
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bratři a sestry, 
zdravím Vás opět z titulní stránky nového čísla Farního listu. Vstupujeme do Svatého 

týdne ve kterém chceme s Ježíšem prožít jeho poslední večeři, úzkost Getseman, utrpení 
Kalvárie, i jeho zmrtvýchvstání. V našich farnostech konáme společné večeře a uvažujeme o 
významu společného jídla. Kořeny Velikonoc jsou právě v něm. Pastevci v dávné době na jaře 
měnili pastviny – přecházeli na nové. Nejvhodnější dobou byla doba kolem měsíčního úplňku 
– kdyby bylo zapotřebí jít v noci, bylo dost světla od Měsíce. Než vyšli na cestu, porazili 
beránka ze svého stáda, sešli se kolem ohně a upekli ho. Společné jídlo je posílilo, na těle i na 
duchu a tak snadněji mohli čelit nástrahám cesty. Beránek je spojil v jedno tělo i s Bohem, - 
část pokrmu byla symbolicky předána Bohu – spálena. Podobnou večeři konali i Izraelité při 
odchodu z Egypta do Zaslíbené země, zde navíc byl jejich příbytek označen beránkovou krví a 
tak ochráněn před andělem smrti. 

Židovské Velikonoce připomínají právě tuto 
skutečnost a ty naše navíc zabití Božího Beránka – 
Krista, jehož krev (Duch) nás také chrání - před věčnou 
smrtí a jehož tělo, se stává pokrmem, který nás 
sjednocuje. Tuto Večeři Páně konáme v kostele, ale patří 
k ní také společné jídlo ve společenství či při našich 
vzájemných návštěvách. Také toto jídlo nás sjednocuje a 
posiluje na naší životní cestě do Božího království. 
Scházejme se tedy, a jak se píše v Písmu – dělme se o 
pokrm s radostným a upřímným srdcem. 

V tomto čísle časopisu najdete také dva 
korespondenční lístky (oddělte od sebe) a pošlete. 
Zastanete se tak pronásledovaných křesťanů (viz str. 17) 
Velikonoce jsou o svobodě a společenství. Kéž oboje 
prožijete i Vy a pomáháte k tomu i druhým! 

                                                         P. PavelP. PavelP. PavelP. Pavel      
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VRCHOLEM POSTNÍ DOBY JSOU VELIKONOCE 
A OBNOVA K ŘTU 

 
 

Postní doba je zaměřena na obnovu našeho křtu. Měli jsme se zamýšlet – na základě 
evangelií postních nedělí nad tím, čeho se chceme zříci a co vyznáváme. Zřeknutí se všeho co 
se neslučuje s Kristovými ideály a víra v něho je předpokladem opravdové obnovy křestního 
slibu. Ještě máme čas. Využijme ho. Několik inspirací vzešlých nad nedělními úryvky z Písma 
jsou níže. 

V postní době jsme si na našich setkáních promítali dva filmy: Sv. Rita a Faustina. 
První zobrazoval sílu lásky a odpuštění nad nenávistí, druhý upozorňoval na těžkosti, které má 
i člověk, který je blízký Bohu. Nepodceňujte, prosím, užitek z duchovně zaměřených filmů. 
Pokud je nemůžete sledovat na schůzkách, vypůjčte si je a přehrajte doma! Máme k dispozici 
již velký výběr . 

A nyní pár inspirací z minulých nedělí: 
 

l. postní týden – odchod na poušť, boj s pokušeními 
vzdávám se: 
- nedůvěry, že pouště v mém životě nepřinesou žádný užitek 
- používání biblických úryvků k tvrdému přesvědčování druhých o mé pravdě 
- nechci se poddávat požitkům, které mě ničí (alkohol, kouření, sex mimo manželský 
láskyplný vztah apod.) 
- nechci otročit své práci, svým koníčkům a zájmům (zvláště když je třeba věnovat se bližním) 
- lenosti bojovat se svými slabostmi 
- touhy povyšovat se nad druhé, touhy vynikat, touhy ovládat druhé 
- chci se zříci odporu k četbě Písma sv. a lenosti si udělat na rozjímání o něm čas  
 

vyznávám: 
- věřím, že v každé poušti najdu skrytou „studnu k občerstvení“ 
- že Bůh je Pánem i nad všemi životními pouštěmi a dokáže vše zlé obrátit v dobro 
- že se musím stát přesvědčivějším křesťanem, aby mi nikdo nemohl říci: Jsi přece křesťan, 
proč děláš zlo? 
- že Bůh mě v mnoha mých pádech zachytil a že po určité době mě v nitru vždy nasytil 
- vyznávám sílu Božího slova 
 

2. postní týden – výstup s Ježíšem na horu proměnění 
vzdávám se: 
- všeho co mi nedovoluje udělat si dostatečný čas k modlitbě (televize, počítač, zábava, 
koníček, práce) 
- dětinských, primitivních a neprohlubujících se představ o Bohu 
- lenosti hledat stále nově „Boží tvář“ 
- lenosti účastnit se nějaké církevní akce, či duchovní obnovy, exercicií, kde mohu Boží 
blízkost nově zakusit 
 
 



- zříkám se svého strachu z Boha a jeho soudu a chci se otevřít jeho lásce 
- zříkám se postojů lhostejnosti ke krizím druhých a chci je umět povzbudit jako Ježíš své 
apoštoly 
 

vyznávám: 
- že bez hluboké modlitby nemohu žít opravdově jako křesťan 
- že bez přemýšlení o Božích věcech a bez četby rozvíjející mou víru a duchovní život 
neobstojím ve víře 
- věřím, že Bůh mi dává znamení  
- že Bůh je mocný, že je pramenem lásky, pokoje a štěstí 
- že Ježíš mě mnohokrát povzbudil, i skrze určité události a druhé lidi 
 

3. postní týden – setkání u studny 
vzdávám se: 
- nepravých prostředků štěstí 
- povrchnosti své zbožnosti, chci hledat hlubinu – věcí, lidí, vztahů – tam se skrývá Bůh 
- nechci jako Samařanka zakrývat své hříchy 
vyznávám: 
- že vztah k Ježíši prohloubí prožívání mého života 
- že Ježíš je pramenem síly, radosti a pokoje 
- že Ježíš může mé nitro proměnit v pramen ducha, který občerstvuje také okolí 
- věřím, že Ježíš může uzdravit lidi, vztahy v mém okolí, budu mu je v modlitbě často 
předkládat 
 

4. postní týden – uzdravení slepého 
vzdávám se: 
- lhostejnosti vůči okolí, postojů v nichž nechci vidět bídu druhých 
- nevšímavosti ke kráse světa, k dobru mezi lidmi, chci se vzdát postoje, v němž vidím vše jen 
temně, vidím jen chyby a zlo, a jen kritizuji 
vyznávám: 
- že Ježíš může každou temnotu projasnit 
 

5. postní týden – vzkříšení mrtvého Lazara 
vzdávám se: - nedůvěry v Ježíšovu moc 
- všeho co ničí Boží život ve mně 
- chci se vzdát kamene, který mi brání naplno žít (strach, pocit méněcennosti, …) 
 

vyznávám: že Ježíš může odvalit jakýkoliv kámen mých obav a vin, který mě tíží 
- že Ježíš může oživit duchovně mrtvé lidi v mém okolí, farnosti, skupiny lidí 
 

Postní doba znamená hluboký, co možná trvalý pohled na trpícího Spasitele. Ten 
pohled nás posílá do našeho nitra, kde se odehrávají dějství spásy. Půst – doba vnitřnění a 
zamýšlení se nad sebou. Vrať se do nitra, tam tě čeká Bůh, tam chce s tebou jednat. Nesmíš se 
nechat strhnout tempem života. Musíš umět uprostřed všech událostí a změn pevně stát! 
 Půst znamená něco opustit; nejprve sebe, sobectví, osvobodit se od zbytečností, 
zjednodušit život, vzdát se tužeb po nadměrném komfortu, zábavě a požitku. 
 Nepotřebovat nic je božské a potřebovat co nejméně – je nejbližší božskému 
Čím víc cárů, zbytečností máš, tím hůře se ti chodí, žije. Měj všechnu odvahu osvobodit se! 
Musíš s Kristem umřít, abys měl podíl na slávě jeho vzkříšení. Nezemře-li zrno, jež padlo 
v zemi, zůstane samo.                                                                Josef Hlouch: MINUTĚNKA 
 



 

 
 
 
 
         1. list Korintským 13,8 
 
     Mám nemocnou maminku. 
Mám ji moc ráda, a tak je to 
pro mne moc těžké. Tak ráda 
bych jí pomohla a zmírnila její 
trápení, ale ani jako lékař to 
nedokážu. Medicína 21.století 
nezná lék na všechny nemoci. 
 

