
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Přátelé! 
Zdravím opět Vás zdravím prostřednictvím našeho Farního listu. Ten dnes 

obsahuje především údaje o hospodaření v našich farnostech, statistiku a hodnocení 
uplynulého roku. Byl bych rád, kdybyste si to prostudovali a pak také přišli na 
schůzky farních rad i se svými postřehy a návrhy k životu ve farnosti. Termíny jsou 
v rubrice Informace. 

Popeleční středou jsme vstoupili do doby postní. Popel posvěcený vodou nám 
připomíná, že všechna naše vyhoření, nezdary a neúspěchy, všechny naše slabosti i 
pomíjivost může být Boží láskou proměněna a vzkříšena. Je jen třeba se více Pánu 
otevřít. O to se nyní budeme snažit. 

Mezi tradiční postní úkoly patří sebezápor a dar potřebným. To se opět 
spojuje v jedno v Charitní akci „Postní almužna“ Stejně jako vloni si můžeme vzít 
v kostele papírové pokladničky a doma do 
nich střádat peníze uspořené na věcech, či 
jídle, které jsme si odřekli. Výtěžek 
chceme poskytnout dívce z Indie – Joyce, 
kterou máme v tzv. „Adopci na dálku“. 

Snažme se také udělat si čas na 
duchovní četbu a na rozjímání křížové 
cesty – ať už v kostele nebo doma. Texty 
jsou k dispozici i ve farní knihovně. 

Přeji Vám duchovně hluboké 
prožití postní doby – doby přípravy na 
Velikonoce.  

         P. PavelP. PavelP. PavelP. Pavel       Pamatuj, že bez Krista jsi jen prach a v prach se obrátíš 
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Bratři a sestry, 

v poslední době na našich společenstvích probíráme 
církevní dějiny. Poskytují nám zajímavá témata k přemýšlení. 
Můžeme sledovat kořeny naší církve i civilizace. Mě nejvíce zaujalo, jak rychle se 
církev díky císaři Konstantinovi po r. 313 změnila z chudé a pronásledované 
společnosti do podoby společnosti spjaté se státní mocí a bohatstvím , neváhající se 
rozšiřovat i za pomoci násilí – např. v době Karla Velikého.  Jak rychle se přešlo u 
zájemců o křest od dlouhodobého katechumenátu  (přípravy) k rychlým hromadným 
křtům, které byly nezřídka vynucené. Jak rychle se církev otevřela i těm, kteří byli 
křesťany jen naoko. Jak rychle se vedení církve zmocnili ti, kteří byli spojeni 
s vládnoucí mocí a bohatstvím, takže přestali být solidární s nejmenšími. Taková 
praxe je jistě varováním pro nás, abychom příliš neslevovali z požadavků  na zájemce 
o křest a bránili se rozdělení v církvi na chudé a bohaté, intelektuály a prosté, na 
významné a bezvýznamné, ale i na mladé a staré!  Kristus nás přece všechny spojil 
v jednu rodinu. Žijme tedy tuto jednotu. 

Mnohé krutosti středověku, na nichž měla i církev svůj podíl, je možné 
vysvětlit barbarským smýšlením, které ovládalo společnost. Některé praktiky se děly 
s odvoláním na podobné věci jak je líčí Starý zákon. Ano, smýšlení našich předků 
bylo často starozákonní – v duchu tvrdých praktik. Jakoby si musela středověká 
společnost projít touto etapou vývoje, než dorostla do novozákonního smýšlení. Ale 
nakonec – do novozákonní – Kristovy morálky jsme možná nedorostli ani my dnes. 
Kdo z nás rozdává vše co má, kdo nastavuje druhou tvář a miluje své nepřátele. 
Naštěstí v každé době byli i lidé, kteří Kristovy  ideály žili naplno. Byli to především 
světci – např. i naši věrozvěstové Cyril a Metoděj. Zanedlouho – v roce 2013 – 
budeme slavit 1150 let od jejich příchodu na Velkou Moravu. Snažme se tedy o nich 
dozvědět více, stejně tak i o dějinách církve, z nichž se opravdu můžeme učit. Přijďte 
na schůzky společenství! Cédéčko s pořady Radia Proglas týkající se církevních dějin 
je možné si vyžádat ve farní knihovně. 
 

Vzdělávejme se v církevních dějinách – na společenství nebo skrze CD či 
 

  
Biblické příběhy, které také probíráme na schůzkách našich společenství, 

hovoří také do dnešní doby. Vypráví o snaze dosáhnout prvenství i za cenu podvodu 
(Jákob), či o žárlivosti a závisti (Josef a jeho bratři). Krásné na bibli je, že nezastírá 
slabosti svých hlavních hrdinů a je tak věrohodná. Stojí za to číst ji a přemýšlet o 
souvislostech s dnešní dobou. 
 
 

Udělejme si čas na biblickou hodinu na faře, či na četbu Písma sv. doma 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

„Byl jednou jeden muž, kterého 
velmi zneklidňoval pohled na svůj vlastní 
stín a který byl tuze nešťastný ze svých 
kroků. Rozhodl se, že je ponechá za 
sebou. Řekl si: Jednoduše jim uteču! A 
vstal a utíkal. Ale pokaždé, když vykročil 
a udělal krok, ho jeho stín neúnavně 
pronásledoval dál. Řekl si: Musím běžet rychleji. A tak běžel rychleji a rychleji.. 
Běžel tak dlouho, až klesl mrtev k zemi. Kdyby jednoduše vstoupil do stínu stromu, 
zbavil by se svého vlastního stínu. A kdyby se pod stromem usadil, nebylo by 
zapotřebí ani dalších kroků... Ale tato myšlenka ho nenapadla.“ 
     

 Myslím, že tato myšlenka bohužel nenapadne spoustu lidí. Duševní tlak, 
hektičnost, stres, ale také strach z ticha a vnitřní prázdnota – tím trpí dnes většina lidí. 
Úspěch a vnější blahobyt nemohou přinést to, po čem člověk skutečně touží, a sice 
vnitřní klid a pokoj v duši. 
Sám Bůh nás zve, abychom usedli do stínu Božích křídel a nalezli zde bezpečí a klid. 
V bezpečí Boží lásky se můžeme odvážit snášet vlastní stín, své méně příjemné 
stránky. 
 

Bůh nám opět po roce daruje postní dobu. Jak ji dobře prožít, jak se správně postit? 
          „Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, 
            budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, 
            vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.“    Iz 58,9-10 
 

Ansel Grün v knize „Důvěrná slova“ přednáší Bohu krásnou modlitbu: 
 

           Dobrý Bože, ty sám nám dáváš tuto postní dobu,  
   abychom se připravili na Velikonoce, na nový život, který se v nás chce rozvinout. 
   Má to být doba obrácení a změny smýšlení. 
   V minulém roce proběhla postní doba tak rychle kolem mě… 
   Chtěl bych letos prožít tuto dobu tak, 
   aby se změnily mé návyky a mé myšlení se mohlo proměnit. 
   Chtěl bych se jeden den této doby vědomě postit a modlit za jednoho člověka. 
   Nechci, aby to byla rychlá a nezávazná přímluva. 
   Chci se za něj postit, aby si uvědomoval, že je tebou požehnaný. 
   Půstem mi bude mé tělo celý den připomínat tohoto člověka. 
          Dobrý Bože, přináším tohoto člověka do tvého milosrdenství, 
   aby našel, co potřebuje pro svou cestu a svůj vnitřní pokoj.  
   Naplň ho svým Duchem, aby nalezl své pravé „já“ 
   a dostal se do souladu se svou vlastní podstatou a s tvou vůlí.    Amen. 

MUDr. Milena Voldřichová, Prachatice 
 



 
 
 
 
co se nám podařilo:   

- konání velikonoční večeře na faře  
- udržet putování na Dobrou Vodu (každý měsíc) 
- zorganizovat poutní slavnost s vycházkou ke 

kapličce, a pásmo hudby a poezie v kostele 
- udržovat pěknou výzdobu a úklid v kostele (zvl. díky kostelnici Hance Petrouškové) 
- zavést půjčování a prodej náboženských knih  

v kostele 
 

co se nepodařilo:  
- pokračovat ve scházení se na faře (dle domluvy  

se bude jezdit na společenství do Kaplice, ale 
zatím se nezdá, že by byl zájem) 

- pořádat táboráky a jiná setkání pro děti 
- zvýšit počet účastníků nedělních bohoslužeb  
- zkulturnit bydlení pro ubytované na faře 

 

výhled – budeme se snažit 
- usilovat o to co se nepodařilo 
- uspořádat varhanní koncert a prohlídku kostela 
- vymalovat část vnitřku kostela a instalovat zrekon- 

struovaný boční oltář 
- pořádat program v domě s pečovatelskou službou 

finanční situace: 
- půjčky farnosti se vyrovnají prodejem fary 
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ROK křty svatby pohřby svátost 
nemocných 

první 
přijímání 

děti na 
náboženství 

počet lidí 
v kostele 

1994 3  2 1 2 4 20 
1995 - - 1 - - - 20 
1996 1 - - - - - 20 
1997 4 - - - - - 16 
1998 3 1 3 2 - - 20 
1999 1  1 -   15 
2000   3 1   14 
2001 - - 2    14 
2002 1      14 
2003   1    12 
2004       12 
2005   1    15 
2006   3    17 
2007    2   15 
2008   1    15 
2009   3    10 
2010   3    8 
2011 2  1    8 



