
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Přátelé! 
Advent je dobou očekávání a touhy. Ale očekáváme vůbec ještě něco? 

Těšíme se na něco dobrého, na něco nového? Toužíme po něčem?  
Mám takovou obavu, že už nečekáme skoro nic. A pokud ano, tak spíše to 

špatné, chmurné. Pokusme se to však změnit. Nechme v sobě vytrysknout touhu po 
lásce, kterou může naplnit jen Bůh. Jak? Čtěme starozákonní proroctví o mesiáši, 
prorozjímejme si adventní písně, které v sobě onu touhu obsahují. Prosme Pána aby 
změnil naše duševní rozpoložení. 

Nyní držíte v rukou nové číslo našeho Farního listu. Co od něj očekáváte? 
Možná nic, možná povzbuzení. Snad to povzbuzení v něm bude. Opět se ohlédneme 
po uplynulých akcích, zvláště po adventním zájezdu. A jinak zde najdete obvyklé 
rubriky. Vím, že máte rádi zvláště humor, snad vás rozveselí. Mě rozesmál hlavně ten 
poslední vtip. 

Typickými postavami adventu 
jsou Jan Křtitel a Panna Maria, ale také 
biskup Mikuláš. V Kaplici i jinde, jsme 
měli nadílku pro děti. Napodobujeme 
tak příklad biskupa z turecké Myry, 
který svými dary druhé nejen těšil, ale i 
zachraňoval. Adventní doba je pro 
dárky zvláště hodná. 

Přeji Vám hezký advent a 
hlavně alespoň chvilky ticha na 
naslouchání Pánu a probouzení touhy po 

Něm.             P. PavelP. PavelP. PavelP. Pavel                                 z Mikulášské nadílky v Kaplici 
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Anselm Grün 
 

PROBUĎTE SE! 
Advent je probuzením ze všech denních snění, je 
to probouzení k pravdě. Sloveso „Bdít“ znamená 
být vzhůru, nespat. Kdo bdí, ten vědomě prožívá 
každý okamžik, je pozorný, bystrý a rozvážný. 
Bdělý je ten, kdo se neotupuje. Shon a spěch nás 
oslabují, zlhostejňujeme. Nemusíme se snažit 
právě teď vyřizovat všechno, co jsme odkládali a 
nestačili vy řešit v průběhu celého roku. Nemusíme 
se nechávat opájet honbou za spotřebou. 
Nemusíme se nutně zařadit mezi ty horlivce, kteří 
se pachtí za plněním přání.  
 

Pozornost a soustředěnost nás učí, oč vlastně o 
Vánocích běží. Být bdělý, být vzhůru není pouze 
podstatou adventu. Vánoční příběh vypravuje o 

pastýřích střídajících se v noci v hlídkách u svých stád. Protože bděli, byla jim 
zvěstována radostná novina o narození Mesiáše. Ten, kdo bdí, je otevřený, je schopen 
vnímat tajemství, které nás rozechvívá. 
 

Stres se sháněním dárků 
Mnozí z nás jsou přesvědčeni, že advent je především shon a spěch. Chystáme a 
sháníme dárky pro příbuzné a přátele. Tíží nás to, trápí. Toužíme, aby byli ti 
obdarovávaní s dárky spokojeni, aby si nemysleli, že náš dárek byl příliš levný, nebo 
vybíraný bez fantazie. 
Zvyk o Vánocích se vzájemně obdarovávat je prastarý - a nepřestává mít smysl ani 
dnes. Bůh nás o Vánocích obdarovává sám sebou, sluší se tedy, abychom víru v tento 
jedinečný dar vyjádřili také ve vzájemném obdarovávání. Mnozí však časem začali 
považovat obdarovávání za něco existujícího nezávisle na Vánocích. Termín se sice 
ještě váže k Vánocům, ale s tajemstvím Vánoc už nemá nic společného. Právě v čase 
adventním bychom si měli uvědomit, že naše dárky budou odpovídat duchu Vánoc 
jedině tehdy, když druhým darujeme něco ze sebe samých. Svou lásku můžeme 
vyjádřit v jednom jediném dárku, možná i koupeném v obchodním domě, pokud do 
něj vložíme své vlastní úmysly, city k druhému, pokud jsme jej pro něho pečliv ě 
vybrali. 
Jako mnich nemám peníze. Proto dárky nekupuji. Snažím se vyjádřit svou náklonnost 
k lidem, kteří jsou pro mě důležití, v osobním dopise, pokouším se vcítit do jejich 
nitra. Přeji jim, aby v nich světlo Boží jedinečným způsobem osvětlovalo tento svět. 
Podstatné je, aby nás vánoční dárek s sebou nesl toto poselství: „Jsi jedinečný takový, 
jaký jsi. Žij tak, aby ses podobal obrazu, který si o tobě utvořil Bůh." 
 



 
      Wilfrid Stinissen 
 
 

Dostali jsme úkol zrcadlit ve svém životě slovo Boží, dát mu zjevnou formu. Tak to 
udělala Maria. Byla průzračným zrcadlem, v němž se zřetelně a jasně odráželo kázání 
na hoře, celé evangelium a celé Písmo. Chováme v sobě schopnost dát život slovu 
Božímu, umožnit mu, aby se proměnilo v tělo. 
Máme-li hlubokou touhu po takové inkarnaci slova v našem životě, čtěme co 
nejčastěji slovo Boží. Četba Bible pro nás nebude jen cvičením ve zbožnosti: stane se 
Životní potřebou, nezbytnou stejně jako potrava pro tělo. Jako jídlo neplní svou 
funkci v těle jenom tím, že je do sebe vpravujeme, nýbrž tím, že se v nás rozloží, aby 
dodalo výživu celému organismu, tak se musí i Boží slovo v nás rozpustit a rozmělnit. 
Nejmoudřejší je pouštět k sobě Bibli po malých dávkách. Lze zkusit několik dní nebo 
týdnů promýšlet krátký text, který nás zaujal, aby mohl znovu a znovu zaznívat při 
všem, co děláme, při každém setkání a během všeho, co prožíváme. 
Například si řekneme: Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce (Žl 
119,105). Upínáme tak svou důvěru ke skutečnosti, Že jsme poučeni a vedeni, což 
nám trvale vlévá novou naději a sílu. Sotva se pak stane, že zůstaneme nedotčeni, 
opakujeme-li si často: Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení 
(Lk 21,28). Dáme-li se prodchnout jediným slovem, dosáhneme úplně nové 
otevřenosti vůči celku. 
 
