
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Přátelé! 
Závěr liturgického roku je spjat s myšlenkami konce života, či konce světa. 

Boží slovo nás vyzývá k bdělosti. Myslím, že je to moc hezké – jsme povzbuzováni 
v této souvislosti k intenzivnějšímu životu, nikoliv k tomu abychom se oddávali 
chmurám. Jsme vybízeni k doplňování zásob světla ve svém nitru, nikoliv k tomu 
abychom dávali prostor temným myšlenkám. Naše návštěvy hřbitovů jsou přes určitý 
zármutek z odloučení od nám blízkých lidí, plné naděje. Děláme radost našim 
zemřelým svými květinami, vzpomínkami a především svou modlitbou. Tak 
zapalujeme, či obnovujeme plamínek láskyplného vztahu, který se jednou rozhoří 
věčným světlem. Ale už nyní ten plamínek hoří i v našich srdcích. Tak nás i návštěva 
smutných míst – jakým jsou hřbitovy – povzbuzuje k lásce. 

Již jsem napsal, že myšlenka konce nás přivádí k intenzivnějšímu životu. 
Ano, pamatujme, že zde nebudeme 
věčně a využijme čas k vykonání 
něčeho pěkného pro naše bližní, pro 
kostel, pro farnost, pro potřebné! 

Tak jako zkrášlujeme 
hřbitovy, zkrášleme a tak oživme i 
naše skomírající vztahy, 
společenství, a dění ve farnosti. 
Neodpočívejme v pokoji, to 
přenechme těm, kteří již z našeho 
světa odešli.  

                                                     P. PavelP. PavelP. PavelP. Pavel      
 

                                                                fotografie hřbitova v Rychnově nad Malší 
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„DUŠIČKOVÝ“ M ĚSÍC A ZAČÁTEK ADVENTU 
 

V měsíci listopadu bychom se měli častěji zastavit na hřbitově a kromě 
modlitby u hrobu svých blízkých, bychom se měli zastavit také u hrobu 
těch, které jsme znali jen okrajově, a nebo i u hrobu těch, na něž nikdo nevzpomíná.   
Můžeme se také zamyslet nad životy našich zemřelých a co z jejich života si můžeme vzít za 
příklad, před čím se naopak varovat. 
 

1. zamyslím se nad životem známých zemřelých, navštívím hřbitov a pomodlím se tam 
 

Přelom církevního roku je spjat s myšlenkami na konec světa i s myšlenkami na 
uskutečnění Kristovy vlády ve světě. Obojí je dosti inspirativní na promýšlení. Co mohu 
udělat já, aby se rozšířila Kristova vláda – vláda lásky, pravdy, spravedlnosti? 

 

2. zamyslím se, jak pomoci rozšířit vládu dobra a lásky kolem sebe 
 

A nyní jedna povídka z knihy Eduarda Martina: Schody do ráje, která může být 
inspirací a ilustrací oněch dvou úkolů pro tento měsíc:                                         P. Pavel 

 

Počítač 
 
Vyprávění dr. H. K. 
 

„Onehdy jsem jel na chatu a potřeboval jsem si cestou ve vlaku něco napsat na počítači. 
Obvykle využívám cest vlakem tak, že si na svém laptopu pracuji. Cestu znám dobře a 
radši, než abych se díval z okna vlaku, dívám se na obrazovku počítače. 
Myslel jsem, že to bude cesta jako tolik jiných... Ale tahle cesta mi změnila, velice 
nenápadně, velice rychle, moje vnímání života. 
Zapomněl jsem si svůj, jak říkám počítači, 'stroj' nabít. A práci jsem potřeboval udělat 
rychle, měl jsem ji hned internetem posílat... 
Teď jsem věděl, že si budu muset neuvěřitelně pospíšit, než se mi můj 'stroj' vypne. 
Spěchal jsem. 
A při tom spěchu jsem si uvědomoval, že tak jako má svůj náboj ten 'stroj', dostal jsem 
svůj 'náboj', svůj 'kredit' pro svůj pozemský pobyt i já... l já. 
Jako ho dostává každý člověk. 
Teď jsem zápasil o každou minutu, pak o každou vteřinu. Jaký by to byl malér, kdybych 
nedokázal napsat to, co jsem měl poslat... 
Kolika lidem bych tím zkomplikoval život... A jak bych si to vypil. 
Snažil jsem se psát co nejrychleji, a přece čas byl rychlejší. Položil jsem si laptop na 
stoleček u okna a uvažoval, jak bych se měl omluvit, že jsem text, na který se na druhém 
konci dálky tak netrpělivě čekalo, neposlal včas. 
Ale pak jsem si řekl: nevzdám to. 
Zase jsem se pustil do psaní, až se mi 'ze stroje začalo kouřit'. 
A pak pár kliknutí... 
Zpráva byla odeslána. 
Text putoval do neznáma, putoval bez drátů, jak by se mým dědečkům o tom ani nesnilo. 
 



