
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Milí čtenáři! 
Stojíme na začátku měsíce září a možná s nostalgií hledíme na 

uplynulé léto. V životě stále něco končí a něco začíná. Uplynulý čas však není 
nenávratně pryč. Něco nám po něm zůstalo. A nejsou to jenom vzpomínky, 
jsou to zážitky, které obohatily náš život. Je tedy dobré zamýšlet se nad tím, co 
nám léto darovalo, a být za to vděčni. Fotografie z letních cest, které opět tvoří 
větší část tohoto čísla, nám v tom pomohou.  

 

V září myslíme zvláště na všechny žáky i jejich učitele. Vyprošujme 
jim dosažení opravdové moudrosti. Nezapomeňme se i my vzdělávat – ve farní 
knihovně máme pestrou nabídku knih a do rukou berme především Písmo 
svaté. Výuku náboženství můžeme nabídnout těm rodinám, o kterých víme, že 
před několika lety nechali pokřtít 
své děti. 

 

Vrcholí naše příprava na 
biřmování a zanedlouho bude farní 
den – snažme se přispět k jeho 
zdárnému průběhu, zapojme se 
nějak. A v každém případě se 
zúčastněme!  
 Požehnaný měsíc přeje 
 
 
                                                                                 foto ze hry u táboráku v Omleničce 
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Bratři a sestry, 
začátek nového školního roku nás vede k uvědomění si té skutečnosti, že i my jsme 
studenti – učedníci Kristovi. I my se musíme vzdělávat ve škole našeho Mistra. Blíží 
se den, kdy někteří bratři a sestry z našich farností přijmou svátost biřmování. Je to 
příležitost pro všechny obnovit své biřmování. Proto v těchto dnech budeme pracovat 
s texty, které budou vycházet každou neděli až do 7.10. a které nás povedou 
k rozjímání o vybraných úryvcích z Písma svatého, vztahujících se na přijetí Ducha 
svatého. O tomto rozjímání budeme také hovořit na schůzkách našich společenství, 
kam zvu všechny farníky. Nezapomeňme – tento rok je zaměřen na obnovu svátosti 
biřmování, v rámci přípravy na výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a 
Metoděje na Velkou Moravu – využijme tedy tuto příležitost. 
 

ÚVAHY Z NOVÉNY ARCIBISKUPA GRAUBNERA K ROKU BI ŘMOVÁNÍ: 
Biřmování je svátost, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnováni dary Ducha Svatého. 
Ten, kdo se svobodně rozhodne žít životem Božího dítěte a kdo požádá o Ducha Svatého skrze 
vkládání rukou a pomazání křižmem, dostane sílu stát se slovem i skutkem svědkem Boží 
lásky. Stává se plnohodnotným a zodpovědným členem katolické církve. 
Při biřmování je duši pokřtěného křesťana vtištěna nesmazatelná pečeť, kterou lze přijmout 
pouze jedenkrát a která působí vzrůst křestní milosti.  
 
Dar Ducha Svatého je moc shůry, v níž biřmovaný vydává věrohodné svědectví milosti svého 
křtu vlastním životem a ve které se stává Kristovým svědkem. Přijmout biřmování znamená 
uzavřít s Bohem „smlouvu“. Biřmovanec říká: Ano, věřím v tebe, můj Bože, dej mi svého 
Svatého Ducha, abych ti zcela patřil, abych se od tebe nikdy nevzdálil a abych ti vydával 
svědectví ve svém životě tělem i duší, slovem i skutkem, ve dnech dobrých i zlých. A Bůh 
odpoví: Ano, také ti věřím, mé dítě – a dám ti svého Ducha, dám ti sebe samého. Budu patřit 
celý tobě. Nikdy od tebe neodstoupím ani v tomto ani ve věčném životě. Budu přítomen ve 
tvém těle i ve tvé duši, ve tvých slovech i činech. I kdybys na mě zapomněl, přece budu tady – 
v dobrém i ve zlém  

Biřmování vtiskuje pokřtěnému pečeť Ducha Svatého. 
Znamená to, že teď naprosto patří Kristu, je navždy 
v jeho službách a má příslib Boží ochrany. Biřmování 
vtahuje křesťana hlouběji do Božího synovství, pevněji 
ho spojuje s Kristem, rozmnožuje dary Ducha Svatého 
a dává sílu šířit a bránit víru slovem i skutkem.  
Vede nás k tomu, abychom se zasazovali o naše bližní, 
abychom byli schopni klást odpor zlu a měli odvahu 
postavit se mu, abychom byli zodpovědnými lidmi ve 
všech situacích, kdy jde o osud člověka, to znamená 

od výchovy dětí přes život v povolání až po oblast politiky. To všechno zmůže biřmovaný 
člověk tehdy, bere-li biřmování vážně. (O. H. Pesch: Základní otázky katolické víry, s.109). 



Křesťan, který se připravuje na biřmování, se ocitá v jedné z nejdůležitějších etap svého 
života. Proto usiluje o to, aby uchopil víru srdcem i rozumem; sám za sebe i společně 
s druhými prosí o Ducha Svatého; usmíří se sám se sebou, s lidmi ve svém okolí a 
s Bohem ve svátosti smíření, která ho přivede blíže k Bohu i v případě, že se nedopustil 
žádného smrtelného hříchu  
 

Duch Svatý je láska mezi Otcem a Synem. Otec i Syn dělají všechno jen v lásce, 
tedy v Duchu Svatém. Už od počátku, když Bůh tvořil nebe i zemi, když tvořil 
člověka, jednal v Duchu Svatém. Žít v Duchu Svatém znamená žít v lásce a plnit 
vůli Boží. 
 