BLANSKO hospodaření rok: 2008 2009 2010 údaje v tisících Kč 2011 
zůstatek k 1.1.  14,4 6,9 22,7  0,5 

PŔÍJMY 
Sbírky     
zůstávající: 

15,0 
12,2 

14,8 
12,4 

21,6 
19,2 

 
12,8 
10,5 

 09-dary  0,5  dar na nouz. ubytov. 5,5 
Příspěvky na opravy: Ministerstvo 
biskupství  
kraj 

184,0 
30,0 

 

0,0 
20,0 
85,0 

85,0 
15,0 
0,0 

 
91,0 
15,0 

 
nájemné 2,5 1,1 1,1  0,0 
půjčka přijatá 08-P.V., 09-Rož 11,2 38,3 16,4   
ostatní příjmy 0,3     
splátky půjček 09-Mal  10,9 1,5   
PŘÍJEM CELKEM  243,0 170,6 140,6  124,3 

VÝDAJE 
bohoslužebné 0,8 0,4 0,4   

opravy- kostela  4,9     

- restaur.boč.oltáře 111,5 121,5 99,9  101,2 
-09 osvětlení chodby v kostele  2,0    
- 09-sakristie 0,4 1,0    
daně  (z nemov.) 0,3 0,7 1,1  1,1 
elektřina kostel 1,4 3,4 7,3  4,8 
fara: elektřina+voda+topení 54,4 62,0 51,4 el.26,3; vo3,8; u 13,6 43,7 
úhrada ubytovaných (odečíst)    -38,2 -59,9 -45,0  -44,0 
08-schránka  10-odhad nemovitosti 0,3  3,1   
pojistné 6,8  3,4  3,3 
08-zabezpeč.zařízení 94,1   nádobí 0,6 
nástěnky    barvy, vis. zámek 0,9 
varh. koncert   5,0   
doprava na pouť   2,0   
vyčištění septiku  6,0    
občerstvení  0,6 0,8  0,3 
ostatní  0,4 0,5   
úhrada společné režie do Kaplice  10,0 12,0  0,0 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,8 2,4 2,4  2,3 
do fondů na biskupství-havar.+stav. 1,0 1,0 1,0  1,0 
půjčka vydaná 10,4 3,3 17,5   
splátky půjček      
VÝDAJE CELKEM  250,5 154,8 163,3  115,3 
závazky celkem 11,2 49,0 65,4  65,4 
pohledávky 10,4 1,5 17,5  17,5 
zůstatek k 31.12. 6,9 22,7 0,5  9,5 
 
 
 



 
 
 
 
co se nám podařilo: 

- umožnit uspořádání několika koncertů,  
- několikrát v roce uskutečnit mariánské 

pobožnosti   
- uspořádat poutní setkání rodáků a zpívání 

s rodinou Talířovou 
- ohlídat spotřebu el. proudu 

 

co se nám nepodařilo: 
- získat více finančních prostředků na uhrazení dluhu (za 

opravu varhan) 
 

výhled – budeme se snažit: 
- pořádat i nadále koncerty 
- pokračovat v konání mariánsky zaměřených bohoslužeb 

(májová, růženec…) a nejlépe s účastí sousedů z 
Rakouska 

- navázat lepší vztahy s německy mluvícími rodáky 
 
 

 

OBŘADY: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
křty  1  1    
svatby 1  1     

HOSPODAŘENÍ 

údaje v tisících Kč 
2008  2009 2010 2011   

zůstatek k 1.1. 0,0 0,3 2,0 0,2   
Sbírky     0,0 10,3 4,0 3,2   
Příspěvky na opravy – varhan kraj 24,5      
přijatá půjčka 26,4 8,5     
dary  0,3  0,1 3,0   
PŘÍJEM CELKEM    51,2 18,8 4,1 6,2   
opravy varhan  50,0 2,4     
daně  (z nemov.) 0,1 0,1 0,1 0,1   
elektřina kostel 0,8 0,5 4,8 0,8   
ostatní výdaje  0,1 0,2    
 - razítko  0,2     
poplatky bance  0,8 0,8 0,8   
splátky půjčky  13,0  4,0   
VÝDAJE CELKEM  50,9 17,1 5,9 5,7   
závazky celkem 26,4 21,9 21,9 17,9   
pohledávky 0 0 0 0   
zůstatek k 31.12. 0,3 2,0 0,2 0,7   



 
 
 
 
co se nám podařilo: 

- pokračovat v ekumenických 
bohoslužbách a navazovat 
hlubší vztahy, pokračovat 
ve společných 
ekumenických biblických 
hodinách 1x za měsíc 

- opět uspořádat křesťanský 
ples (díky hl. slečně Králové)                           foto z farního dne 

- zavést pomůcku k lepšímu prožití postní doby (postní úkoly-křížky) 
- zpestřit postní dobu výměnou kněze na jedné nedělní bohoslužbě (byl zde P. Martin 

Bětuňák) 
- pokračovat v tradici velikonočních večeří na Zelený čtvrtek a modlitbě 

v Getsemanské zahradě (s promítáním meditativních obrazů) 
- pokračovat ve výtvarném kroužku dětí na faře (díky pí. Peroutové), který např. 

vytváří výzdobu oltářů na Boží Tělo 
- připravit několik večerů poezie s poslechem duchovní hudby 
- na společenství probrat knihu Zjevení sv. Jana a začít s církevními dějinami 
- uspořádat první Noc kostelů (ve spolupráci s rodinou Talířovou) 
- uspořádat přijetí a občerstvení pro německy mluvící rodáky (díky za pomoc všem, 

kteří připravovali občerstvení) 
- organizovat akce pro děti (pobyt na Ktiši, dětská vikariátní i diecézní  pouť, 

křesťanský tábor – s vyšebrodskými),   
- oslavit poutní slavnost apoštolů Petra a Pavla s odpoledním  programem pro veřejnost 

(hudba, dětské divadelní představení, dětské soutěže) – ve spolupráci s Městem 
Kaplice 

- uspořádat Farní dovolenou (týden společně prožitý na Karlštejnsku)  
- uspořádat III. Farní den – setkání farníků z celého našeho obvodu (Kaplicka) a 

obohatit ho promítáním o Světovém dnu mládeže, besedou o hnutí Fokolare a 
vystoupením dětí 

- zorganizovat pouť na Svatou Horu 
- uspořádat ekumenické adventní putování – do Passau 
- udržet počet dětí na náboženství (33) – díky katechetce Štěpánce 
- zdokonalovat internetové stránky farností 
- rozšířit dětskou hudební skupinu pro doprovod dětských mší sv., která zároveň 

funguje jako společenství vedení Kristýnou Perausovou 
- dále provozovat farní knihovnu a prodejnu (díky paní Mazancové) a rozšiřovat 

knihovní fond 
 

co se nepodařilo:    (je to podobné jako loni) 
- zavést opět farní vycházky a výlety (ujme se toho někdo?) 
- přitáhnout více dětí na bohoslužby (bylo by dobře použít při dětských bohoslužbách 

více dramatických prvků) 
 
 



- zvýšit počet ministrantů 
- více využívat klubovnu pro děti na faře 
- zvýšit počet účastníků biblických hodin  
- zvýšit počet členů chrámového 

pěveckého sboru 
- zorganizovat ekumenické sportovní 

utkání 
- zajistit větší účast dětí na táborácích na 

faře 
- nezvyšovat zadluženost farnosti 
- uspořádat setkání biřmovaných 

v uplynulých letech 
                                                                                              
                                                                                               foto z farní dovolené 
výhled - budeme se snažit: 
- napravit to co se nepodařilo (viz výše) 
- uspořádat na podzim biřmování a zorganizovat přípravu 
- opravit střechu hlavní budovy fary 
- uspořádat pobyt dětí na Ktiši 
- znovu budeme konat společnou dovolenou farníků 
- zorganizovat poutní zájezd na Svatý Hostýn a do Kostelního Vydří 
- vytvořit společenství manželů a rodin 
- vytvořit společenství ministrantů ze všech našich farností 
- zlepšit hospodaření farnosti a získat více finančních prostředků 
- znovu uspořádat Farní den, již máme přislíbenou účast generálního vikáře plzeňské 

diecéze  
- uspořádat 1. sv. přijímání 
- do programu poutních oslav vložit i krátké duchovní slovo 
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ROK křty svatby poh řby svátost 
nemocných 

první 
přijímání 

děti na 
náboženství 

počet lidí 
v kostele 

1995 17 3 26 -  49 140 
1996 24 8 22 1 13 54 140 
1997 20 3 25 2 10 37 120 
1998 16 9 27 14 7 31 130 
1999 16 3 41 2 20 51 130 
2000 25 2 32 2 8 31 130 
2001 26 2 31 1 8 30 125 
2002 15 2 30 1 3 29 125 
2003 18  33 2 3 ? 125 
2004 12  26 1 7 ? 100 
2005 18  33 3 4 35 110 
2006 34 9 20 2 5 33 110 
2007 42 5 23 4 8 39 110 
2008 20 3 22 3 - 35 110 
2009 24 2 18 1 6 32 100 
2010 14 2 20 19 - 32 90 
2011 20 2 8 3 2 33 90 