     Včera jsem se s maminkou 
vracela z jednoho vyšetření a 
zastavily jsme se na Lomci.                                        ilustrační foto 
S vírou jsme se zde modlily a prosily Pána o milost uzdravení či milost nemoc 
v duchu naší křesťanské víry nést. 
     Na stěnách kostela je z lipového dřeva vyřezávaná křížová cesta. 
 

    Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal…jeho jizvami jsme 
uzdraveni.                                                                                 Iz 53,4-5 
 

Uzdravení je tajemství. Jediné, co můžeme udělat, je sklonit se před tajemstvím, 
kterým je Bůh. 
Vírou můžeme propojit to těžké, co právě prožíváme, s Kristem a s mocí jeho lásky. 
Uvědomit si a prožít, že na životní těžkosti nejsme sami. Je tu Pán, který se nás chce 
ujmout a dát nám i v temnotách toho, co prožíváme, zakusit svoji přítomnost. 
   

 Modlitba nás potěšila, posílila a naplnila naše srdce pokojem. 
 

Cestou domů jsme vnímaly krásu probouzející se jarní přírody. 
 

       Blíží se čas letošních Velikonoc, velikého tajemství naší spásy. 
Po Velkém pátku přichází sobota a Velká noc vzkříšení. To přináší naději, že i „naše 
velké pátky“  pominou, byť je v to někdy těžké uvěřit. Ale ne kříž utrpení, ale kříž 
vítězný je poslední Kristovo slovo. Zmrtvýchvstalý Kristus proměňuje všechno. Naše 
životy, naše nemoci, naše bolesti… 
Boží láska se nám zjevila v Ježíši Kristu a skrze něj k nám proudí Boží uzdravující 
moc. 
Kéž se nás všech dotkne také o letošních Velikonocích!  
        

          A tak zůstává víra, naděje a láska – ale největší z té trojice je láska.  1K 13,13 
 

                                                                 MUDr.  Milena Voldřichová, Prachatice 
 



 
Jezdím často autobusem a 

docela ráda. Sedím u okýnka a hledím 
na probouzející se den. Vedle mne sedí 
pán důchodového věku, ničím nápadný. 
Autobus už je téměř plný a nad ním 
stojí mladý muž, zamyšlený, skoro 
pospávající, ve visu na držadle, s 
batohem, zavěšeným přes rameno.  

 

Batoh si žije vlastním životem. 
Tančí v rytmu jízdy, houpe se, 
poskakuje právě tak, jako autobus, na 
zimou poničeném povrchu vozovky. Byla by to docela legrační podívaná, jen kdyby 
to nebylo pouze několik centimetrů - teď už jen několik milimetrů od nosu pána vedle 
mne. Pán se chvíli ošívá, uhýbá, a batoh jako by se radoval ze zvětšujícího se prostoru 
pro své hrátky.  

Mladík nemá tušení, co jeho batoh provádí. Více než kolem sebe, kouká do 
sebe, zatímco pán se postupně žhaví a najednou energicky uhodí pěstí do batohu, až 
to mladíkem hodí na druhou stranu uličky. K tomu přidá slovní doprovod, jehož 
jediná slušná slova jsou"boule na nose". Mladík procitá ze svých úvah a pánovi vrací 
všechna slova i s úroky.  

Rozpoutala se slovní bitva, se kterou už batoh neměl nic společného a 
vydržela jim téměř až do cíle cesty. A při tom stačilo tak málo. Třeba slušná prosba 
pána sedícího vedle mne, nebo jen jednoduché oznámení, že mladíkův batoh ohrožuje 
jeho obličej. A když to nezvládla jedna strana,mohla to zvládnout druhá - zeptat se, co 
se stalo, omluvit. se. 
 

Ale ne - hned oko za oko, zub za zub. 
 

    A jak je to s našimi vztahy k ostatním? Druhý nám třebas něco dělá, aniž by o tom 
věděl. 
Něco, co nám překáží, obtěžuje nás to, znepříjemňuje nám to život. Ale nic z 
nejrůznějších důvodů neřekneme. Reagujeme, až když nám to udělá "bouli na nose". 
A pak se rozhoří požár, který vznikne z pověstné malé jiskřičky. 
 

    Je důležité komunikovat. Je důležité říci co nám vadí, ale umět to říci tak, abychom 
budovali, ne bořili. Všichni známe větu:"co nechceš, aby ti druzí dělali, nedělej ty 
jim". Umíme to také žít? Naučme se to, dokud máme čas, dokud jsme neudělali 
někomu "bouli" ne jen na nose, ale třeba i na duši. 
 

katechetka Růžena Otová 



JOSEF VESELÝ 
 

 

 
 
Rozřezat ledy 

a teplým větrům  
uzdy povolit 

 
Na modrou pláň nebe  

s láskou povyhánět  
stáda beránků 

 
Rozesmát slunce  

pro jarní radost 
dospělým i dětem 

 
Probudit všechno ze spánku  

Z promrzlé země  
povytáhnout trávu 

 
a petrklíčem  

ústa otevřít 
všem ptákům ke zpěvu 

 
Připravit proutky  

na pomlázku 
a klukům na píšťalky 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
To všechno na tebe čeká  

Pospěš si 
tesaři z Nazareta 

 
Se zimou pohřbít  

co v duši naší 
ponenáhlu zmrtvělo 
 

Nemilosrdně srdce naše  
hoblíkem pokání 
zbavit všech pokřivenin 

 
a naladit je pro jásavou ozvěnu 

velikonočního  
ALELUJA 

 



 
 

 

 

 Byl jsem bez přístřeší a tys mi otevřel dveře svého domu. 

 Byl jsem nahý a tys mi dal svůj plášť. 

 Byl jsem unavený a tys mne nechal odpočinout. 

 Byl jsem vyděšený a tys mne uklidnil. 

 Byl jsem negramotný a tys mne naučil číst a psát. 

 byl jsem osamělý a tys vnesl do mé osamělosti lásku. 

 Byl jsem ve vězení a ty ses nebál mne navštívit. 

 Ležel jsem bezmocný svou dlouhou chorobou a tys mě neúnavně ošetřoval. 

 Byl jsem v cizině a tys mne tam přivítal. 

 Byl jsem nezaměstnaný a tys mi našel práci. 

 Byl jsem raněn v boji a tys mi ovázal rány.  

 Hledal jsem trochu vlídnosti a tys mi podal ruku. 

 Má pleť byla černá nebo žlutá nebo bílá. Posmívali se mi, doráželi na mne a 
tys mi pomohl s tím křížem. 

 Byl jsem starý a ty ses na mne tak hezky usmál. 

 Byl jsem sklíčen starostmi a ty ses o mé hoře se mnou podělil. 