 
      Wilfrid Stinissen 
 
 
 

 

 
Ať už si to uvědomujeme nebo ne, chováme ve svém srdci stále touhu po Bohu, lásku 
k němu. Proto není náš duchovní vývoj vlastně ničím jiným než návratem do našeho 
nejhlubšího nitra. 
Tam jsme dokonale zdrávi. Tam neexistuje hřích. Tam jsme nezkaženým odrazem 
Boha. Naše odmítavost vůči Bohu jej porušila, nic však jej nemůže zničit úplně. 
Bolest spočívá v tom, že už nežijeme zcela ve svém nitru. Tam je vždycky čisto a 
nezkaženo. 
Své nitro si stále nosíme s sebou, Máme-li jen trochu zkušenost s modlitbou a 
vnitřním ztišením, víme, že už teď máme v sobě svatostánek, kde jsme dokonale 
spojeni s Bohem. V milostiplném okamžiku jsme snad vytušili něco ze světla, jež se v 
něm rozlévá. Do světla se ještě definitivně postavit nemůžeme, ale cesta, jež nás den 
za dnem čeká, vede stále hlouběji do našeho nitra. 
Až jednou dosáhneme největší hlubiny, setkáme se tam s Kristem. Kypící život, jejž v 
sobě odhalíme, je jeho život. Náš skutečný život je jeho životem. 
Kristus v hloubi našeho srdce je někdo, s kým můžeme mluvit a naslouchat mu, a kdo 
má přesto jiný život než my. On je naším životem. Tvoříme s ním jednotu, tak jako 
tvoří údy jeden celek s hlavou, jako jsou ratolesti jedno s vinným kmenem. V našich 
prsou bije Ježíšovo srdce a dává nám život.  

 



 
 
 
 

     Ve slunečném odpoledni adventní soboty  
3. prosince 2011 navštívili poutníci z Kaplicka 
v rámci výletu do německého Pasova půvabný 
raně barokní kostelík Mariahilf, jednu 
z dominant tohoto města a proslulé poutní místo 
střední Evropy, k němuž po strmém svahu na 
pravém břehu řeky Innu stoupá kryté schodiště 
se zastaveními křížové cesty. 
     Místo, udivující svojí prostou krásou, jakoby 
přímo stvořené k usebrání a ztišení se před 
Pánem. Ticho přitahuje i nás. Posvátnými 
prostorami se vznáší Duch pokoje. Láska Boží 
neslyšně zalévá srdce. Na obraze nad 
svatostánkem se Božské Dítě tulí k Matce, která 
Ho něžně, ale pevně přidržuje ve své náruči. 
Mír. Bezpečí. 
              Zdráva buď, Panno Maria, ó Královno..., proniká až k nebesům. 
     Sedící Madona s Dítětem v náručí představuje ikonografický typ Panny Marie 
Slitovnice (Eleúsa). Přeneseně může upomínat na pomoc, vyhledávanou v náruči 
církve. Výtvarnou předlohou je obraz, který po r. 1537 namaloval Lucas Cranach st. 
Umělcovým vzorem byla zřejmě Madona z Cambrai, paládium nynější Belgie, obraz 
z poloviny 14. století pocházející ze Sieny, který však zachycuje Madonu stojící a 
stranově obrácenou. Cranachovo dílo ze své drážďanské sbírky daroval r. 1611 kurfiřt 
Jan Jiří Saský pasovskému biskupovi Leopoldu Habsburskému, u nás bohužel 
nechvalně známému v souvislosti se vpádem pasovských žoldnéřů do Čech na 
podporu skomírajícího panování císaře Rudolfa II. taktéž v roce 1611. Obraz si nový 
majitel r. 1619 po svém jmenování místodržícím odvezl s sebou do Tyrol (někdy se 
uvádí i rok 1625, kdy se tam po resignaci na církevní hodnosti ujal vlády). Od r. 1650 
je umístěn na hlavním oltáři kostela (od r. 1964 katedrály) sv. Jakuba v Innsbrucku, 
kam si jej vyžádali tamní obyvatelé z vděčnosti za ochranu ve třicetileté válce. 
     Roku 1622 nechal svobodný pán Marquardus von Schwendi, děkan pasovské 
katedrály a administrátor biskupství, zhotovit devoční kopii Cranachova obrazu. 
Z jeho podnětu byl v letech 1624 až 1627 vysoko nad pravým břehem řeky Innu 
vybudován kostel Navštívení Panny Marie, známější pod názvem Mariahilf, a péče o 
něj svěřena řeholníkům (r.1631 kapucíni, 2002 paulíni). Záhy se stal vyhledávaným 
poutním místem, kam v hojném počtu směřovali i věřící z Čech. Mnozí z nich 
v biskupském sídle na soutoku tří řek přijali svátost biřmování. Pasovská Panna Maria 
Pomocná byla uctívána především jako záštita proti moru, proti Turkům a jako 
ochránkyně plavců na Dunaji. Věhlas pasovské kopie dokonce předčil známost její 
předlohy a vtiskl pojmenování tomuto typovému vyobrazení Panny Marie. 
 



