
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Přátelé! 
Měsíc říjen začíná krásnými svátky sv. Terezičky a Andělů strážných. Obě 

připomínky nás učí dětské důvěře v Boha. Žijeme pod ochranou andělů. Možná si to 
ani neuvědomujeme, ale andělů kolem nás je spousta. A nejen těch nebeských. Každý 
máme kolem sebe lidi, kteří jsou doslova našimi anděly. Pečují o nás a mají nás rádi. 
Dva andělé se na nás dívají i ze stránek tohoto časopisu, vítají nás i u vchodu do 
kostela v Kaplici, a skrze ně na nás hledí i další andělé. Moc děkuji malé Vanesce a 
paní Peroutové, která vede výtvarný kroužek na 
faře. Kéž by se ho účastnilo více dětí.  

Andělská připomínka nás také inspiruje 
k tomu, abychom se i my snažili stát anděly – 
služebníky a ochránci druhých. 

Podzim je tradičně spojen s myšlenkou 
stáří. Měli bychom si uvědomit, co pro své starší 
bratry a sestry můžeme udělat, abychom je 
povzbudili a potěšili. 

A ještě jednu myšlenku podzim nese: 
myšlenku úrody, jaká je úroda našeho života? Zač 
můžeme děkovat a co naopak ještě zlepšit? 

Blíží se také slavnost Výročí Posvěcení 
našich chrámů a ta nás zase vede k otázce, co 
v našich chrámech vylepšit a zkrášlit? 

Přeji Vám hodně radosti ze služby Pánu, 
který nás s láskou povolal a očekává, zda se bude 
moci těšit z dobrých plodů našeho života. 

                                                                                                                                 P. PavelP. PavelP. PavelP. Pavel      
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK A ZA ĆÁTEK M ĚSÍCE ŘÍJNA 

 

Na začátku školního roku si uvědomujeme, že i my jsme žáci – učedníci - 
Kristovi a že se musíme náležitě vzdělávat. K tomu nám mohou pomoci knihy z naší farní 
knihovny. Abychom tyto knihy snadněji dostali k Vám, budeme se snažit vybírat a doporučovat 
určité knihy podle období a nabízet je v kostelích. Bylo by dobře, kdyby se našel v každém 
kostele někdo, kdo by knihy ode mě převzal a pak zapsal jméno půjčujícího. Podobné by to 
bylo i s knihami na prodej. 
 

1. budu se snažit udělat si čas na duchovní četbu a půjčím si (nebo i koupím) knihu 
 

O Farním dnu jsme slyšeli přednášku a svědectví o hnutí v naší církvi, které se 
jmenuje Fokoláre. I v tomto čísle se budete moci o něm něco dočíst. Je dobře zajímat se o 
nové duchovní proudy v církvi – tedy dělat vše pro to aby se církev neustále obnovovala. 
Můžeme se o nich dočíst v časopisech, na internetu, příp. se zkontaktovat přímo s lidmi 
z těchto hnutí. I článek o Fokoláre nám k tomu může napomoci. Není to i výzva pro mě? 

Zkusme popřemýšlet o tom, co by se v církvi mělo změnit. 
 

2. zamyslím se, zda bych se neměl zajímat o nové proudy a hnutí v církvi a nad její obnovou 
 

Měsíc říjen je měsícem zaměřeným na modlitbu růžence. Je dobré snažit se tuto 
modlitbu prohloubit a dát důraz na její rozjímavý charakter. Texty, které k tomu napomohou, 
najdeme i v tomto časopise - zvl. v příloze. Další nejdeme v knihovně. V našich farnostech 
také konáme růžencové pobožnosti se zpěvy, a zvláště zveme na 15h do Cetvin v neděli 16. a 
30.10., kde bude růžencová pobožnost s loretánskými litaniemi. 
 

3. zúčastním se růžencové pobožnosti, budu se snažit o hlubší a častější modlitbu růžence 
 

V evangeliích uplynulých neděl se zdůrazňovala služba věřících. Všichni jsme byli 
povoláni ke službě – Bohu i bližním. A všichni můžeme zakusit, že Bůh slouží nám – je naším 
tvůrcem, pomáhá nám, zbavuje nás zla. Boží služba nás vede k odpovědi. Nikdo však není 
k ničemu nucen, služba totiž musí vycházet z láskyplného dobrovolného rozhodnutí. Ale ten, 
kdo se pro ni rozhodne, zakusí pocit štěstí: že smí být užitečný, že může něco dělat pro někoho 
a že mu to přináší radost. I v našich farnostech potřebujeme služebníky a proto v tomto čísle 
uveřejňujeme článek o službě a také konkrétní náměty o tom jak se zapojit. 

 

4. zamyslím se jak bych mohl být ve farnosti užitečný a jakou službu bych mohl převzít 
 

V některých našich farnostech se objevily papírové schránky, do nichž je možné 
vhazovat lístky s připomínkami a návrhy pro farní život, či pro kněze, např. ke kázání apod. 
Také sem můžete vhazovat návrhy modliteb pro bohoslužby i pro farní časopis, nebo psané 
příspěvky do Farního listu. Využijte tuto možnost k ovlivnění života ve farnosti. 

 

5. budu se snažit  projevit svůj názor (návrh, připomínku) – třeba přes schránku na podněty 
 

 
P. Pavel  

 



 
 
 
 

 
Tak tento obrázek  
představuje jedno 
špatné pojetí církve, 
v níž všechny 
služby obstarávají 
duchovní osoby. 
Prvním tahounem je 
biskup, pak farář a 
vzadu pomáhají 

řeholnice a všichni ostatní se jen vezou případně se modlí.  
Má-li být naše farnost opravdovou rodinou, musí být v ní rozděleny (podobně 

jako v rodině) určité úkoly a služby. Bylo by vynikající, kdyby každý farník měl 
nějakou, třeba jen malinkou službičku ve farnosti. Čím více lidí bude zapojeno, tím 
více budeme organismem a každý se bude cítit uplatněn. 
 

Pokud se tedy chcete zapojit zde je několik možností: 
- třídění šatstva  ve farním šatníku (stačí 1x za měsíc) 
- praní (na faře v automat. pračce) sociálně slabým (asi 2x za měsíc) 
- příprava přímluv na nedělní mši sv. 
- návštěvy nemocných a starších 
- pomoc sociálně slabým rodinám 
- zajišťování nahrávek mší sv. 
- psaní výtahů z článků o pronásledovaných křesťanech či jiných lidech z časopisu  
  „Křesťané lidem v nouzi“ pro farní časopis, na jejichž základě se pak připraví i   
  korespondenční lístek s protestem příslušné vládě 
- sledování určitých 
časopisů a upozorňování 
na zajímavé články (např. 
časopis Centra  
  pro rodinný život) 
 

Pokud se něčeho z těchto 
možností bude chtít 
zapojit spojte se se mnou. 
 Ještě moc děkuji těm, 
kteří se již nějak ve 
farnosti zapojili. Pán ať 
vám odplatí! 
                      P. Pavel 
 



          
Tento text o službě v církvi je zkušeností 
jednoho společenství křesťanů:  
Vycházíme z epištoly Římanům 12,1-8. 
Jsme přesvědčeni, že církev stojí na čtyřech 
pilířích laické služby. Stále znovu 
vyučujeme tyto základní pravdy, aby v 
srdcích našich členů hluboce zakořenily.  
 
První pilíř: Každý křesťan je služebník 
Ne každý křesťan je pastýř, nicméně každý 
věřící je povolán ke službě. Bůh povolává všechny křesťany, aby sloužili světu a církvi. 
Služba v těle Kristově není otázkou našeho chtění či nechtění. V Boží armádě neslouží 
žádní dobrovolníci - do služby jsme povoláni všichni. 
Být křesťanem znamená být jako Ježíš. Ježíš řekl: „Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si 
dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé" (Mk 10,45.  

Služba a dávání jsou určující charakteristiky kristovského životního stylu, který 
Bůh očekává od každého věřícího. . ; 
U nás vyučujeme, že každý křesťan je stvořen pro službu (viz Ef 2,10), zachráněn pro 
službu (viz 2 Trn 1,9), povolán do služby (viz l P 2,9-10), obdarován pro službu (viz l P 
4,10), pověřen službou (viz Mt 28,18-20), služba je mu přikázána (viz Mt 20,26-28), má 
být připravován pro službu (viz l K 12,27), je pro službu nezbytný (viz l K 12,27), má ze 
služby vydávat počet a bude podle své služby odměněn (viz Ko 3,23-24). 
 