A na obrazovce se rozsvítil nápis, že baterie je vybitá. 
A obrazovka... zhasla.  
Seděl jsem v temném kupé. Než jsem dopsal svůj text, setmělo se. 
Oddychoval jsem jako po dlouhém běhu. 
A uvědomoval jsem si, že mě stále někdo odpočítává. 
Stále se kdesi odpočítávají ty vagóny vteřin, které mi byly přiděleny, když jsem se 
narodil... 
Do téhle chvíle jsem si to odpočítávání neuvědomoval. 
Ale... 
Jednou přijde okamžik, kdy se začne stmívat, a já to třeba ani nepostřehnu, jako jsem to 
nepostřehl dneska. 
A pak se najednou moje životní obrazovka náhle zatmí... a pak... pak... 
zhasne. 
Stačím odeslat zprávu, kterou jsem chtěl napsat? 
Stačím odeslat tu zprávu, pro kterou jsem byl na tenhle svět poslán? 
A jaká zpráva to vlastně je? 
Až zhasne moje životní obrazovka, nějaká zpráva bude tak jako tak odeslána. 
Snad znáte také takovou chvíli, kdy jste sami, a přesto přitom cítíte, jako by s vámi byl 
anděl... 
Byl s vámi a usmíval se, že jste přišli na něco, co jste si dřív vůbec neuvědomovali. 
Má radost, že vám to došlo. 
l teď se vaše vteřiny odpočítávají, jako se odpočítávaly tehdy ve vlaku na mém 'stroji'. 
Jedna po druhé... 
Je-dna po dr... 
Je-dna po... 
Ubývají, pořád ubývají 
Kolikrát se člověk dovtípí, co měla být ta zpráva, kterou měl poslat, a... 
A už nemá dost času. 
Zatím se zdá, že dost času máme. 
Zdá se to? Skutečně? Anebo je to pravda? 
Ještě můžeme psát svou zprávu, i když se kolem mnoha z nás už začalo stmívat. 
Ještě ji můžeme stihnout. 
Tma se blíží. 
Stihneme? 
Kolik vteřin ještě máme? 
Kolik dní? 
Kolik let? 
A co je vlastně ta zpráva, kterou bychom 
měli ještě stačit odeslat, abychom neměli 
pocit, že jsme něco zkazili... 
Něco ztratili... 
Něco krásného, něco závratně 
důležitého? 
Nejdůležitějšího... 
Obrazovka svítí... 
Nezhasíná. 
Ještě, ještě ne. 
Jednou, nevíme dne, nevíme, ve kterou vteřinu, jednou... zhasne." 
 
 
 



 

 
 
 
 

         To sobotní ráno mě probudilo sluníčko. 
Svými paprsky mě pohladilo po tváři a 
pozvalo ven. Vyšla jsem na terasu, rozhlédla 
se kolem a stanula v úžasu. Naskytl se mi 
nádherný pohled na prachatický 1096m 
vysoký vrch Libín. Prstenec mlhy lemoval 
střed, vrcholek ozařovalo slunce. Tento obraz se během dne měnil, odpoledne byl již celý 
Libín zahalen mlhou. 
       Na mysl mi přišel text z 2. knihy Mojžíšovi:   Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vystup ke mně 
na horu a pobuď tam. Dám ti kamenné desky – Zákon a přikázání, které jsem napsal, abys 
jim vyučoval…Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak. A Hospodinova sláva 
přebývala na hoře Sinaji a oblak ji přikrýval po šest dní.“   Ex 24, 12-16 
   V  tento listopadový, „dušičkový“ čas  chodíme na hřbitovy, abychom vzpomněli na naše 
zemřelé, zapálili jim svíčku a položili kytičku na hroby. Za zemřelé se můžeme pomodlit, aby 
při setkání s Pánem spočinuli v Jeho náruči. A jsou-li u Boha, jsou také s námi. Modlíme-li se 
ke svatým a prosíme je o přímluvu u Boha, pak se můžeme také modlit k našim zemřelým a 
prosit je o přímluvu, aby nás provázeli.  
Osobně jsem zastánce „dávání si květin“- projevů vděčnosti, úcty a lásky vůči svým blízkým 
také již během pozemského života, aby nám to jednou nebylo moc líto…   
  Onen čas často provází mlhy a vzpomínka na blízké zemřelé, uvědomění si vlastní 
smrtelnosti může navodit smutnou náladu. A právě v tento čas nám přichází na pomoc tři 
božské ctnosti : víra, naděje a láska. 
P. Raniero Cantalamessa je připodobňuje ke třem sestrám, z nichž jedna, ta prostřední, je ještě 
dítě. Zdálo by se, že ty dvě starší sestry vedou tu nejmladší, ale opak je pravdou. Ta 
prostřední, ještě dítě, oživuje ty dvě starší. Uhádnete, kterou božskou ctnost představuje ono 
dítě? Ano, je to naděje. Naděje oživuje víru i lásku. 
    „Kdo má naději, žije jinak,“ píše ve své knize Spe salvi – O naději papež Benedikt XVI. a 
pokračuje: „Kdo dospěje k poznání Boha – pravého Boha – ten přijímá naději.“ 
Naděje je schopnost být dobré mysli v okolnostech, o nichž víme, že jsou zoufalé. 
Vietnamský mučedník z 19.stol. Pavel Le-Bao-Thin píše svým bratřím z vězení: 
Zatímco řádí bouře, vhazuji kotvu živé naděje, která je v mém srdci, až před samý Boží trůn.  
     S vědomím, že musí zemřít, řekl Ježíš učedníkům na rozloučenou tato slova útěchy: 
„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je 
mnoho příbytků – kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. 
A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde 
jsem já.“   Jan 14, 1-3 
    Ježíš Kristus již nyní žije jako láska v našich srdcích. Příbytek připravený v našem nitru 
skutky lásky smrt nezničí, ale bude proměněn ve věčný domov u Otce. 
     Mlhou zahalený Libín působil smutně, ale ranní obraz, kdy slunce zvítězilo nad mlhou, 
přinesl naději, že po temné noci opět přijde ráno a smutek se promění v radost, po Velkém 
pátku přijde neděle Zmrtvýchvstání Páně.  
   „ Strážce, kolik zbývá z noci?  Strážce praví: „Přichází jitro, ale ještě je noc.“  Iz  21, 11-12 

                                                   MUDr. Milena Voldřichová, Prachatice 
 



 
 
Anselm Grün 

 
Bože věčného života, před tebou nejsou zemřelí mrtví.  
Zemřeli do tvé slávy a do tvé lásky. 
Otevři všem umírajícím srdce, 
aby nehleděli na sebe a na své chyby a slabosti,  
ale na tvou lásku, v níž se se vším, co jsou, smí skrýt. 
 

Ať je tvá láska silnější 
než všechna sebeodsuzování a opovrhování sebou,  
aby nechali sebe padnout do tvé lásky. 
 

Dobrotivý Bože, tento zemřelý mi chybí. 
Cítím se tak sám. 
Stůj také při mně v mém smutku 
a dej, ať nově prožiji pomocnou blízkost 
tohoto zemřelého.  
 

Děkuji ti, 
že jsi mi daroval tohoto člověka, 
že jsem se s ním mohl o tolik dělit. 
Dej, ať mrtví hledí na tvou slávu 
a navždy v tobě naleznou mír. 
A dej, ať porozumím zvěsti, 

kterou mi sdělují svým životem a smrtí. 
 