Církev se zrodila z Kristovy vykupitelské oběti na Kalvárii, ale veřejně začala působit 
až od chvíle seslání Ducha Svatého, který je duší církve. Bez něho církev nemůže žít. 
Ve všech dobách Církev roste jeho působením v lidech, kteří mu dávají v sobě 
prostor, kteří žijí v lásce a hledají vůli Boží. 
Zdá se mi, že církev kolem mě – v diecézi, ve farnosti, ve společenství – není dost živá a 
krásná? Začnu-li já zaujímat postoj lásky, která hledá dobro druhého, bude ve mně Duch 
Svatý přebývat. Budu-li hledat vůli Boží – to, co ode mě Bůh žádá v této chvíli – bude 
ve mně Duch Svatý působit jako v Ježíši, jako v Marii, jako v prvotní církvi. 
Společenství církve poroste co do počtu i co do krásy. Čím začnu dnes? 
 
Biřmovaný je dospělým křesťanem, který se 
vědomě rozhodl pro Boha, dostal dar Ducha, a 
proto je spoluodpovědný za církev, za 
společenství, které spoluvytváří, za to, jak 
společenství žije, jak ho vidí druzí, jak předává 
víru. Spoluodpovědnost předpokládá spolupráci a 
respektování zodpovědných. Z mé strany musí 
přijít nabídka pomoci, ale zároveň musím 
respektovat druhé, s kterými společenství 
vytvářím. Jak konkrétně projevuji svou 
spoluzodpovědnost za naši farnost? Jaké 
nedostatky vidím ve farním společenství? Nemohl 
bych nabídnout pomoc či převzít nějaký úkol, 
nějakou službu? 
Možná jsem se zklamal. Jestli jsem už byl aktivní 
a pak jsem se pro nějaké nedorozumění stáhl, 
nešlo by začít znovu a nějak jinak? 
 

Dospělý křesťan je spoluodpovědný za veřejný 
život, protože je součástí společnosti, ze které se 
nemůže vyčlenit. Prospěch společnosti je i jeho prospěchem. Je v jeho zájmu, aby 
společnost žila v pokoji, spravedlnosti a pravdě. Proto se podílí na veřejném životě a 
snaží se dělit s druhými o duchovní dary, které obdržel od Boha.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 

      Přes přechod přechází paní se psem. Podle 
výrazu tváře, bílé hole a vodícího psa poznávám, že  
nevidí. Přejde silnici a zastaví se na chodníku. 
Skloní se k psovi a láskyplně ho pohladí. Na její 
tváři vidím úsměv, radost, vděčnost… 
     Nevidomá paní krásně poděkovala psovi za to, že 
ji bezpečně převedl přes silnici, že jí pomohl 
zvládnout to, na co sama nestačí.  
Myslím, že všichni ve svém životě zažíváme 
situace, na které sami nestačíme. Jak je zvládnout, 
jak jimi projít? 
Blaze člověku, který svou důvěru vložil do Hospodina, který věří, že jeho život je v 
Božích rukou, že Pán mu pomůže bezpečně projít i přes to těžké. Boží pomoc k nám 
často přichází skrze lásku, soucit a pomoc našich bližních.  Jak tuto pomoc 
přijímáme? Umíme pomoc přijmout a být za ni vděčni? Umíme poděkovat, pohladit, 
usmát se? 
       Jako lékař se snažím pomáhat a často se setkávám s vděčností, někdy však také 
s nevděčností. Říká se, že „nevděk světem vládne…“ 
       Evangelista Lukáš vypráví příběh o uzdravení 10 malomocných.  
…Když Ježíš přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc 10 malomocných. Zůstali stát 
opodál a hlasitě volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ Když je uviděl, řekl jim: 
„Jděte a ukažte se kněžím!“ A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile 
zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří 
Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Nato Ježíš řekl: „Nebylo jich očiš-
těno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu 
chválu, než tento cizinec?“ Řekl mu: „Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila.“  Lk 17,11-19 
     Anselm Grün v knize Uzdravení skrze podobenství k tomuto příběhu uvádí:… 
Oslovení „Mistře“ ukazuje, že nemocní již o Ježíšovi slyšeli a že si ho váží. Prosí 
Ježíše, aby s nimi měl soucit a aby byl k nim milosrdný. Ježíš posílá nemocné na 
cestu, kterou předepisoval tehdejší zákon. Oni vytuší naději, že je kněží prohlásí za 
čisté a oni se budou moci vrátit do společnosti. Cestou ke knězi jsou všichni 
malomocní uzdraveni. Devět z deseti však přijme uzdravení jako naprostou 
samozřejmost. Jsou přesvědčeni o tom, že se uzdravili vlastním přičiněním… 
 Tím jediným bývalým malomocným, který Ježíšovi přijde poděkovat za zázrak 
uzdravení, je cizinec... Ježíš mu nabízí prostor bezpečí a zdraví, prostor víry:  
„Tvá víra tě zachránila.“   
Tvá víra je ti prostorem důvěry, ve kterém si uvědomuješ, že jsi milován. 
    Zázrak proměny a uzdravení si dokážeme uvědomit pouze prostřednictvím 
vděčnosti.                                                                            Milena Voldřichová 
 



 
 
 
 

 
Sedím tu, Pane, před tebou, vzpřímený, uvolněný, s rovnou páteři'.  
Svou tíží nechávám klesnout skrze své tělo kolmo k zemi, na které sedím. 
Svého ducha držím pevně ve svém těle. 
Odolávám jeho tlaku  
snaze uniknout ven oknem 
a být jinde než tady, 
unikat času do budoucnosti nebo do minulosti,  
jen aby se vyhnul přítomnosti. 
 