Druhý pilíř: Každá služba je důležitá 
V těle Kristově nejsou žádní „malí lidé" a žádné „bezvýznamné" služby. Každá služba je 
důležitá. 
„Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. 
 ... Oko nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě!" Ani hlava nemůže říci nohám: „Nepotřebuji 
vás!" A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné. "  1. Korintským 
12,18-22 
Některé služby jsou viditelné, jiné se odehrávají někde v zákulisí, nicméně všechny jsou 
stejně důležité. Na našich měsíčních soustředěních, která slouží přípravě služebníků, 
zdůrazňujeme, že všechny služby jsou důležité, a také je všechny stejně vysoko 
hodnotíme. 
Právě malé služby mívají často největší význam. Nejdůležitější světlo v našem domě není 
velký lustr v jídelně, ale malá noční doutnavka, díky níž si neukopnu palec, když jdu v 
noci na toaletu. Ta doutnavka je maličká, má pro mě ale větší užitek než parádní lustr. 
(Manželka je ovšem toho názoru, že mým nejoblíbenějším světlem je světlo ledničky, 
když ji otevřu.) 
 



Třetí pilíř: Jsme na sobě navzájem závislí  
Nejen že je každá služba důležitá; všechny služby jsou rovněž navzájem propojené. Žádná 
služba není izolovaná od ostatních. Žádná jednotlivá služba totiž nedokáže naplnit 
všechno, k čemu je církev povolána: Jsme na sobě závislí a musíme spolupracovat. Je to 
jako puzzle - aby byl obrázek dokonalý, nesmí chybět jediný dílek. První dílek, kterého si 
povšimnete, je ten, který schází. Pokud jedna část vašeho těla selhává, odrazí se to na 
všech ostatních. Jedním z chybějících článků současné církve je právě toto vědomí 
vzájemné závislosti. Musíme spolupracovat. Naše kultura je v zajetí individualismu a 
nezávislosti. Proto musíme zdůrazňovat biblické pojetí vzájemnosti a provázanosti. 
 

Čtvrtý pilíř: Služba je výrazem mé osobnosti  
K naší osobnosti patří naše duchovní obdarování, srdce, schopnosti, temperament a 
zkušenosti. To vše určuje, jak by měla naše služba vypadat. 
Když Bůh tvořil zvířata, dal každému z nich nějakou zvláštní schopnost. Některá zvířata 
umí rychle běhat, jiná skáčou, jiná plavou, některá si tvoří nory v zemi a jiná létají. Každé 
zvíře má své specifické poslání podle toho, jak ho Bůh stvořil. Totéž platí o lidech. 
Každého z nás Bůh zformoval tak, abychom se věnovali něčemu zcela konkrétnímu. 
Moudré správcovství vlastního života začíná pochopením, kým vlastně jsme. Každý z nás 
je jedinečný a báječně složitý. V každém z nás se spojuje celá řada různých faktorů. 
Rozhodující je, kým vás Bůh stvořil - kým máte být. Z toho, kým jste, plyne, co máte 
dělat. Vaše služba i je určena tím, jak vás Bůh stvořil. Pokud tomu neporozumíte, může to 
vést k tomu, že budete dělat věci, které pro vás Bůh nikdy nezamýšlel a pro které nejste 
stvořeni. Pokud i vaše duchovní dary neodpovídají té roli, kterou v životě hrajete, cítíte j 
se jako čtverhranný kolík v kulaté dírce. Frustruje to jak vás samotné, tak lidi, kteří vás 
obklopují. Jednak to vede k omezeným výsledkům, jednak to znamená obrovskou ztrátu 
obdarování, času i energie. 
Bůh je ve svých záměrech s naším životem konzistentní. Pokud nás obdařil určitými 
vrozenými schopnostmi, povahou, vlohami, duchovními dary a životními zkušenostmi, 
bylo to proto, abychom jich ve svém životě využili! Pokud porozumíme oněm pěti 
základním faktorům (duchovní dary, srdce, schopnosti, osobnost a zkušenosti), můžeme 
odhalit Boží vůli pro naše životy. Objevíme onen jedinečný způsob, kterým máme Bohu 
sloužit právě my a nikdo jiný. Vaše služba přirozeně vyplývá z toho, jak vás Bůh stvořil. 
Bůh vás pro určitou službu formoval od narození. Vlastně vás začal formovat ještě dříve, 
než jste přišli na svět: Žalm 139,16-19 
 

Duchovní dary. Bible jasně učí, že Bůh dává každému věřícímu nějaké duchovní dary, 
aby jimi sloužil (viz l K 12; Ř 8; Ef 4). Nicméně duchovní dary jsou pouze jednou částí 
celkového obrazu. Často se přespříliš zdůrazňují - na úkor jiných neméně důležitých 
faktorů. Od Boha jsou i přirozené vlohy, s nimiž jste se již narodili. Totéž platí i o vašich 
životních zkušenostech či o vrozených povahových rysech. Duchovní dary zjevují Boží 
vůli ohledně vaší služby pouze částečně. 
Ve většině sborů se učí: „Objevte své duchovní dary a pak poznáte, v jaké oblasti máte 
sloužit." Myslím si, že je to přesně opačně: Začněte experimentovat s různými službami a 
pak objevíte, jaké jsou vaše duchovní dary! Dokud nezačnete sloužit, nepoznáte, která 
služba vám „sedne". Můžete si přečíst všechny dostupné knížky o duchovních darech, 
nicméně bez praxe stejné nepoznáte, k čemu jste vlastně obdarováni.   Rick Waren 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ještě dodatek, lidé hlásící se k církvi, k farnosti, k ní patří odstupňovaným 
způsobem. Nejprve se nezávazně přijdou do kostela podívat, pak se stanou 
pravidelnými návštěvníky a pak se stále intenzivněji mohou ve farnosti zapojovat. 
Kam patřím já? A co dělám abych postoupil dále do středu?          pš  
 

 
 
     Benedikt XVI. 
 

 
 

 

"Všeobecná misie zahrnuje všechny, všechno a stále.  Evangelium není výlučným  
majetkem toho, komu se dostalo, ale darem, který je třeba sdílet, a dobrou zprávou, 
kterou je třeba předávat dál. Tento dar a zároveň úkol není svěřen jen některým, ale 
všem pokřtěným, kteří jsou „rod vyvolený … národ svatý, lid patřící Bohu jako 
vlastnictví“ (1 Petr 2, 9), aby hlásal jeho podivuhodná díla.  
Všechny ostatní aktivity jsou součástí misie. Pozornost k evangelizačnímu dílu církve 
a spolupráce na něm se nemůže omezovat jen na některé okamžiky či zvláštní 
příležitosti, ani ji nelze považovat jen za jednu z mnoha pastoračních činností; misijní 
rozměr církve je podstatný, a proto je třeba vést ho stále v patrnosti. Důležité je, aby 
se jednotliví pokřtění i celá církevní společenství v misii angažovala 
nikoli sporadicky a občasně, ale trvale, aby se misie stala formou jejich křesťanského 
života. Samotný Světový den modliteb za misie není jen ojedinělým momentem v 
průběhu roku, ale vzácnou příležitostí zastavit se a uvažovat o tom, zda a jak 
odpovídáme na povolání k misii. Tato odpověď je pro život církve podstatná." 
 



 
 
 
 

 
 
„…Růženec není nějaká zbožná praktika jako 
pozůstatek minulosti, jako modlitba z jiných časů, 
na které vzpomínáme s nostalgií. Je to nesporně 
výmluvné znamení lásky k Ježíši a jeho Matce 
Marii.  
V současném tak neklidném světě nám tato 
modlitba pomáhá postavit Krista do středu, jak to 
dělala svatá Panny, která v nitru rozjímala o 
všem, co On činil a mluvil. Když se modlíme 
růženec znovu ožívají důležité a významné 
okamžiky z dějin spásy. Procházíme různé etapy 
Kristova poslání. Srdce se s Marií soustřeďuje na 
Ježíšova tajemství. Stavíme Krista do středu 
našeho života, naší doby, našich města a rodin, 
skrze kontemplaci a rozjímání o svatých 
tajemstvích radosti, světla, bolesti a slávy. Kéž nám Maria pomáhá přijímat do sebe 
milost, která vyzařuje z těchto tajemství, aby skrze nás mohla „zavlažit“ společnost, 
počínaje každodenními vztahy, očistit ji od tolika negativních sil a otevřít ji Boží novosti. 
 Když se modlíme růženec, nikoliv mechanickým, povrchním, nýbrž autentickým, 
hlubokým způsobem, přináší dokonce mír a smíření. Obsahuje v sobě  obrozující sílu 
v nejsvětějším jménu Ježíš, vzývaném s vírou a láskou uprostřed každého „Zdrávas 
Maria…“ 
 

Z promluvy papeže Benedikta XVI. při májové pobožnosti 3.5.2008 
 
 

KRÁLOVNO POSVÁTNÉHO RŮŽENCE!         z básně Václava Renče 
 
 

Tvé jméno klíč, jenž nebe otevírá, 
tvé jméno píseň z hlubin jásotu, 
tvé jméno květná dlaň, jež slzy stírá, 
tvé jméno chléb, jenž sytí samotu. 
 