KAPLICE hospodaření rok: 2009 2010 2011 Poznámky k r. 2011:  
zůstatek k 1.1. 15,9 5,4 9,7  

PŘÍJMY 
Sbírky: vybrané celkem 
zůstávající kurzívou: 

96,5 
77,8 

80,4 
64,7 

87,7 
77,9 

průměrná nedělní sbírka 1,3 

dary 18,7 15,4 23,0 na ples 5,7; na katech.9,7 
příspěvky – diecézní, obecní, státní 220,0  91,7 obec: 36,7;  Min.kult.55,0 
za prodej majetku 19,6    
příjmy z plesu (bez nákladů) 21,8 17,2 22,2 bez darů 
nájemné 7,8 7,8 7,2  
půjčka-mezifarní  (příjem peněz) 89,2 59,0 76,7 Poh 37; PŠ 10; PV 15;Om14,7 
splátka poskytnuté půjčky 4,5  4,0 od farnosti Cetviny 
PŘÍJEM CELKEM  478,1 179,8 312,5  

VÝDAJE:  
bohoslužebné 23,3 21,9 24,9  
opravy kostela 245,5  100,9 boč.oltář u sv. Floriána 
opravy fary a zařízení  2010: 3,5-
sekačky, 3,9-kopírky, 3,3 hasíc.přís. 
1,2-káry; 1,9 komína; 1,9 kotle 

6,4 15,7 0,5 revize hasících přístrojů 

elektřina kostel 18,2 15,9 14,3  
fara: el.,plyn,voda,topení 114,2 121,5 133,5 el.60; palivo 50,3; voda 23,3 
obyvatelé fary zaplatili:(odečíst!) 101,6 116,4 118,0  
náklady na ples 23,5 18,8 19,4  
Pouť a farní den (2011:11,7+3,4)  15,1 8,1 Farní den 2,9; Pouť-5,6 
telefon+poštovné 20,9 23,0 21,4  
provoz kopírky+kancel. potřeby 23,2 22,1 18,2  
nábytek 0,9    
různé věci: 2009: počítač 9,7; 
programy 4,7;ozvučení v kostele 29,3

46,3 3,9 10,5 
katechetický projekt 9,7 
reproduktory k promítačce 0,6 

knihy a kazety 2010:13,7+7,4 dárky 11,9 21,1 35,8  
časopisy 16,8 7,4 7,0  
občerstvení – farní akce 11,5 5,5 0,8  
pojistné 4,4 0,2 5,5  
děti Ktiš+zájezdy 2,2 1,4 6,0  Ktiš 5,1   zájezdy 0,9 
dárky + charitativní výdaje 0,6 6,4 4,9 adopce na dálku 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 18,7 15,7 6,7  
do fondů na biskupství-havar.+stav. 5,1 5,1 5,1  
odvod 50% z prodeje na biskupství 9,4    
výdaje ostatní   7,5 6,8 6,4 z toho daně a poplatky-2,2;  
mezifarní půjčka (výdej peněz)  1,0   
splátky půjček  7,3 55,0  

  podíly okol. farn. na režii (odečíst!) 19,5 44,0 46,0  
VÝDAJE CELKEM  488,6 175,4 320,9  
závazky (půjčky přijaté) celkem 552,5 604,2 595,9 (30-odpuštěno) nový z.21,7 

pohledávky (půjčky vydané) celkem 21,9 22,9 18,9  
zůstatek k 31.12. 5,4 9,7 1,3  



 
 
 
 
 
 
 

co se nám podařilo: 
- konat táboráky pro děti a dětskou 

vánoční besídku u jesliček 
- konat velikonoční večeři 
- k 1.sv. přijímání přistoupili dvě děti 
- ty se účastnily také farní dovolené a křesťanského tábora 
- pokračovat s opravou pláště kostela 

 

co se nám nepodařilo: 
- zorganizovat společné akce s dětmi z hodin náboženství, které vede kazatel 

evangelické církve 
- udržet pravidelné schůzky společenství 
- zorganizovat o poutní slavnosti koncert, který by přitáhl lidi 
- vytvořit přitažlivější podobu „půlnoční“ mše sv. o Vánocích (počet lidí stále ubývá) 

 

výhled – budeme se snažit: 
- uskutečnit to co minulý rok nevyšlo (zvl. obnovit schůzky ve společenství) 
- konat v kostele i přitažlivý kulturní program 
- pokračovat v opravě pláště kostela 

 

statistika: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ROK křty svatby pohřby Svátost 
nemocných 

První  
přijímání 

Děti na 
náboženství 

Počet lidí 
v kostele 

2001   3 1   14 
2005 5  1    15 
2006 6  3  5  15 
2007   1  1  15 
2008 1  3    15 
2009 1  3    15 
2010 8  3    15 
2011 4 1   2  15 



 

 

 
Farnost hodně finančních 
prostředků zapůjčila 
okolním farnostem, ale je 
naděje po prodeji fary 
v Blansku, že se tyto 
prostředky vrátí. 
 

D. DVOŘIŠTĚ hospodaření r 2008 2009  2010   údaje v tisících Kč 2011 
poznámky k r. 2007+2008+2009    pozn.k r. 2011  

zůstatek k 1.1. 122,5 41,5 11,9  1,3 
PŘÍJMY 

Sbírky     10,0 10,6 11,8  11,4 
 zůstávající sbírky 8,0 4,8 11,3  8,7 
prům. nedělní sbírka (bez mimoř.) 0,4 0,24 0,43  0,4 
Příspěvky na opravy- Ministerstvo 

Obec 
 300,0
 100,0

500,0 
100,0 

500,0 
100,0 

 
630,0 
100,0 

úroky na běžném účtu 1,4 0,4 0,8   
splátky půjček 90,0 12,0    
dary 0,0     
PŘÍJEM CELKEM  501,4 623,0 612,6  741,4 

VÝDAJE 
bohoslužebné 0,3 0,9 0,1   
opravy kostela 451,5 600,1 600,0  730,0 
opravy ostatní (10-varhan) 5,8 0,3 5,6   
daně  (z nemov.) 0,0 0,0 0,0   
elektřina kostel 1,5 1,8 2,3  2,2 
plyn kostel  1,0    
úklidové prostředky      
občerstvení  0,4 0,2 0,5  1,3 
09-tapeta na skříňku  0,8  ohřívač pro varh. 0,6 
cestovné-náklady na dopravu 0,4 4,2 2,0   
09-razítko 0,2    
09-tabule na čísla 0,3    
poplatky bance 0,2 0,3 0,1  0,1 
postní sbírka  1,2  úřední poplatky 0,4 
úhrada společné režie do Kaplice 0,0 0,0 11,0  2,0 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,0 4,6 0,5  2,7 
do fondů na biskupství-havar.+stav. 0,7 0,7 0,7  0,7 
ostatní výdaje 0,8 1,1 0,4   
půjčky vydané 118,8 35,0    
VÝDAJE CELKEM  582,4 652,7 623,2  740,0 
závazky celkem 0 0 0  0 
pohledávky 258,1 281,1 281,1  281,1 
zůstatek k 31.12. 41,5 11,9 1,3  2,7 



 
 
 

 
co se nám podařilo: 

- pokračovat v hodinách náboženství a 
v pobytech dětí na Ktiši 

- pokračovat ve scházení se ve 
společenství, kde se konají i biblické 
hodiny a promítání, začali jsme cyklus 
dějin církve 

- pokračovat v konání večeře před Velikonoci a konání meditace v „Getsemanech“ ve 
Svatém týdnu 

- zvýšil se počet ministrantů 
- pokračovat v konání táboráků  
- uskutečnit několik večerů duchovní 

poezie a hudby 
- uskutečnit setkání dětí u jesliček,. 
- realizovat opravu varhan (za finanční 

pomoci Obce Malonty)  
- pokročilo se v budování soc. zařízení na 

faře a kuchyňky 
- kvůli opravě klenby se vyklidil chrámový 

prostor, část lavic se přesunula do kaple 
sv. Barbory a bohoslužby se konají v ní 

- začalo se s opravou klenby v kostele,  
 

co se nám nepodařilo: 
- dokončit úpravy místnosti k setkávání na faře 
-  

 

výhled – budeme se snažit: 
- připravit vycházky do přírody 
- pokračovat v hudebních večerech s poezií  
- pokračovat v opravách fary a kostela 

 

statistika:  (dle dostupných  údajů) 
 

 ROK křty svatby pohřby svátost 
nemocných 

první 
přijímání 

děti na 
náboženství 

počet lidí 
v kostele 

M
a
lo

n
t
y
 

2001 5  2 5   47 
2003        
2004        
2005        
2006      5  
2007   2 4  8 30 
2008 2  6   8 35 
2009 6  2  2 8 35 
2010 4  4 5  10 35 
2011 2  1   12 35 

 
 



MALONTY hospodaření rok: 2008 2009200920092009 2020202011110000 údaje v tisících Kč 2020202011111111    
poznámky k r. 2007+2008+2009    poznámky k r. 2011  

zůstatek k 1.1. 155,9 6,4 175,5  5,4 
                                                                     PŘÍJMY  

Sbírky    
 sbírky zůstávající:  