Rád bych svým životem odpověděl na jejich život a smrt,  
abych otiskl svou životní stopu do tohoto světa  
a tím se stal požehnáním pro druhé. 
Ty jsi tomuto zemřelému 
požehnal dobu jeho života. 
Ty jsi skrze něj požehnal také mně. 
Ať se tedy také ve smrti 
stane požehnáním pro mě a pro mnohé, 
kteří s ním byli spojeni. 

Amen. 
 



PETR PIŤHA  
 

   

 
           Sv. Jan Nepomuk Neumann    VII. část 
 
XIV 
V péči o děti zajímal se také o sociální a charitativní 
programy a podporoval zavedení různých ženských 
řádů. Pokračoval konečně l ve své stavitelské činnosti. Největším problémem byla pro 
něho stavba katedrály. Neumann narážel na finanční potíže a s bolestí nesl, že 
bohatí katolíci podporují stavbu koncertní síně 
podstatně víc než stavbu chrámu. Byl opatrný a nedal se přesvědčit, že s použitím 
úvěru by stavba pokračovala rychleji. Odmítl stavět na dluh a riskovat neřešitelné 
problémy, které v neustálené bankovní situaci mohly kdykoli vzniknout. Byla mu 
vytýkána nepraktičnost. Neumann však byl více než praktický. Dík svému sociálnímu 
zájmu viděl dál než tehdejší průměrní ekonomové posedlí kritériem finančního 
úspěchu a rychlosti pokroku. Hospodářství je tu vždy nakonec pro blaho celé 
společnosti. V jedné z výraznějších hospodářských depresí, kdy počet 
nezaměstnaných dočasně vzrostl, pokračoval Neumann v pracích na katedrále 
nezměněným tempem. Kdosi se ho tehdy s vychýlením na druhou stranu zeptal, zda 
je to správné, zda by se neměly spíše peníze rozdat potřebným. Neumann 
odpověděl, že to právě dělá, je přeci lépe dát lidem placenou práci než platit případné 
povaleče. Imponoval i pobuřoval svým prostým vystupováním a celou životní praxí. 
Žil krajně demokraticky a civilně. 
Demokratičností a civilností je možno nazvat i to, jak dovedl vyjít vstříc potřebám lidí. 
Když zjistil, že ve Filadelfii žije hodně Irů, kterým jazykové potíže brání ve zpovědi, 
naučil se jejich jazyku. Beze ztráty na hlubokém obsahu neváhal Neumann ustoupit 
od nepodstatných církevních projevů a sloužit mši v soukromém domě, vyžadoval-li 
to stav nemocného. Velmi citlivě rozpoznával potřebu doby. Ačkoli byl jistě 
umírněným ve vnějším náboženském projevu, zaved! čtyřicetihodinové eucharistické 
pobožnosti, když viděl jejich potřebu. Musil přitom překonat nechuť a námitky kléru, 
ale nemýlil se. Lidé tuto pobožnost přijali jako duchovně obsažnou protiváhu 
náročných, ale plytkých civilních slavností.  
 
XV 
Velikou radostí, kterou v posledních létech života biskup Neumann prožil, byla jeho 
návštěva Říma, kde se 8. 12. 1854 zúčastnil slavnostního vyhlášení článku víry o 
Neposkvrněném početí Panny Marie. Z Říma pak navštívil také Čechy, kde se mu 
dosáhlo skvělého a srdečného přijetí. Marně se Jan Nepomuk snažil uniknout 
poctám. Ve svém rodišti pronesl kázání, kterého se pochopitelně zúčastnili i jinověrci, 
z nichž jeden jeho návštěvu zhodnotil slovy: „Dobře, že jede. Kdybych toho biskupa 
častěji slyšel, musil bych se chtě nechtě obrátit". Z Neumannova vystoupení 
vycházela zvláštní síla, zdejšímu katolicismu tehdy vzdálená, totiž mladý elán nové 
americké společnosti a zásadní stanovisko a osobní zaujetí víry hájené v těžkých  
 
 
 
 



podmínkách různých konfrontací. Biskup Neumann byl pro mdlé a tradiční rakouské 
země člověkem z jiného světa. 
Nejpodstatnější na této návštěvě bylo ovšem pro Neumanna setkání se starým 
otcem. Dohaduji se, že teprve toto setkání znamenalo pro Filipa Neumanna životní 
smíření a zjasnění. V jeho reakci na zprávu, že jeho syn se stal biskupem, zaznívá 
ještě obranná a nahořklá rezignace: „S tou zprávou zůstaňte mi za dveřmi", řekl 
zvěstovateli zprávy a dodal: „Kdo si to jen vymyslel tropit si takové žerty ze starého 
muže". Chtěl si dokonce na zpravodaje stěžovat. Při slavné synově návštěvě bylo mu 
dáno pocítit smysl a slávu oběti, kterou musil přinést, když jeho plány o budoucnosti 
rodiny zmizely v neznámé zemi za mořem. Bylo určitě úlevou i pro Jana Nepomuka, 
že se tentokrát loučil s otcem v láskyplném vzájemném pochopení, které projasnilo 
veškeré stíny a odvanulo všechny pochybnosti nahromaděné za všechna léta, kdy 
korespondence s rodinou byla víceméně jednostrannou ze strany Janovy. 
Při návštěvě doma zavítal biskup rovněž do Prahy, kde byl srdečně přijat 
Ferdinandem Dobrotivým, který exotického biskupa štědře obdaroval pro potřeby jeho 
katedrální stavby. 
 