 Viděls mne poplivaného, zhanobeného, zašlapaného, zkrvaveného a tys mne 
poznal, ačkoliv má tvář byla zalita potem a krví. 

 Když se mi posmívali, věděl jsem, že jsi mi nablízku svým srdcem. 

 A když jsem byl šťastný, dovolil jsi, abych se s tebou podělil o svou radost! 

 Jenom nějakým "dílem" můžeme vyjádřit svou lásku k Bohu. Naše láska musí 
být vždycky nasměrována k někomu. A chudí, jeho bratří nejmenší, nám 
umožňují vyjádřit svou lásku skrze ně. 

 Práce je jenom výrazem naší lásky k Bohu.  

 Láskou k lidem dokazujeme, že milujeme Boha. 

 (Duchovní texty Matky Terezy  z Kalkaty, Samizdat 1977, 6) 



PETR PIŤHA 
 

   
 

 
           Sv. Jan Nepomuk Neumann 

 

                                IIl. část  
VI Jan Nepomuk byl velmi srdečně uvítán starým newyorským 
biskupem Duboisem. Přestože se objevila určitá formální 
nesnáz v tom, Že Jan neměl dimissioriální listinu, kterou by ho 
jeho biskup v Čechách propouštěl ze své diecéze, byl ihned vysvěcen a 26. 6. 1836 slavil svou 
primici v kostele sv. Mikuláše. Ihned poté byl vysl án do farnosti v oblasti Niagarských 
vodopádů. Cestou do své farnosti poznamenal si Neumann v de níku: ,,Můj Ježíši, ubohý já 
nevědomec, mládeneckých let ještě ani neodrostlý, stal jsem se pastý řem' tvého stáda". 

 

Nevíme, jaké byly Neumannovy p ředstavy misijní práce ani jaká byly jeho p ředstavy 
Ameriky. Nevíme tedy ani, jak velmi byl p řekvapen skutečnou situací. Víme však, že do ní 
vstoupit zcela nepřipraven, protože několik krátkých rozhovorů se staršími kněžími zdaleka 
nemohlo stačit oni k tomu, aby byl varován p řed největšími nebezpečími. Jisté je, že Amerika v 
té části, v níž ležela jeho farnost, nem ěla již charakter misijních oblastí, o nichž čteme v 
dějinách španělských misií ze 17. století, kdy se misioná ři stýkají v neprozkoumaných 
oblastech s Indiány žijícími jejich odvěkým životem lovců anebo nejprimitivnějšího zemědělství. 
Nebezpečí šípu napuštěného neznámým jedem anebo úděsné smrti při rituálně prováděném 
mučení byly romantickou vzpomínkou. Ta tam byla již te hdy úplná volnost a pernatá sláva 
indiánských kmenů.  

S Indiány setkal se Jan Neumann nej častěji na okraji trhů, kde prodávali zeleninu, a v 
okolí krčem, 'kde se opíjeli a kou řili omamné nati. Nicméně se čas od času setkával s Indiány v 
přírodě a jedna z epizod jeho života p řipomíná ony dávné doby španělské misie. Při jedné z 
namáhavých cest, kterou konal pěšky, omdlel vysílením. Zachránili ho kočovní Indiáni, kteří ho 
posilnili kořínky s obsahem povzbuzujících silic a odnesli v buv olí kůži do městečka, kam 
směřoval. Tato příhoda bývá v novějších Neumannových životopisech vyprávěna ještě 
dramatičtěji, protože ve spojení s historií jinou. Neumann by l totiž na jiné své cestě přepaden a 
vyvázl jen tak tak, když lupiči zjistili, že jednak u sebe nic nemá, jednak, že j e kněz. Autoři 
někdy vyprávějí, že Neumann by] Indiány zachráněn z rukou banditů, někdy že ho nalezli 
zbitého a připraveného k oběšení. Ať už tyto příhody k sobě patří nebo ne, ukazují, že 
Neumannovy pastorační cesty měly v sobě vskutku ještě dozvuky misijních dob. 

 

Romanticky nám dnes znějící příhody vznikaly spíše při setkání s   ne řešitelnými   
situacemi novousedlíků, žijících v odlehlých samotách neobydlené anebo ve lmi řídce obydlené 
přírody. Stalo se jednou, že Neumann zabloudil. Jeho situace byla dosti napjatá, protože se 
zdálo, že bude musit p řečkat noc venku, což za zimního po časí bylo tvrdé. Po svém zvyku se v 
tísni modlil růženec a vskutku zanedlouho uviděl světlo. Když došel k bídné chatrči, ozvalo se 
mu uvnitř dítě a řeklo, že cizím v noci neotvírají. Neumann řekl, že je kněz. Dítě odběhlo od 
vchodu a bylo slyšet poradní hovor. Zanedlouho dít ě otevřelo. Z typického zaklonění hlavy a 
nezaostřeného pohledu poznal Neumann, že dítě je slepé. Vstoupil a na l ůžku z chvojí nalezl 
otce děvčátka v zbědovaném stavu. Téměř umírající Ir žádal o zpověď, ale byl neschopen 
souvisleji mluvit. Neumann mu sva řil mešní víno, které si nesl ke sv. ob ěti. Muži se ulevilo a 
podařilo se mu vyzpovídat. Svátost smí ření zapůsobila na něho zázračně. Druhý den ráno se 
mu podařilo vstát — byl uzdraven i t ělesně. Starší životopisy nemluví o tom, že by Neumann 
žehnajícím dotykem ruky vyléčil pak ještě slepotu děvčátka, ale laskavý a prakticky pomocný 
čin Neumannův spolu s tím, že zabloudil k chatr či v hodinu akutní pot řeby, zcela správně vidí 
jako přímý zásah Boží do života lidí, tedy jako zázrak. 
 



 VII      Ne vždy přinesly Neumannovi jeho dlouhé cesty — často desítky kilometrů — 
nějaké podobné dobrodružství. Vždy však v sobě skrývaly nebezpečí a přinejmenším kladly na 
mladého kněze obrovské fyzické požadavky, Neumann p řevážně chodil pěšky, protože se 
nikdy nenaučil pořádně jezdit na koni a cítil se bezpe čnější na svých vlastních nohách. Byl 
Častěji žádán, aby jel, anebo varován p řed vzdáleností a obtíží cesty. On však vždy říkal svou 
okřídlenou větu; „l což, mně zdravému hochu českých hor to neuškodí." Po určitou dobu první 
horlivosti, ale i později, kdy už věděl, kolik sil mu tyto pochody berou, m ěl je rád. Modlitba v ma-
jestátně nádherné přírodě i její poznání p řinášelo mu velikou přímou odplatu. Na těchto ces-
tách konal Neumann řadu botanických pozorování a také si opat řoval léčivé byliny, které mu 
sloužily jako léky pro chudinu. 

Jakkoli činí tyto příhody Neumannův příběh barvitým a ukazují, jak náročné bylo jeho 
nasazeni ve farnosti, jejíž rozloha byla tém ěř jako celá Morava, hlavní problémy ležely jinde, 
nebyly charakteru přísně vzato misijního, ale pastoračního. Tyto problémy vycházely ze stavu 
společnosti, do níž se Neumann dostal. 