27,9 
25,0 

29,3 
24,8 

29,7 
24,0 

 
29,0 
24,5 

úroky z účtu 1,3 2,4 1,0  1,1 
Příspěvky na opravy – obec 
- ministerstvo 
-biskupství  

 
 

50,0 
  

 
 
 

25,0 
238,0 
40,0 

nájemné 1,1    1,7 
dar  228,2    
splátky půjček   60,0   
nový závazek 10,0  44,0  30,0 
PŘÍJEM CELKEM  40,3 309,9 134,7  364,8 

VÝDAJE 
bohoslužebné 0,6 0,8   0,5 
opravy-kostel 2009 – střecha a el. 
2010-99,2 projekt; 9,7-opr.varhan 

1,8 17,7  108,9 
el.inst.u varhan-6,3 
klenba-237,4; varh.-41,7 

285,4 

- fara 2010:  28,4 el.instalace; 51,2 
kanalizace, 2,3 WC1,8 materiál na 
st. práce, 50 koupelna 

22,1 0,7 133,7 
oprava el.instalace a 
vodoinstalace 

37,0 

elektřina kostel 3,2 6,0 6,4  5,4 
fara: elektřina, voda, topení, plyn 27,0 14,7 43,7  37,7 
úhrada ubytovaných (odečet) -1,8  -27,0  -60,2 
telefon+poštovné; 10-odvoz odpadu 4,6  1,2 odvoz odpadu 1,0 
občerstvení – táborák, rodáci, brigád 0,4 0,6 3,0  0,4 
pojistné 0,0 0,0 0,0  1,9 
poplatky bance 1,6 1,7 1,8  1,5 
09-koberec-na faru  3,0  oprava služ. auta 2,3 
09-plyn. kamna, 10-znalečné  2,6 0,7 stavební povolení, kolky 1,3 
09-varná konvice, 09-židle fara  5,4  zámek 0,3 
reprodukční zařízení 5,0  0,4   
příspěvek na výlet dětí; 10-zámek 0,9  0,7   
08-časopisy, 09- dary a chari. výdaje 0,8 1,3    
úhrada společné režie do Kaplice 40,0 0,0 10,0  17,0 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,9 4,5 5,7  4,5 
do fondů na biskupství-havar.+stav. 2,0 1,0 3,0  2,0 
výdaje ostatní 1,1 2,9 1,9   
splátka závazku  10,0  splátka do f. Rož a P.V. 4,0 
poskytnutá půjčka 77,5 67,9 10,7   
VÝDAJE CELKEM  189,7 140,8 304,8  342,0 
závazky celkem 10,0 0 44,0  70,0 
pohledávky celkem 77,5 145,4 96,2  96,2 
zůstatek k 31.12. 6,4 175,5 5,4  28,2 
 



 
 
 
 
 
co se nám podařilo: 

- udržet setkávání na faře a konat biblické hodiny a 
promítání náboženských filmů 

- kostel byl využit i ke svěcení obecního praporu a znaku 
- pokračovat v opravě kostela (dodělala se oprava vnějších 

omítek a jejich nátěr, i restaurování erbu nad vchodem do 
kostela), Obec odstranila topoly před kostelem 

- konat táboráky pro děti 
- společně oslavit s německy mluvícími rodáky 

poutní oslavu 
- pokračovat v rekonstrukci elektroinstalace a 

budování koupelny na faře 
 

co se nepodařilo:   
- dokončit rekonstrukci elektroinstalace na faře  
- založit společenství rodin a pokračovat 

v dětském společenství 
 

výhled – budeme se snažit: 
- konat koncerty, příp. i jiné kulturní a vzdělávací akce v kostele 
- založit společenství rodin a obnovit schůzky s dětmi  
- pokračovat v opravě zdi a příp. začít s opravou kostela uvnitř 
- obohatit táboráky hodnotným programem 

 

O
m

le
n
ic

e
 

ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 

počet 
lidí v 

kostele 
1994 - - 2    10 
1995 - - - - - - 10 
1996 1 - 1 - - - 15 
1997       13 
1998 1      10 
1999 2     9 18 
2000 1     15 15 
2001   2   15 15 
2002 4 1     15 
2003       12 
2004       12 
2005       12 
2006    1 1  16 
2007 2 1 1 2 - - 15 
2008 2 - - - - - 15 
2009 1      15 
2010 2  2    15 
2011 3      15 

 



 

OMLENICE hospodaření 

rok:

2008 2009 2010 v tisících Kč 2011 
zůstatek k 1.1.  81,1 29,5 0,5 pozn. k roku 2011: 0,8 

PŘÍJMY  
Sbírky     celkem: 
          zůstávající:  

24,9 
17,6 
14,0 

20,3 
15,5 

 
35,4 
32,2 

úroky, dary 1,0 42,0 12,5   
Příspěvky na opravy: obec: 
stát: 
biskupství: 

1100,0 
100 
500 

 

100,0 
790,0 
20,0 

 
100,0 
445,0 

 
nájemné 25,5 13,5 15,5  16,0 
ostatní příjmy 0,3     
splátka půjčky   5,0   
nový závazek 70,0 12,0 7,0   
PŘÍJEM CELKEM  1221,7 685,1 970,3  596,4 

VÝDAJE  
bohoslužebné 0,7 0,3    
opravy fara: 09-elektroinst. 
10- vodo a elektroinstalace 

25,6 6,5 8,8 stavební materiál 2,3 

fara-zapojení nového el.měru  10,0    
opravy kostel 1110,0 610,0 811,5  545,0 
zabezpeč.zařízení   107,7   
daně  (z nemov.) 0,7 0,9 1,1  1,1 
elektřina kostel 2,2 3,0 2,9  3,5 
fara: elektřina, topivo, plyn  116,4 30,4 16,0  11,4 
úhrada ubytovaných (odečíst) -17,5 -76,0 -19,2  -15,0 
odvoz odpadu 0,5 0,5    
08-lampy 1,3   pneu-služební vůz 4,1 
08-pošt. schránka 0,3   poplatky katastr.ú. 0,4 
08-rohož 10-zámky,hr. 1,0  0,5 rukovítka ke skříním 0,4 
08- kober., 09-pohovka 7,7 3,8    
08-čerpadlo,09-vyčištění septiku 5,0 4,0    
09-cestovné-pastor. asistentce  2,5 2,3  cestovné  0,2 
občerstvení  0,5 2,3  1,3 
pojistné  5,5   3,3 
úhrada společ. režie do Kaplice 10,0  4,0  13,0 
odvedené sbírky (na bisk.a char.) 2,8 4,6 4,8  3,2 
do fondů na biskupství 1,0 1,0 1,0  1,0 
odvod na biskup.z nájmu (za 3 r.)  18,0    
výdaje ostatní 2,0 2,2 0,7  0,6 
splátka závazku  65,1 14,9   
nová pohledávka 1,2 21,5 13,0  19,0 
VÝDAJE CELKEM  1273,4 714,1 970,0  594,8 
závazky celkem 70,0 16,9 9,0  9,0 
pohledávky celkem 145,3 166,7 175,0  194,0 
zůstatek k 31.12. 29,5 0,5 0,8  2,4 



 
 
 
 
 
co se nám podařilo: 
- opět jsme ve spolupráci s Obecním úřadem a obč. sdružením Terezie zorganizovali  

poutní slavnost a přivítali německy mluvící rodáky, vedeném nyní po úmrtí pana Kastla 
jeho nástupcem 

- v kapli na hřbitově se opět konal křest  
- pokračovalo se v opravách kostela – krov i střecha je kompletně dokončena 
- opět nám byla poskytnuta místnost pro schůzky s dětmi na Obecním úřadě. Schůzky s 

dětmi se zde budou konat  v letošním roce s novou pastor. asistentkou Kristýnou 
Perausovou 

- děti byly na několika výletech a také se účastnily víkendového pobytu na Ktiši 
 
co se nám nepodařilo: 

- zavést pravidelné bohoslužby v kapli na hřbitově 
- uspořádat bohoslužbu za zemřelé 

 
výhled – budeme se snažit: 

- uskutečnit to co minulý rok nevyšlo 
- zkusím nabídnout přednášky o bibli 
- opět připravit poutní bohoslužbu 
- pokračovat ve schůzkách s dětmi   
- pokračovat v opravě kostela  

(především věže a schodiště) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBŘADY: 2009 2010 2011 
křty 3 2 1 



 
Farnost v rámci vzájemné pomoci mezi sousedními farnostmi půjčila celkem dost peněz, (z 
prodejů pozemků) a podpořila tak ty farnosti, kterým by se jinak finance nedostávaly.  
 

POHORSKÁ VES 2008 2009 2010 údaje v tisících Kč 2011 

zůstatek k 1.1. 210,3137,9 69,5  57,3
PŘÍJMY 

Prodej pozemku    283,0   50,8
Příspěvek z: Obce PV 
Biskupství ČB 
Ministerstva kultury 
Jihoč. kraje 

0,0
50,0

150,0
0,0

50,0 
0,0 

405,0 
0,0 

100,0
0,0

400,0
250,0

 

0,0

400,0

dary  200,0  1,5
úroky na běž. účtě 0,2 0,1  
přijatá půjčka 150,5  
splátky půjček 100,0 98,5 46,4 od f. Rož. a f. Mal. 92,0
PŘÍJEM CELKEM  583,2704,1 996,4  544,3 

VÝDAJE 
bohosluž. výdaje 0,2 0,5   
daň z převodu n. 15,6    2,2
dárky rodákům 0,5 0,3 0,4  
oprava kostela 217,4567,9 828,5  524,0
oprava auta  10,0  
občerstvení-táboráky.. 1,0 0,4  
katastr 1,1 0,3 0,3 poplatky, ověřování listin, 0,8
08knihy  10baterie 2,1  0,2  
08výlet do Prahy-vlak 
09cestovné past. asist. 