XVI 
V neúnavné práci rychle se stravovala svíce Neumannova života, jakoby zapálena na 
obou koncích. Podařilo se mu ještě založit kongregaci sester s pravidly odvozenými 
od řehole františkánské, malý seminář, téměř dokončit stavbu katedrály. Byl si však 
vědom toho, že řídit tuto obrovskou diecézi, kterou bylo zároveň třeba teprve 
budovat, je nad síly. Navrhl proto na biskupské 
konferenci, aby byla diecéze rozdělena, a je 
příznačné, že sám chtěl přejít do její venkovské 
části a postoupit Filadelfii někomu jinému. Řím 
však tento návrh nepřijal a namísto toho dal 
Neumannovi pomocného biskupa. Tento muž, 
který nikdy nepochopil Neumannovu velikost, 
moudrost a lásku, byl mu spíš na obtíž. 
O vánocích 1859 cítil se biskup nezvykle 
unaven, ale nedal se zastoupit při bohosluž-
bách. Pátého ledna vyšel, po svém zvyku 
pěšky, zařídit nějaké formality k notáři. Cestou 
byl stižen náhlou nevolností, omdlel a zemřel 
dříve, než byl vnesen do blízkého domu. 
Jakkoli zůstala Filadelfie po celou dobu jeho 
života poněkud rezervovaná, připravila mu 
pohřeb, jaký město nepamatovalo. Veřejní od-
půrci i skrytí kritikové věděli totiž dobře, že 
tento malý muž byl velký kněz. Zástupy 
chudiny mluvily otevřeně o jeho svatosti. K jeho 
hrobu také začali přicházet nešťastníci, kteří již neměli naděje. Za čas byly 
zaznamenány případy náhlého zázračného ozdravění v souvislosti s návštěvou jeho 
hrobu. Úcta k biskupu Neumannovi neustále trvala a vyústila nakonec v žádost 
americké biskupské konference o jeho svatořečení. K tomu došlo v Římě v roce 
1977.                                                                                          (pokračování příště) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouť v Pohorské Vsi se koná tradičně poslední sobotu v září. Kromě místních lidí a lidí 
z okolí přijíždějí i německy mluvící rodáci. Velkou zásluhu na obnovení poutní tradice 
má občanské sdružení Terezie. Přesně vzato nejde o poutní svátek patrona kostela – sv.  
Linharta,ale o výročí položení základního kamene kostela a možná i posvěcení hotové stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slavením poutě se také pokládá jakýsi základní kámen – udržování vztahů s místními rodáky  
a obnovy společenství obyvatel obce. Zároveň se upozorňuje na stav kostela, který se ovšem  
stále zlepšuje. Mši sv. hudebně doprovázel pater Vavřinec Skýpala a jedna zpěvačka. 
Do němčiny překládala Marta Talířová a ministroval její bratr František. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po bohoslužbě následovalo předání skleněného 
poháru jako ocenění starostovi obce. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak se hosté přesunuli na oběd do restaurace. Na fotografii vlevo je P. Vavřinec Skýpala  
a p. Altmann (který se zasloužil o obnovu kostela v Pohoří). Na fotce vpravo jsou německy 
mluvící rodáci, které nyní vede nástupce pana Kastla. Společné jídlo nás víc otevřelo jeden  
pro druhého. Občerstvení připravené ženami z Pohorské Vsi bylo připraveno i v sále školky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Také u kostela se podávalo „něco na zub“ – bramboráky a pečené sele. Hezké odpoledne 
(počasí také velmi přálo) pak hudebně vyplnila country kapela Milana Janů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pouť se tedy opět vydařila. Stálo za to sem přijet – program měl duchovní část, kulturní 
i společenskou. Hezká atmosféra i dobré jídlo a krásné počasí přispěly k pohodě všech, kdo  
se jí účastnili. Díky všem, kdo se podíleli na jejím zajištění – zvl. o.s. Terezie a Obecnímu 
úřadu Pohorské Vsi. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V sobotu 1. října za krásného slunného počasí se vydalo 10 poutníků z našich farností, z toho 
7 dětí, na dětskou pouť do Kájova. Toto místo spojené s Pannou Marií ožilo stovkami dětí  
z celé naší diecéze, které přijely, aby se setkaly s Ježíšem a Pannou Marií, i s otcem biskupem 
a navzájem jeden s druhým. Program byl zahájen mší svatou, v jejímž úvodu pan biskup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
posvětil pamětní desku na jednoho s významných kájovských poutníků, kterým byl sv. Jan  
Neumann. Po bohoslužbě se děti rozdělily do skupin, ve kterých procházely stanovišti poutní- 
ho areálu. Tématem poutě byla věta: „Maria nás provází životem“.  Nejoblíbenějším místem 
byla louka za kostelem, kde se děti opravdu vyřádily při různých hrách a soutěžích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O událostech z Mariina života děti poučil „sv. Lukáš“ s nímž děti prošly stanoviště připomína –
jící růžencová tajemství. Na každém stanovišti zazněla mariánská modlitba a také refrén písně 
z Lurd – Ave, ave, ave Maria, doprovázený zvukem trubky. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na louce děti hrály např. hru Hu-tu-tu-tu v níž jeden účastník pohybující se na území protivní- 
ka se má dotknout (a tak získat) co největšího množství jednotlivců, dokud mu nedojde dech. 
Jeho soupeři ho ale mohou na svém území zadržet, a tak přispět k vyčerpání jeho dechu. 
Nehrajeme něco podobného s dechem (Duchem) Božím? Nedochází nám někdy dech – Duch? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děti soutěžily i v naplňování nádoby vodou. Kdo ji dřív naplní? I Maria jistě nosila vodu, ale 
přinášela druhým i Ducha Božího. Působení Svatého Ducha mohl připomenout i plamen 
kováře, který nažhavil železo tak, že se mohlo libovolně tvarovat. I nás chce Bůh ohněm svého 
Ducha formovat v umělecké dílo. Dávám se mu k dispozici? Snesu občas i nějaký ten úder? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děti si mohly vyzkoušet i navlékání korálků do růžence, tvarování hlíny na hrnčířském kruhu, 
či uplést z těsta vlastní vánočku. Všechna tato činnost úzce souvisí s naším životem. Kéž nám 
Maria pomáhá modlitbou i činností přetvářet a zkrášlovat tento svět.  pš 
 



 
 
 
Na začátku bylo 15 přihlášených 
v Malontech a nebyl k dispozici malý 
autobus. Ale díky dobré propagaci se 
nakonec z většiny našich farností 
naplnil celý velký autobus čtyřiceti 
dospělými a pěti dětmi. Odjížděli 
jsme 15.10. v 6h ráno, bohužel bez 
pana faráře, který pro nachlazení a 
kvůli tomu, že nevyšlo přesunutí jednoho křtu na jiný termín, nakonec jet nemohl. 
 