Tvé jméno víno, když je bez únavy 
sborová fuga sem tam přenáší 
přes propast radosti a muk a slávy 
z níž vání, volá jméno nejdražší. 
 
 

Tys přikývla, a tělo učiněno; 
tys oděla ses v rubáš pěti ran; 
ty vládneš rájem spolu s ním, o Ženo – 
ty, stále, ty všech souvislostí pláň, 
 
Maria, Miriam, ó míro jasu 
tak nezměrná jak oceány vod, 
kde splývá obzor věčnosti a času 
v jediné ryzí ódě na život. 



Přeji nám všem, abychom ve svém životě prostřednictvím andělů pocítili dotek Boží 
uzdravující lásky.                               MUDr. Milena Voldřichová, Prachatice 

 
 

 
 
 
 

    Před více než sedmi lety jsem byla biřmována. Za svého 
duchovního patrona a ochránce jsem si zvolila archanděla 
Michaela.  
A.Grün v knize Každý má svého anděla píše:.. Odedávna 
platí Michael za anděla, který za nás bojuje. Vítězí nad 
drakem. Je to odvážný bojovník ve věci Boží...Michael je 
anděl, který bdí nad tím, aby v naší duši vládl Bůh, aby naše 
srdce lnulo k Bohu...Michael je anděl plný síly. 
A onu sílu sesílá Bůh každému člověku jako pomoc v jeho 
životním boji… Když se ve svém životě cítím slabá, vědomí, 
že po svém boku mám mocného anděla, ve mně probouzí 
vnitřní sílu. V archandělu Michaelovi se cítím chráněna.  
    A. Grün v této knize píše i o dvou dalších archandělech. 
…Gabriel znamená „má síla je Bůh.“ Archanděl Gabriel 
slibuje Zachariášovi, že jeho žena Alžběta porodí syna. Bude 
se jmenovat Jan, tj.Bůh je milostivý. Gabriel je rovněž 
poslán do Nazareta k panně, Marii…Anděl k ní přistoupil a řekl: „Buď zdráva, milostí 
zahrnutá, Pán s tebou..Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a 
porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího..“   
Lk 1, 28-32   
 …Rafael znamená „Bůh léčí.“ Archanděl Rafael hraje důležitou roli v příběhu o 
Tobiášovi. Zasvěcuje mladého Tobiáše do umění života a milování. Díky Rafaelovým 
pokynům je uzdravena jeho budoucí žena Sára i jeho otec Tobiáš. 
       Před mnoha lety jsme se v noci vraceli se svým budoucím mužem z taneční zábavy. 
Auto řídil náš kamarád. Jel velmi rychle a v ostré zatáčce nezvládl řízení, auto se 
převrátilo na střechu a vletělo mezi dva stromy na kraji lesa. Jako zázrakem se nikomu 
z nás nic vážného nestalo. Dodnes, když si na to vzpomeneme, říkáme: „Stál při nás anděl 
strážný…“  A. Grün  pokračuje:..Anděl člověka provází na všech jeho cestách, střeží ho a 
ochraňuje.  Vstupuje do jeho bezvýchodné situace… 
Anděl je posel Boží, jehož prostřednictvím nám Bůh ukazuje svoji blízkost, předává 
člověku určité poselství anebo člověka doprovází a něco v něm působí…  
 Anděl k nám může přijít skrze určitého člověka, sen nebo skrze naši vlastní duši. Místem, 
kde lze zakusit anděla, je lidské srdce. 
     Každý má svého anděla. Každý člověk potřebuje v domě své duše zvláštní ochranný 
prostor. Tam v jeho nitru přebývají andělé a uvádějí ho do lehkosti bytí a něžné lásky. 
Připínají jeho duši křídla, aby se dovedl oprostit od povrchnosti a aby se nad pouští jeho 
prázdnoty otevřelo nebe. Andělé nám zprostředkují zkušenost, že jsme zvláštním 
způsobem chráněni. Nikdy nejsme sami. Andělé nás provázejí ve všech situacích našeho 
života.        
 
 

 



 

 
         pohledem sv ětitele 
 

 

     O svátku Jména Panny Marie, 
který – slavený v neděli po 
slavnosti Narození Panny Marie 
(8. 9.) – roku 1779 připadl na 12. 
září, byla v Pohoří (na Šumavě) 
vysvěcena prozatímní dřevěná 
kaple, která sloužila až do 
dostavění tamního kostela. Jeden 
z menších mariánských svátků se 
tehdy těšil nemalé oblibě nejen u 
prostých věřících, kteří v ten den 
rádi přistupovali ke svátostem, 
nýbrž i v rodu hrabat Buquoyů,  
majitelů novohradského panství,              Pohoří na dobové kresbě už po dostavbě kostela 
kteří pečovali o duchovní blaho svých poddaných. Roku 1704 nechali ke cti Jména Panny 
Marie zasvětit nový kostelík v lese Lomci na svém panství Libějovice u Vodňan, v naší 
současnosti jedno z oficiálních poutních míst českobudějovické diecéze. Výroční den 
posvěcení dřevěné kaple se pak v Pohoří pravidelně připomínal a mnozí věřící tam ve 
zbožném putování před nástupem dlouhé zimy směřovali své kroky. 
     Dřevěnou kapli v Pohoří vysvětil P. Jan František Kfeller ze Sachsengrün (1724 – 1799), 
českokrumlovský farář s titulem preláta a okrskový vikář českokrumlovského vikariátu. Ve 
svém postavení mohl při určitých úkonech užívat odznaky vyššího duchovenstva, tzv. 
pontifikálie (např. mitru). Po svém příchodu do Českého Krumlova r. 1762 založil a poté pilně 
vedl farní pamětní knihu. Vylíčil v ní i slavnostní události v Pohoří, které tenkrát ještě 
náleželo k arcidiecézi pražské (překlad z němčiny drobně upraven): 

     „Dne 12. září [1779] jsem splnil jeden velmi důležitý, ale také dojemný úkol. Po mnoha 
žádostech a námitkách jakési, ovšem významné výspy duchovní správy, totiž nově osídlené 
osady v pohořských lesích na panství Nové Hrady s 800 dušemi, které musely přes čtyři 
hodiny docházet do farního kostela v Malontech, dostali tamní obyvatelé vlastního 
duchovního správce v osobě P. Jana Steinkelnera jakožto místního kaplana, navrženého 
Jeho Excelencí hrabětem Buquoyem. Dne 11. září srdečně přivítali mne arcibiskupského 
komisaře i vícero dalších přicházejících duchovních. 
     Dne 12. září jsem slavnostním způsobem požehnal základní kámen kaple, která se měla 
vybudovat z kamene a vápna [Pohoří doposud nebylo jako samostatná farní osada plně 
odděleno od domovské farnosti Malonty; titul „kostel“ příslušel pouze tamnímu farnímu 
chrámu – pozn. aut.]. Po krátké promluvě k pohořskému lidu jsem vysvětil ze dřeva 
postavenou kapli a sloužil slavnou pontifikální mši sv. Kázání na počest tohoto aktu po ní 
pronesl benešovský farář P. Šimon Kudler. Pobožnosti pro tento den zakončilo slavné Te 
Deum a slavnostní procesí okolo kaple. 
     Následujícího dne jsem jim požehnal zvon a slavnostnějším obřadem také hřbitov. Po 
obědě mne odtud lidé vyprovázeli, plačíce vděčností. Bože, požehnej jejich dobrému úmyslu, 
který zde nepovstal z ničeho jiného než z horlivé pravé zbožnosti a díky štědrosti 
dobrodinců.“                                                                                              Sp.  



PETR PIŤHA  
 

   

 
 
           Sv. Jan Nepomuk Neumann    VI. část  
 

XII. 
Bylo by možno klást otázku, proč se Neumann tak 
neobyčejně staral o duchovní život sester a proč tolik 
času trávil ve zpovědnici. Domnívám se, že to bylo proto, že poznal, jak zásadně 
důležité je to pro jeho vlastní duchovní život. Zde dostávalo se mu duchovních impul-
sů, zde se setkával s duchovní dimenzí všeho toho kypícího amerického života. Zda 
se oprošťoval od pseudoproblémů, kterými žije mnohý kněz, a bral do ruky těžkou 
matérii hříšného světa a vážil si jí, protože ji viděl ne jako špatnou, ale jako strádající 
a nemocnou. Neumann věděl, že všední věci života nelze ani odmítat ani 
bagatelizovat a jeho pomoc i rady směřovaly nejen k očistě a útěše duše, ale také k 
věcnému o racionálně systematickému řešení pozemské životní situace. Neumannův 
duchovní život se prohluboval v těchto setkáních s hříšníky a milosrdnými sestrami, 
protože v jejich příbězích si uvědomoval Boží lásku, Boží výzvu, potřebu doby. 
Nejednou bylo mu sestoupit až na dno společnosti, jako např. když musil asistovat při 
popravě anebo při návštěvách věznic a chudinských čtvrtí. Neumann poznával květy 
a ovoce zla, znal i jeho kořeny, a to obojí vedlo ho k pramenům spásy. 
 