1,3 1,1  
 

08výlet-vstupy+jízdné 
09razítko 10 odhad p. 

2,8 0,2 
1,7  

úklid. prostředky 0,3    
dětské výlety+Ktiš 0,4  4,5  
pouť-hudba 3,6   2,0
podíl na spol. režii do 
Kaplice 

40,0 9,5 9,0  

ostatní výdaje 0,2  0,1  
odvod z prodeje na 
biskupství 103,7137,0   

vydané půjčky 270,0 51,0 153,5 do far.Kaplice 15,0
splátky půjček 0,1   
VÝDAJE CELK.  655,6772,5 1008,6  544,0
závazky celkem 0,1 150,0 150,0  150,0
pohledávky celkem 170,0 121,9 229,0  152,0
zůstatek k 31.12. 137,9 69,5 57,3  57,6



 
 
 
 
 

co se nám podařilo: 
- scházet se ve společenské místnosti na faře 

a začít s biblickými hodinami, promítáním filmů a 
s rozhovory o víře 

- díky rodákům a Obci byla instalována mříž k bočnímu 
vchodu a pamětní deska na německy mluvící rodáky 

- pokračovat ve výuce náboženství ve škole (díky katechetce 
Růženě Otové) 

- pokračovat v konání táboráků pro děti – na začátku 
prázdnin a na zač. školního roku 

- uspořádat poutní mši sv. německy mluvících rodáků 
- dokončit úpravu společenské místnosti na faře 
- uspořádat několik koncertů (v létě, vánoční) 

co se nám nepodařilo: 
- pokračovat na podzim ve schůzkách s dětmi na faře 

(pokračuje se až v letošním roce díky pastorační 
asistentce Kristýně Perausové) 

 

výhled – budeme se snažit: 
- pokračovat ve všem dobrém a usilovat o realizaci nepodařených úkolů 
- rozšířit promítání křesťansky orientovaných filmů 
- sehnat sponzora na dodatečnou úhradu nákladů spojených s úpravami na faře (větší 

část financí byla zapůjčena P. Pavlem) 
 

ROK křty svatby pohřby Svátost 
nemocných 

První  
přijímání 

Děti na 
náboženství 

Počet lidí 
v kostele 

1994   1    8 
1995 1  2    8 
1996 3 1 2    8 
1997 4      12 
1998 3   1   8 
1999   1 1   10 
2000 1  1    10 
2001 1  1    6 
2002       6 
2003 2 1 1    6 
2004 1      5 
2005       5 
2006 1     4 7 
2007 2 1    4 7 
2008       7 
2009    1  2 7 
2010    1  3 7 
2011 1  2 1  4 8 



ROŽMITÁL N. Š. 

hospodaření 
2008 2009 2010 údaje v tisících Kč 2011 

zůstatek k 1.1. 3,2 11,0 194,5  20,7 
PŘÍJMY 

Sbírky 10,9 18,9 9,2  16,3 
Sbírky zůstávající 9,3 17,5 7,9   
Prům. sbírka 0,23 0,18    
Příspěvek:- obce   100,0 37,0 125,0  128,6 
- Jihoč. kraje 350,0     
- Min. kultury 900,0  125,0  3.939,1 
- Biskupství ČB 50,0 388,0 20,0   
dary  40,2 5,0 - na char.ú.12,9; na desku 20,4 33,3 
náhrady škod      
úroky 0,1   vrácená půjčka od far. Malonty 2,0 
přijatá půjčka 152,0 1075,3 4.250,0 od f. Omlenice 4,3 
PŘÍJEM CELKEM  1563,0 1559,4 4.534,2  4.123,6 

VÝDAJE 
bohoslužebné 1,3 4,3 0,2  0,4 
opravy kostela 1428,4   80,5 4.597,8 pamět.deska 20,3; dokument.5 25,3 
mříž do kostela  75,8  (mříž k bočnímu vchodu) 48,6 
opravy fary  76,4 2,6   
daně 0,5 0,7 0,9  0,9 
el. kostel 2,4 2,3 1,9  1,9 
el.,voda, otop fara 22,7 63,4 93,6  94,2 
ubytovaní uhradili-odeč. -5,5 -51,7 -82,7  -63,4 
dar na úhrady režie     - 43,8 
vývoz popelnice  1,0 2,1   
2010: schránka   0,3 charitativní výdaje 12,9 
malířské potřeby  1,1 0,2   
záclon. tyče, top.těleso  1,9 1,1   
svítidlo, ohřívač pro varh.  0,5 0,6   
vývoz jímky  4,0 4,0  6,2 
občerstvení (táborák)  0,1 0,5 0,5  1,2 
koncert   2,0  1,3 
pojistné 2,7 2,7   3,1 
odvedené sbírky  1,6 1,4 1,4  0,6 
do fondů na biskupství 0,8 0,8 0,7  0,7 
ostatní výdaje 0,2 3,9 0,2   
úhrada spol. režie do Kap   2,0  1,0 
půjčka vydaná  70,0 7,0   
splátka půjčky 100,0 1036,4 71,6  4.040,0 
VÝDAJE CELK . 1555,2 1375,9 4.708,0  4.131,1 
závazky celkem 64,2 101,4 4.279,8   
pohledávky celkem  68,3 75,3   
zůstatek k 31.12. 11,0 194,5 20,7  13,2 



 
 
 
 
 
co se nám podařilo: 

- pokračovat ve scházení se ve společenství 
v sakristii kostela a konat biblické hodiny 

- připravit setkání rodáků 
- připravit dětskou besídku u jesliček o Vánocích 
- vykonat tříkrálovou sbírku  

 

co se nám nepodařilo:  
- zorganizovat více akcí pro děti  
- oslovit rodiny, které v uplynulé době nechaly pokřtít své děti 
- uspořádat koncert v kostele 

 

výhled – budeme se snažit: 
- uskutečnit to co minulý rok 

nevyšlo 
- konat v kostele i přitažlivý 

kulturní program 
 
SVATÝ KÁMEN 
co se nám podařilo: 
- udržet první soboty se mší sv. 
- konat občas varhanní i jiné koncerty 
- opatřit polštáře do lavic a české zpěvníky 
- připravit oslavu při zasazení stromu českoněmeckého přátelství – kaštanu u kostela 

 

výhled – budeme se snažit: 
- více propagovat první soboty se mší sv. – i na rakouské straně 
- znovu zavést alespoň občas posezení a občerstvení po bohoslužbě 
- aby se v kostele konaly koncerty 

 

ROK křty svatby pohřby Svátost 
nemocných 

První sv. 
přijímání 

Svatý 
Kámen – 
lidi v 
kostele 

Počet lidí 
ve 
farním 
kostele 

2001   1   160 9 
2003        
2004        
2005      30 15 
2006 2  3    15 
2007 1  1    15 
2008 5 1 1   15 15 
2009 1 1 1   15 15 
2010 2 1 1   15 15 
2011 1  1   15 15 



RYCHNOV N.M. 

hospodaření 
2008 2009 2010 2011 údaje v tisících Kč 

zůstatek k 1.1. 25,6 21,4 7,6 5,3  
PŘÍJMY 

Sbírky Rychnov 
25,6 

~15,5 13,3 11,4  
Sbírky Sv.Kámen ~18,6 19,1 24,2  
Sbírky zůstávající  24,9   34,4  
Prům. sbírka Ry 0,3 0,4    
Příspěvek - obce        
- Jihoč. kraje      
- Min. kultury  90,0    
- Biskupství ČB      
dary 10,0     
náhrady škod      
úroky 0,2 0,1 0,1 0,1  
ostatní příjmy    1,5  
přijatá půjčka 25,2 30,3    
splátky vydané půjčky 5,2  0,8 11  
PŘÍJEM CELKEM  66,2 154,5 33,3 48,2  

VÝDEJ 
bohoslužebné 0,7 1,3 0,5   
opravy Rychnov 
3boč.dveře, 5 rest.průzkum 
6 sakristie 8 zabezp. zař. 