Nelze říci, že by mu jeho kněžská práce nepřinášela občas radost a pocit uspokojení. 
Ano, stávalo se, zvláště hned poté, co p řišel, že byl vřele vítán a dobře přijat. Především 
německy mluvící farníci, kteří již dlouho neslyšeli kázat ve své mate řštině a zůstávali bez 
významnější rady při zpovědi, která se konala v jazyce, kterým se po řádně nedomluvili, vítali 
ho radostně. Zdá se však, že Bůh dovoloval svému mladému služebníkovi právě jen tolik této 
radosti, aby se nezhroutil. Jinak byl totiž Neumann  konfrontován s tím, že dlouhá nep řítomnost 
srozumitelně mluvícího kněze, ba i dlouhodobá úplná nep řítomnost kněze způsobila nejen 
zvlažňování, ale i ztrátu víry. Neumann, horlivý a od d ětství Boha milující člověk, nemohl 
pochopit, že právě v tak těžkých životních podmínkách, jaké byly podmínky p řistěhovalců, se 
lidé odklánějí od Boha. Jako tolik lidí i on soudil podle sebe a nepočítal s tím, že mnoho 
katolíků přicházelo bez kořene víry. Na rozdíl od různých náboženských skupin, jež byly pro 
víru z Evropy vytlačovány, a šly tedy do Ameriky kvůli víře, katolíci odcházeli tam spíše z jiných 
důvodů. V nových možnostech se pak ukázaly zlé náklonnost i těchto lidí v plné síle. Neumann 
musil čelit především čirému utilitarismu. Ekonomické povznesení, zisk a ú spěch staly se mu 
modlami, k nimž se utíkalo množství lidí. B ůh, obřady, náboženský život — to vše bylo 
postaveno na okraj jako něco vedlejšího, co si lze dop řát leda, když není co dělat a jaksi z 
luxusu. Tentýž utilitarismus vedl k bezohlednosti vůči okolí, která se samoz řejmě obracela i 
vůči církevní obci a osobně vůči knězi. Neumann musil obtížně shánět prostředky, z nichž by 
zbudoval kaple — tolik pot řebné v odlehlých místech, bohoslužebné p ředměty — dlouhou dobu 
např. neměl monstranci. Sám často žil na hranici nouze, o chlebě, vodě a kusu sýra, celá léta 
neměl faru a bydlel z milosti u jedné z chudých rodin. Neumann si nestěžoval. Nemohl se vžít 
do americké mentality, nedovedl se ohradit. S úsm ěvem odpovídal na varování i na výtky 
svých zkušenějších spolubratři. „Ale vždyť lidé vědí dobře, čeho se mi nedostává, a chtějí-li mi 
něco přinést, přinesou. Neumannův postoj v této fázi života nelze ješt ě považovat za skvělou 
ctnost, protože šlo spíše o naivní neschopnost. Op ětovně se také stalo, že zkušený, Ameriku a 
její myšlení znající spolubratr p říležitostně hrubým způsobem napravil Neumannovým farníkům 
hlavu a dohnal je k tomu, aby pro n ěho něco udělali. Tak byla dostavěna např. Neumannova 
fara po neomaleném kázání P. Prosta, který doprováz el biskupa při vizitaci u Neumanna. 
Skutečnou ctností stane se Neumannova krajní st řídmost teprve později, kdy se jednak op ře o 
řeholní zásady redemptoristů, jejichž ducha Neumann zcela p řirozeně měl, ale hlavně až poté, 
co se Neumann naučil horizontální dimenzi zacházení s majetkem, tj. p ochopil americkou 
společnost a uměl jí čelit. 

Proti ziskuchtivosti a sobectví vystupoval Neumann především svými kázáními. V 
životní, osobní praxi před nim spíše couval: Proti druhé zlé vlastnosti boj oval naopak 
především silou svého příkladu. Šlo o pohodlnost: kdo by se po celotýdenní dřině trmácel 
hodiny cesty za mší. Nevyslovenou, ale pal čivou výčitkou byla pro tyto lidi Neumannova stálá 
připravenost a ochota. Kdykoli byl zavolán k nemocným  či umírajícím, v kteroukoli hodinu, za 
jakéhokoli počasí vydal se bezokladně na cestu 1 den dlouhou a jakkoli vy čerpán vracel se 
ihned po poskytnutí služby bez odpočinku zpět, aby nezanedbal obvyklý chod svých 
povinností.  



 
 
 
 
 
CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES 
 
Na ekumenických biblických hodinách, které 
jsou vždy v prvním týdnu v měsíci v Kaplici 
- střídavě ve středu na katolické faře nebo ve 
čtvrtek v evangelické Arše, probíráme nyní 
výklad modlitby Páně. Učíme se společně lépe porozumět slovům, která tak často 
vyslovujeme, ale ne vždy s plným vědomím toho co říkáme. 
 Na posledním setkání jsme uvažovali o prosbě za chléb.  
 
Chléb je základní potravinou. Představuje tak vše potřebné pro náš život. V bibli se často 
vyskytuje i přenesený význam slova „chléb“ pro něco, co je každodenním údělem – a tak se  
mluví o chlebu slz trpícího ba i o chlebu bezbožnosti.  Chléb je však i obrazem duchovního 
pokrmu, nejvýstižněji se o tom mluví v evangeliu podle Jana v 6. kapitole, kdy Ježíš sám sebe 
nazývá chlebem živým, a kde nám slibuje pravý pokrm, kterým bude jeho Tělo. 
 
Z toho vyplývá, že prosbu o chléb nemůžeme chápat jen jako prosbu o materiální zabezpečení 
našeho života, ale i jako prosbu za pokrm duše. 
 
O vše je třeba prosit, nic totiž není samozřejmé, o vše totiž můžeme kdykoliv přijít. Prosba 
o vše potřebné k našemu životu nás učí přijímat vše z Boží ruky. Učí nás pokoře. Nic totiž - 
ani ten chléb si neuděláme sami bez Boha. On stvořil zemi, On dává růst obilí, on nám dává 
potřebný rozum a dovednosti .. Za vším stojí Bůh náš Otec. Vše je nakonec dar od něho. 
Prosbou o dary potřebné k životu vyznáváme svou důvěru v Pána a je v ní již skryta  
i vděčnost. 
 
Prosíme o chléb NÁŠ. Není jen můj. Jestliže se o něj nedělíme s bratry, už to není chléb 
Otcův, chléb života. Je to modla, která otravuje náš život a odděluje nás od Boha i našich 
bližních, i od nás samých. Ježíš jen jednou použil slova „moje“ a to se týkalo jeho těla, které 
se „za vás vydává“. Moje je ve skutečnosti jen to, co daruji co mám společně s druhými. 
 
VEZDEJŠÍ – toto slovo v řeckém originále se dá odvodit od různých slov a tak má vícerý 
význam:   - podstatný, nezbytný  (tedy vše co nezbytně potřebujeme k životu) 
 - budoucí (tedy chléb přicházejícího Božího království = Kristus)  
 - k dispozici (tedy nikoliv něco luxusního, ale to obyčejné co potřebujeme) 
 - pro tento den, každodenní (tedy nikoliv nahromaděný nadbytek, ale jen to co  
   potřebuji v nejbližších dnech, - nezabezpečovat se příliš – to nás učí důvěřovat 
   v Boží prozřetelnost) 
DEJ NÁM – opět nemyslíme jen na dar pro sebe, ale pro nás, pro bratry 
 chléb z Otcovy ruky nás děla Božími syny a dcerami, a také bratry a sestrami 
 vůči druhým. 

pš 
 



 
 
 
 