Byl krásný slunečný den a na všech zúčastněných byla 
vidět radost z možnosti uctít naši nebeskou maminku na 
jednom z nejznámějších poutních míst v Čechách. Tuto 
radost nezkalily ani husté mlhy, které byly zrána po celé 
Českobudějovické pánvi.  A Svatá Hora nás přivítala v celé 
své kráse ve slunečním jasu. 
 

Na místo jsme dojeli kolem ½ 9 a tak jsme měli čas 
připravit se na mši sv. která začínala v 9h. Navíc ještě 
většina poutníků stačila přijmout svátost smíření díky 
vstřícnosti svatohorských duchovních, kteří místo jednoho 
obvyklého zpovědníka uvolnili další dva. To, společně se 
setkáním s Pannou Marií, bylo příčinou krásně duchovně 
prožité mše svaté a nás všechny naplnilo velkou radostí a 

vděčností, za tento krásný zážitek. 
Po mši sv. jsme si prohlídli 

ambity, jak je vidět i z našich 
fotografií. Trochu zklamání přišlo, 
když jsme zjistili, že obchůdky 
s občerstvením a dárkovými předměty 

byly v rámci rekonstrukce uzavřeny. Prodejna 
v objektu kláštera i Svatohorské muzeum nám 
to však vynahradilo a tak každý vezl svým 
blízkým nějakou památku na Svatou Horu. 

 
 

 



Pokud jde o fotografie, chtěla 
bych se ještě zastavit u fotky 
mariánského sloupu umístěného na 
svatohorském náměstí. V minulosti byl 
místem, kde svatohorští ministranti 
vítali s fanfárami poutníky a taktéž se 
s nimi loučili. Dnes u něho stojí 
malontský ministrant Jirka a mě 
připomněl rok 1947, kdy na jeho místě 
stála jedenáctiletá družička a na 
rozloučenou přednášela tyto verše: 

 

Naposled v tiché pokoře již spínáme své dlaně, 
naposled dítkám požehnej, přesvatá Matko Páně. 
Ó přijmi od nás vroucí dík, že chránilas nás stále 
a pokladem svých milostí, nás provázej dále. 
Jdem opět odtud do dáli, kde svět nás žalem raní, 
však ty dáš útěchu v bolesti a setřeš slzu dlaní. 

 

Životní zkušenost dokázala, že se na 
Matku Boží a její mocné přímluvy 
můžeme plně spolehnout a že nám dává 
útěchu i utírá slzy stále. 
 

Cestou zpět 
jsme se ještě 
zastavili na 
dalším 
nádherném 
poutním místě 

– na Lomečku. Ale 
protože jsme nebyli 
předem domluvení, 
museli jsme se 
spokojit s pohledem 
do svatyně jen skrze 
mříž. I tak jsme 
z toho měli všichni 
radost. 
 

 
Ještě musím pochválit děti – Karolínku, Jirku, Patrika, 
Kristýnku i Klárku. Byli velmi hodné a pěkně zpívaly při 
mši sv. Domů jsme se vrátili spokojeni a posilněni 
důvěrou v Boží ochranu.    Růžena Otová, Malonty 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Pohoří na Šumavě se poutní slavnost konala v sobotu a neděli 10. a 11.9.2011. Mši sv. 
sloužil P. Šimek z kláštera v Želivě. Připutovali sem především rodáci, kteří nyní žijí 
v Rakousku a Německu. V čele průvodu který vycházel ze Stadlbegu, šla kapela a před kos- 
telem byly umístěny nejrůznější stánky. Po bohoslužbě následovalo občerstvení. Bylo hezké 
počasí a lidí se sešlo opravdu hodně. Více fotografií můžete nalézt na internetových stránkách 
krajanského spolku:  www.bucherser-heimat-verein.at  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O týden později se zde sešli Mše sv. se účastnili také 
myslivci a přátelé myslivosti členové řádu Sv. Huberta. 
k tzv. Hubertské mši sv. Tu Nechyběli ani trubači a sbor. 
vedl P. Vavřinec Skýpala. Doufám, že alespoň někdo 

byl také duchovně osloven. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Již v červenci se zde při mši svaté konaly dva křty – Karolínky a Terezky, které jsou sice 
z Malont, ale do Omleničky občas jezdí na víkendy. Kája v Malontech také ministruje a příš- 
tí rok přistoupí poprvé ke stolu Páně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V den státního svátku 28. října se v Omleničském kostele konalo slavnostní posvěcení 
nového obecního praporu a znaku. Po uvítání administrátorem farnosti P.Pavlem se slova 
ujal p. starosta Karel Holub, který vyložil symboliku znaku i praporu. Pak P. Pavel ve své 
promluvě nastínil myšlenku, že jako jednotlivé nitky vytváří prapor i znak a obraz na nich 
znázorněný, tak i každý obyvatel obce je takovou nitkou, která má v obci zanechat stopu 
a s ostatními vytvořit „obrazec“ tedy něco pěkného, co obec a její život obohatí a zkrášlí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
V Pohoří na Šumavě se velmi 
pokročilo díky přátelům  
z Rakouska, kteří svépomocí 
udělali v kostele betonovou 
podlahu, osadili okna a dveře 
a nabílili fasádu. 
     Zbytek kostela – tedy  
původně presbytář – se nyní  
skví obnovenou krásou. 
     Oprava zbytku střechy 
stála 300 tis. Kč. Třicet tisíc 
poskytlo biskupství a 270 tisíc 
Ministerstvo kultury. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po položení betonové podlahy vznikl útulný  
liturgický prostor. Původně jsem si myslel, že bude  
lepší zachovat kostel v polorozbořeném stavu - jako 
memento na minulou dobu, ale nakonec se mi nová 
úprava líbí. Díky rakouskému spolku a p. Altmannovi! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekonstrukcí prochází také kostel v Pohorské Vsi, 
kde se dokončila oprava střechy, včetně krovu, 
kterou provedla firma Klempizol Český Krumlov. 
Byly tak provedeny práce za ½ milionu korun. 
 