319,0 
54,4 

 
6 29,4 

8 100,1 

1,5 
malíř. 
potřeby

 

 
opravy Sv.Kámen 
4malby PM+J ežíše 

420,6    

el. kostel Rychnov  0,5 1,7 2,1  
el. kostel Sv. Kámen 5,5 6,9 6,7 8,9  
oprava auta   4,5   
plyn   0,4 0,4   
osvětlení kostel Ry 2,8 17,5  0,6 - ohřívač pro varhaníka 
tisk obr. Madony z Cetv. 4,1   1,4 - koncert 
poplatky bance 1,5 1,5 1,5 1,3  
občerstvení  1,8 0,1 0,2 1,1  
pojistné – Sv.Kámen 3,3 3,3 3,3 6,2  
odvedené sbírky  0,7 0,8 2,3 1,2  
do fondů na biskupství 0,5 0,5 0,5 0,5  
podíl na spol. režii do Ka    14,0  
ostatní výdaje 1,0 1,7  0,1  
půjčka vydaná 4,5 4,3 12,5 10,0  
VÝDAJE  CELK . 70,4 168,3 35,6 47,4  
závazky celkem 30,2 55,5 55,5 55,5  
pohledávky celkem 20,7 20,0 31,7 30,0  
zůstatek k 31.12. 21,4 7,6 5,3 6,1  



 
 
 
co se nám podařilo: 

- pokračovat v opravě střechy presbytáře 
- Rakušané udělali podlahu v celém zbytku kostela, položili 

dlažbu v sakristii, udělali okna a dveře, opravili a natřeli 
fasádu  

- pokračovat v tradici mší sv. o Velikonočním pondělí (česko-
německých) 

- uskutečnit Svatohubertskou mši sv. pro myslivce 
(sloužil ji P. Vavřinec Skýpala) 

- díky iniciativě p. Altmanna a Rakušanů uspořádat 
v září pouť a o Vánocích (26.12.) rakousko-české 
setkání s hudbou a občerstvením. Bohoslužby vedl 
P. Šimek z Želivského kláštera 

- v r. 2011 zde byl po dlouhé době zase křest 
 

výhled – budeme se snažit: 
- zabezpečit hořejšek obvodových zdí bývalé lodě kostela 
- Rakušané budou pokračovat v obnově dalších částí zbytku kostela 
- pokračovat v česko-německých setkáních 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POHOŘÍ na Šumavě 

údaje v tisících Kč 
2008  20092010  2011 

zůstatek k 1.1. 0,0 50,3 73,9  3,3 
PŘÍJMY 

Sbírky     0,0 0,5    
Příspěvky na opravy – biskupství 50,0   30,0 
Příspěvky na opravy – Min.kult. 665,0 300,0 234,0  271,0 
Příspěvek z Jihoč. kraje 250,0    
Úroky z účtu 0,2    
dary  15,3   41,5 
přijatá půjčka 95,0 250,0 60,0   
splátka poskytnuté půjčky    37,0 
PŘÍJEM CELKEM  825,5 800,5294,0  379,5 

VÝDAJE 
opravy kostela 
2010:67,1-proj.; 262,5 opr.střech 
 

740,0 576,5329,6  301,2 

ostatní výdaje 0,2 0,4 3,2  0,1 
úhrada společné režie do Kaplice  5,0   
splátky půjčky 20,0 200,0 20,0  11,0 
poskytnutá půjčka 15,0 6,8  37,0 
VÝDAJE CELKEM  775,2 776,9364,6  349,3 
závazky celkem 75,0 125,0165,0   
pohledávky 15,0 15,0 21,8   
zůstatek k 31.12. 50,3 73,9 3,3  33,5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Letošní ekumenické bohoslužby na počátku roku jsme opět zahájili v evangelické Arše a to 
v neděli 8.1. Jako bychom se nalodili na plavidlo jednoty, které nás přenese přes záplavu zla a 
chaosu. Tématem letošních modliteb je slovo apoštola Pavla (1 Kor 15,51) „Všichni budeme 
proměněni“ . Ano je to sám Pán, který proměňuje svou rozdělenou církev, když se mu 
otevíráme v modlitbě. Po dobu osmi dní jsme pak uvažovali a dalších prostředcích naší 
proměny: - skrze službu druhým, skrze trpělivé čekání na Pána, skrze následování trpícího 
Krista, skrze Jeho vítězství nad zlem, skrze pokoj a lásku, kterou nám dává jako dobrý Pastýř. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při evangelické bohoslužbě zpíval i náš dětský sbor, vedený Kristýnou Perausovou. Zkoušky 
tohoto sboru probíhají v Arše a dokládají tak hezké ekumenické vztahy mezi našimi církvemi. 
Fotografie vpravo a dole vlevo připomínají setkání na katolické faře po bohoslužbě v kostele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sv. Petra a Pavla, kde kázal Dan Freitinger. Foto vpravo je ze setkání dětí v Pohorské Vsi.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Pohorské Vsi se pastorační asistentka Kristýna schází s dětmi, se kterými například před 
svátkem Uvedení Páně do chrámu (Hromnicemi) vyráběla ozdobné svíce. Děti také malo- 
valy obrázky, které se pak rozdali obyvatelům domova pro seniory v Kaplici, který jsme 
navštívili v pátek 3. února. Děti jim zde zazpívaly různé písničky – i ty pohybové, čímž 
jim udělaly velkou radost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děti se také zastavily se svíčkami v kostele v Pohorské Vsi. I oni, podobně jako Panna maria 
před dvěma tisíci lety, sem přinesly Světlo. Kostel sice ještě nevypadá příliš hezky, ale krov i 
střecha jsou již hotovy a tak nebude již dlouho trvat a děti sem budou moci chodit jak na 
církevní akce, tak na kulturní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Děti v Pohorské Vsi se také zúčastnily Tříkrálové sbírky. Pod vedením Františka Labaše  
obešly obec a svým koledováním udělaly radost lidem, které navštívily, Charitě i těm o které 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
se Charita stará a jistě také sobě – z pocitu dobré věci, kterou vykonaly i ze sladkostí, které 
dostaly. U většiny lidí byly dobře přijaty. Jak ukazuje fotografie vpravo tři králové chodili i 
v Rychnově, kde se vybral velmi pěkný obnos. Jistě také díky doprovodu, kterým byla paní 
Kletzenbauerová. V Dolním Dvořišti a Rožmitálu chodila s dětmi Kristýna Perausová, ale 
fotografie bohužel nemáme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Malontech koledovaly děti 
s paní Otovou a Papajovou. 
Bylo to dosti náročné, neboť 
počasí nepřálo – pršelo. Také 
zde se hodně vybralo. Díky 
organizátorů (za Charitu  
slečně Mladé), i těm, kteří 
vedli skupinky, dětem i všem 
dárcům. Pán ať Vám odplatí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místa sbírky 2010 2011 2012 
Benešov nad Černou    4.015,- 3.183,- 
Blansko   2.163,- Kč   1.692,- 1.495,- 
Bujanov    5.054,- 3.766,- 
Dolní Dvořiště   3.105,- Kč   1.375,- 1.632,- 
Kaplice 31.393,- Kč 31.741,- 29.393,- 
Kaplice nádraží    1.735,- 1.493,- 
Horní Dvořiště   3.712,- 
Malonty 13.613,- Kč 15.295,- 15.195,- 
Netřebice   2.102,- 
Omlenice, Omlenička    2.188,- 2.274,- 
Pohorská Ves  1.664,- 1.484,- 
Pořešín   4.435,- Kč   4.486,- 1.067,- 
Rychnov nad Malší   5.416,- Kč   2.588,- 5.972,- 
Rožmitál na Šumavě   1.887,- Kč   4.090,- 1.746,- 
Výheň  606,-  
CELKEM  62.012,- Kč 76.529,- 74.714,- 



 
Téma letošních modliteb za jednotu 
křesťanů: „Všichni budeme promě-

něni, skrze vítězství našeho Pána Ježíše Krista“ 
připravili brat ři a sestry v Polsku. Dějiny Polska jsou sérií porážek a vítězství. 
Mnohokrát byla tato země obsazena, rozdělena, utlačována sousedními mocnostmi a 
nepřátelskými systémy. Tam, kde je vítězství, jsou však vždy i poražení, kteří se 
neúčastní radosti a jásotu vítězů. 
               Zmíněné dějiny polského národa vedly ekumenické skupiny, jež se podílely na 
přípravě předkládaného materiálu, k hlubšímu zamyšlení nad tím, co to znamená „vítězit“ 
a „být poražen“, zvláště s ohledem na skutečnost, že jazyk „vítězství“ se tak často 
vyjadřuje triumfálními pojmy. Kristus nám však ukazuje způsob zcela odlišný! 
V roce 2012 se v Polsku a na Ukrajině uskuteční mistrovství Evropy ve fotbale. K 
něčemu takovému by ovšem v uplynulých letech dojít nemohlo. Mnoho lidí považuje tuto 
událost, kdy budou stovky milionů fanoušků čekat z této části Evropy zprávy o vítězství 
svých týmů, za další „národní vítězství“. S tímto příkladem v mysli můžeme ale 
vzpomenout i na úděl těch, kdo nevítězí – nejen ve sportu, ale ani v životě, ve svém 
společenství. Kdo si vzpomene na ty, kdo prohráli, kdo jsou neustále poráženi v důsledku 
nepříznivých okolností a podmínek? Soupeření a rivalita trvale provázejí nejen sport, ale 
také politiku, obchod, kulturu, a dokonce život v církvi. 
               Když se Ježíšovi učedníci přeli o to, „kdo je největší“ (Mk 9,34), ukázalo se, že i 
mezi nimi je tento impuls velmi silný. Ježíšova reakce je ale prostá: „Kdo chce být první, 
buď ze všech poslední a služebník všech“ (Mk 9,35). Tato slova mluví o vítězství skrze 
vzájemnou službu a pomoc a pomáhají posilovat sebevědomí těch, kdo jsou „poslední“, 
těch, na něž se zapomíná a kdo jsou vytlačováni na okraj. Nejlepším příkladem takové 
pokorné služby je pro všechny křesťany Ježíš Kristus, jeho vítězství skrze smrt a jeho 
vzkříšení. Právě v jeho životě, činech, učení, utrpení, smrti a mrtvých-vstání chceme 
hledat inspiraci pro moderní a vítězný život z víry, takový život, jenž se projevuje účastí 
na společenském životě v duchu pokory, služby a věrnosti evangeliu.             
              Když se Ježíš připravoval na příchod svého utrpení a smrti, modlil se, aby jeho 
učedníci byli jedno, aby tak svět uvěřil. Tohoto „vítězství“ lze dosáhnout jen skrze 
duchovní proměnu, obrácení. Právě proto jsme zvolená slova apoštola národů považovali 
za vhodná témata k rozjímání. Cílem je dosáhnout takového vítězství, jež spojí všechny 
křesťany ve službě Bohu a bližnímu. Když se modlíme za plnou a viditelnou jednotu 
církve a usilujeme o ni, budeme my sami se svými jednotlivými tradicemi proměněni, 
přetvořeni a připodobněni Kristu.                  
             Jednota, za niž se modlíme, vyžaduje, abychom obnovili ty formy života církve, 
na něž jsme si již zvykli. Je to nádherná představa, ale zároveň může vyvolat strach. 
Taková jednota není jen pohodlným uznáním přátelství a spolupráce. Vyžaduje ochotu 
přestat si navzájem konkurovat. Musíme se umět otevřít jeden druhému, nabídnout své 
dary a obdržet dary od ostatních lidí, abychom mohli skutečně vstoupit do nového života 
v Kristu, který je tím jediným a pravým vítězstvím. 
               V Božím plánu spásy je místo pro každého. Ve své smrti a vzkříšení objímá 
Kristus všechny, vítěze i poražené, „aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný“ (J 
3,15). I my můžeme mít na jeho vítězství podíl. Stačí v něj uvěřit a uvidíme, že 
přemáhat zlo dobrem je pro nás snazší.  