  
    Humor v církvi dovolen – tak nazval jednu 
ze svých knížek bavorovský děkan a známý 
spisovatel P. František Hobizal (1933 – 
2001). Dovolenou, ba přímo žádanou 
obvyklostí se kdysi stával dokonce na 
kazatelně o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, 
na Boží hod velikonoční. Kazatelé v tento slavný den skládali své promluvy na veselou                          
ilustrační foto 
notu, pro potěšení křesťanského lidu po dlouhém období postním, snad aby se i tímto douškem 
laskavého humoru doléval pohár radosti ze Vzkříšení Páně. Ujal se pro to i latinský termín – 
risus paschalis, velikonoční smích. 
     V písemnostech církevní správy se však humor hledá jako vzácné koření. Jedna drobná, 
úsměvně působící historka ze života zůstala zaznamenána v podkladech pro pamětní knihu 
farnosti Český Rychnov, nynější Rychnov nad Malší. Odehrála se koncem 18. století 
v Kaplici. Nepřímo může dokládat využívání obou místních kostelů při liturgii největších 
křesťanských svátků. V trochu upraveném volném českém překladu vypovídá takto: 
     „Na Zelený čtvrtek roku 1792 vyšel kaplický pan děkan s procesím z kostela, přenášeje 
ciborium s Nejsvětější svátostí oltářní. Vtom prudký větrný poryv nadzdvihl nad ním nesená 
nebesa (baldachýn) z úchytů a odvál mu z ciboria víčko. Většina posvěcených hostií se 
rázem třepotala v povětří mezi nebem a zemí. Některé z nich ještě po několika dnech 
nacházeli rolníci rozeseté po okolních polích. Tato historka může všem duchovním 
správcům posloužit pro obveselení.“  
Ovšem asi málokterý z nich by si v tu chvíli přál býti na místě svého spolubratra. 
      Odlišné a humoru na hony vzdálené svědectví 
o téže události zanechal na stránkách kaplické farní 
pamětní knihy tehdejší děkan P. Jan Pavel Spalt, 
jehož vylíčení volně přeložené do češtiny vyznívá 
takto: 
     „Na Zelený čtvrtek roku 1792 při procesí od 
hlavního oltáře, vedeném okolo starého hřbitova, 
v místech, kde bývala kostnice, strašný prudký 
závan zničil nebesa, která nesli čtyři měšťané, a 
vyrval mi z rukou ciborium či přesněji jeho víčko. 
Odnesl hodně hostií, které jsem, pokud možnost 
dovolovala, sám značně vyděšený                              foto úryvku v kaplické farní pamětní knize 
spolu s pány kaplany posbíral.“          
     Nenadálé tornádo, anebo prst Boží?                                                                   Sp. 
 
Tělo Kristovo unášené větrem po poli světa. Semínko božství chtějící zapadnout do brázdy 
života. Kristus, který nechce být spoután našimi zv yklostmi. Kristovo Tělo – církev – lidé  
nechtějící dojít do zahrady Getsemanské a tak opoušt ějí místo jim určené. Kněží, kteří nedrží 
pevně ve své náruči, ty kteří se jim svěřili.   I takové myšlenky nás mohou napadnout 
v souvislosti s uvedeným textem. Ale nejvýstižn ější je asi myšlenka tato: Udělejme vše pro to 
aby nás vítr tohoto v ěku nevytrhl z rukou Božích a nerozfoukal nás do vše ch stran.  pš 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V neděli 20.3. přijal Jirka Klimeš z kaplické 
farnosti pověření ke službě akolyty - pomocníka 
kněze. Stalo se tak z rukou biskupa Pavla Posáda 
v Prachaticích – rodišti sv. Jana Neumanna, 
jehož rok právě slavíme. Jak symbolické! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akolyta má kromě podávání sv. přijímání a přisluhování při mši sv. ještě další úkoly - může 
vést bohoslužbu slova, společenství, navštěvovat nemocné apod. K tomu je zapotřebí také 
pokora, proto ti, kteří tuto službu přijímají, při obřadu poklekají k modlitbě.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak předstupují jednotlivě před biskupa a přijímají symboly své služby: misku na hostie 
a kalich. Tyto nádoby poukazují na oběť Kristovu i na oběť spojenou se službou akolyty. 
Poukazují však i na Tělo a Krev Páně, která posiluje jak rozdavatele, tak přijímajícího. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Posilující aspekt Těla Kristova se projevuje 
i v setkávání bratří a sester. Jirkovi přišli po- 
přát k přijetí služby jak jeho přátelé, tak mnozí 
farníci. Přáli mu i k jeho třicátým narozeninám. 
Ve stejném věku začal své veřejné působení 
i Ježíš. Vyprošujme novému akolytovi, aby  
v následování Ježíše vytrval.    
      Popřát Jirkovi přišel i Pavel Honetschläger, 
který slouží jako akolyta již dlouhá léta. Jirku 
teď zaučuje do různých praktických dovedností.    
      Příjemné posezení u stolu na faře znovu 
připomnělo, jak je nezbytné takovéto setkání pro 
pravdivé prožívání setkání u stolu Páně v kostele. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V neděli 27.3. sloužil mši svatou a Soběnově. Tato výměna jistě přispěla  
a kázal v Kaplici velešínský k živějšímu prožívání postní doby. 
administrátor P. Martin Bětuňák.         P. Pavel obdivoval  
Asistoval mu (poprvé ve funkci v Martinových farnostech 
akolyty) také Jirka. Pater Martin množství dětí, mladých lidí 
sloužil i v Omleničce a Dolním a rodin. P. Martin zase obdivoval  
Dvořišti. P. Pavel měl zase krásu našich chrámů – zvláště 
bohoslužby v Martinových far-  kostela v Dolním Dvořišti. 
nostech - ve Velešíně, Besednici 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Putování kolem kapliček připomínajících sedm bolestí Panny Marie patří již k tradičním postním 
pobožnostem v našich farnostech. Letos jsme se nás sešlo v neděli 20.3. v kostele sv. Ondřeje  
v Rychnově n.M. asi dvanáct. Po úvodní modlitbě a zpěvu jsme se dali na cestu, při níž jsme  
duchovně doprovázeli Pannu Marii na jejích životních etapách, které se tak podobají i našim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matka je především žena, která dává život i za cenu vlastní bolesti. Matka stojí ve službě života. 
Mateřství se nutně spojuje s bolestí. Není žádnou matkou ta, která nikdy netrpěla. To je obsahem 
prvního zastavení připomínající obětování Ježíše v chrámě a předpověď Simeonovu. Už 
v dětství dítěte se učí matka své dítě ztrácet – není její. Tak to připomíná druhé zastavení – dítě 
musí dos-pět a jít svou vlastní cestou. To platí i pro všechny vztahy – je třeba zachovat druhému 
svobodu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bolestivé je také pro každou matku vidět své dítě jít po cestě křížové, v starostech a trápeních. 
Je třeba trpící děti i bližní vytrvale zpovzdálí ale s láskou doprovázet a posilovat. Být jim 
nablízku a povzbuzovat je, aby neztratili odhodlání, ale přes všechny překážky dokončili 
dobré dílo, které započali. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stát pod křížem našich blízkých, být u jejich bolestného 
lůžka – to je výzva Matky Boží pod křížem k nám. To se již 
blížíme ke Svatému Kameni. Nejbolestivější jsou poslední 
zastavení: Maria drží svého mrtvého syna v náručí a pak ho 
doprovází ke hrobu. Snažíme se myslet na všechny rodiče 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oplakávající své děti. Ale i na ty, jejichž plány se zhroutili a nyní 
drží ve svých rukou nezdary svého života. V chrámu spjatém 
s Pannou Marií si uvědomujeme, že nás v každé životní situaci 
drží ve své náruči také Panna Maria, která zosobňuje církev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Něžná náruč P. Marie i církve může zmírnit jakýkoliv smutek a vlít život tam, kde se ztratil. 
Sníh kolem kostela nám připomněl i název chrámu: Panny Marie Sněžné. A mne napadá: sníh 
s něhou přikrývá to, co se zdá zatím bez života, ale probudí se k životu novému. Tak i my při- 
kryti něhou P. Marie odcházíme v naději, že naše smutky se promění v radost.        pš 
 



 O prvních pátcích v měsíci se nyní konají 
 v Kaplici od 14 do 18 h tiché adorace před 
 vystavenou Nejsvětější svátostí. Je to pří- 
 ležitost v tichu naslouchat Pánu, rozjímat, 
 v klidu se modlit. V určených hodinách 
 je zde vždy někdo, kdo má službu, aby kostel 
 nezůstal bez dozoru (napsat do seznamu 
 služeb se můžete v sakristii). Ale může sem 
 (do kostela Sv. Floriána) kdokoliv a kdykoliv. 
 Využijte tuto příležitost k zklidnění duše 
 a načerpání nových sil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O čtvrté neděli postní – 3. dubna 
sehrály v Malontech děti účastní 
cí se hodin náboženství krátkou 
scénku k úkonu kajícnosti. 
Vystoupily se svými kresbami 
znázorňujícími některé obvyklé 
hříchy, k nimž měly krátký 
komentář. Zamyšlení se týkalo 
lenosti, hádek, neposlušnosti a 
zloby. To jsou jistě oblasti, 
v nichž máme všichni někdy  
problémy a uděláme moc dobře 
když se nad nimi zamyslíme. 
 Díky dětem i 
katechetce 
Růžence za hezký nápad. 
 