 
Věřící na výraz poděkování přinášeli a nadále přinášejí votivní dary. Mezi předměty, 
vystavenými v chodbě o vrstevnici níže souběžné s kostelem, nechybějí ani zbraně, 
ukořistěné po slavném vítězství spojených křesťanských vojsk nad Turky u Vídně r. 
1683. Vyslyšené prosby připomínají také četné malované tabulky s různými výjevy 
z mezních životních situací. Méně honosná, ale neméně upřímná poděkování neustále 
přibývají na stěnách krytého schodiště směrem od kostela dolů. Na stránkách knihy, 
do níž se mohou vpisovat prosby či poděkování, na kterýžto úmysl se každou středu 
po večerní mši sv. konají modlitby o přímluvu Panny Marie, přibyla i prosba za 
farnosti na Kaplicku a za jejich duchovního pastýře. 
     Proslulost obrazu Panny Marie Pomocné-Pasovské brzy překročila hranice 
směrem do Čech. Postupně se stal snad nejuctívanějším vyobrazením v barokních 
Čechách. Spřízněné šlechtické rodiny Martiniců a Žďárských opatrovaly obrazy, 
které prý namaloval stejný malíř, který pořídil kopii Cranachova obrazu pro Pasov. 
Obraz rodiny Žďárských zdobí oltář známého poutního kostela na Chlumku u Luže 
na Chrudimsku, který založila jedna z jejích ratolestí. Některé poutní svatyně nesou 
stejné zasvěcení Navštívení Panny Marie jako kostel v Pasově (např. Skočice, 
Skoky). Menší poutní místo k poctě Panny Marie Pomocné se nalézá na vrchu Jelínka 
nad Rožmitálem na Šumavě. Avšak jen žalostné trosky zůstaly z kaple, vystavěné v l. 
1732 – 1733 na místě její malé předchůdkyně z poloviny 17. století, cestu k níž lemují 
rozpadající se zastavení křížové cesty. Obraz Panny Marie Pomocné z jejího oltáře, 
který r. 1755 namaloval tamní malíř M. Widmann, se uchovává v rožmitálském 
farním kostele. Madona laskavě shlíží na své pozemské děti i na dalších posvátných 
místech Kaplicka. 
     Pozemský čas nelítostně ubíhá. – Rozloučení, nikoliv odloučení. 
     Ó svatá Boží Rodičko, ó Královno, oroduj za nás, Matičko, ó Královno Maria. 

Sp.                                                                                      
 
 

Anselm Grün 

Dobrý Bože, v čase adventu očekáváme příchod tvého Syna.  
Očekáváme toužebně každým okamžikem, že zaklepe na dveře našeho srdce a  
že je otevře své lásce. Očekáváme také jeho příchod na konci časů,  
kdy se všechno naplní jeho spásou.  
Očekáváme přicházejícího, a přece víme, že už je tu s námi. 
Prosíme tě, aby k nám Ježíš přišel tak, abychom skutečně došli k sobě samým.  
Často totiž nebýváme u sebe doma a v myšlenkách se touláme někde docela jinde. 
Dej, ať je pro nás adventní čas dobou požehnání, v níž se vrátíme do vlastního nitra a 
začneme prožívat přítomný okamžik.  
Dej, ať nám čekání na tvého Syna otevře doširoka srdce, aby mohl skutečně vstoupit a 
přebývat v něm. Ať se nás dotkne touha po spáse, jež k nám přišla ve tvém Synu a 
stále k nám touží přicházet. 
V tento adventní čas proměň naše závislosti, které nás pořád ještě drží v zajetí,  
v hlubokou touhu po svobodě. 



PETR PIŤHA  
 

   

          
 

  Sv. Jan Nepomuk Neumann    VIII. část 
 

XVII . 
Přehlédneme-li Neumannův životní příběh, 
vyvstane nám řada otázek. Prvou z nich je, kam 
patří tento muž. Jeho otec byl bavorský Němec, jeho matka byla Češka, 
narodil se v Čechách, jež byly součástí Rakouska, mluvil německy, ale vždy o 
sobě říkal, že je zdravý český chlapec, polovinu života prožil v Americe a byl 
nejen svým zájmem, ale i právně občanem Spojených států. Bylo by možno 
vést nekonečnou diskusi o tom, kterému národu patří, debatovat o tom, zda 
se vůbec dá mluvit o pocitu národní příslušnosti, zda chápat národní přísluš-
nost jako vázanou na místo nebo spíše jazyk. Není vyloučeno, že by v té 
debatě vyvstaly prastaré rivality. 

 
Řešení nejasností o jeho příslušnosti leží v symbolice, kterou skýtá 

slavnost jeho svatořečení. V Římě vlály americké vlajky, se Svatým Otcem 
koncelebrovali američtí biskupové, ale také arcibiskup pražský, obětní dary 
přinesly děti oblečené do národních krojů bavorského a českého. A v tomto 
rámci, kde nechybělo nic z Neumannova života, prohlásil papež biskupa 
Neumanna za svatého v celé katolické církvi. Sv. Jan Nepomuk Neumann 
patří církvi a prvé, co jeho postava říká do současných dějin, je vlastně 
upozornění na to, že existují vážnější problémy lidstva a lidí, než jsou 
národnostní třenice, že klady různých národních odlišností lze integrovat ve 
službě obecnému dobru a že Boží láska nás volá k úctě ke všem odlišným 
národům. Tak totiž je třeba vidět nejen jeho původ a přerod v Američana, ale i 
jeho zájem o Iry a černochy ve Filadelfii a Baltimore. 
 

Neumannova univerzálnost vyplývající z naprosté zaměřenosti na 
Boha a službu jeho lidu zračí se i v jeho postavení uvnitř církve. Byl světským 
knězem, byl posléze biskupem. Nicméně je ozdobou kongregace 
redemptoristů a je výrazným nositelem její spirituality. Je až s podivem, kolik 
shod najdeme v životě Alfonse a Neumanna: oba byli z poslušnosti biskupy, 
oba napsali katechismus, oba pokorně prošli nespravedlivým sesazením z 
vůdčího místa v řádu, oba byli do krajnosti střídmí, štědří, oba neúnavně 
pracovití. Ponechme však úplné porovnání těchto postav historikům 
kongregace a položme si další otázku o Neumannovi. 
 