Protože jsme dostali příslib příspěvku z evropských 
peněz přes Státní zemědělský intervenční fond z Programu rozvoje venkova, což bude částka 

přes 2 a ½ milionu korun, bude možné v následujícím 
období znovu postavit věž a dále pokračovat v rekonstrukci 
kostela. Bude ovšem ještě potřeba také získat 10% podíl 
z vlastních finančních zdrojů. 
 

Dalším kostelem procházejícím důkladnou opravou je 
kostel v Omleničce, kde bylo letos dokončeno natření fasády 
a renovace znaku nad hlavním vchodem do kostela. 
S opravou zdi kolem kostela se začalo a bude dokončena 
příští rok. To by se mělo také začít s malováním vnitřku. 
Na letošní rok jsme dostali z Ministerstva kultury 445 tis.Kč 
100 tis. poskytla Obec Omlenice. Děkujeme! 
 

Také kostel v Dolním Dvořišti se obnovuje. Letos byla  
dokončena oprava fasády celé severní strany. Zde poskytlo 
Ministerstvo kultury 630 tis. Kč a Obec Dolní Dvořiště 
100 tis. Kč. Děkujeme! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oznámení 
 
 

���� SBÍRKA V NEDĚLI 4.9. BYLA URČENA NA BOHOSLOVCE. Vybralo se v: 
 

Kaplici Malontech Omlenici Blansku Rožmitále D.Dvořišti 

1239,- Kč 449,- Kč 226,- Kč 200,- Kč nebyla 908,- Kč 
 

Sbírka byla odeslána na Biskupství. Díky všem dárcům.  

 
���� SBÍRKA V NEDĚLI 23.10. BYLA URČENA PRO POTŘEBY MISIÍ. Vybralo se v: 
 

Kaplici Malontech Omlenici Blansku Rožmitále D. Dvořišti 

3801,- Kč 842,- Kč 645,- Kč 324,- Kč 600,- Kč 1281,- Kč 
 

Sbírka byla odeslána na Biskupství a pak dále na uvedený účel. Díky všem dárcům. 
 

Pozn.: V Dolním Dvořišti bývají i farníci z Rychnova n.M. a naopak v Rychnově z D.Dvořiště 
 
 

Kvíz 
 

 
Správné odpovědi z minulého čísla: 1a, 2b, 3b, 4a 
 
1. Který církevní řád používá ve svém znaku symbol IHS (Iesum Habemus Socium – 
Ježíš je náš společník)? 
a) Jesuité 
b) Premonstráti 
c) Františkáni 
 
2. Co znamená zkratka RIP? 
a) rychlá interní pošta diecéze 
b) je to zkratka modlitby „Requiescat in pace" (Nechť odpočívá v pokoji) 
c) zkratka oslovení kněze („reverendus instalatus pater“) 
 
3. Co je CIBORIUM? 
a) Jedná se o vonnou pryskyřici, která se sype do kaditelnice 
b) Jedná se o borovou vodu k umývání bohoslužebných nádob 
c) Ciborium je nádoba v podobě většího kalicha s víčkem používaná k uchovávání 
proměněných (konsekrovaných) hostií – tedy Těla Kristova ve svatostánku 
 
4. Který církevní řád má ve znaku psa s pochodní? 
a) Dominikáni (Domini Canes - psi Pána) 
b) Františkáni (na paměť sv. Františka ochránce zvířat) 
c) Cisterciáci (podle kláštera sv. Bernarda, kde bylo vyšlechtěno plemeno psů 
bernardýnů – zachránců lidí z lavin) 
 



Humor   
 

☺ Uprostřed vatikánského parku prosí o almužnu slepec: "Podarujte ubohého  
slepce, který má osm dětí." 
Kolemjdoucí kněz ho obdaruje, ale neodpustí si poznámku: "Prosím vás, co  
to, probůh, děláte, že máte tolik potomků?" 
"Když já, otče, nevidím, co dělám." 
 

☺  Dva faráři si povídají: "Mně jsou ze všech sportovců nejsympatičtější cyklisti." 
"Proč?" 
"Protože se starají o svoje duše." 
 

☺ Česká republika vstoupí do EU a začne platit Euro. Desetikoruna,  
stokoruna a tisícikoruna se rozhodnou: "Holky, na Zemi vládne Euro, a my  
nemáme žádnou práci, půjdeme do Nebe!" 
Jdou do Nebe, přijdou k nebeské bráně a desetikoruna říká Svatému  
Petrovi: "Svatý Petře, na Zemi platí Euro a já nemám žádnou práci, mohu  
jít do nebe?" 
Svatý Petr odpoví: "Samozřejmě desetikoruno, jseš tady vítána!"  
Se stokorunou je to stejné a tisícikoruna řekne jenom: "Tak já jdu taky, jo?"  
Svatý Petr ji zastaví: "Počkej, počkej, tebe jsem nikdy v kostele neviděl!"  
 

☺ Farář ke kostelníkovi: "Tentokrát obejdeš věřící s kasičkou ještě před  
kázáním." "Ale pročpak, vždycky přece děláme sbírku až na závěr bohoslužby," diví  
se kostelník, "protože dnes budu kázat o spořivosti." 
  

☺ Vědec povídá Bohu: "Bože, už nejsi potřebný. Věda postoupila tak daleko, že už i 
my vědci umíme udělat člověka z hlíny." 
"Tak to předveď," povídá Bůh. 
Vědec začne nabírat ze země hlínu a Bůh na to: 
"Počkej, počkej, ber ze svojí hlíny!" 
 