 
 
 
 

k obrázku vpravo – Postní výzdoba našich kostelů s pomocí 
větviček s trny se stala tradicí. Trní nám připomíná naše 
špatné vlastnosti, jimiž zraňujeme druhé i Pána. 



PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤANŮ 
 

Na světě jsou stále pronásledováni k řesťané. Myslete na n ě v modlitb ě a udělejte pro n ě 
alespo ň to, že pošlete dopis s protestem proti jejich uv ěznění a s žádostí o propušt ění. 
Pokud koresponden ční lístek není vložen do tohoto časopisu, vyzvedn ěte si jej 
v kostele. 

 

 Maroko - Neúm ěrné tresty pro jednoho k řesťana  
Jamaa Ait Bakrim je už pět let vězněn. Tento marocký křesťan byl 28. 
prosince 2007 odsouzen jedním soudcem v Agadiru k 1 5 letům 
vězení. Tak tvrdý trest nemá vůbec vztah k jeho provinění. Nyní je v 
ústředním marockém vězení v Kenitra, největším vězení v zemi. 
 

Proč tak tvrdý trest?  
Jamaa opakovaně marně požadoval po marockých ú řednících 
odstranění dvou sloupů ze svého pozemku. A jelikož se odezvy 

nedočkal ani po osobní návštěvě úřadů, odstranil sloupy sám. Tento údajný protiprávní čin vedl 
spravedlnost k jeho zatčení. Byl obžalován nejen z poškození věci, ale především z konverze 
od islámu. Trest 15 let vězení není vůbec ve vztahu k vině. Soud jednoznačně použil záminku 
„poškození věci” k potrestání odpadnutí od islámu. 
Není to ale poprvé, co byl Jamaa kv ůli konverzi uvězněn; o tom svědčí jeho životní příběh. 
 

Evangelium – rozhodující poselství  
Když Jamaa dokončil studia politologie, vycestoval počátkem roku 1999 do Evropy. Chtěl tam 
také poznat křesťanství. Rozený muslim byl evangeliem očarován a konvertoval. V roce 1993 
zažádal v Holandsku o azyl, protože věděl, že ve své vlasti musí po čítat s pronásledováním. 
Azyloví úředníci v Holandsku ale jeho žádost zamítli. Nezbylo  mu nic jiného, než se vrátit do 
vlasti. Jeho rodina zpočátku doufala, že syn brzo svou změnu víry odvolá. Protože však své 
rozhodnutí nezměnil a zůstal Kristu věrný, musel jít v roce 1994 poprvé do v ězení na sedm 
měsíců. Rok nato jej ú ředníci poslali na měsíc do psychiatrické léčebny, přestože byl zdráv. Za 
další dva roky byl znovu uvězněn a strávil rok za m řížemi.  
 

Odpadlíci se musí obávat o sv ůj život  
Odpadnutí od islámu vede v Iránu ke smrti. Soud shl edal 
zatčené pastory Behrouz Sadegh Khan Jani a Yousef 
Nadarkhani vinnými a oba odsoudil k trestu smrti.  
16. listopadu 2010 byl odsouzen pastor Behrouz Sade gh 
Khan Jani k trestu smrti. Byl obvin ěn z odpadlictví a držen 
ve vězení ve městě Shiraz. Jeho sestra, Shirin Khan Jani 
řekla v rozhovoru s íránskou exilovou organizací pro  
lidská práva Dům lidských práv v Íránu (Rahana), že její 

bratr byl mučen a orgány bezpečnostní služby Íránu s ním zachází velmi špatn ě. Pastor je od 
11. ledna 2010 ve vazbě. Není mu povolen žádný    
 kontakt s vnějším světem. Jani Khan byl také v  úzkém kontaktu s pastore m Nadarkhani 
Yousef a na konci loňského roku byl zatčen ve městě Rašt.a rovněž odsouzen k trestu smrti. 
Mluvil veřejně o své křesťanské víře a protestoval proti na řízení vlády. Jako odpadlík rovněž 
čelí trestu smrti. 



Oznámení 
 
 

����  SBÍRKA NA TV NOE se uskuteční v neděli 1.5.2011 při bohoslužbách 
 

����  KURZ PRO HLAVNÍ VEDOUCÍ TÁBOR Ů se uskuteční 3.-5.6. v Praze. Bližší 
informace u P. Pavla. 
 

����  FARNÍ DOVOLENÁ 18.- 24.7. SV.JAN POD SKALOU, KARLŠTEJN , PRAHA  

Římskokatolická farnost Kaplice pořádá pro všechny zájemce „Farní dovolenou“ pro všechny 
věkové kategorie a to v termínu od 18. do 24.7.2011. Tentokrát bychom byli ubytováni 
v bývalém klášteře ve Svatém Janu pod Skalou u Berouna (nyní církevní škola a internát). 
Navštívili bychom hrady v okolí: Karlštejn, Křivoklát, Tetín, dále Koněpruské jeskyně, lomy 
„Malou a Velkou Ameriku“ a další přírodní krásy a zajímavosti. V závěru – v pátek 22.7. 
bychom se přesunuli do Prahy na víkend, kde bychom navštívili zajímavá místa (hrad, 
Anežský klášter, divadlo, koncert, ZOO, plavbu lodí po Vltavě,…apod.) dle domluvy. V 
Praze budeme ubytováni u sester dominikánek. Návrat v neděli 24.7. Doprava os. auty. Cena 
ubytování 200-300,- Kč/ noc. Vhodné i pro rodiny s dětmi. Bližší informace u P. Pavla 
(732 872 662) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

����  NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NAŠÍ FARNOSTI ( www.farnostkaplice.cz) 
najdete také týdenní rozpis bohoslužeb s úmysly mší sv. a další nejaktuálnější informace. 
 

����  ARCIBISKUP DUKA NA RADIOŽURNÁLU – každou neděli od  8.20h 
 

Kvíz 
 

 

Správné odpovědi z minulého čísla: 
 
 

1c  (jedná se o město) 2c   3d (viz Gal 5,22)  4b   5a   6c  7a 
 



Humor   
 
☺ Přítel byl tuhle na velikonoční mši v kostele. Když odcházel, zastavil ho u dveří kněz a 
povídá: 
  "Měl byste se přidat k armádě Páně." 
  "Ale já už v armádě Páně jsem!" 
  "Jo? A jak je možné, že vás vídám jen o vánocích a o velikonocích?" 
  "Já jsem totiž v tajné službě." 
 
☺ Katecheta připomíná dětem, že by se měly snažit udělat každý den něco dobrého. “Udělal 
jsi včera něco dobrého?” zeptal se Péti. “Byl jsem celý den u tety.” “Ale to snad ještě není 
dobrý skutek,” namítá katecheta. “Je,” brání se Péťa. “Když jsem odcházel, byla velmi 
šťastná.” 
 