Držím svého ducha něžně, avšak pevně tam, 
kde je mé tělo:  
zde, v tomto prostoru, 
v přítomném okamžiku, 
zanechávám všech svých plánů, starostí a obav. 
Vkládám je teď, Pane, do tvých rukou. 
Uvolňuji stisk, jímž je pevně svírám v dlani, 
a přenechávám je tobě. 
Pro tuto chvíli ti je předávám. 
Čekám na tebe - naplněn očekáváním. 
Přistupuješ ke mně a já se tebou dávám uchvátit. 
 
Nastupuji svou cestu dovnitř. 
Cestuji do vlastního nitra, 
do nejniternějšího jádra své 
bytosti, kde přebýváš. 
 
V tomto nejhlubším bodu 
svého bytí 
mě vždycky předcházíš svou 
přítomností, 
bez ustání tvoříš, oživuješ  
a posiluješ celou mou bytost. 
 
A nyní opět otvírám oči, 
abych mohl vidět tebe 
ve světě věcí a lidí. 
S novými silami vyrážím do života, 
už ne sám, ale společně se svým Stvořitelem. 
Amen. 
 
DAG HAMMARSKJOLD 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Již potřetí se vydali někteří farníci Každé ráno jsme se sešli k mod- 
na společnou dovolenou. Tentokrát litbě a plánování dne. Většinou 
do Železné Rudy a okolí. Ubytováni jsme se pak rozdělili na skupiny 
jsme byli na faře (na obr. vpravo). podle zájmu o výlety. Z našich 
Pobyt nás sblížil a přinesl nejen farností jelo 7 dospělých a 4 děti, 
 nové zážitky, ale i přátelství. odjinud  4 +1. Celkem tedy 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na první naši prohlídku (v pondělí 16.7.)  jsme šli do kostela Panny Marie Pomocné z hvězdy 
v Ž. Rudě. Byl postaven v 18. stol. na základech ve tvaru šesticípé hvězdy. Odtud název. Zde 

jsme měli i dvě mše svaté. Na jedné jsem připomněl, že 
P. Maria se stala hvězdou díky hvězdě, kterou je Kristus. 
(viz Nu 24,17c; Zj 22,16). I my se můžeme stát hvězdami 
necháme-li se ozařovat láskou obou hvězd. 
   Kostelem nás provedla ochotná kostelnice, s níž jsme 
dokonce vystoupili až ke krovu v kopuli. Museli jsme 
projít opravdu velmi úzkou cestičkou – ale tak je tomu 
vždy při cestě vzhůru. I zde měly výhodu děti.  
    Dvě mše svaté jsme měli na faře – u stolu. Je to zase 
jiná forma bohoslužby – víc rodinná. Čtení jsme vybí- 
rali náhodně. Vždy nás oslovila: ať už se jednalo o 
starozákonní boje, poukazující na boje s překážkami 
v našem životě, nebo povzbuzující úryvky z evangelia. 
Symbolický je i název městečka – poukazuje na zdejší 
těžbu. I my jsme zde chtěli proniknout do hloubky 
společenství a vytěžit z ní to, co by se mohlo přetavit 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v pevnou („železnou“) oporu a sílu pro všechny. Hledání opory však nesmí skončit jen u lid- 
ských vztahů, je třeba hledat i oporu v duchovních výškách. To naznačoval i výlet jedné sku- 
piny do Sušice a na tamní poutní místo spjaté s anděly strážnými. Skrze ně nás Bůh chrání 

a tak je dobré, svěřovat se 
do jejich ochrany. 
Po návštěvě Sušice a pro- 
hlídce zdejších kostelů 
zamířila tato skupinka na 
Dobrou Vodu u Hartmanic, 
kde se nachází pramen 
léčivé vody a kostel spoje- 
ný s pobytem sv. Vintíře - 
řeholníka z 10. stol., který 
pocházel z knížecího němec- 
kého rodu a všeho se vzdal 
pro Krista. Každý zde může 
načerpat inspiraci i potěšení 
z krásy zdejšího skleněného 
oltáře znázorňujícího  

Kristovu oběť a společenství svatých. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I druhá skupina prožila hezké Podobně osvěžuje i „voda 
chvíle ve společenství,i z krásy. duchovní“ – Boží Duch. Jeho 
S dětmi jsme se vydali do aqua- dílo jsme pak obdivovali 
parku v německém Lamu.  také na hezkých vyhlídkách 
Všichni jsme se hezky osvěžili. po cestě na druhé str. Šumavy. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Protože i druhý den (úterý) našeho pobytu pršelo, vydali jsme se 
do Klatov. Zde jsme navštívili zdejší pěkné kostely a viděli i obraz 
P. Marie Klatovské, který nese krvavé krůpěje slzí. (níže-upravo) 

Vydali jsme se také k výšinám – na 81 m vysokou Černou věž, která stojí v blízkosti jezuitské- 
ho kostela, a pak do hlubin podzemí – do katakomb pod kostelem, kde jsou uloženy ostatky 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
členů jezuitského řádu i významných klatovských občanů. 
Mohli jsme si zde uvědomit jak mnohé výšiny života 
mohou být vystřídány sestupem do podsvětí a mohli jsme 
se i zamýšlet nad pomíjivostí tohoto světa i života.  
        Po malém občerstvení v cukrárně, jsme se vydali na 
blízký hrad Švihov. Ten pochází z 15. stol. Původně zde 
byla vodní tvrz, patřící Rýzmberkům, která byla dobyta 
husity. V 18. stol. byl hrad přestavěn na sýpku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Před branou jsme se vyfotili. Věříme, že naším pevným hradem, kde vždy nalezneme útočiště 
je náš Pán a církev, na jejímž budování se všichni podílíme. Děti si před hradem vyzkoušely 
přesnost své mušky při střelbě kuší, nebo lukem. Ministrant Benjamin za trefu do černého získal 
výhru – střelbu zdarma na dalších hradech. Kéž podobně nemineme svůj životní smysl a cíl. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve středu konečně přestalo pršet a tak jsme se vydali do přírody. Našim prvním cílem bylo 
Černé jezero, ležící ve výšce 1008m nad mořem, které je se svou plochou 18,4 ha největším 
ledovcovým jezerem v ČR. Je hluboké 39,8 m. Hle,každý ledovec může roztát a co pak z něj 