☺ Šel chlápek na závody koní. Když se před prvním závodem šel podívat k tabuli, na 
kterého koně by měl vsadit, zahlédl tam kněze, jak jednomu koni žehná. Řekl si, že 
by to mohlo něco znamenat, honem šel na koně vsadit a kůň vyhrál. 
Chlápek tedy sledoval kněze dalších pět závodů a docela příjemně na tom  
vydělal. Rozhodl se, že v posledním závodě vsadí všechny vyhrané peníze.  
Učinil tak. Závod začal dobře, ale pár desítek metrů před cílem se  
najednou vedoucí kůň zhroutil k zemi a byl na místě mrtvý. 
Chlápka to pěkně dožralo a běžel za tím knězem žádat vysvětlení. 
Ten pouze smutně zakýval hlavou a povídá: "No jo, s vámi nevěřícími je  
problém. Vy zkrátka nepoznáte rozdíl mezi požehnáním a posledním pomazáním!" 
 
 



Z farní matriky:    

 

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citáty:  

 
 

Jen ten je jistě šťastný a veliký, 
kdo nemusí ani vládnout ani poslouchat 

aby byl někým. 
Johann Wolfgang von Goethe 

 

Očekávat potěšení je také potěšení., 
Gotthold Ephraim Lessing 

 

Do tohoto světa jsme vstoupili nejen proto, abychom jej poznávali, 
nýbrž i proto, abychom k němu vyslovili své ano. 

Rabindranath Tagore 
 

Věci nejsou nikdy tak, jak jsou. 
Jsou vždycky tím, co z nich uděláme. 

Jean Anouilh 
 

Vskutku dobrými přáteli jsou lidé, kteří nás přesně znají 
a přesto při nás stojí.           

Marie von Ebner – Eschenbach 
 

Budu-li v srdci nosit zelenou větvičku, 
pak se už najde ptáček, který si na ní zazpívá. 

Gotthold Ephraim Lessing 
 
 

 
Kaplice: 

 

Rychnov n. Malší 
 
Svatý Kámen 

Křty: Poh řby: K řty: 

22.10. Lukáš Tondl 14.10. Jan Harazin 15.10. Radek Karlík 

22.10. Kateřina Tondlová   



 
 
 

                                i prodejna v Kaplici informuje 
 

        ENCYKLOPEDIE NÁBOŽENSTVÍ   
 

Tato encyklopedie komplexně představuje všechny náboženské systémy světa. Podává výklad 
základních pojmů religionistikv. Vysvětluje jednotlivé obřady, historii, důležité postavy a  
základy učení  jednotlivých náboženství  od prehistorie  až  do   současnosti. 
 

Friedrich Assländer a Anselm Grün: PRÁCE JAKO DUCHOVNÍ ÚKOL 
 

Kniha   je  zaměřena  především prakticky pro lidi vykonávající nejrůznější zaměstnání.   
Mnohá  praktická cvičení  a  rady,   které  autoři nabízejí,   mohou  čtenářům pomoci  lépe 
poznat jejich vlastní přístup k  práci a objevit nejen možnosti  růstu  a  posvěcení, které  jejich 
práce nabízí, ale  i  rizika  plynoucí z  nezdravých postojů  a  návyků. 
 

              Raniero Cantalamessa: OSM KROKŮ KE ŠTĚSTÍ – Ježíšova blahoslavenství 
 

Otec Raniero ukazuje, jak se nám každé  prožité  blahoslavenství může stát radostí a učinit nás  
šťastnými. (Předložené úvahy zazněly v přítomnosti papeže Benedikta XVI. během doby 
adventní roku. 2006 a doby  postní  2007). 
 

              Anselm Grün: SMRT NENÍ KONEC 
 

Autor reaguje na dotazy mnoha  lidí, kteří  se ptají co mohou  jako křesťané v okamžiku  smrti 
a po  smrti  očekávat.   Skrze množství  obrazů  a  jejich interpretace nás  krok za  krokem 
vede k závěru,   že ve vztahu ke smrti můžeme  žít v  naději a s nadějí  také  umírat. 
 

Pro děti:  
 

             Jan Kotas – Martina Špinková: OD ADVENTU DO ADVENTU 
 

Co je to liturgický rok, kdy začíná a kdy končí? Co znamená advent? Na tyto a mnohé ďalší 
otázky srozumitelným jazykem a s využitím krásných a výstižných ilustrací odpovídá tato 
knížka.   Odhaluje původ a smysl křesťanských svátků a ukazuje, jak je slavíme v rodině a 
společně s celou církví. 
 

             Lois Rock – Anthony Lewis: VYPRÁVÍME DĚTEM O JEŽÍŠI 
 

Příběh o Ježíšově narození slýcháme o Vánocích. O Velikonocích pak o Ježíšově smrti a 
vzkříšení. Co se dělo mezitím? Jak to všechno do sebe zapadá? Odpověď nabízejí biblické 
příběhy, které  najdete v  této knize. 
   

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 
 

��� ADVENTNÍ ZÁJEZD DO PASOVA – SOBOTA 3.12. Odjezd z Kaplice 
v 6.30, návrat kol. 21.h. Prohlídka města, ležícího na soutoku tří řek,  kláštera 
Mariahilf, návštěva varhanního koncertu – největší varhany v Evropě. Přihlásit se  a 
zaplatit zájezd (400,- Kč) můžete v Kaplici ve zlatnictví u Mocků u Gábiny Pechové. 

 

��� PŘEDNÁŠKA DR.PREKOPOVÉ – MÁM T Ě PŘESTO RÁD(A) – České 
Budějovice, Metropol-Malá scéna. Pondělí 14.11. v 17h. Vstupné 50,- Kč, manželský 
pár 80,- Kč. Organizuje Diecézní centrum pro rodinu. www.dcr.bsb.cz  
 

��� 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 
 

��� EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA se v listopadu uskuteční až ve středu 
16.11. od 18h na katolické faře. Na programu prosba z modlitby Otče náš „neuvoď 
nás v pokušení“ 
 

��� PŘÍPRAVA NA BI ŘMOVÁNÍ   bude probíhat v pátek večer v Kaplici od 19h, 
nebo na společenstvích v okolních farnostech. 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 23.11. Zveme 
všechny děti! 
 

���  NA PRVNÍ PÁTEK V M ĚSÍCI se koná od 14h v kostele Sv. Floriána do 
začátku mše sv. tichá adorace. 
 