☺ Co všechno může zaznít při bohoslužbě: 
…sedí po krabici Otce… 
…ty jediný jsi sprchovaný… 
…trpěl pod polským pirátem (event. pod koňským pirátem)… 
…i proto, šrotovnice naše (rozuměj – i protož, orodovnice naše)… 
 
I některé písně mohou doznat zajímavých změn – např. oblíbená cyrilometodějská: 
…Cyril a Metod kázali nám z pásu, 
ochranu škytli v církve svaté mlůně (co je to mlůna, mami?), 
učili národ z natí ctnosti k rasu… 
V originále: …Cyril a Metod kázali nám spásu, 
ochranu skytli v církve svatém lůně, 
učili národ znáti ctnosti krásu… 
Nebo se při křížové cestě dozvíme, že Pán Ježíš zemřel 
„i za tajné hříchy oblíbených hrobů“  – rozuměj obílených… 

 
☺ "Tak jaká byla zkouška?" "Velice nábožná." "Jak to, nábožná?" "No, profesor v černém, já 
v černém, profesor položil otázku, já se pokřižoval, za chvili jsem odpověděl a on se 
pokřižoval." 
 
☺ Přišel jednou bojovník Islámského džíhádu k nebeské bráně. 
Vyhlédl svatý Petr a řekl: 
– Počkej, ale ty sem nesmíš, tebe sem nepustíme. 
– Já dovnitř nechci, ale vy máte pět minut na to, abyste vypadli ven.  
 
 



Z farní matriky:    

 

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 

 
 
 

 

Poezie:  

 
 

 
TOTO MÉ POZNÁNÍ            Josef Javora 
 

Když už si myslím 
že jsem čistý 
a nadnáším se 
jako mráček 
selžu … 
 
Nestojíš o pyšného 
Milejší je ti 
nejistý ale 
putující 
k naději … 
 
Toto poznání je 
hlubinou štěstí 
Ačkoli hříšný 
zůstávám 
v lásce 

 
 
 

 
Kaplice: 

 Blansko: 

Křty: Poh řby: Poh řby:  

12.3. Nela Novotná 19.3. Rudolf Kouba 22.3. Marie Šiklová 

         Simona Launová   

         Daniel Launa   

Rožmitál n.Š.:   

Křty:   

 2.4. Gita Tetourová   



 
 
 
 

                                i prodejna v Kaplici informuje 
 

        Henri J.M.Nouwen:  JÍT S JEŽÍŠEM   
 

 Tato kniha meditací nám vykládá jednotlivá zastavení křížové cesty na příkladech 
utrpení těch nejubožejších. Političtí vězni, opuštěné děti, matky oplakávající své zabité syny, 
čtyři zavražděné služebnice církve…. Těmito působivými obrazy dává autor tradičním 
zastavením křížové cesty nový smysl, který nepochybně přivede každého čtenáře k hlubšímu 
zamyšlení nad podobami utrpení v lidském  životě. 
 

         Jim Bishop:  DEN, KDY ZEMŘEL KRISTUS 
 

 Kniha vynikajícího amerického publicisty pojednává o nejdramatičtějším dnu 
v dějinách, o dnu kdy zemřel Ježíš Nazaretský. Tento den zplodil lásku i zatvrzelost a ovlivnil 
životy milionů lidí. 
 

        Viliam Judák: POSTNÍ A VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ 
 

 Stránky této knížky nás mohou vést k tomu, abychom se učili Ježíšově nezištné lásce. 
Můžeme zde upevnit svou víru v to, že on skutečně vstal a předešel nás do Života, a znovu 
s ním prožít jeho strastiplnou cestu, kterou nám získal spásu. 
 

        Anselm Grün: TAJEMSTVÍ VELIKONOČNÍ RADOSTI 
 

 Jak máme Velikonoce slavit a vychutnat svou radost? Známý autor předkládá úvod 
do velikonočního tajemství. Naznačuje svět symbolů tohoto svátku i jeho fascinující postavy 
s padesáti impulsy a návrhy jak utvářet svůj všední den ve světle Velikonoc. 
 

 
Pro děti  
 

       VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH 
 

Brožurka o slavení velikonočních svátků s obrázky a krátkými příběhy.            Kč 35,- 
 

 L Rocková:  MODLITBA OTČE NÁŠ A DESATERO – BOŽÍ SLOVO PRO NEJMENŠÍ 
 

Modlitba Otče náš a Desatero jsou srdcem křesťanské víry. Z této knížky se je snadno naučíte 
a dobře je pochopíte.    

 

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, obrázky a přívěšky.        
M. Mazancová  

 



INFORMACE 
 

 

Pro všechny farnosti 
 

 

��� VYBRANÉ ÚDAJE Z POSTNÍHO A VELIKONO ČNÍHO PROGRAMU:  
 

farnost křížové cesty zpovídání velik. večeře vigilie 
Kaplice út a ne 18h st 14.4. 16-17.30h čt 21.4. v 19.30 so 23.4. ve 20.30 
Malonty út v 17h so  9.4. 15.30-17.30 út 19.4. v 17h so 23.4. v 18h 
Omlenice pá 22.4. v 10h čt  14.4. 17-19h ne 17.4. v 19.30  
Rožmitál n.Š. ne 17.4. v 17h so  9.4. v 18h so 16.4. v 19.15  
Dol. Dvořiště pá 22.4. v 17h po 18.4. 17-18h po 18.4. v 18h  
Rychnov n.M. pá v 15h ne 17.4. 14-15h -  „  -  
Blansko pá 22.4. v 17h ne 10.4. 18-19h st 20.4. v 18h  

 
 

��� STŘÍTĚŽ – SVĚCENÍ KAPLI ČKY – ne 8.5. 15h . Všichni zájemci zváni. Pokud 
máte zájem o dopravu – přihlaste se u P. Pavla. 
 

��� PRACHATICE – NÁRODNÍ POU Ť K OSLAV Ě SV. J.N.NEUMANNA-200. 
výročí narození se koná v sobotu 18.6. za účasti většiny našich biskupů. Přihlašujte se, 
prosím, v sakristii. Dle zájmu objednáme autobus, jinak se dopravíme auty. 
 

Blansko 
 

��� NEDĚLE 1.5. POUTNÍ SLAVNOST SV. JIŘÍ 
Program:    11h - mše sv.  pak možnost oběda na faře v Blansku (je třeba se přihlásit)  
  pak možnost odpočinku a procházky (naproti poutníkům z Kaplice) 
 14.30 odchod poutníků z Kaplice (od mostu v parku) do Blanska a pak ke  
  kapličce 
 17h – pásmo hudby a poezie v kostele, pak odvoz (dle zájmu) nebo  
  odchod do Kaplice. 
Kostel bude celé odpoledne otevřen. Připraveno bude občerstvení. Srdečně Vás zveme. 
 

��� MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou konat ve čtvrtek od 17h v kostele. 

Cetviny 
 

��� MÁJOVÁ POBOŽNOST se zde bude konat 15. a 29.5. od 14.30. Pak vycházka. 
 

Kaplice 
 

��� VEČER VELIKONO ČNÍ HUDBY A POEZIE se bude konat v malém kostele ve 
středu 27.4. od 18h. Pak následuje ještě posezení na faře. 
 

��� VEČER MARIÁNSKÉ HUDBY A POEZIE se bude konat v malém kostele ve středu 
25.5. od 18h. Pak následuje ještě posezení na faře. 
 

��� NE 1.5. FARNÍ VYCHÁZKA DO BLANSKA – sraz ve 14.30 v parku u mostu odkud 
se vydáme pěšky do Blanska. Tam bude připraveno občerstvení a další program – viz Blansko 
– poutní slavnost. 
 