 
 
 
 



Je jí otázka, co přinesl čtvrtý filadelfský biskup jako vklad do americké 
společnosti. Ani velké americké životopisy Neumannovy nezmiňují se o jeho 
postoji k politickému dění a společenskému pohybu. Čtvrtstoletí, které v 
Americe prožil, bylo přitom dobou značně neklidnou. Neumann přišel do USA 
v době velké bankovní horečky, prodejů půdy a následném znevážení měny. 
Byl svědkem zákroku prezidenta Jacksona, který zachránil americkou 
ekonomiku za cenu rozdrcení spekulace, což se ovšem přeneslo na široké 
vrstvy, které se daly, byť v malém, strhnout proudem rychlého zbohatnutí.  

 
Neumann zažil údobí socialistických experimentů vedených ve 

čtyřicátých letech vzdělanými a mravně vynikajícími Američany. Zažil jejich 
rozpad, předvídaný Emmersonem, který kritizoval jejich idealistická, lidské 
přirozenosti neodpovídající, východiska. Prožil údobí anexe Texasu, bojů o 
Kalifornii a dlouhý spor o její statut v rámci Spojených států. Prošel údobím 
zvýšení imigrace na zlomu čtyřicátých a padesátých let, které vedlo ke vzniku 
politické strany, jež se pod názvem Order of United Americans (a pod 
přezdívkou Know Nothings) dala do ostrého zápasu za nedotknutelnost práva 
starousedlíků, jenž vyvrcholil až diskriminací novousedlíků. Prožil dvě vlny 
mormonského problému, když tato církev vyhrotila svou samostatnost až k 
válečnému konfliktu s federální vládou. Zažil finanční paniku v roce 1857.  

 
Avšak nejdůležitější jistě je, že prožil celou dlouhou dobu politického 

zápasu proti otroctví. V době jeho příchodu do USA vystoupil poprvé John 
Quincy Adams s jasnou formulací otrocké otázky před senát. Od té doby byla 
otázka diskutována vlastně nepřetržitě. V závěru života zažil občanskou válku 
v Kansasu a mezi posledními událostmi, které zvířily americkou veřejnost a 
došly jeho sluchu, bylo zoufalé a naivní hrdinství Johna Browna ve Virginii a 
jeho poprava.  
V roce, kdy Neumann umírá, vstupuje Abraham Lincoln  do   Bílého  domu  a  
Amerika  do  války Severu  proti  Jihu.                    (příště dokončení) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V měsíci říjnu jsme se dvakrát vydali do Cetvin 
na modlitbu. růžence. Původně jsem chtěl aby- 
chom se zde sešli také se sousedy – Rakušany. 
Bohužel se to nepodařilo zajistit – snad příště. 

 
 
 
 
 
 
Přesto jsme zde měli hezký zážitek, neboť  
toto místo duchovně září. Navíc je tu 
nádherná akustika a tak každá píseň zde 
pěkně zní. Zpívali jsme při růženci i po něm. 
Zazpívali jsme tu i litanie k Panně Marii, 
které opěvují její duchovní krásu a jsou 
i inspirací oč se máme snažit my. 
     Nebylo nás mnoho – jen do jednoho auta. Přišli  

však (alespoň na chvíli) náhodní kolemjdoucí. A tak ani tato 
modlitba, stejně jako žádná jiná, nebyla zbytečná.  I nás velmi 

posílila. 
Tento kostel 
je pro nás 
velkým 
bohatstvím. 
Zkuste ho 
také objevit 
a čerpat z něj. 
 