Humor 
 

 

☺Velitel egyptského vojska ve 13. století před Kristem hlásí faraonovi: Dosáhli jsme 
vítězství. Naše vojsko skvělým způsobem zahnalo Izraelity přes Rudé moře. Izraelité 
prchají a jsou v nedohlednu.  

     Naše vojsko využilo přechod přes moře k mimořádnému náročnému vojenskému 
cvičení, ke koupání a k brodění koní. Utopilo se při tom jen nepatrné množství lidí a 
koní. Zbylý tucet vojáků a důstojníků se slavnostně vrací domů. Připravte slavnostní 
uvítání a finanční prostředky na nové pluky. 

☺Starší kněz je obklopen ministranty, kteří se předvádějí, jak jsou sportovně zdatní. 

První udělá tři kotouly, další chodí po rukou, jiný dělá kliky a všichni společně říkají 
- to otče už nedokážete.Kněz reaguje protiútokem. Vyndá zubní protézu a zacvaká s 
ní. A prohodí - a to zase nedokážete vy kluci! 
 

☺Jeden malý chlapec dost zlobil. Tatínka to rozčílilo, a tak mu říká : "Tak už dost, už ti 
nařežu." Syn však byl velice vzdělaný ve víře, a tak říká: "Víš, ale tatínku, že já jsem 
chrámem Ducha Svatého? " Tatínka to nevyvedlo z míry a odpoví : "Neboj se, já 
budu tlouct jenom na zadní východ“. 

 

☺Bratře, včera při shromáždění jsi nám chyběl.  
        -To jsem rád, že jsem vám chyběl. Horší by bylo, kdybych vám nechyběl nebo 

dokonce přebýval. 
 

☺Malý Petr si přeje k vánocům housle, ale dostane basu.  

Když na ni zkouší hrát, povídá tatínek : 
"Dobře jsme udělali, matko, koupit mu ty housle, tak by nám z nich do roka vyrostl." 
 

☺"Paní sousedko, byla jste na Štrbském plese ?"  
 

"Ne, my s manželem chodíme jen na hasičský." 
 

☺Farář se ptá rabína: Jak to, že vy Židi jste tak chytří? Rabín: Když vám to povím, tak 

mi to nebudete věřit. Farář: Ale budu. Rabín: To je proto, že my Židi jíme rybí hlavy. 
Farář: Budeme společně chodit na rybu. Já sním hlavu a vy ten zbytek. O účet se 
rovným dílem podělíme. Třikrát si už rabím pochutnával na dobrém rybím masíčku a 
farář se piplal s obíráním kostnaté rybí hlavy. Farář: Myslím, že jsem na tom vlastně 
škodný. Rabín: Vidíte? Jíte teprve třetí rybí hlavu a už vám to začíná myslet.  

 
 
 



 

Z farní matriky:    

 

 
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 

 
 
 

 

Citáty:   

 
 

Bůh tě potřebuje, 
i když se ti to momentálně nehodí 

Dag Hammarskjöld 

Slabého nelze jen postavit na nohy, 
je nutno ho také podpírat. 

William Shakespeare 

Jemnocit pro zdraví získáme jen nemocí 
Georg Christoph Lichtenberg 

 

V silných lidech se velké bolesti i radosti stávají výšinami, 
které přečnívají celou jejich životní cestu. 

Jean Paul. 
 

Veškerá lidská bolest se dá zredukovat na bolest tří golgotských křížů: 
na kající bolest lotra po pravici, 

na vzpurnou bolest lotra po levici, 
na láskyplnou bolest Nevinného. 

Josef Hermach. 
 

Krásné je společně mlčet, krásnější je společně se smát. 
Friedrich Nietzche 

Všechno krásné je uvnitř, i když se to navenek nezdá. 
Roland Leonhardt 

 
 

Kaplice:      

Poh řby:  Svatby:   

13.1. Anežka Šulková 
21.1. Jiří Hromek  
       a Irina Segizbaeva 

 



 
 
 
 

                               i prodejna v Kaplici informuje 

         Tomáš Špidlík: VNITŘNĚ ZAKOUŠET   
 

Nastává doba duchovních cvičení, která je vhodná pro vnímání vnitřních podnětů a objevování 
realizovatelných idejí. Autorův průvodce je neocenitelnou pomocí pro všechny, kdo se na 
exercicie vydávají a chtějí se učit rozpoznávat Boží působení ve svém životě. 

 

       Petr Piťha: ZAMYŠLENÍ NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ 
 

Čtrnáct zastavení křížové cesty je rovněž školou ztišení, rozjímání a modlitby. Pohled na 
Krista pomáhá našemu někdy mělkému lidskému srdci, které se tak snadno dostává do zajetí 
egoismu a lhostejnosti, objevit smysl života, kde kříž a bolest se stává darem. 

 

         Anselm Grün: SVÁTOST SMÍŘENÍ 
 

Svátost smíření dává šanci podívat se v pravdě do hlubin svého srdce a prožít lítost nad svými 
hříchy. Známý autor nám nabízí účinný způsob, jak se zamýšlet nad svými vinami a přijímat 
svátost smíření tak, abychom v ní prožívali skutečné setkání s Kristem. 

 

NA PRODEJ: 

 

          KŘÍŽOVÁ CESTA PRO DĚTI 
 

Jednotlivá zastavení Křížové cesty s dětským rozjímáním a kresbami.           Kč 34,- 
 

Statistické údaje knihovny za rok 2011                                                                           
 

 2009 2010 2011 
Tržby v hotovosti (knihy, kalendáře, ostat.) 11.631,- 12.941,- 11.678,- 
Počet nově zaevidovaných knih 85 122 38 
Finanční hodnota 11.137,- 12.272,- 6.236, 
Počet nových CD 3 1 4 
- finanční hodnota 249,-   
Počet nových DVD 7 16 8 
- finanční hodnota 620,- 1.440,- 1.163,- 
Počet filmů (hodnota neuvedena) 1  1 
Počet výpůjček 127 131 130 
Počet nových čtenářů 11 10 9 
 

Půjčovní doba farní knihovny v Kaplici: 
ST 16-17.30  ČT 8.45-9.30  PÁ 16-17.25  NE – na požádání 

 

V jiných farnostech se půjčuje po mši sv. a je možné si objednat knihy z kaplické knihovny 
 

�V knihovně je možno posedět, přečíst si časopisy, knihy, občerstvit se čajem či kávou. 
Časopisů máme již kolem 10 druhů. Půjčujeme také audiokazety s přednáškami i hudbou ap. 

�Je zde i možnost zakoupit si knihy, růžence a přívěšky.                                M. Mazancová 
 



INFORMACE 
 

 

Pro všechny farnosti 
 

���  POSTNÍ KÁZÁNÍ PATERA URBISZE  si budete moci poslechnout při mši 
sv. v neděli 18.3. v Malontech v 8h; v Kaplici v 9.30 a v Rychnově nad Malší od 
11.15h. Odpoledne bude beseda s tímto knězem od 14.30h na kaplické faře. 
Návštěva P. Urbisze bude umožněna díky výměně kněží, kdy P. Pavel bude sloužit 
onu neděli v jeho farnostech, a on zase zde. 
 

