 
 

� Děkujeme Ti, Pane, za vše dobré co jsme prožili v uplynulém roce a prosíme Tě o 
požehnání a vedení v novém roce 
 

� Požehnej, Pane, pastorační práci P. Pavla, katechetek Štěpánky a Růženky i našeho 
akolyty Pavla, požehnej i Jirkovi Klimešovi, který se na akolytát připravuje  

� Pomoz nám, Pane, vytvářet společenství, v nichž by se každý cítil být přijat a 
k nimž by se mnozí chtěli připojit 
 

� Požehnej, Pane, schůzky dětského sboru, který zpívá a hraje při dětských 
bohoslužbách, požehnej i každou naši práci s dětmi 

 

� 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 …... 

�

n Odpusť, Pane, hříchy našich zemřelých, smiluj se nad nimi a přijmi je k sobě. 
 



Farní Farní Farní Farní prodejna nabízí:prodejna nabízí:prodejna nabízí:prodejna nabízí:    
 
První část knihy přináší rozhovor s komentátorem 
politic- 
kého i církevního života, MUDr. Petrem P říhodou, 
známým, např. z Katolického týdeníku, z p řílohy 
Perspek- 
tivy. Mezi témata patří samozřejmě doba komunismu, 
sametové revoluce, vztahy mezi Čechy a Němci, 
současná politická a církevní situace. Jeho názory 
jsou velmi zajímavé a poučné. Druhá část přináší 
výbor z jeho nejzajímavějších a nadčasových 
publicistických příspěvků z posledních deseti let.  Ob ě 
části knihy spolu organicky souvisí a dopl ňují se. Lze 
říci, že jde o životní bilancování. Sám Petr P říhoda to 
vyjádřil slovy: „Nabídnu jen to, co bych  rád, aby si se 
zájmem přečetla má vnoučata, až budou rozum brát.“                     
 
 
Jestli jste už 
někdy své 
manželce nebo 

manželovi řekli: „to bych si mohla hlasivky vymluvit 
nebo: „Vše co říkám, ti jde jedním uchem tam a 
druhým ven“, pak okamžitě přestaňte dělat to, čemu 
se právě věnujete, a začtěte se do této knihy! Zjistíte, 
proč hovořit o problémech nemusí být vždycky tou 
nejlepší cestou, jak se p řiblížit partnerovi nebo 
dosáhnout lepší důvěry a intimity. A ještě důležitější 

je, že se 
dozvíte, co 
přesně 
byste měli 
udělat již 
dnes, 
abyste svůj 
vztah 
změnili 
k lepšímu 
navždy. 
 
 
 
 
Autor představuje svou vizi proměny věřícího v 
učedníka a ukazuje, že se učednictví může stát 
procesem, který povede k rozši řování řad 
učedníků, kteří budou svůj dlouhodobý vliv 
předávat z generace na generaci.  
 
 