vznikne krásného,  
jaká hloubka! A to 
vše oteplením okolí. 
I společenské prostře- 
dí může mnohá ledo- 
vá srdce rozpustit 
a vytvořit z nich 
hluboké vztahy. O to 
jsme se také snažili. 
    Někteří se od Čer- 
ného jezera vrátili 
zpět, jiní (hlavně 

mladší) se pustili dál a výš – k Čertovu jezeru. To leží ve výšce 1030 m n.m. a hluboké je 
37 m. Dle legendy zde chtěl čert stáhnout do pekla jednu dívku, která se ubránila tím, že mu 
přivázala na ocas těžký kámen, kterým čert vyhloubil ono jezero. Podle jiné legendy se v tom- 
to jezeře čert utopil Obojí se může chápat i symbolicky: kamenem (skalou) je Kristus, který 
vzal na sebe všechno zlo a svrhl ho do propasti smrti. Bůh může utopit všechno zlo v lásce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podobně se o to můžeme snažit i my. Kořeny, které jsou vidět u jezera, jakoby naznačovaly, 
že i náš život má vyrůstat z přemáhání zla dobrem a z hlubin Boží lásky i našeho nitra. 
Po chvíli posezení zde jsme se pak vydali na cestu zpět. Naši dalším cílem byl výstup 
čtyřsedačkovou lanovkou na horu Špičák.  



 

Vrchol hory Špičák 
leží ve výši 1202 
m n.m.  Kluci 
hned vylezli na 
kamenná návrší, 
nejhezčí bylo na 
skále s křížem. 
Kříž jakoby vy- 
růstající ze skály, 
spojuje zemi 
s nebem. 
Jedině pevná  
skála – Bůh – udrží toho, kdo svou obětí spojuje všechny  
a současně všechno pozvedá k výšinám … 

Z Boha povstane i pro nás síla k vydržení kříže a k jeho proměnění v nástroj povznesení. 
      Ze shora se nám naskytly krásné výhledy na okolní šumavskou přírodu. 

    Zpět jsme kvůli 
času opět použili 
sedačkovou lanovku. 
Výstup i sestup se  
odehrával v malém 
společenství a tak se 
nikdo nemusel bát. 
Pohodlí této cesty  
bylo samozřejmě 
vykoupeno cenou  
jízdenky, ale tak už to 
chodí ve všem - nic 

není zadarmo, a také vystupování a sestupování mezi nebem a zemí musel někdo zaplatit. 
 
Ve čtvrtek se někteří vydali do muzea lokomotiv v německé Železné Rudě a jiní se lanovkou  
svezli na další blízký vrchol – Pancíř, ležící ve výšce 1214 m. Odtud je hezky vidět i na 
nejvyšší horu Šumavy, ležící už v Německu - Velký Javor (Grosser Arber) vysoký 1456 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Velký  Javor 
Na Pancíři je rozhledna 
spojená s restaurací. Tak jsme 
zde občerstvili. Zdejší lanovka 

 

je jednosedačková a tak mohl mít někdo i problém dobře usednout a možná 
i strach, když se lanovka zastavila. Samotnému jde vše obtížněji. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naštěstí se nikdo nemusí cítit být sám. Spojuje nás oheň Kristova ducha. Večerní táborák 
a hezká atmosféra u ohně obohacená o zpěv písní naše společenství prohloubila. 
Podobně i dětské hry na dvorku fary. Na faře bylo totiž ubytováno více rodin s dětmi 
a tak zde všichni našli další kamarády. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O čtvrtečním odpoledni jsme se vydali k nedaleké Nýrské přehradě. Bohužel jsme se vykou- 
pat nemohli, neboť přehrada je nádrží na pitnou vodu. A tak jsme pokračovali v cestě dál. 
Našim dalším cílem byl hrad Klenová u Klatov a pak ještě zámek a hrad Velhartice. Každý asi 
zná onu Nerudovu báseň „král Karel s Buškem z Velhartic, teď zasedli k dubovému stolu – ti 
dva už pili mnohou číši spolu…“ o víně zprvu trpkém, ale pak neodolatelném. Neplatí to 
také o mnohých mezilidských vztazích?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V pátek se jedna skupinka vydala na hrad Rábí. Jirka si zde zajezdil alespoň na dřevěném koni. 
Hrady jsou znamením bezpečí, které mají poskytnout vztahy, škoda že mnohé jsou pobořené. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K životu křesťana nutně patří pohyb, celý svět je v pohybu – i sám Bůh je v pohybu – od Otce 
k Synu v Duchu svatém. Zůstávat staticky na místě není dobré. Proto jsme jezdili na výlety. 
Ten sobotní – závěrečný – byl do Řezna v Německu. Díky slevě jsme rychle (až 150 km rych- 
lostí) projeli vzdálenost 120 km. Vydali jsme se vlastně i po stopách sv. Metoděje, který byl v  
Řezně r. 870 sesazen a odsouzen k věznění v klášteře v Ellwangen, kde pobyl do r. 873. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Našim hlavním cílem byla katedrála zal. r. 1260 s nádhernými malovanými 
skly v oknech. Naplnil nás krásný pocit posvátna a tajemna – vyvolaný  
šerem a prosvítajícími paprsky světla. Naše zem má k Řeznu úzký vztah - 
patřila totiž církevně pod jeho správu – s výjimkou doby Velkomoravské  
říše – až do r. 973, kdy bylo založeno pražské biskupství. V Řezně se také 

učili misionáři slovanskému jazyku a 
odtud byli na naše území vysíláni. 
Na nedalekém domě u katedrály jsme 
také našli pamětní desku na křest 14 
českých knížat, který se uskutečnil  
r. 845 za vlády Ludvíka Němce. 