V obrazu jeho duchovního života nenajdeme žádné nadnesené modlitby, ale 
věcný a oddaný hovor s Bohem. Nenajdeme předtuchy, zázračné prapodivnosti, 
formálně svatouškovské pošilhávání do ráje, jež má být jako velký vklad odměněno 
uznáním i na zemi úctou lidí. Neumann byl duchovní člověk pevně vsazený do své 
doby, společnosti a místního života. Proto ho jako zpovědníka vyhledával arcibiskup 
Kenrick. A proto také Neumann s pádným smyslem pro žert odpověděl bratrovi, který 
mu vzkázal, že měl vidění a že jeho, Neumanna, viděl jako biskupa, často citovanou 
větu: „Vyřiďte dobrému bratrovi, pokud se ještě úplně nezbláznil, ať se pěkně modlí 
za zdraví svého rozumu, aby se doopravdy nezbláznil." 

 

Když se nedlouho poté Neumann dozvěděl, že jeho jméno je uvedeno na 
druhém místě terna, které bylo odesláno do Říma k rozhodnutí o obsazení 
uvolněného stolce ve Filadelfii, učinil všechna potřebná opatření. V úrovní roz-
hodujících představitelů církve použil všeho, co mohl, aby volba nepadla na něho. V 
úrovni zvlněného zájmu žádal, zdálo by se žertem, ale přitom naprosto vážně, aby se 
všichni modlili, aby od jisté americké diecéze Bůh odvrátil veliké hrozící nebezpečí. 
Bůh si však přál, aby Neumann byl biskupem jeho církve.  
 
XIII. Když se jednoho pozdního večera Neumann vrátil do své komůrky, nalezl na 
stole pektorál a prsten, které tam nechal arcibiskup Kenrick. Neumann věděl, co to 
znamená i co znamená být v Americe biskupem. Modlil se celou noc. Veliké události 
jeho života vždy přicházely v tentýž čas roku. Jan Nepomuk byl na své jednačtyřicáté 
narozeniny 28. 3. 1852 vysvěcen. Za své biskupské heslo zvolil téměř 
 
 



výkřik: „Utrpení Kristovo, posiluj mne" a tvarem svého biskupského znaku dal jasně 
najevo, že jeho vztah ke kongregaci není přerušen posláním, kterému se podvoluje 
pouze z poslušnosti papeži. 

 

 

Jeho první setkání s Filadelfií bylo příjem-
né z obou stran. Neumannovi udělalo velkou 
radost, že místo nákladného slavnostního uvítání 
byly mu odevzdány peníze na zřízení školy. A!e 
přes tento dobrý vstup vědě!, že získat autoritu a 
skutečnou přízeň v tomto městě bude obtížné. 
Mluvila proti němu řada skutečností. Nedovedl 
dostatečně anglicky, aby vyhověl požadavkům 
intelektuální elity města, patřil v tomto důležitém 
starousedlém obyvatelstvu, které tvořilo 
hospodářský i politický vrchol amerického státu, 
mezi přistěhovalce. Odstup, který tyto vrstvy, a to i 
mezi katolíky, vůči němu měly, se spíše 
prohloubil, když se stále více prosazovala 
Neumanova lidovost a smysl pro sociálně slabé. Filadelfská buržoazie sice neútočila, 
ale chladně přihlížela k potížím, s nimiž se biskup potýkal např. při stavbě katedrály. 
Bylo ostatně zjevné, že biskup je divně zamlklý při návštěvách bohatých domů, a 
všeobecně se vědělo, že jeho radostná vlídnost a družnost rozkvétají v domech 
chudiny. Na ostré hranici sociálního postavení rozhodl se biskup patřit mezi párije. 
Jistě právem vypravují životopisci, že Neumannovi bohatá Filadelfie nikdy neod-
pustila, že si neponechal darovaný sváteční kabát, ale daroval ho obratem nějakému 
chudákovi a dál chodil ve svém ošuntělém zimníčku. Bylo to považováno za 
odmítnutí pozvání do vyšší společnosti. 

Ve svém biskupském působení postupoval 
Neumann podle zkušeností z farní 
pastorace. Na přední místo klade vizitace. 
Každý rok navštívil více než polovinu 
farností obrovské diecéze a nepřipustil, aby 
některá farnost svého biskupa neviděla déle 
než dva roky. Byl přitom ochoten jet celý 
den, aby udělil biřmování jedinému dítěti. 
Jeho filadelfským spolupracovníkům se to 
jevilo jako přehnané. Na druhé místo kladl 
opět zájem o školy a během devíti let svého 
působení vytvořil síť více než sta školských 
ústavů. Staral se rovněž o přípravu kněží a 

dosáhl oprávnění udělovat doktorát.  Neumannovi bylo jasné, že   Amerika   potřebuje   
kněze   narozené v Americe. V počátcích svého amerického pobytu se Neumann 
velice opíral o pomoc z Evropy a konkrétné z Čech, odkud bylo jeho dílo pod-
porováno   především   finančně.   Tehdy   si   také myslil, že situace se zlepší 
přílivem dalších misionářů. V závěru svého života  jasně viděl, že americká  církev ani 
kultura  nemohou být zbudovány   zvenčí,   ale   musí  vyrůstat  z   vlastních sil země. 
Proto se obrátil k tomu, aby vybudoval školské základy, z nichž měla vzejít generace 
domácích kněží.                                                             (pokračování příště) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V pátek 5.8. jsme si udělali s několika dětmi z Kaplicka výlet na Besednickou horu. Nejprve 
jsme poobědvali na chalupě u Peroutů v Soběnově, kde si děti i chvilku pohrály a pak jsme se 
vydali pěšky k cíli naší cesty, kam jsme šli téměř dvě hodiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Není divu, že při tak dlouhé cestě někoho bolely nohy. Ale projevila se zde síla společenství, 
která všechny povzbuzovala k cestě dál. A když už někdo z dětí nemohl – využil nesení na 
zádech. Podobně by to mělo fungovat i v životě, síla společenství by nás měla pobízet jít dál 
a nést nás v naší slabosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cestou někteří sbírali houby, bylo jich tu požehnaně, zvláště syrovinky. U cíle naší cesty - 
na vrcholu Besednické hory nás čekalo překvapení v podobě přírodního kamenného umyvadla, 
podle některých vytvořeného Kelty pro jejich náboženské obřady. Zde jsme si mohli sednout, 
odpočinout a posvačit. I na naší životní cestě je třeba se na chvíli zastavit a odpočinout si. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamenné umyvadlo vypadá opravdu zajímavě. Nám křesťanům může připomínat i křtitelnici. 
Každá připomínka křtu je užitečná. Pomáhá nám uvědomit si, kdo jsme. Podobně jako voda 
dává život, i my jsme život přijali a máme ho přinášet tam, kde se ztrácí. Máme totiž v nitru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jakousi studánku křestní vody – Ducha svatého, kterým můžeme občerstvovat své okolí. 
    Křest nám otevírá také nové obzory života. Z vrcholu Besednické hory jsme popošli kousek  
dál ke skále a k vyhlídce. Žijeme-li svůj křest, stavíme tak svou existenci na pevném podloží 
a otevírá se nám výhled k obzorům Božího království, což nás povzbuzuje i těší. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při cestě zpátky nás sice chytl déšť, ale moc nám to nevadilo, protože bylo teplo. A když jsme  
se z lesa dostali na pevnou cestu bez bláta, šlo se opravdu dobře. Naší životní cestou je Kristus 
on je zárukou toho, že nepůjdeme blátem hříchu a že naše cesta bude mít smysl a cíl. 
Díky Peroutovům i  Markovům, kteří výlet připravili. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I letos se v mnohých našich farnostech konaly táboráky. Vlevo je fotka z Dolního Dvořiště 
a vpravo z Rožmitálu na Šumavě. Oheň pomáhá navodit hezkou atmosféru, stejně i písně 
doprovázené kytarou. K této naší akci s dětmi patří neoddělitelně i hry a soutěže. Snažíme se 
každý rok vymyslet alespoň jednu hru novou. Je dobře, že na tyto akce přicházejí i dospělí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyto čtyři následující fotky jsou z Omleničky. Děti zatím zájem o scházení se mají a tak by 
bylo žádoucí, aby se našel opět někdo, kdo by se jim věnoval i přes rok.  
Společenství kolem ohniště nás sjednocuje a sbližuje a oheň jakoby v nás zapaloval novou 
energii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na táboráku v Omleničce byla i Kristýna Perausová z Kaplice, která program obohatila 
novými hrami. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Malontech se na začátku i konci prázdnin sešlo nejvíce dětí – patnáct. Také zde jsme  
opékali buřty, zpívali s kytarou a hráli hry. Přišli – jako tradičně – i dospělí, což jsem moc rád, 
- jsme tu pak opravdu jako jedna rodina.  
Škoda, že není mnoho času na konání podobných akcí i přes rok. Zájem by zřejmě byl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Táboráku se účastnila i Klára a Patrik z Dolnodvořišťské farnosti. (obr. vlevo v pravé části) 
 