P. Pavel 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncem října se v našich farnostech konala společně se slavností Výročí posvěcení kostela 
i slavnost díkůvzdání za úrodu. I příroda je chrám, který posvěcuje Boží Duch. A podobné 
je to s lidským nitrem. Že všechny tyto chrámy posvěcuje Duch sv. poznáme až podle plodů. 
A tak jsme si připomínali plody země i plody které máme přinášet v životě my. Foto vlevo 
je z Rožmitálu a ukazuje plody i tamního chrámu – farního společenství. Další fotky jsou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z Omleničky. I zde jsou přinášeny plody k oltáři. Doplňují je plody modliteb. Děkujeme  
a zároveň prosíme. Při předání chleba všichni prosí za služebníky církve, aby sytili lid 
chlebem věčného života a Božím slovem. Při hroznech vína se prosí za pomoc pro rodiny, u 
ovoce za ty, kteří vedou společnost, u zeleniny se prosí za uzdravení a posilu pro nemocné 
a trpící. Při předání klasů za svornost ve farním společenství, u vína za zklamané a smutné, 
u květin za mládež a při předávání koláčů za děti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na těchto snímcích vidíte ministranty z Malont a vpravo farní společenství v Rychnově n.M.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O podzimních prázdninách – ve středu 27.10. se na faře sešly děti k výrobě papírových draků. 
Původně jsme  začátkem října chtěli jet na Ktiš, ale pro nemoc vedoucích se to neuskutečnilo. 
Tak až nyní… Příšlo asi 12 dětí- z Pohorské Vsi, Trojan i Kaplice. Společné dílo je náročné- 
každý má svou představu, ale každému je třeba učit tu část práce, kterou může konat sám,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a kde se bude cítit zapojený. Děti se tak učí spolupráci. Při výrobě jim vyprávím o tom, jak 
síla Ducha svatého – síla Dobra, Lásky, Pravdy a Spravedlnosti povznáší člověka, dává jeho 
životu pravý rozlet a učí ho vidět nejen svůj malý svět, kde si hraje jako na svém písečku, 
ale také z nadhledu i své bližní, svůj cíl a také četné souvislosti svého života s druhými. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nosnou konstrukcí draka je kříž, nosným prvkem i našeho života je kříž Kristův – jeho láska 
nás popohání vpřed a výš a nese také naše kříže - tím že je činí účastnými na díle spásy  
celého světa. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K pouštění draků jsme se dostali až v sobotu 29.10.Ty naši papíroví draci sice příliš nelétaly, 
ale děti měly radost alespoň z jejich výroby a z jejich hezké podoby. I v životě se nám příliš 
nedaří vzlétnout k výšinám, ale už ta snaha stojí za to. Děti vytvořily hezkou partu a bylo jim 
spolu dobře.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na kopci u Blanska je závodiště motorek, což děti také velmi zajímalo. Soutěžení patří do 
našeho života a popohání nás k vyšším výkonům. Neměli bychom však zapomínat na ty, kdo 
našemu tempu nestačí a nejsou tak dobří. Stejně tak bychom neměli zapomínat, že kdo chce 
být za každou cenu první, může skončit jako poslední, když přepíná své síly. Mnohdy není 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
třeba vyhrát, ale zúčastnit se. Dětem na faře uvařil oběd kuchař Vašek a po obědě děti pomohl 
odvézt Fanda Labaš. Díky! Víkend se vydařil a děti prožily nejen společenství navzájem, ale i 
s Pánem, který byl s námi. Zvláště Jemu patří náš velký dík!  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Již šestým rokem vyrážíme z našich farností a obcí na adventní putování. Tentokrát bohužel bez 
organizátorky předchozích zájezdů Květy Lauterbachové, která letos nemohla. Vyjíždíme 
ještě za tmy – v 6.30 z Kaplice a míříme přes Malonty, Rychnov n.M. a Vyšší Brod k Pasovu. 
Pomalu se rozednívá a my zpíváme rorátní píseň Ejhle, Hospodin přijde, … a bude v den onen 
světlo velké… Advent je také cestou z temnoty ke světlu. Jen je třeba se nezastavovat 
a jít dál. Čím jsme blíže k Pasovu, tím je méně mlhy a také slabý déšť ustává. Kéž by to tak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bylo i v našem životě. Tento zájezd je kostel našli – ale tak už to bývá i  
tradičně ekumenický a konáme vždy v životě: to důležité musíme hle- 
společnou bohoslužbu s evangelíky. dat i za cenu obrácení a vracení se. 
Proto jsme se rozhodli slavit ji tentokrát Byli jsme mile přivítáni místním 
v evangelickém sboru. Chvíli jsme sice farářem a pak začala bohoslužba, 
bloudili, než jsme tento hezký moderní jíž doprovázela na varhany Kristýna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Perausová. Kázal Daniel Freitinger – evangelický farář v Kaplici. Mluvil o narození před- 
chůdce Páně Jana Křtitele. Myslím, že i v nás se může narodit něco z Jana Křtitele - totiž 
vědomí, že i my připravujeme příchod Páně. Třeba i tím, že se setkáváme, že budujeme 
jednotu mezi křesťany, že odstraňujeme staré předsudky… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Důležitou součástí našeho programu byla i návštěva  
katedrály, která nese jméno sv. Štěpána. Zde jsou největší 
varhany v Evropě, které jsme uslyšeli při koncertě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katedrála-tedy biskupský kostel zde stál již v 1.polovině 8. století. Barokní ráz dostal až po 
přestavbě v 17. století. Vnitřek  je největším barokním prostorem severně od Alp. Varhany 
mají 18 tis. píšťal a 233 rejstříků (různých zvuků). Naplno se rozezněly až v závěru koncertu, 
a to stálo za to, až zamrazilo v zádech. Zájem o tento zážitek dokládá zaplněná katedrála. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zážitkem byla i procházka kolem poloostrova, vytvořeného soutokem řek Inn a Dunaj, 
na němž leží staré město. Obloha se téměř celá rozjasnila a začalo svítit slunce. Připadali 
jsme si jak někde u moře. Kráčeli jsme cestou tvořenou mohutnou zdí, zabraňující vodě pro- 
niknout k budovám. I Kristus nás vede bezpečnou cestou, přestože vlny zla nás stále ohrožují 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutok mohutných řek, k nimž se ještě přidává řeka Ilz (zcela vpravo) má i duchovní myšlen- 
ku Trojice a sjednocování. Rozdílná barva řek je patrná ještě dlouho po spojení. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mnozí z nás navštívili i adventní trhy. A to jak stánky na náměstí před katedrálou, tak i nákupní 
centra. Vše má své předvánoční kouzlo. Nejde přece jen o konzum, ale i o radost, kterou 
dárkem můžeme udělat druhým i sobě. I vánoční výzdoba skrývá v sobě biblické myšlenky: 
strom připomíná strom života z ráje i strom kterým je Kristus. I hvězda připomíná přicházejí- 
cího Pána: „Vyjde hvězda z Jakuba …“ Num 24,17. U katedrály je i jedna humorná věc – do  
kamene vytesaná sladce se usmívající tvář-snad varovný obraz požitkem opilého člověka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalším zajímavým místem jsou hradbou spojené dva hrady – Horní a Dolní. (obr. vlevo). 
Byly sídlem pasovského knížete, který byl zároveň i místním biskupem. Docházelo tak ke 
spojování světské a duchovní moci, které někde bylo k prospěchu, ale mnohdy i pohoršením 
a zradou Kristových ideálu. Na protějším svahu – přes soutok řek – stojí jiné místo moci- 
té opravdu duchovní. Vidíte ho na obrázku vpravo a je to mariánské poutní místo Mariahilf. 
Mnozí se zde přesvědčili o síle modlitby. I my jsme se tam vydali. Někteří šli pěšky a museli 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tak vystoupit po 321 schodech, zastřešených jako na  
Svaté Hoře. Inu být na duchovní výši to vyžaduje 
určitou námahu, stejně jako získání pomoci shůry. 
     O historii tohoto místa a především obrazu umístěné- 
ho na hlavním oltáři nám povyprávěla dr. Pavla Stuchlá. 
Klášter byl založen v letech 1624-27 na místě původní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
barokní kaple z r. 1622. Uvnitř kostela jsme se pak ztišili k soukromé tiché modlitbě, kterou 
jsme ukončili zpěvem adventní mariánské písně „Zdráva buď Panno Maria“ a společnou 
modlitbou. Maria je jednou z hlavních postav adventu. Učí nás naslouchání Pánu a pokoře, 
základním předpokladům příchodu Krista do našeho nitra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria je jistě i ochránkyní manželských vztahů a rodin. Kdysi se tu konala i císařská svatba. 
Schodiště vedle je plné poděkování od vyslyšených. Ano, s vděčností vystoupáme až do nebe. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze shora se nám naskytl moc pěkný výhled na město a zvláště na katedrálu. Bohatství městu 
zajišťovala jeho výhodná poloha. Leželo na křižovatce obchodních cest a odtud vedla i známá 
Zlatá stezka – obchodní cesta do Čech. Přepravovala se na ní zvl. sůl. Dnes je nejspíše  
hlavně křižovatkou turistickou. Viděli jsme mnoho autobusů – z Čech, Itálie, sousedního  
Rakouska. Lidé přijeli za památkami i za vánočními trhy. Ale mohli zde načerpat i něco 
duchovního. Hudba znějící ve zdejších chrámech i jejich ticho jistě naplňuje duši. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při procházce večerním městem jsem na chvíli zavítal i do evangelického kostela v centru. 
Byl zde zrovna adventní koncert místního farního pěveckého sboru. Ten zpíval písně, které 
složil sám jejich farář. A bylo to úchvatné. I krása a prostota chrámu.  
      I světelně vyzdobené stromy, stánky trhovců a budovy mají něco do sebe. Připomínají, že 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
advent má být dobou vzrůstajícího světla. Buďme i my takovými hezkými světýlky zdobícími 
náš potemnělý svět. Snad tomu trochu napomohl i tento adventní zájezd.    P. Pavel 
 