Svatý Kámen 
 

��� MŠE SV. 3.12. NEBUDE Vzhledem k adventnímu zájezdu se mše sv. na první 
sobotu měsíce prosince ruší. Další mše sv. tedy bude až v sobotu 7.1.2012. 
 

Rychnov nad Malší 
 

���  OSLAVA SVÁTKU SV. ONDŘEJE – patrona kostela se uskuteční Pásmem 
hudby a poezie v kostele v neděli 4.12. od 15h 
 

Z jiných farností 
 

���  JEDNODENNÍ ADVENTNÍ OBNOVA – T ŘEBOŇ: SO-10.12.  Přednášet 
bude  P. Lev Eliáš, OFM Cap. na téma: O eucharistii. začátek v 9 hodin na děkanství 
v Třeboni (1. patro) zakončení mší svatou ve 14 hodin. Občerstvení a oběd zajištěn. 
 



LITURGICK› KALEND¡ÿ a INFORMACE 
 

LISTOPAD 2011 

NEDĚLE 13.11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 1.t. 

Čtvrtek 17.11. Sv. Alžběty Uherské, řeholnice památka 

NEDĚLE 20.11. Slavnost KRISTA KRÁLE žaltář 2.t. 

Pondělí 21.11. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě památka 

Úterý 22.11. Sv. Cecílie, panny a mučednice památka 

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

NEDĚLE 27.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ žaltá ř 1.t. 

Středa 30.11. Sv. Ondřeje, apoštola svátek 

PROSINEC 2011 

Sobota   1.12. Sv. Františka Xaverského, kněze a misionáře památka 

NEDĚLE   4.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ žaltá ř 2.t. 

Úterý   6.12. Sv. Mikuláše, hl. patrona naší diecéze slavnost 

Čtvrtek   8.12. P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu slavnost 

NEDĚLE  11.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ žaltá ř 3.t. 
 
 

 

���  "NEBOJ SE!" - ADVENTNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ RODIN 25 . 11. - 
27. 11 2011 - klášter Božího milosrdenství Nové Hrady 
O adventním víkendu nebude chybět modlitba, adorace, mše, příležitost ke svátosti 
smíření, rozhovory ve skupině i v manželské dvojici, svědectví i společný čas pro 
rodiče a děti v sobotním odpoledni, kdy celou rodinu čeká nejedno překvapení. 
Hlídání dětí v době samostatného programu rodičů zajištěno. 
Příjezd je v pátek po 17. hod. (v 18h večeře), končíme obědem v neděli. 
Ubytování ve dvou-, tří- čtyř- i pěti- a šestilůžkových pokojích, teplá a studená voda 
na pokoji, toalety a sprchy na chodbách, celodenní strava zajištěna. 
Děti budou mít zajištěn vlastní program a péči v sobotu dopoledne. 
Hostem je Bc. David Novák, MTh. autor velice podnětné knihy Víra ve vírech 
strachu. A proto: nebojte se přihlásit :-) 
Na akci se můžete přihlásit již dnes.  Buď přes web: www.dcr.bcb.cz nebo telefonem: 

mobil - PhDr. Alena Poláčková: 731 402 981   

mobil - Ing. Pavel Poláček, jáhen: 731 402 980 

 
 
 



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-18h fara, / 1. ČT od 19h v ev. Arše teď ST 16.11.v 18h  
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: 22. a 29.11. 17h 

 

 OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara  

 NEDĚLE 
mše svatá 
/ boh.slova 

8 h  
v kostele 

Setkání na fa ře:  Čt 1-2x za měsíc, 
nyní:  24.11. a 1.12.    

18h 
l.čas 

17h 
z.čas 

 

 BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara  

 NEDĚLE mše svatá 
v kostele 

18h  
let. čas 

17h 
zim.čas 

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

18h  
let.č. 

17h  
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 
NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá - nyní:  
6.a20.11 a 4..12. 

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: 13. a27.11. 

11.15 
Setkání v 18h:  

Pondělí:  21.11.  1. SO v měsíci: mše v 17h
 nyní : 
nebude 

 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: 19.11. 

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 13.11.2011 



Úmysly apoštolátu 

modlitbymodlitbymodlitbymodlitby    
 

                           na měsíc listopad 2011 
 

Úmysl všeobecný:   Za východní církve, aby rostlo 
poznání a uznání jejich úctyhodné tradice jako duchovního 
pokladu pro celou církev. 
 

Úmysl misijní: Aby africký kontinent nacházel v Kristu 
sílu kráčet cestou smíření a spravedlnosti. 
 

Úmysl národní:   Za odpuštění všech našich vin a dluhů, kdy jsme opomenuli nebo 
zanedbali naplňování tak závazného daru, jakým je přijetí a rozvíjení Božího života 
ve svátosti křtu, a to jak sami u sebe, tak vůči těm, za které neseme 
spoluodpovědnost. 
 

Úmysly farní:  Děkujeme Ti, Pane, za všechny naše blízké zemřelé a prosíme Tě, dej 
ať se poučíme z jejich života a inspirujeme se od nich ve všem dobrém. Prosíme Tě 
také za ně, i za všechny, jejichž těla leží na našem hřbitově, přijmi je do svého 
království 
● Požehnej, Pane činnost misionářů ve světě, na níž byla určena misijní sbírka, ať 
přinese mnoho dobrého. Požehnej také všem lidem, jimž misionáři pomáhají a 
zvěstují jim Tvé evangelium 
 

● 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.  
 

● Pane, prosíme tě za všechny křesťany, kteří snášejí pronásledování kvůli své víře, 
zvláště v Egyptě, Iráku, Nigérii a Sýrii. 
 

● Prosíme tě, uzdrav Evropu z propuklé ekonomické krize a chraň nás před bídou, 
nezaměstnaností a ztrátou kapitálu 
 

● Prosíme tě, chraň na přímluvu sv. Anežky naši vlast, aby využívala svobodu a 
demokracii k budování dobra a nikoli ke zkáze 

● 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 knihovnaknihovnaknihovnaknihovna    nabízínabízínabízínabízí    
nové DVD a nový časopis:nové DVD a nový časopis:nové DVD a nový časopis:nové DVD a nový časopis:    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                              
 