��� POUTNÍ SLAVNOST SV.  FLORIÁNA  oslavíme v neděli 8.5. od 9.30 v kostele Sv. 
Floriána. 
 



LITURGICK› KALEND¡ÿ 
 

DUBEN 2011 

NEDĚLE 17.4. KVĚTNÁ NEDĚLE žaltář 2.t 

Čtvrtek 21.4. Zelený čtvrtek – památka poslední večeře Páně  

Pátek 22.4. Velký pátek – památka Kristova utrpení a smrti  

Sobota 23.4. Bílá sobota – den, kdy Kristovo tělo leželo v hrobě  

NEDĚLE 24.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁN Ě  

Po - Ne  velikonoční týden  

KVĚTEN 2011 

NEDĚLE   1.5. 2. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ-Božího milosrdenství žaltář 2.t. 

Pondělí   2.5. Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve památka 

Úterý   3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů svátek 

NEDĚLE   8.5. 3. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ žaltář 3.t. 

Sobota 14.5. Sv. Matěje, apoštola svátek 

NEDĚLE 15.5. 4. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ žaltář 4.t 
 
 

��� EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA V KV ĚTNU bude ve čtvrtek 5. od 19h 
v evangelické Arše.  
 

��� FILM BAKHITA –  tento film vypráví pozoruhodný příběh malé africké holčičky 
prodané do otroctví, ze které se posléze stane sv. Josefína Bakhita – první světice černé  
Afriky. Promítneme na faře ve středu 11. a 18.5. (jsou to dva díly) od 18h. O filmu se 
pochvalně vyjádřil i současný papež a také nekřesťanská kritika. 
 

��� VEČER MARIÁNSKÉ HUDBY A POEZIE se bude konat v malém kostele ve středu 
25.5. od 18h. Pak následuje ještě posezení na faře. 
 

Malonty 
 

��� MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou konat v úterý od 17h v kostele. 
 

��� VEČER POEZIE A HUDBY  s mariánskou tématikou se bude konat v úterý 10.5. od 
17h v kostele 
 

Omlenice 
 

��� MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou konat ve čtvrtek od 18h v kostele. 
 

��� VEČER POEZIE A HUDBY  s mariánskou tématikou se bude konat ve čtvrtek 19.5. 
od 18h v kostele 
 

��� POUTNÍ MŠE SV. S RODÁKY se bude konat v neděli 22.5. od 11h 
 

��� MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou konat v úterý od 17h v kostele. 

 



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 teď ST 4.5.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: 19.4. a 3.5. 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  28.4. ; 5.a 19.5. 

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   12.5. 

18h  
let.čas 

17h  
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá nyní:  
10.a 24.4.  

11.15 Setkání ve společenství-1x měsíč. 
- v pondělí  - v sakristii kostela,   9.5. 18h  

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

1x za 14 dní 
mše svatá nyní: 
 20.3.a 3.+17.4. 11.15 

Setkání v 18h:  
Pondělí:  23.4.  1. SO v měsíci: mše v 17h nyní: 7.5. 

 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: 16.4. 

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 :  
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Úmysly apoštolátu 

modlitbymodlitbymodlitbymodlitby    
 

                           na měsíc duben 2011 
 

Úmysl všeobecný:   Aby církev věrohodným hlásáním 
evangelia předkládala dnešním lidem důvody ve prospěch 
života a naděje. 
 

Úmysl misijní: Aby misionáři hlásáním evangelia a 
svědectvím života přinášeli Krista všem, kdo jej ještě 
neznají. 
 

Úmysl národní:   Aby nezrušitelné duchovní znamení, které svátost křtu dává 
pokřtěnému, nás neustále posilovalo v úkolu vydávat svědectví našemu Spasiteli. 
 

Úmysly farní:  Pomoz nám, Pane, prožít Velikonoce v duchovní soustředěnosti na 
Tebe a hloubce nitra s Tebou projít utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním.  
 
 

� Požehnej, Pane, naše slavení Velikonoc, ať osloví nás i všechny účastníky 
bohoslužeb a prohloubí naši víru, naději a lásku 
 

� Prosíme za všechny dospělé, kteří byli v našich chrámech pokřtěni, ať ve víře a 
následování Krista vytrvají 
 

� Naplň nás, Pane, radostí z víry a moudrostí, ať je naše svědectví o Tobě 
přesvědčivé 
 

� Prosíme za pomoc pro všechny země, které postihla nějaká katastrofa i pro ty 
země, kde dochází k nepokojům, pomoz ke spravedlivému vyřešení všech problémů 
 

� Svěřujeme Ti děti v našich farnostech, zvláště ty, které navštěvují hodiny 
náboženství, přitáhni je blíž k sobě a také na bohoslužby 
 

� Požehnej, Pane, pastorační práci P. Pavla, katechetek Štěpánky a Růženky 

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

� Prosíme za politiky v naší zemi, dej jim moudrost a odvahu k prosazování 
spravedlnosti a dobra 

 

� 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 prodejna Farní prodejna Farní prodejna Farní prodejna doporučuje a doporučuje a doporučuje a doporučuje a nabízí:nabízí:nabízí:nabízí:    
 

Francis Mac Nutt ve své knize rozlišuje čtyři oblasti 
uzdravení Boží mocí. Je to p ředevším odpuštění 
hříchů, dále tzv. vnitřní uzdravení (uzdravení emocí), 
fyzické uzdravení a osvobození od zlého. Všechny 
čtyři oblasti ovšem vidí ve vzájemných souvislostech. 
Za jeho výkladem stojí zkušenost mnoha desetiletí 
této služby v mezinárodním měřítku a léta spolupráce 
a konzultací s dalšími lidmi, kte ří v církvi slouží 
modlitbou za uzdravení. Nevyhýbá se ani úskalím 
služby uzdravování a běžným předsudkům vůči ní, Pro 
povzbuzení čtenářů přináší i řadu nedávných 
svědectví o působení Boží moci prostřednictvím 
modlitby obyčejných lidí. Jde zřejmě o dosud 
nejsolidnější knihu, která se zabývá tématem modlitby 
za uzdravení z pohledu 
katolické nauky a 

pastorační praxe. 
 
Autoři knihy Závislosti srdce nabízejí praktický návod, 
jak se osvobodit od vztahů nezdravé závislosti na 
druhém člověku. V první části knihy přinášejí hlubší 
vhled do problematiky spoluzávislosti a teoretické 
zdůvodnění své terapeutické metody. Řadou příkladů 
z konkrétní praxe nejprve vysvětlují, co jsou a jak  
vznikají tyto „závislosti srdce", popisují dynamiku  
jejich rozvoje a ničivé účinky. V další části knihy 
předkládají návod, jakým způsobem se lze od  
nezdravých vztahů osvobodit. Autoři vycházejí ze 
zkušeností s léčbou alkoholiků a jejich rodinných 
příslušníků. Jejich poznatky jsou výsledkem mnohaleté 
praxe v terapii vztahových závislostí, Cenná je i 
skutečnost, že pracují s k řesťanským poselstvím, aniž by složitou problematiku po uze 
spiritualizovali. 

 

Kniha přináší známé i měně známé příběhy 
Starého a Nového zákona, jejichž podání je 
přizpůsobeno dětskému čtenáři. Za každým 
vyprávěním následuje dvoustrana 
nejrozmanitějších hlavolamů, od křížovek a 
přesmyček, po doplňovačky či skládačky, které 
nenásilnou formou přimějí dítě s přečteným 
textem dále pracovat a uvažovat o něm. Svá 
řešení si může malý badatel porovnat se 
správnými výsledky, které uzavírají oddíl 
starozákonních, resp. novozákonních textů. Na 
konci knihy je uveden seznam p říběhů s odkazy  
 na příslušná místa v Bibli. Nechybí ani závěrečný 
kviz. 