V den konání táboráku byli v Malontech i p. Marek 
a Dan Pilát, kteří ještě něco na varhanách, které poprvé 
po dlouhé době zazněly při poutní mši sv. v neděli 28.8., 
dolaďovali. A tak na naše přání Dan Pilát - krumlovský 
varhaník udělal dětem malý varhanní koncert. 
       Tečkou byla stezka odvahy na hřbitov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

13. – 23.8.2011 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tématem letošního křesťanského tábora, který pořádá 
pro děti z našich farností skupinka mladých převážně  
z Vyššího Brodu, byl příběh starozákonního Josefa 
a jeho bratří (synů Jákobových). A tak v tomto duchu 
se nesly hry na táboře. Děti byly rozděleny do družstev a soutěžily mezi sebou. Stav byl 
zobrazován na nástěnce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak známo, Josefovi bratři Příběh má tedy i varující  
na něho žárlili, a aby se ho aspekt. Je třeba děti vést 
zbavili, prodali ho do otroctví ke spolupráci a k tomu aby si 
do Egypta. Kam až může dojít každý vážil toho druhého  
sourozenecká rivalita! i když může být v něčem lepší. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Po obě neděle dojíždím za dětmi, abych s nimi 
 slavil mši sv. Tu první jsme obvykle venku, 
 což bývá velmi hezké. Hovořil jsem o síle 
 víry, která nás přenese přes jakékoliv obtíže. 
 Ilustroval jsem to příkladem provazochodce, 
 který přenesl po laně od jednoho stožáru  
 svou matku, protože ta jediná se mu svěřila. 
 Tak jako Maria Ježíši, tak jako Josefa 
 a další věřící z minulosti i současnosti. 
 Ježíš je převedl přes všechny trampoty. 
 Jednou nás Ježíš přenese i přes propast smrti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neodmyslitelnou součástí tábora U ohně se zpívá, modlí, povídá 
je i posezení u táborového ohně. nebo hodnotí úkoly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jako tradičně děti nacvičily Byly to převážně biblické příběhy 
a sehrály scénky. a děti je zahrály i svým rodičům. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děti se na táboře Chodí i do lesa. 
naučí nové věci A učí se nebát a nezabloudit. 
a také si zde najdou 
nové kamarády. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ti starší chodí zhruba uprostřed pobytu na tzv. puťák, tedy na pěší výpravu, při níž se jedna 
noc stráví v přírodě. V přírodě se také musí umět uvařit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Poslední neděli jsme slavili mši sv.  
v kostele v Pohorské Vsi, který sice moc 
hezky nevypadá, ale je vidět, že ožívá 
a obnovuje se. Kéž to tak vypadá i s námi, 
naše nitro, i celá společnost také dobře 
nevypadá, ale po krůčcích se jistě obnoví! 
     Poslední fotka před rozloučením - stále 
se loučíme i shledáváme. Tak jako v příbě- 
hu o Josefovi. Kéž všechna naše setkání 
jsou odhalením: Já jsem Josef-váš bratr! 

 
 
         foto Mgr. Pavel Ptáček � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Třetí ročník Farního dne začal opět mší sv., na níž byli přítomni zástupci poloviny našich 
farností: byli tu z Rychnova, Omleničky, Blanska, Malont (opět největší zastoupení), nepřijeli 
z D. Dvořiště, Rožmitálu a pochopitelně ani z Cetvin, Pohoří a Pohorské Vsi. Díky všem, kdo 
přijeli! Čtení této neděle se velmi hodilo, bylo o dělnících na vinici. I my jsme pozváni Pánem 
na vinici, kterou je svět i naše farnost. Kultivujeme ji svým úsilím o dobré vztahy,o společenství. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdělávání vinice –církve,  to je i společné jídlo, při němž si můžeme pohovořit a zakusit radost 
s druhými z dobrého pokrmu i zákusku. Díky těm, kdo napekli zákusky, díky za chlebíčky, díky 
za moc dobrý oběd, díky všem, kdo se podíleli. Je to také služba. Služba přinášející únavu, ale 
i radost z toho, že jsme udělali něco pro druhé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chvíle u stolu pak zpříjemnil svými písněmi Pavel Čada. Po obědě, který se konal na farním  
sále a v průjezdu, (bylo 27 strávníků) jsme se vydali na odpolední program do restaurace 
Slovan. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V sále se pak konal odpolední program, na který přišlo kol. 50 lidí, z velké části z okolních 
farností. K programu hrála Kaplická pětka, v závěru bylo nožné si i zatancovat. 
Na začátku vystoupily děti z Malont. Jejich vystoupení se budeme věnovat později. 
Původně měly vystoupit i děti z Kaplice a zahrát dětskou divadelní hru, ale pro nemoc se to 
neuskutečnilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V další části programu nám manželé Balkovi a Talířovi pověděli něco o hnutí Fokoláre.  
Informace o tomto hnutí, jehož členem je např. i kardinál Vlk, můžete najít na str. 24. Zpestře- 
ním byla videoukázka z přednášek, které hnutí organizuje např. o manželských vztazích a zvl. 
osobní svědectví katechetky Štěpánky o tom jak ji přátelé z hnutí pomohli v těžké životní situaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při programu jsme sami zajišťovali občerstvení včetně kávy a nápojů s čímž mnozí pomohli.  
Bylo pěkné, že přišly i některé děti a mladí, protože další program mohl být i pro ně zajímavý. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pod vedením katechetky Růženky sehrály děvčata z Malont dvě hezké scénky. Jedna byla 
o dvou vodách: ta první pocházela z průzračné studánky, z níž vytékala v lesním klidu. Ta 
druhá byla z přehrady, kde se pořád něco dělo – jezdily lodě, lidé se koupali … Ta ze studánky 
měla v sobě čistotu a pokoru, ta z přehrady byla nervózní a plná špíny.  
Hezký obraz mezilidských vztahů. 
Na podobné téma byl i příběh o setkání nazdobeného dortu s kouskem odhozeného chleba. 
I krásný dort musí počítat s tím, že může být odhozen jako zbytek, který nakonec ztvrdne. 
Děkujeme děvčatům za jejich vstoupení, které všechny potěšilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Následující program obohatili i další mladí – sourozenci Talířovi, kteří nejprve hovořili o tom 
jak se zapojují v hnutí Fokoláre a potom nám vyprávěli o Světovém setkání mládeže 
v Madridu. Přitom promítali fotografie na plátno. Několik fotografií s krátkým popisem 
uveřejňujeme na následující straně. 
 

Program pak pokračoval ještě kvízem – soutěží mezi jednotlivými farnostmi, ale protože 
někteří odešli dříve, nemohli jsme soutěž vyhodnotit – jen oznámit výsledky, a každý 
si tedy mohl vyhodnocení udělat individuálně. Otázky z testu budeme uveřejňovat v našem 
Farním listu.   Závěrečná hodina patřila tanci, což většina také využila. 
 

Ještě jednou děkuji všem, kdo se na zajištění Farního dne podíleli. Myslím, že se povedl. Je to 
příležitost se setkat s lidmi z jiných farností a společně se nejen pomodlit, pobavit, ale také 
vzdělat – program byl jistě zajímavý. Na příští rok slíbil účast synovec pana Kováče – P. Žák, 
nyní již generální vikář v plzeňské diecézi. Tak se máme na co těšit a doufám, že přijdete ještě 
ve větším počtu než letos.                        P. Pavel 
 



 
 
 