Oznámení 
 
 

���� V pražském Anežském klášteře je otevřena od 25. listopadu unikátní výstava přibližující 
život a odkaz jedné z našich nějvětších českých světitc – Anežky Přemyslovny. Expozici 
s názvem Svatá Anežka – princezna a řeholnice je možno navštívit až do 25. března 2012. 
 
����Náboženské rozhlasové pořady vysílané na stanici ČR 1 – Radiožurnál: 
 
Glosa Dominika Duky – neděle 8.20h 
Sváteční zamyšlení pražského arcibiskupa nejen nad náboženskými tématy. 
 
Doteky víry – sobota a neděle 22.05-23h 
Povídání o věcech mezi nebem a zemí, o člověku a jeho neklidném putování životem, o jeho 
mnohdy nelehkém údělu, ale také o zdrojích štěstí, harmonie a lásky. 
 
Křesťanský týdeník – sobota 9.05-10h 
Aktuální reportáže, rozhory, pozvánky i komentáře z dění v křesťanském světě. 
 
 

Kvíz 
 

 
Správné odpovědi z minulého čísla: 1a, 2b, 3c, 4a 
 
Bez lásky není d ůvěry a bez d ůvěry není ... . Dokončení citátu sv. Dona Bosca 
najdete v křížovce. 
 
1.Matka Ábela. 
 
 
2.Přízvisko krále Heroda I. 
 
 
3.Židovský král, který toužil po Nábotově vinici 
 
4.Symbol evangelisty Jana. 
 
5.Nástupce krále Saula. 
 
 
6.Jeden z darů, které přinesli mudrci od 
východu. 
 
Převzato z farního časopisu farnosti sv. Terezičky v Praze Kobylístku 
 



Humor   
 
 

☺ Paní Irena byla .na pouti. Chtěla jít při té příležitosti taky ke svaté zpovědi. V 
několika zpovědnicích se skutečně zpovídalo, ale u každé z nich byla fronta kajícníků. 
Paní Irena. se tedy posta.vila do fronty a čekala. Po chvilce viděla, že do jedné z 
volných zpovědnic přichází kněz. Rychle k ní vykročila, přiklekla a začala se zpovídat. 
Kněz se ve zpovědnici vrtěl a prohledával záhyby kleriky. Paní Irena. se nad tím v 
duchu pohoršovala. Když skončila svoje vyznání, knězi se právě podařilo vytáhnout z 
kapsy naslouchací přístroj, nasadil si ho na ucho a řekl: "Tak můžete začít!" 
 

☺ Malý chlapec otevře velkou rodinou Bibli. Fascinovaně obrací staré stránky. 
Najednou z Bible něco vypadne. Zvedne tu věc a pozorně se na ní zadívá. Je to starý 
list z nějakého stromu, který se lisoval mezi stránkami. 
"Mami, podívej, co jsem našel," zavolá 
chlapec."Copak tam máš, miláčku?" ptá 
se máma.Chlapec užaslým hlasem povídá: 
"Myslím, že to jsou Adamovy spodky!" 
 

☺ Cyklista se marně snaží odemknout 
zámek u kola. 
"Pomodli se ke svatému Petrovi," radí mu 
babička, "ten má v ruce klíč, mohl by ti 
pomoci." 
"Spíš se asi pomodlím ke svatému 
Pavlovi, tady už jenom pomůže, rozetnout 
to mečem," odpoví nešťastný cyklista. 
 

☺ Jedna anglická dáma chtěla před válkou strávit čas v letním bytě v Německu a tak 
napsala jednomu venkovskému učiteli. V dopise se tázala na vše i na pohodlí. Také 
chtěla vědět, mají-li v tom domě, kde chtěla bydlet, WC. Učitel dobře neovládal 
angličtinu a neznal význam té zkratky. Zeptal se starosty, ale ten taky nevěděl. Po 
dlouhém přemýšlení ho napadlo, že to patrně znamená Wesley Church (kostel).  
 