V katedrále nás zaujalo ještě něco – je zde socha smějícího se anděla. 
Je to vlastně taková rarita – příliš smějících se soch v kostele nenajdeme. 
Což je vlastně špatně, vždyť křesťanství přináší člověku radost. A tak to 
můžeme brát i jako výzvu: - aby v kostele bylo víc smějících se křesťanů. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Navštívili jsme také nádherný kostel Panny Marie nazývaný také Alte Kirche (Starý kostel), 
který podle středověkých listin je nazýván nejstarším kostelem v Bavorsku, ale zřejmě to 
tak není – byl postaven Ludvíkem Němcem kol. r. 875. Když jsme sem vešli, byli jsme uchvá- 
ceni nejen krásou štukové výzdoby, ale i zvukem varhan a zpěvem. Konala se tu právě oslava 
zlaté svatby. Dojít k takovémuto zlatu je jistě velký úspěch, modleme se, aby jich bylo více. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sešli jsme i k Dunaji a vyfotili se u mostu. Mosty mezi lidmi a různými skupinami, či národy, 
jsou také velmi potřebné – snažme se je budovat. Takovým mostem může být i hudba. Navští-
vili jsme koncert v jednom kostele s volným vstupem a načerpali trochu pokoje do své duše. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak jsme se ještě prošli po městě a zamířili opět na nádraží. Po příjezdu do Železné Rudy 
jsme přesedli do automobilů a vyrazili na cestu k domovu. Prožili jsme společně hezké chvíle, 
viděli krásy přírody, kostelů i hradů, a těšili jsme se i z přítomností našeho Pána. Jistě to byl 
požehnaný čas. Díky všem účastníkům. A vy ostatní - připojte se příště k nám!     pš 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na pouť do Medugorje vyrazila z našich farností šestičlenná skupinka (včetně dvou dětí). 
Tradičně se nejprve zastavujeme ve 2/3 cesty – u moře v blízkosti Zadaru. Máme již oblíbený 
Camp, který vedou moc milí lidé, sice jsou Svědkové Jehovovi, ale jsou to velice pohostinní  
lidé, kteří nám velmi pomohli.První den se koupeme a odpočíváme u moře. Večer pak vyráží- 

do Zadaru - 
města s dáv- 
nými kořeny, 
sahajícími do 
9. stol. př.Kr. 
Na přelomu 
letopočtu 
to byl význam- 
ný římský  
přístav. 
Je zajímavé 
kráčet po 

místech spjatých s dávnou historií. Můžeme si tak uvědomit 
svou jednotu s lidmi minulých dob, neboť i s nimi nás 
(napříč staletími) spojuje Kristus a jednou se s nimi setkáme. 
     Slunce, které vše ozařuje, nám připomíná světlo Kristovo – zahánějící každou temnotu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrik z Trojan si od Jirky (také účastníka naší výpravy) půjčil potápěčské brýle. V hlubině 
moře hledal hezké škeble. I my se chceme nořit do hlubin Boží lásky, do hlubin věcí, vztahů 
i přírody, a nacházet pravé poklady. Třetí den jsme dorazili do cíle, s přáním najít poklady ducha. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Medugorii se konal Festival mladých, sjelo se zde několik desítek tisíc mladých lidí ze  
70 zemí světa. Každý den koncelebrovalo při mši sv. kol. 500 kněží. Přes den se od rána 
konala pásma svědectví ze života, hudby a modlitby, navečer se zde modlil růženec, pak od 
19h mezinárodní mše sv. a pak venkovní adorace za tmy. Vše bylo překládáno do národních 
jazyků. Byla zde k dostání malá rádia, na němž každý mohl vyladit překlad do svého jazyka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Společně s námi zde byl i Petr Kašpar se svými syny a přáteli. Na památku jeho manželky 
jsme u jednoho jezera, kam i ona ráda jezdila, venku slavili eucharistii. Náhodně vybraný 
úryvek z Písma nás velmi oslovil: „Proč hledáte živého mezi mrtvými?“ – o vzkříšení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeden den jsme si udělali výlet k moři. Jeho krása má také duchovní rozměr. Z moře kdysi 
vystoupil život na pevninu. Také z vody křtu a z Boží lásky vystupujeme k novému životu. 
A ten nový život je charakterizován snahou o propojení všech lidí, ze všech národů a skupin. 
 
 



 
Ve všech kultu- 
rách si voda 
uchovala 
symboliku 
očisty - od toho 
co pošpiňuje 
duši a vztahy. 
Návštěvy 
nedalekých 
vodopádů, které 
jsme konali 
o poledních 
přestávkách v programu, nás v tomto duchu inspirovaly. Prou- 
dy Ducha, proudy Boží milosti mohou člověka zcela očistit od  
všech překážek, bránících mu v přístupu k Bohu i k bližním a  
k celé přírodě. Musíme však umět otevřít své nitro, neboť jinak veškeré Boží milosrdenství 
sklouzne po povrchu a do hloubky se nedostane. Toto umění souvisí se silou naší touhy … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hezký zážitek jsme měli při bohoslužbách, kdy se nad našimi hlavami vznášel velký růženec 
vytvořený z balónků. Patrik s Kristýnou prožili hezké chvíle na místě prvního zjevení Panny 
Marie-na Podbrdu. Zdá se, že všichni potřebujeme někdy pocítit její mateřskou starostlivost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výlet jsme si udělali i do Mostaru, který je známý proslulým mostem spojujícím muslimskou 
a křesťanskou část města. Opět inspirace. Navštívili jsme také moderní katolickou katedrálu. 