 
Z naší diecéze se také účastnili mladí Setkání ve Španělsku. Někteří jeli již dříve, aby se 
zapojili do předprogramu ve španělských  diecézích. O nás jeli do diecéze Taragona, která 
leží u moře a nedaleko Barcelony, kde stojí známá nádherná moderní katedrála Sv. Rodiny. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V diecézi Taragona byla možnost osvěžit se u moře. V Madridu byl jednak program v českém 
centru pro několik tisíc našich poutníků. Setkání pak vyvrcholilo noční adorací (zpočátku za 
silné bouřky) a pak dopolední mší sv. se Svatým Otcem. Účastníků bylo přes 2 miliony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
    Jeho zakladatelkou je Italka Chiara Lubichová (1920-2008)  
Klíčovou události pro vznik hnutí byla událost kdy při 
bombardování města Trident, 13. května 1944, byl zničen její 
rodný dům. Rodina odchází, ale Chiara se rozhodne zůstat ve 
městě, aby byla oporou pro ty, kdo byli přitahováni jejími 
ideály. S pomocí Boží prozřetelnosti obdrží byt, kde bydlí spolu 
s dívkami, které, stejně jako ona, chtějí žít evangelium 
radikáln ě. S chudými lidmi se dělí o vše, co dostanou a prožívají tak účinek věty "Dejte, a 
bude vám dáno." Postupně vzniká malá skupina, ke které se přidávají stovky lidí. Žijí 
společenství dober hmotných i duchovních po vzoru prvních křesťanů. Schází se k četbě a 
přemýšlení nad Písmem svatým, které chtějí především žít. V roce 1947 arcibiskup Carlo De 
Ferrari uděluje první schválení. Kromě jiného říká: „Tady je prst Boží.“ 
        Členové tohoto hnutí (lidé zasvěcení i manželé, duchovní, mládež, volontéři – svobodní) 
se snaží žít jako jedna rodina, jak napovídá i název „Focolare“ = rodinný krb. Druhý název 
„Dílo Mariino“ připomíná, že v hnutí se má podobně jako v Mariině životě zrodit Kristus. Žít 
jeden pro druhého tak, aby byl "Ježíš uprostřed nich" (Mt 18, 20).To je hlavní myšlenka hnutí. 
Jeho členové staví svůj život na víře, že vzájemná láska přivádí do středu společenství Krista, 
který tak může být duchovním a zároveň konkrétním způsobem přítomen ve společnosti. 
        Od roku 1961začínají kontakty s evangelíky, kteří jsou přitahováni její spiritualitou, 
stejně jako s anglikány jejichž primas dr. Ramsey si přeje aby se hnutí rozšířilo i do jeho 
církve. V roce 1967 přijíždí Chiara do Istanbulu na pozvání patriarchy pravoslavné církve 
Athenagora I. Celkem jí pak udělil 23 audiencí   
        Papež Pavel VI. schvaluje v roce 1964 Hnutí, kterému Pius XII. před svou smrtí 
požehnal, protože, jak řekl, je to „dílo Boží“. V roce 1985 Jan Pavel II. hovoří o charismatické 
povaze církve, a potvrzuje, že v čele tohoto hnutí bude vždy žena. 

V r. 1977 se  Chiara se stává držitelkou Templetonovy ceny ´za 
rozvoj náboženství´. U této příležitosti se poprvé blíže setkává s příslušníky 
velkých náboženství. V následujících letech se rozvíjí dialog s buddhistickým 
hnutím Rissho Kosei-kai, v roce 1997 s představitelem nejvyššího thajského 
buddhismu, v témže roce pak dostává možnost promluvit k třem tisícům 
afro-americkým muslimů v harlemské mešitě v New Yorku. V dalších letech 
pak se rozvíjí dialog s židy.  
  Cílem života Hnutí fokoláre je tedy jednota. 
Jednota všech, jednota světa. A nástrojem k jejímu dosažení je snaha o nezištnou, darující se 
lásku. Její konkrétní projevy jsou svým způsobem nepřeberné. Od budování osobních vztahů k 
nejrůznějším sociálním a charitativním aktivitám (mezi jiným adopce na dálku a organizování 
různých peněžních i materiálních sbírek), přes aktivity zdravotnické (nejznámějším a 
nejviditelnějším příkladem je třicet let práce v Africe, kde Hnutí pomohlo zachránit před 
vymřením celý národ, kmen Bangwa v Kamerunu), bohatou práci s dětmi a mládeží, aktivity 
ekologické, až po angažování se v mnoha dalších oblastech (již zmíněná ekonomika, politika, 
ale také pedagogika nebo různé vědní obory).  
              Důležitá je i publikační činnost. Je to zejména po celém světě rozšířené Slovo života 
(překládané do 180 jazyků) - komentovaný citát z Bible, duchovní myšlenka na každý měsíc - 
a práce nakladatelství i časopisu Nové město.                     Bližší informace u P. Pavla 



Charitativní oblast 
                                                                                                                                        

Charita Kaplice pro Vás připravila Den otevřených dveří  
 

Charita Kaplice uskuteční ve středu 12. října 2011 od 10.00 do 15.00 hodin Den 
otevřených dveří pro všechny, jež se chtějí dozvědět více informací o poskytování 
sociálních služeb ve svém okolí.  
 

„Cílem této akce je přiblížit široké veřejnosti, nebo případným zájemcům o sociální 
služby, jaké jsou jednotlivé aktivity organizace Charity Kaplice,“ uvedla ředitelka 
organizace Marie Froulíková. Zájemci se mohou těšit na odborný výklad pracovníků, 
možnost nahlédnutí do prostor, které jsou jinak veřejnosti nepřístupné a dále pak na 
drobné občerstvení. 
 

Můžete navštívit tyto zařízení: 
Charitní pečovatelská služba Kaplice – středisko Velešín, Strahovská 256, suterén. 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo, Kaplice, Horská 740, I. patro. 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Molo, Velešín, Družstevní 596, vchod ze 
strany Kina. 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Hangár, Benešov nad Černou 80. 
Tolerance Kaplice, Kaplice, Pivovarská 210.  
Sociálně terapeutická dílna Kolbenka, Kaplice, Pivovarská 210.   obr. dole (z webu) 
 

Charita Kaplice se tímto připojila k celostátní 
akci pořádanou Asociací poskytovatelů 
sociálních služeb, jejíž je členem. APSS ČR 
Týden sociálních služeb ČR pravidelně 
vyhlašuje společně s Ministerstvem práce a 
sociálních věcí s cílem představit široké 
veřejnosti náročnou a zodpovědnou práci 
desetitisíců zaměstnanců sociálních služeb, 
kteří pomáhají řešit nepříznivou sociální 
situaci přibližně 700 000 uživatelů z řad 
seniorů, osob se zdravotním postižením či 
osob ohrožených sociálním vyloučením, a to formou, která zaručuje zachování lidské 
důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti 
v přirozeném sociálním prostředí. 
 

Týden sociálních služeb ČR se letos koná od 10. do 16. října pod heslem „Podporujeme 
kvalitu života “. Kromě řady místních, regionálních i celostátních aktivit obsahuje program 
Týdne sociálních služeb vyhlášení výsledků druhého ročníku výtvarné soutěže „Šťastné stáří 
očima dětí“, třetí ročník dvoudenního Výročního kongresu poskytovatelů sociálních 
služeb ČR či celostátní Den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb.. 
 
 
 



Oznámení 
 

���� SBÍRKA NA CHARITU 7.8.2011 
Jménem Charity a potřebných, jimž je tato sbírka určená, děkujeme! 
 

Blansko Malonty Kaplice Omlenice 
Rychnov-

D.Dvořiště 
580,- Kč  911,- Kč 1419,- Kč 826,- Kč 418,- Kč 

 
���� DĚTI PŘIHLÁŠENÉ NA NÁBOŽENSTVÍ  

 

Kaplice 
Celkem 

1.stupeň 
Fantova ul. 
Štěpánka 
Talířová 

2.stupeň 
Školní ul.. 
Štěpánka 
Talířová 

Gymnasium 
 
Štěpánka 
Talířová 

Malonty 
Růžena 
Otová 

Rožmitál 
Růžena 
Otová 

33 18 7 8 12 4 
 

Pamatujte, prosím, v modlitbě na tyto děti, a vyproste jim živou víru a obětavou lásku. 
Pamatujte prosím i na katechetky, aby měli dostatek duchovních darů k oslovení dětí a mládeže 
 
���� Hledáme někoho pro práci s dětmi. Možnost získání 0,3 úvazku. Informace u P. Pavla 
 

SoutşÙ - kvíz 
z kvízu Farního dne: 

 

1.  Oltářní obraz v kostele v Kaplici zobrazuje: 
 a/ setkání Petra a Pavla 
 b/ loučení Petra a Pavla 
 c/ narození Petra a Pavla 
 

2.  Hlavní oltářní obraz v kostele v Omleničce zobrazuje: 
 a/ sv. Jana Křtitele 
 b/ sv. Jana Nepomuckého 
 c/ sv. Jana Apoštola 
 

3.  Oltářní obraz v kostele v Rožmitále n.Š. zobrazuje: 
 a/ narození Panny Marie 
 b/ nanebevzetí Panny Marie 
 c/ apoštoly Šimona a Judu 
 

4.  Oltářní obraz kostela v Rychnově n M. zobrazuje: 
 a/ apoštola Ondřeje 
 b/ apoštoly Petra a Pavla 
 c/ apoštola Bartoloměje 
 
 



Humor   
 

☺ Při opakování učiva se katecheta ptá dětí: „Co chtěl Hospodin 
od Mojžíše, když k němu promluvil z hořícího keře?“  Malý Kuba 
hbitě odpoví: „Aby to uhasil“. 
 

☺  „V čem se zachránil Noe se svou rodinou?“, ptá se katechetka 
dětí. „V Auroře!“ volá Pepa. 
 