Proto odepsal: "WC se u nás nachází 7 mil od našeho domu, uprostřed jedlového háje 
v překrásné krajině. Jest otevřen 2x týdně, v úterý a ve čtvrtek. Chápu, že je to pro 
Vás nepříjemné, je-li to vaším zvykem chodit pravidelně, ale zajisté se přesvědčíte, že 
je to krásný výlet. Hodně lidí si s sebou bere oběd a zůstává tam přesčas. V létě je 
obyčejně návštěvnost veliká a proto bych vám radil, abyste chodila brzy. Je tam 60 
míst k sezení, ale pokud přijdete pozdě, je tam dost míst i k stání. Radil bych vám, 
abyste chodila ve čtvrtek, poněvadž je v ten den varhaní doprovod. Po celém okolí 
jsou slyšet i ty nejjemnější zvuky. Opatřím Vám s radostí to nejlepší místo a bude mi 
potěšením sedět vedle Vás." 
 
 



Z farní matriky:    

 

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Citáty:  

 
 

Příchodem každého člověka se svět znovu rodí k naději 
biskup Klaus Hemmerle 

 

Každá noc končí svítáním, 
perské přísloví 

 

Kořeny nabírají sílu v zimě. 
sv. Augustin 

 

Jako zrno s nadějí v zemi kyprou rozhodíš, 

tak je třeba rozsévat, můj bratře Boží království. 
Angelus Silesius 

 

Uprostřed divného času 

vyšla jsem, hledajíc krásu. 

Našla jsem cestu, jež je v nás. 
Je teď už jedno, v jaký čas.  

Olga Valeská 
 

I když most spadne, břehy stojí dál, 
Stanislav Jerzy Lec 

 

Mou největší útěchou je, že Bůh se nachází všude 

a že v něm jsme všichni spojeni nyní i na věky. 
Friedrich Hölderlin 

 

 

Kaplice:    

  

Křest:   

12.11. Ema Smolíková   



      
 
 

                                i prodejna v Kaplici informuje 
 

        Peter Atkinssn:  RODINNÁ ENCY KLOPEDIE BIBLE   
 

Kniha nabízí stručný a poutavý úvod do biblických příběhů. Dnešnímu čtenáři přibližuje obraz 
starozákonní i novozákonní doby. 
 

Tomáš Halík: ÚVAHY NA PRAHU TISÍCILETÍ 
 

Původně rozhlasové fejetony, jimiž autor oslovoval své posluchače. Meditativní úvahy 
k významným církevním svátkům v průběhu roku. Poznámky k historickým událostem a 
úvahy k dalším mezníkům duchovního a občanského života. To vše je v tomto svazku 
uspořádáno podle ročního koloběhu. 
 

              Eduard Martin: JEŽÍŠEK PRO MĚ 
 

Autor nabízí krátké povídky, veselé příběhy a zamyšlení mířící k naději. Celá knížka je spjata 
ústřední myšlenkou, kterou jsou vánoce, jejich průběh a vzpomínky na ně. 
 

              Markéta Hejná: BETLÉMSKÁ FLÉTNA a jiné vánoční příběhy 
 

Vánoční příběhy autorů z různých dob a koutů světa spojuje romantické kouzlo Vánoc, 
v jejichž čase se všechny příběhy odehrávají.  
 

              VÁNOCE v úvahách Chiary Lubichové 
 

Knížka obsahuje úryvky z vánočních zamyšlení a pozdravů zakladatelky hnutí Fokoláre.  
 

Pro děti:  
 

             MOJE PRVNÍ VÁNOCE 
 

Originální nápaditá knížka vypráví celý vánoční příběh prostou a zábavnou formou. Má i 
speciální stránky, na které je možné přichytit magnetické postavičky, zvířátka a betlémskou 
hvězdu.  
 

            ANDĚLÉ NA VÁNOČNÍ POUTI 
 

Adventní kalendář s vystřihovánkami pro děti od 3 do 8 let. Ke každému z 24 nebeských příběhů 
patří vždy jeden anděl z přiložených vystřihovánek a hotový se zavěsí na adventní girlandu 
 

             MODLÍM SE S MEDVÍDKY 
 

Bohatě ilustrovaná knížečka kapesního formátu pro ty nejmenší. 
  

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 
 

���  VÝBĚR Z VÁNOČNÍHO PROGRAMU 
(úplný vyjde v neděli 18.12.) 
 zpovídání půlnoční bohoslužba dětská besídka 
Kaplice NE 11.12. 14-16h 

NE 18.12. 15-16h 
24h pá 24.12. od 14h 

Blansko neděle 18.12. 16.30-17h 22h bohosl. slova  
Omlenice čtvrtek 22.12. 16-18h 22h  čt 29.12. od 15h 
Rožmitál čtvrtek 22.12.14.30-15.45 17h bohosl. slova po 26.12. od 15h 
Dolní Dvořiště viz Rychnov 20.30h pá 30.12. od 16h 
Rychnov n.M. ne 18.12. od 11.15 -- pá 30.12. od 14h 
Malonty  úterý 20.12.       16-18h 16.30h pá 30.12.od 10h 
 

V Kaplici bude v neděli 11.12. zpovídat také otec Ruslan Zassiedko. 
 

��� EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY se v lednu uskuteční takto: 
Neděle 8.1. od 9.30 ve sborovém domě Archa CČE Kaplice (evangel. bohoslužba) 
Neděle 15.1. od 9h v kostele Sv. Petra a Pavla v Kaplici (řeckokatol. liturgie) 
Neděle 22.1. od 9.30 v kostele Sv. Petra a Pavla v Kaplici (ekumenický ritus) 
 

��� KŘESŤANSKÝ PLES se opět uskuteční v Kaplici v sále restaurace Slovanský 
dům a to v sobotu 11. února od 20h. Prosíme o pomoc s přípravou, se sháněním 
sponzorů a také o dary do tomboly, které můžete přinést do sakristie kostela nebo do 
farní knihovny v Kaplici. Předem děkujeme. 
 