 
Zážitek lásky  
Ježíšovy i jeho 
matky Panny Marie 
pomáhá nejen pout- 
níkům, ale i lidem 
závislým na drogách, 
kteří se léčí ve zdej- 
ší komunitě Cena- 
colo, kterou založila 
řádová sestra Elvíra. 
(po světě je jich 56) 

 

Komunitu jsme navštívili v předposlední den našeho pobytu (v sobotu 4.8.). V kapli, kterou 
postavili ti, kdo se zde léčí – stejně jako celý objekt – vydávali svědectví o svém uzdravení 
zrovna dva Slováci. Mluvili o tom, jak spadli do drog a jak víra, modlitba a společenství  
v komunitě jim pomohlo k osvobození. Podobně mluvili i další při programu, který bývalí 
narkomani měli před kostelem. I my máme své zlozvyky a své závislosti. Modleme se růženec 
za sebe i za druhé, abychom byli svobodnější. Podporujme hezkými vztahy jeden druhého! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrcholem programu bývalých narkomanů bylo noční divadelní představení, které zobrazovalo 
důležité okamžiky z dějin spásy. Ne že bychom je neznali, ale stejně jako si v Písmu čteme 
mnohokrát stejné úryvky a vždy můžeme objevit něco nového, podobně i tyto scénky nám  
mohou přinést nové impulsy k životu. Poslední den – či spíše noc – trávíme na hoře Križevac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letos se tam však vydali pouze Jirka a Patrik. Ostatní zůstali na úpatí. A pak jsme se už vydali 
zpět k domovu (se zastávkou u moře). Pokud se bude chtít příště někdo přidat, budeme rádi. 



 
 
 

 
  Varhany, které dnes stojí na bočním kůru zdejšího kostela, 
postavila firma Čeněk Škopek z Tábora v létě roku 1901. 
Tento nástroj byl původně postaven pro kostel v Jablonci, 
okr. Č. Krumlov (Ogfolderhaid). Po začlenění tohoto 
městečka v 50. letech 20. století do vojenského prostoru 
Boletice začala probíhat cílená devastace a likvidace kostela 
a jeho inventáře. Jako zázrakem se podařilo zachránit 
chátrající varhany a přestěhovat je do kostela v Dobré Vodě 
u C. Budějovic. Tam byly vsazeny mezi prospekty 
nefunkčních varhan. Před opravou barokních varhan v 
Dobré Vodě byl jablonecký nástroj rozebrán a převezen 
díky Dr. V. Honysovi z památkového ústavu do kaple sv. 
Prokopa v Loučovicích, okr. Č. Krumlov (Kienberg). Zde v rozebraném stavu čekal deset let 
na své nové uplatnění. Díky vikariátnímu technikovi panu E. Benešovi a správci cetvinského 
kostela P. P. Šimákovi z Kaplice se podařilo najít pro ně nové místo. Ve zdejším, téměř 
zničeném, nyní překrásně opraveném kostele stávaly varhany od varhanáře F. Jenschkeho z Č. 
Krumlova z roku 1819. Tyto varhany a vybavení kostela byly zlikvidovány vandaly v 50. 
letech 20. století při budování hraničního pásma. Současné varhany byly instalovány záměrně 
na boční kůr, aby svou velikostí a stavebním slohem nenarušily gotický ráz kostela s jeho 
výmalbou při pohledu od oltáře. Sestavení a zhotovení nových dílů varhan trvalo tři roky. 
Mimo jiné byly vyrobeny dvě dřevěné píšťaly, chybějící prospektová píšťala z cínu byla 
vyrobena J. Šrámem z Církvic u Kutné Hory. Z 516 píšťal Škopkových varhan se zachovalo 
pouze 378. 37 píšťal je dosazeno z různých zdrojů. Měch a chybějící pedálnice jsou ze 
zrušených varhan z Loučovic. Velkou zvláštností varhan je použití sklíček k otevírání vzduchu 
k píšťalám, místo tehdy používaných klasických kuželek z kůže. 
          Protože cetvinský chrám i zde dnes stojící varhany spojuje společný osud, zázrakem 
unikly před likvidací v 50. letech 20. století, je naším velkým přáním, aby na tomto místě a v 
tomto kostele mohly obohacovat lidi s dobrým srdcem. Ať jsou připomínkou pohnuté 
minulosti, varováním i nadějí pro další generace. 

V. Marek, D. Pilát, J. Šnéberger 
Historie: 12. 7. 1901 stavba varhan v Jablonci, Čeněk Škopek, Tábor  
1950 - 1951 převoz varhan do Dobré Vody, firma Škopek 
Červenec 1996 demontáž a převoz varhan do Loučovic, V. Marek, J. Šnéberger, L. Krutský 
Duben 2006 převoz do Cetvin a stavba nástroje - V. Marek a D. Pilát  
16. 5. 2009 první představení nástroje (D. Pilát) 
 
Technické údaje: 
l manuál 54 tónů 
Pedál 27 tónů 
Mechanická fraktura 
Spojky: 
M/P,M 8 /́4´ 
Kolektivy - P - FF - Pléno 
 

Manuál: 
Principal 8' Flóte 8' 
Bourdon 8' (nedochován) 
Gamba 8' (nedochována) 
Salicionál 8' (nedochován) 
Octav 4' 
Flote 4'  Mixtur 2x2 2A 
 

Pedál:  
Subbas 16'  
Cello 8´ (nedochován) 



Humor   
 

 

☺ Země, slíbená od Boha, je v bibli popsána jako země, kde “teče mléko a med.” 
Kněz se ptá Karla: “Jak si takovou zem představuješ?” “Jako lepivou!” odpoví malý.  
 