☺ Snažím se, aby se děti naučily modlit se vlastními slovy a 
Marta se modlí: „Děkujeme ti, Pane Bože, že jsme se tu mohli 
sejít a prosím tě, ať to vydržíme až do prázdnin!“ 
 

☺ Helenka jde ke Svátosti smíření a hříchy má pečliv ě napsány na papírku. Vejde do 
zpovědnice, vytáhne z kapsy papírek a čte: „Jeden chleba, pět rohlíků, jedno máslo.“ 
  

☺ Fotbalista boural a jeho duše letí do nebe. Když mu svatý Petr otevře bránu, 
nestačí se divit. V nebi jsou už všichni nejlepší hráči. Vtom zazvoní telefon a ze 
sluchátka se ozve sám pekelný Lucifer: „Svatý Petře, naše peklo vás vyzývá na 
fotbalový zápas!“ 
„Přijímám Lucifere,“ odvětí svatý Petr a sebevědomě dodá: „Mám v nebi všechny 
nejlepší fotbalisty, takže nemáte žádnou šanci!“ 
„Ale máme,“ zlověstně se zachechtá vládce pekel. „Já mám zase všechny rozhodčí!“  
 

☺ Misionář přistane na ostrově. „Dobrý den, pane,“ pozdraví ho slušně domorodý 
chlapec. „Neoslovuj mě pane, ale říkej mi otče,“ opraví misionář chlapce. „No to je 
ale senzace,“ raduje se chlapec. „Moje máma bude moc překvapená a nadšená. Říkala 
mi, že se už nikdy nevrátíš!“ 
 

☺ Když D.L.Moody vedl evangelizační shromáždění, často čelil provokatérům, kteří 
s ním ostře nesouhlasili. Když kazatel vcházel na pódiu při závěrečném shromáždění 
jedné kampaně, podal mu uvaděč lístek. Byl od ateisty, který působil panu Moodymu 
dost velké potíže. Evangelista měl za to, že to je oznámení, takže ztišil velký dav 
posluchačů a chystal se lístek přečíst.  
Otevřel složený útržek papíru a nalezl jediné slovo, napsané velkými písmeny: 
“Blázen!” Barevný kazatel nezaváhal. “Právě mi předali krátké sdělení, které se 
skládá z jediného slova: “Blázen!” To je velice neobvyklé. Často slýchávám o lidech, 
kteří píšou dopisy a zapomenou se podepsat, ale tohle je poprvé, kdy slyším o někom, 
kdo se podepsal a zapomněl napsat dopis!” A využil unikátní situace k tomu, aby 
změnil text svého kázání na Žalm 14:1 “Blázen si v srdci říká: “Bůh tu není!”  
 

☺Autobusový zájezd zabloudí na poušti. Naštěstí narazí na osamělého poutníka. 
„Prosím, vás, jak se dostaneme do nejbližšího města?“ „Jeďte pořád rovně  
a v úterý zahněte doprava!“ 
 



 
 
 

Z farní matriky:    

 
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 

 

 
 
 
 

Citáty:   

 
 

aforismy Pavla Kosorina 
 

Někdo ještě není od Boha dosti daleko, 

aby Mu mohl být blíž 
 

Největší služebníci nejsou ti, kteří dostali nejvíce hřiven,  

nýbrž ti, kteří jich nejméně zakopali. 
 

Bůh nedává velké příležitosti těm, kteří nedovedou využít ty malé. 
 

Máme-li jít od vítězství k vítězství, je dobré občas projít nějakou porážkou. 

 

 

Kaplice:     Dolní Dvořiště: 
Poh řby:  Křty:  Svatba:  

10.6. Jan Soukup  12.6. Sofie Janošcová 2.7. Tomáš Janů 

17.6. Věra Matějčková  12.6. Anna Křížková         a Žaneta Goldová 

11.8. Irena Rakašová  30.7. Daniel Konečný Křty:  

22.8. Margita Friedlová  30.7. Šimon Hněvkovský 16.7. Kateřina Kuřilová 

  9.9. Josef Hammer  16.8. Marcus F. Paulitsch 13.8. Tomáš Hošek 

  20.8. Eliška Kvapilová 27.8. Zuzana Štifterová 

  20.8. Šimon Janek 13.8. Terezie Blahutová 

  20.8. Vanesa M. Šemrová Omlenice: 
  10.9. Antonín Šugar Křty:  

Pohorská Ves  3.7. Karolína Křivská 

Křty:   3.7. Tereza Mikešová 

  4.8. Tadeáš Majstr  5.7. Nikolas Marek 

  



 
 
 

                                i prodejna v Kaplici informuje 
 

        Raniero Cantalamessa:  BIBLICKÉ INSPIRACE   
 

Četba této knihy poslouží čtenáři k tomu, aby se dokázal podívat na svůj život novýma očima 
a objevil v sobě novou žízeň po Bohu a po Božím slově, které odpovídá na nejhlubší touhy 
života. 
 

 Silvano Fausti:   NAD EVANGELIEM PODLE MATOUŠE 
 

Matoušovo evangelium se považuje za evangelium společenství, soustřeďuje se na Synovo 
slovo, které z nás činí syny Otce a zároveň bratry mezi sebou navzájem. V dnešní době, kdy se 
společný život stal problematickým. Znovu nabývá na aktuálnosti. O životě sv. Matouše jsou 
jen nepatrná podání. Kolem roku 42 opustil Palestinu a odešel hlásat evangelium do Egypta a 
Etiopie. O jeho smrti nejsou autentická podání, je uctíván jako evangelista a mučedník. 
Jeho hrob se nachází v katedrále v jihoitalském Salermu, jeho ostatky jsou zde od roku 954. 
 

              Vojtěch Kodet HLEDÁM TVOU TVÁŘ 
 

Kratičká zamyšlení nad biblickými texty jsou rozdělena do čtyř částí. Jejich tématem je vztah 
mezi Bohem, milujícím a hledajícím, a člověkem, který se může rozhodnout, že se nechá 
Bohem milovat, že se jím nechá hledat a nalézat. 
 

 

              KOSTELNÍK – praktická příručka 
 

Služba kostelníka je posvátná, neboť on je strážcem a správcem svatého místa, Božího domu. 
Tato příručka pojednává o celé škále kostelnických činností. 
 

              Notker Wolf: ANDĚLÉ V KURZU 
 

Autor - světoznámý benediktin se rád zabývá každodenním prožíváním víry, a to stylem 
krátkých příběhů nebo postřehů o životě. Ve svých vtipných, někdy i provokativních 
zamyšleních píše o lidskosti, odvaze, loajalitě, ale také o mezích člověka. Především však čte- 
náře povzbuzuje k důvěře, že s Boží pomocí a požehnáním je možné radostně a smysluplně 
prožít i náročný život. 
 

Pro děti:  
 

             BIBLE HROU 
 

Kniha poutavým způsobem provází malé čtenáře biblickým textem a současně jim nabízí 
otázky k zamyšlení, hádanky, hlavolamy a další zábavné činnosti, které s příběhy souvisejí. 
   

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 
 

��� DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CHARIT Ě KAPLICE - se koná ve středu 12.10. 
od 10 do 15h v zařízeních jejichž adresy, spolu s podrobnostmi najdete v našem časopise 
v rubrice Charitativní oblast. 

 

��� POUŤ NA SVATOU HORU U PŘÍBRAMI  z našich farností se uskuteční v sobotu 
15.10. Odjezd z Malont v 6h, z Kaplice z aut. nádraží v 6.15h. 
 

��� POBYT DĚTÍ NA KTIŠI 7.- 9.10.  se neuskutečnil z důvodu nemoci vedoucích. 
Plánujeme náhradní program na sobotu 29.10., kdy by se zřejmě v Rožmitále uskutečnila 
DRAKIÁDA s výrobou a pouštěním papírových draků. 
 

��� VIZITACE V NAŠICH FARNOSTECH se bude konat ve středu 19. a čtvrtek 20.10., 
kdy přijede českokrumlovský vikář Václav Pícha. Bude možné se s ním setkat ve středu 19. na 
společenství v Kaplici a pak ve čtvrtek ráno při mši sv. v Kaplici od 8h. 
 

��� ZMĚNA ČASU z letního na zimní se uskuteční v neděli 30.10., kdy ve 3h ráno si 
posuneme hodiny o 1h zpět. V období zimního času se některé bohoslužby a setkání konají 
dříve – viz rozpis na poslední straně. 
 

��� MISIJNÍ NED ĚLE se slaví 23.10. a při mši sv. se koná sbírka na podporu misií. 
Následující neděli – 30.10. slavíme v našich farnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 
společně s DÍK ŮVZDÁNÍM  za úrodu. Připravte prosím zeleninu, ovoce, květiny, sladkosti. 
 