 

��� SIVESTR PRO MLÁDEŽ NA KTIŠI: 29. prosince - 2. ledna opět proběhne 
na Ktiši oslava Silvestra. Je možné přijet i na kratší dobu. Čeká zde, spousta her, 
zábavy, modlitby a všeho, co ke správnému ukončení roku patří... Přihlášky zasílejte 
na dczm@bcb.cz do 27. prosince 
 

Kaplice 
 

���  RORÁTY V ADVENTNÍ DOB Ě  se konají ve čtvrtek – a to již od 7h ráno. 
Pak je na faře připravena společná snídaně. 
 

��� 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. Informace u paní Peroutové na tf.: 
776 891 928 
 

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



LITURGICK› KALEND¡ÿ a INFORMACE 
 

PROSINEC 2011 

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

Úterý 13.12. Sv. Lucie, panny a mučednice památka 

Středa 14.12. Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve památka 

NEDĚLE 18.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ žaltá ř 4.t. 

Čtvrtek 22.12. Výročí posvěcení katedrály svátek 

NEDĚLE 25.12. NAROZENÍ PÁNĚ slavnost 

PONDĚLÍ 26.12. Sv. Štěpána, prvomučedníka svátek 

Úterý 27.12. Sv. Jana, apoštola a evangelisty svátek 

Středa 28.12. Sv. Mláďátek, mučedníků svátek 

Pátek 30.12. Svaté Rodiny  svátek 

LEDEN 2012 

NEDĚLE   1.1. MATKY BOŽÍ PANNY MARIE slavnost 

Pátek   6.1. ZJEVENÍ PÁNĚ slavnost 

NEDĚLE   8.1. KŘTU PÁNĚ svátek 

NEDĚLE   15.1. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ HL: SVÁTK Ů žaltář 2.t. 
 
 

Rožmitál na Šumavě 
 

��� KONCERT ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J.J.RYBY se v podání rozšířeného 
kaplického chrámového sboru uskuteční v kostele v sobotu 17.12. od 15h 
 

Malonty 
 

��� PŘEDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SV ĚTLA se uskuteční v sobotu 17.12. od 
19h na návsi. 
 

Kaplice 
 

��� PŘEDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SV ĚTLA se uskuteční v pátek 23.12. od 
17h v kostele Sv. Floriána. Mše svatá bude až po skončení – tedy asi v 18h. 
 

Pohoří na Šumavě 
 

��� VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA I P ŘESHRANIČNÍ SETKÁNÍ se uskuteční 
v kostele v neděli 26.12. Od 14h procházka ze Stalbergu do Pohoří. Zde vystoupení 
Jihočeských koledníků a dechové kapely ZUŠ. Vánoční trh lidových řemesel. 
15.30 vánoční bohoslužba s P. Vavřincem Skýpalou a P. Šimkem ze Želiva 
s hudebním doprovodem skupiny Miriam a Jihočeských koledníků.  

 



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: 13.12. a 10.1. 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:  až 12.1.    

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:  
18.12. a 1.1. 

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: 11. a25.12. 

11.15 
Setkání v17/18h  
Pondělí:  12.12.  1. SO v měsíci: mše v 17h  nyní : 7.1. 

 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: 10.12.a 21.1. 

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 11.12.2011 



Úmysly apoštolátu 

modlitbymodlitbymodlitbymodlitby    
 

                           na měsíc prosinec 2011 
 

Úmysl všeobecný:   Za národy světa, aby vzájemným 
poznáváním a úctou rostly v harmonii a pokoji. 
 

Úmysl misijní: Aby se děti a mladí lidé stávali posly 
evangelia, aby byla respektována jejich důstojnost a aby 
byli chráněni před násilím a vykořisťováním. 
 

Úmysl národní:   Za Boží milost a pomoc církvi, kde každý pokřtěný se v síle Ducha 
Svatého stává světlem, solí a kvasem Kristova evangelia. 
 

Úmysly farní:  Prosíme za všechny návštěvníky našich kostelů v Adventě a o 
Vánocích, kéž prožijí oslovení Tvou přítomností, Pane, a my jim dokážeme vytvořit 
pěknou duchovní atmosféru 
 

● Prosíme za děti, zvláště za ty, které se budou účastnit besídek u jesliček, aby si 
odnesly v srdci Ježíše do svých domovů 
 

● Prosíme za všechny osamělé, aby i oni pocítili lásku svých bližních a něžný dotek 
narozeného Ježíše 
 

● Požehnej, Pane, schůzky dětského sboru, který zpívá a hraje při dětských 
bohoslužbách  

 

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

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

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

● Prosíme tě, pomoz uzdravit Evropu z propukající ekonomické krize a chraň nás 
před bídou a nezaměstnaností 
 

● Pomoz zastavit války v Afgánistánu, Iráku, Sýrii či jiných zemích, ať je všude mír 
 

● 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    a prodejna a prodejna a prodejna a prodejna nabízínabízínabízínabízí    a doporučuje a doporučuje a doporučuje a doporučuje ::::    
 
 
 
A. von Speyr: U Boha a u lidí  - úvahy a modlitby 
Soubor modliteb a rozjímání, včetně růžencových 
rozjímání od švýcarské lékařky, teoložky a mystičky 
(+1967).                             Cena 140,- Kč  
 
 
 
 
 
 
 
Modlitbi čky 
Hezké dětské modlitby 
ilustrované roztomilými 
kresbami.           
                 Cena 109,- Kč 

 
 
 
 
 
Gotfried Danneels: P řijď království tvé 
Kardinál Daneels rozjímá o jednotlivých veších Otčenáše 
jak z pohledu své duchovní zkušenosti, tak i z pohledu 
církve a společnosti. Úvahy jsou obsahem hutné, ale čtivé a 
oslovující dnešního člověka. Cena 149,- Kč 
 

Dvě nové knížečky plné 
příběhů ze života od autora, 
kterého není třeba představovat. 
Cena: 149,- a 129,- Kč 
                                             
 