☺ Pán řekl Noemovi: “Za šest měsíců na Zem sešlu déšť, který bude trvat čtyřicet dní 
a nocí. Voda zaplaví celou zemi, hory i údolí, a všechno zlé bude zničeno. Chci, abys 
postavil archu a zachránil pár zvířat od každého druhu. Tady na ni máš plány.” Šest 
měsíců uplynulo jako voda. Obloha se zatáhla a začal padat déšť. Noe seděl na 
dvorku a plakal. “Proč jsi nepostavil Archu, jak jsem ti přikázal?” zeptal se ho Bůh. 
“Odpusť mi, Pane,” řekl Noe. “Snažil jsem se, seč jsem mohl, ale stalo se tolik věcí. 
Plány, které jsi mi dal, město neschválilo, a tak jsem musel nechat udělat nové. Pak 
jsem měl další problémy, protože město tvrdilo, že Archa je nepovolená stavba, takže 
jsem musel běžet na katastr a sehnat si k ní povolení. Lesnická správa požadovala 
povolení ke kácení stromů a byl jsem žalován Ochranáři zvířat, když jsem se snažil 
pochytat ta zvířata. Ministerstvo životního prostředí požadovalo vyjádření o 
ekologických důsledcích záplavy. Vnitro ode mě chtělo předběžné plány šíření vody. 
Na finančním úřadě zablokovali má aktiva, protože tvrdili, že se snažím vyhnout 
placení daní tím, že opustím zemi. Úřad práce měl podezření, že ilegálně 
zaměstnávám Ukrajince, takže jsem musel dokazovat opak. Je mi líto, pane, ale 
nemohu archu dokončit dříve než za pět let.” Najednou přestalo pršet, obloha se 
vyčistila a vysvitlo slunce. Noe se podíval vzhůru a zeptal se. “Pane, znamená toto, 
že nebudeš ničit náš svět?” “Správně,” odpověděl Bůh. “Úřady to už udělaly za mě.”  
 

☺ Do nebe přilétne dušička, je celá pomačkaná, v ruce ještě drží pokroucený volant. 
Přichází před soudnou stolici Boží a po chvilce přilétne její anděl strážný, celý 
udýchaný se omlouvá: “Já sice mám trénovaná křídla, ale on jel tím Porschem tak 
rychle, že jsem mu zkrátka nestačil.”  
 

☺ Na jednom zasedání jedné nejmenované farní rady byla takto hodnocena účast na 
nedělní mši svaté: “Minulou neděli to v našem kostele vypadalo jako v nebi: mnozí, 
které jsme s jistotou očekávali, zde nebyli!”  
 

☺ Říká student: “Ten profesor Karlsberg o sobě prohlašuje, že je ateista, ale mně se 
to nezdá. Když mě zkoušel, tak při každé mé odpovědi obracel oči k nebi a říkal Pane 
Bože!”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Z farní matriky:    

 

 
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 

 
 
 

Citáty: 

 

 

 

 

“Lék na cokoliv je slaná voda – pot, slzy, anebo moře.” 
 

Isak Dinisen 
 

“Neplač, že je konec. Usměj se, že se to stalo.” 
 

Dr. Seuss 
 

“Když se ohlédnu zpět na svůj život, 

uvědomím si, že pokaždé, když jsem si myslel, že mi bylo vzato něco dobré,  

byl jsem vlastně nasměrovaný k něčemu lepšímu.” 
  Steve Maraboli 

 

“Vědět, že byť jen jednomu životu se dýchalo lépe, protože jsi žil – to je úspěch.” 
 

 R. W. Emerson 
 
 

 
Kaplice:   

 

Křty: Poh řby: Svatby: 

27.7. Josef Launa 13.7. Ludmila Lebedová 19.8. Teodor G. Timofte a 

11.8. Monika Caisová 27.7. Marie Sýkorová     Emilia Timofte 

19.8. Gloria Timofte 18.8. Marie Havlátová  

25.8. Tadeáš Baudyš 18.8. Marie Havlátová  

   
Pohorská Ves 
Křty:  

Malonty: 
Poh řby: 

13.8. Zlata Olahová  10.8. Marta Janošťáková 

         Michael Olah   



                                                                                                         

      
 

                                 a prodejna v Kaplici informuje: 
 

            Anselm Grün - BIŘMOVÁNÍ  
 

Ve svátosti biřmování se nově otevíráme působení Ducha svatého, který do našich srdcí vlévá 
lásku Boží, lásku Kristovu, abychom přinášeli ovoce Ducha. Povzbuzuje nás, uzdravuje, 
osvobozuje a posiluje, uschopňuje nás naplnit specifické životní poslání, které jsme od Boha 
přijali, a slovem a životem vydávat svědectví o Kristu. Kniha je učena biřmovancům, jejich 
rodičům a kmotrům 
 

 Marie Valtorty – ŽIVOT PANNY  MARIE  
 

Čtenář dostává do rukou knihu vyjímečné krásy a úchvatných svědectví nejen o samotných 
událostech, ale i o niterném životě Panny Marie a o jejím spoluvykupitelském poslání.   
 

                 H. Costa, R.. Giordano – CHCEŠ BÝT KŘESŤANEM? 
 

Kniha ukazuje na mentalitu člověka, který se s křesťanstvím dosud nesetkal, a přitom hledá, 
zpočátku možná ani neví co, ale v podstatě je to vždy touha poznat smysl vlastního života.  
 

 YOUCAT – MODLITEBNÍ KNÍŽKA PRO MLADÉ  
 

Moderní modlitby pro mladé. Vhodné i jako příprava na biřmování. 
 