��� SETKÁNÍ KOSTELNÍK Ů, VARHANÍK Ů, AKOLYT Ů s biskupem se uskuteční 
v sobotu 19.11. od 9.30h. Pokud máte zájem o dopravu, domluvte se s P. Pavlem (73287262) 
 

Kaplice 
 

��� VEČER POEZIE A HUDBY  se uskuteční ve středu 12.10. od 18h v Malém kostele 
 

��� PŘÍPRAVA NA BI ŘMOVÁNÍ  začne v pátek 14.10. na faře v 19.15. a bude probíhat o 
následujících pátcích v tutéž dobu.  Biřmování se uskuteční na jaře, nebo na podzim příštího 
roku. Pokud jste tuto svátost ještě nepřijali, přihlaste se u P. Pavla, nebo přijďte na přípravu. 
 

��� KROUŽEK VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ pod vedením pí. Peroutové se schází na 
faře 2x měsíčně ve středu od 14.30. Nejbližší setkání bude 19.10. Zveme všechny děti! 
 

Cetviny 
 

��� RŮŽENCOVÁ BOHOSLUŽBA se bude konat v neděli 16. a 30.10. od 15h. Odjezd od 
fary pro zájemce (nejlépe nahlášené) bude ve 14.15h. 
 

Blansko 
 

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

Omlenice 
 

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

��� ŽEHNÁNÍ PRAPORU se uskuteční v kostele v pátek 28.10. od 14h a bude spojené 
s malým varhanním koncertem. Na varhany bude hrát Leo Schwarz. 
 



LITURGICK› KALEND¡ÿ a INFORMACE 
 

ŘÍJEN 2011 

NEDĚLE 9.10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 4.t. 

Sobota 15.10. Sv. Terezie z Avily památka 

NEDĚLE 16.10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 1.t. 

Pondělí 17.10. Sv. Ignáce z Antiochie, mučedníka  památka 

Úterý 18.10. Sv. Lukáše, evangelisty svátek 

NEDĚLE 23.10. 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - MISIJNÍ žaltá ř 2.t. 

Pátek 28.10. Sv. Šimona a Judy, apoštolů svátek 

NEDĚLE 30.10. 31. neděle v mezidobí 
Slavnost VÝ ROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA žaltář 3.t. 

LISTOPAD 2011 

Úterý   1.11. VŠECH SVATÝCH  slavnost 

Středa   2.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ  

Pátek   4.11. Sv. Karla Boromejského, biskupa památka 

NEDĚLE   6.11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 4.t. 
 

Malonty 
 

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

 

Rožmitál n.Š. 
 

��� PÁSMO HUDBY A POEZIE se uskuteční v kostele v pátek 28.10. od 17h.  
 

��� POUTNÍ MŠE SV. O SVÁTKU SV. ŠIMONA A JUDY se uskuteční v sobotu 29.10. 
od 18h 
 

Z jiných farností 
 

��� POUŤ V KÁJOV Ě se koná 8. a 9.10.  V sobotu 8.10.se koná mše sv. od 19h, pak 
následuje světelný průvod s mariánskými zpěvy. Od 22h pak celonoční adorace. 
V neděli 9.10. je hlavní mše sv.  v 10h a předsedá ji Pavel Posád, pomocný biskup. 
 

��� BLEŠÍ TRH pořádá farní společenství ve Vyšším Brodě v pátek 14.10.  v 9-18h 
v sobotu 15.10. v 9-17h a v neděli 16.10. v 13-15h. Ulice 5. května 247. 
 

Oznámení 
 

Od počátku září vysílá televize NOE pravidelně každou neděli od 20.00 hodin čtyřicetidílný 
nový cyklus „Náš dům v kosmu“, zabývající se etikou ochrany přírody, vztahem víry a vědy či 
otázkami spojenými s počátkem i koncem lidského života.Autorem a průvodcem pořadu je 
kněz, přírodovědec, pedagog a autor řady knih Marek Orko Vácha. 

 
 



PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM 
 KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla  / kostel sv. Floriána / fara /jinde  
 Úterý modlitba  18 h  letní čas 17.30 zimní čas kostel 
 Středa setkání / biblická hodina 18 h  letní čas 17.30 zimní čas fara  

 
Ekum. biblická hodina: 1. ST v měsíci v 18h fara, / 1. ČT od 19h v ev. Arše teď ČT 6.10.v 19h  
Čtvrtek mše svatá     8 h  (v adventní době již v 7h ) kostel 

Pátek 
mše svatá, pak adorace 18 h letní čas 17.30 zimní čas kostel 
setkání mladých 19.15 fara Mše sv. v Domově pro seniory nyní ne 

 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: 4. a 18.10. 17h 

 

 OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara  

 NEDĚLE 
mše svatá 
/ boh.slova 

8 h  
v kostele 

Setkání na fa ře:  Čt 1-2x za měsíc, 
nyní:  6. a 20.10.    

18h 
l.čas 

17h 
z.čas 

 

 BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara  

 NEDĚLE mše svatá 
v kostele 

18h  
let. čas 

17h 
zim.čas 

Setkání na fa ře: Čtvrtek 
 1x za měsíc, nyní  27.10. 

18h  
let.č. 

17h  
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 
NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá - nyní:  
9. a 23.10. 

11.15 Setkání ve společenství-1x měsíčně 
- v neděli  - v sakristii kostela,  

nyní: 
? 

18h  

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

1x za 14 dní 
mše svatá  
nyní: 2. a16.10. 

11.15 
Setkání v 18h:  
Pondělí:  17.10.  1. SO v měsíci: mše v 17h nyní : 5.11. 

 ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ  kostel sv. Šimona a Judy  

 
SOBOTA 
mimo 1. sobotu mše svatá:  18h  

let.čas 
17h  

zim.čas 
Setkání na fa ře: Sobota 
1x za měsíc,   nyní: 22.10. 

19h-l.čas 
18h-z.čas 

 

 POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta  

 
Bohoslužby: 
- poutní mše sv. 

Poslední 
SO v září 

v 11h 
Setkání d ětí  (nepravidelně) 
  v klubovně na Obecním úřadě: 

Čtvrtek 
14.30 

 

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

 
Něm.-česká pouť: 2. SO v srpnu- 14h 
Česká pouť: letos nebude 

- Pondělí velikonoční:  15h mše sv. + ost. nepravidel 
- září- 2.sobota a neděle: česko-něm.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 vnit řní 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 9.10.2011 



 Úmysly apoštolátu 

modlitbymodlitbymodlitbymodlitby    
 

                           na měsíc září a říjen 2011 
 

Úmysl všeobecný:   Za učitele, aby svým žákům předávali 
lásku k pravdě a vychovávali je k opravdovým mravním a 
duchovním hodnotám. 
● Za nevyléčitelně nemocné, aby se ve svém utrpení 
mohli opřít o víru v Boha a lásku svých bližních. 
 

Úmysl misijní: Aby křesťanská společenství na asijském kontinentě horlivě hlásala 
evangelium a vydávala radostné svědectví o kráse víry. 
● Aby Světová misijní neděle roznítila v Božím lidu nadšení pro evangelizaci a 
podporu misijních aktivit modlitbou a hospodářskou pomocí nejchudším církvím. 
 

Úmysl národní:   Za to, aby všechna společenství v církvi, zejména ve farnostech a 
rodinách poskytovala pomoc a věnovala pozornost těm, kdo byli pokřtěni, nebo se na 
křest připravují. 
 

● Za naši osobní připravenost stát se kmotry těm, kdo touží být pokřtěni, a za 
odpovědné celoživotní naplňování tohoto závazku. 
 

Úmysly farní:  Prosíme o požehnání pro naše podzimní akce, zvláště prosíme o 
ochranu na naší pouti na Svatou Horu, dej Pane, ať přinese duchovní užitek 
 

● Požehnej všem žákům, studentům i jejich učitelům ať v novém školním roce 
nalézají pravou moudrost a prohlubují své vědomosti, aby dobře obstáli v životě 
 

● Požehnej, Pane, výuku náboženství i další akce s dětmi, ať napomohou dětem 
získat hlubokou víru. Obdaruj všechny, kdo se dětem věnují dary Ducha sv.  
 

● Vzbuď, Pane, ve všech farnících touhu zapojit se aktivně do života farnosti a 
přijmout nějakou službu.  
 

● Pomoz nám, Pane, prohloubit náš vztah k Tobě, naplň nás radostí z víry a 
moudrostí, ať je naše svědectví o Tobě přesvědčivé 
 

● Prosíme za pomoc pro všechna manželství v krizi, ať se jim podaří krizi překonat a 
nalézt s tvou pomocí novou sílu lásky a věrnosti 
 

● Požehnej naši přípravu na biřmování i na křty, aby přiblížila všechny k Tobě  
 

● 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 nabízíprodejna nabízíprodejna nabízíprodejna nabízí    kalendářekalendářekalendářekalendáře::::    
 
 
 
 
 
 
 
 
59,- Kč 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                              59,- Kč 

 

 
 
69,- Kč 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 Kalendář na čtení:  85,- Kč 
 