��� NOVINKY NA NAŠEM WEBU Na našich internetových stránkách (www. 
farnostkaplice.cz) na úvodní straně nyní můžete najít záznamy kázání P. Pavla, dále 
materiály pro děti k nedělním textům, které se čtou v kostele (omalovánky, 
doplňovačky, stručný výklad pro děti apod.) Dále zde najdete také týdenní přehled 
bohoslužeb s úmysly mší sv. v Kaplici (stránka Aktuality-informace), nedělní slovo, 
aktuální informace, seznam knih z naší farní knihovny a další užitečné informace. 
 

��� DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 30.-31.3.  v Českých Budějovicích bude 
mít tento program:  
Pátek 30.3. 
18.30 začátek programu (Biskupské gymnázium) 
20.30 přednáška, modlitba (p. Marek Orko Vácha) kostel Piaristické nám. 
22.30 příp. alternativní program – adorace, posezení u čaje, duchovní pohovor… 
           možnost noclehu 
Sobota 31.3. 
  9.00 promluva otce biskupa (kostel Piaristické nám.) 
10.15 – 14.15 tématické skupinky + oběd, pak společný program 
15.00 – 16h mše sv. + závěr   Zájemci o společnou cestu ať se hlásí u P. Pavla. 
 

��� TAMMÍM – POSTNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH MUŽ Ů 16.-18.3. – Praha – 
Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, Praha 6 Dejvice. Více: www.arsc.cuni.cz a 
www.tammim.spolco.cz nebo u P. Pavla.  
 
 

Kaplice 
 

��� ROZJÍMÁNÍ K ŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v kostele v neděli a úterý od 
17.30h  
 

��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční ve středu 14.3. od 18h.  
Zveme všechny farníky. 
 

��� PŘÍPRAVA NA BI ŘMOVÁNÍ   bude probíhat v pátek večer v Kaplici od 
19.15h, nebo na společenstvích v okolních farnostech. Pokud jste tuto svátost ještě 
nepřijali, přihlaste se u P. Pavla (tf.732 872 662), nebo přijďte na přípravu. 
 

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



LITURGICK› KALEND¡ÿ+- INFORMACE 
 

ÚNOR 2012 

STŘEDA  22.2. POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu žaltář 4.t. 
Popeleční středou začíná doba postní, doba kajícnosti a obnovy ducha. Zvláště v pátek 

bychom měli zachovávat půst od masa a masitých pokrmů, a omezit se v jídle. Je vhodné 
vynechat v tento den sledování televize, zábavu a věnovat se modlitbě,  

čtení duchovních knih a rozjímání. 

NEDĚLE 26.2. 1. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 1.t. 

BŘEZEN 2012 

NEDĚLE   4.3. 2. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 2.t. 

NEDĚLE  11.3. 3. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 3.t. 

NEDĚLE 13.3. 4. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 4.t. 
 

 

Omlenice 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční ve čtvrtek 8.3. od 17h.  
 

��� ROZJÍMÁNÍ K ŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat ve čtvrtek od 17h. Ve 
čtvrtek, kdy je schůzka na faře, bude rozjímání také na faře. Jinak v kostele. 
 

Blansko 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční ve čtvrtek 15.3. od 17h.  

 

Dolní Dvořiště 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční v neděli 18.3. od 18.30h.  
 

Rychnov 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční v pondělí 5.3. od 17h.  
 

Malonty 
��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční v úterý  6.3. od 17h u 
Otů. 
 

��� ROZJÍMÁNÍ K ŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v úterý od 17h – u Otů, 
s promítáním diapozitivů 
 

Rožmitál 
 

��� VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční v sobotu 24.3. od 18h.  
 
 

KAŽDÝ FARNÍK  JE NA VE ŘEJNÉ SCHŮZKY FARNÍ RADY ZVÁN!  
ČLENŮ FARNÍ RADY JE TO POVINNOST!  

 
 



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 7.3. 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  PÁ 15h 

 Sobota 1. so v měsíci  16.30h odjezd na Svatý Kámen na mši sv. v 17h  

 NEDĚLE mše svatá  9.30 
1.NE v měsíci - zaměřená na děti, s rytmickými 
zpěvy. Mimo hl. svátky a hl. prázdniny! 

 

 MALONTY – kostel sv.Bartoloměje / fara  

 NEDĚLE 
mše svatá 
/ boh.slova 

8 h  
v kostele 

Setkání na fa ře: nyní u Ot ů 
Út 1x za 14 dní,nyní: 21.2; 6.a 20.3. 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:  29.2. ; 8. a 22.3. 

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  15.3. 

18h  
let.č. 

17h  
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 
NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá - nyní:  
26.2.; 11.a 25.3. 

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

nyní: 
18.3. 

18.30  

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

1x za 14 dní 
mše svatá  
nyní: 4. a 18.3. 11.15 

Setkání v17/18h  
Pondělí:  5.3.  1. SO v měsíci: mše v 17h  nyní : 3.3. 

 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: 24.3. 

19h-l.čas 
18h-z.čas 

 

 POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta  

 
Bohoslužby: 
- poutní mše sv. 

Poslední 
SO v září 

v 11h 
Setkání d ětí  (1 x za 14 dní) 
  v klubovně na Obecním úřadě: 

Sobota 
10h 

 

 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 vnitřní potřebu farností 
v nákladu 150 ks. Adresa na níž můžete posílat příspěvky do časopisu - výše. NEPRODEJNÉ  

(náklady na 1 ks asi 15,-Kč) Toto číslo vyšlo v neděli 26.2.2012 



Úmysly apoštolátu 

                                    modlitbymodlitbymodlitbymodlitby    
 

                           na měsíc únor 2012 
 

Úmysl všeobecný:   Aby všechny národy měly přístup k vodě 
a jiným zdrojům pro každodenní život. 
 

Úmysl misijní: Aby Pán podporoval úsilí zdravotníků, kteří 
pomáhají nemocným a starším v nejchudších oblastech světa. 
 

Úmysl národní:   Aby nás Duch Svatý hlouběji uváděl do 
Božího synovství. 

 

Úmysly farní:  Pomoz nám, Pane, prožít dobu postní  v soustředění se na duchovní 
věci, a udělat si čas na rozjímání o Tvém slově a na duchovní četbu 
● Povolej, Pane, k účasti na přípravě na biřmování další lidí a tuto přípravu požehnej  
 
 

● Požehnej také veřejné schůzky farních rad, které budeme konat v měsíci březnu, ať 
přinesou mnoho dobrých podnětů pro budoucnost našich farností 
 

● Veď, prosíme, naše nové katechumeny Jana a Evu v jejich přípravě na křest 
 

● Pomoz nám, Pane, založit společenství rodin, ministrantské společenství a obnovit 
společenství mladých 
 

● Prosíme za mír pro celý svět, za pomoc pro usmíření mezi znepřátelenými 
skupinami lidí a za obrácení těch, kdo zamýšlejí konat ve světě zlo, zvláště prosíme 
za Sýrii, Izrael, Afganistan, Irák a Koreu 
 

● Požehnej, Pane, naší práci s dětmi ať přinese dobrý užitek, prosíme za dary Ducha 
svatého pro naše katechetky Růženku, Štěpánku a pastorační asistentku Kristýnu 
 

● Prosíme o nová kněžská i řeholní povolání, i za povolání k různým službám ve 
farnosti a povolej, Pane, také nové ministranty a ministrantky 

● Žehnej, Pane, všem kněžím ať naleznou ve své službě církvi radost a pomoz jim 
zvládat jejich pastýřské poslání, aby ty, kteří jsou jim svěřeni, dovedli blíž k Tobě. 
 

● Prosíme za dívku Joyce z Indie, jíž jsme si vzali do adopce na dálku. Žehnej jí, i 
celé rodině, buď jí oporou a pomoz jí vystudovat a najít si dobrou práci. 
 

● Požehnej činnosti Kaplické Charity a všem, o které se Charita stará. 
 

● Prosíme za ubytované na našich farách, pomoz jim v jejich problémech  
 

● 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 …... 

Odpusť, Pane, hříchy našich zemřelých, smiluj se nad nimi a přijmi je do své slávy. 
 



 

Farní prodejna Farní prodejna Farní prodejna Farní prodejna nabízí:nabízí:nabízí:nabízí: 
 

 
Greg Wats: TEMNÉ NOCI MATKY TEREZY  
Publikace přináší biografii života Matky Terezy od 
doby, kdy se jako mladá řeholnice vydala do ulic 
Kalkaty, aby se tam starala o nemocné a umírající. 
Kniha též obsahuje velmi originální a málo dostupné 
fotografie. 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
TRADICE, KTERÁ JE VÝZVOU 
Knižní rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou 
 
                                          
   

 
Elias Vella: UZDRAV M Ě, PANE  
Autor provádí čtenáře postupně všemi oblastmi 
lidské osobnosti, které potřebují uzdravení. Přitom 
zdůrazňuje, že k úplnému uzdravení dojde jen tehdy, 
když se člověk setká s Kristem. 
 
Bertrand Georges:  
UMĚNÍ ROZLIŠOVAT 
Kniha uvádí jasné a 
konkrétní klíče k tomu, 
abychom si dokázali 
ujasnit své priority a 
postupně rozvíjeli 
umění rozlišovat 
skutečné dobro od 
zdánlivého. Ukazuje, 
jak dospět k uznání 
svých omylů, k přijetí 
důsledků svých 
rozhodnutí.. 

 
 