DVD – dvoudisková speciální edice      EVANGELIUM PODLE MATOUŠE                   

 

Děj filmu je zpracován podle biblického záznamu. Natáčel se na území Tunisu, Maroka a Jižní 
Afriky. Vyznačuje se velmi širokým hereckým obsazením, historicky přesnými kostýmy a 
mezinárodně oceněnou režií.    
 
 

Pro děti:                                      
 

                 DVD – PŘÍBĚHY O SVATÝCH                                             
 

Život a svědectví víry 20 světců a navíc 4 příběhy ze života sv. Františka. Doporučeno i pro 
starší děti.  
 

                 PŘÍBĚH KRÁLE DAVIDA 
 

KVARTETO  – hra se skládá s 32 karet a zúčastnit  se může libovolný počet hráčů. Zaujme i 
menší děti.                                                                                                             
   

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 
 

��� NEDĚLE 16.9. – FARNÍ DEN – Kaplice-sál restaurace Slovan od 13.30h 
Tentokrát se ze všech farností sejdeme až na odpolední program. Společná mše svatá 
bude až o biřmování.  
13.30 – zahájení, scénka dětí, svědectví 
14.30 – přednáška generál. vikáře plzeňské diecéze Mons. Josefa Žáka s debatou 
16-18 – hudba, tanec, zábava,    (hraje Kaplická pětka) 
Všichni jste srdečně zváni.  Budeme vděční, pokud někdo upeče zákusky ke kávě. 
 

��� BIŘMOVÁNÍ - NED ĚLE 7.10. –SV. KÁMEN-společná mše od 10h. 
V ostatních farnostech mše sv. nebude! Na Sv. Kámen vás sveze zvláštní autobus, 
který pojede v 9.15h z Kaplice, z Malont v 9.30 a z Rychnova v 9.40. Z ostatních 
farností bude doprava zabezpečena auty. Odjezd zpět bude oznámen na mši sv. – 
bude to asi v 11.45 ze Svatého Kamene. 
 

��� DĚTSKÁ DIECÉZNÍ POU Ť – sobota 6.10. DO MILEVSKA. Zájemci se 
mohou hlásit u P. Pavla. 
 

��� VÍKEND NA KTIŠI – DRAKIÁDA 12.- 14.10.  
Přihlašovat se můžete na hodině náboženství, v sakristii, či u P. Pavla 732872662 
 

Kaplice 
 

��� NA STŘEDEČNÍCH SETKÁNÍCH NA FA ŘE V 18h probíhá příprava na 
biřmování či na obnovu biřmování. Každý je vítán. 
 

��� DĚTSKÁ MŠE SVATÁ bude v září až v neděli 30.9. od 9.30h 
 

��� SPOLEČNÉ UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH  se 
bude konat při mši sv. v neděli 23.9. od 9.30h. Přistoupit mohou všichni vážněji 
nemocní a zesláblí stářím. Ti, kteří chtějí tuto svátost přijmout, by v tomto měsíci 
měli nejprve přistoupit ke zpovědi. Každý pátek v září se bude zpovídat již od 17.15h 
 

��� NÁVŠTĚVA RODÁK Ů (německy mluvících) se uskuteční v pondělí 24.9. 
Od 10h bude mše sv. a potom pohoštění a posezení na faře. Prosíme o pomoc při 
obsluze a při přípravě pokrmu. Taktéž prosíme o upečení zákusků. 
 

Pohorská Ves 
 

��� POUTNÍ MŠE SV. (s překladem pro německy mluvící) se bude konat v sobotu 
29.9. od 11h před kostelem. Obec zajišťuje i odpolední program. 
 

Cetviny 
 

��� POUTNÍ BOHOSLUŽBA k oslavě narození Panny Marie se bude konat 
v neděli  9.9. od 14.30 s litaniemi k P. Marii, básněmi a hudbou. Odjezd z Kaplice 
od fary v 13.45. 
 



 

 LITURGICK› KALEND¡ÿ a INFORMACE 
 

ZÁŘÍ 2012 

NEDĚLE   9.9. 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  žaltář 3.t. 

Čtvrtek 13.9. Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve památka 

Pátek 14.9. Povýšení svatého kříže svátek 

Sobota 15.9. Panny Marie Bolestné památka 

NEDĚLE 16.9. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 4.t. 

Čtvrtek 20.9. Sv. Ondřeje Kim Tae-Gona, a druhů, mučedníků památka 

Pátek 21.9. Sv. Matouše, apoštola a evangelisty svátek 

NEDĚLE 23.9. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 1.t 

Čtvrtek 27.9. Sv. Vincence z Paula, kněze památka 

Pátek 28.9. Sv. VÁCALAVA, mučedníka, hl. patrona Čech slavnost 

Sobota 29.9. Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů svátek 

NEDĚLE 30.9. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 2.t 

ŘÍJEN 2012 

Pondělí  1.10. Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve památka 

Úterý  2.10. Svatých andělů strážných památka 

Čtvrtek  3.10. Sv. Františka z Assisi památka 

NEDĚLE  7.10. 27. NEDĚLE V  MEZIDOBÍ  
u nás: biřmování na Svatém Kameni žaltář 3.t. 

NEDĚLE 14.10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 4.t. 
 
 

 

Pohoří na Šumavě 
 

��� POUTNÍ BOHOSLUŽBA v NEDĚLI 9.9. od 9h -německá. Pak následuje 
hudba, občerstvení a další program.  
 

��� SVATOHUBERTSKÁ MŠE SV.  se bude konat v sobotu 15.9. od 17h . 
Budou se účastnit Jihočeští trubači, chrámový sbor ze Ševětína a členové Řádu sv. 
Huberta. Zájemci o dopravu ať se hlásí u P. Pavla. 
 
 
 

Malonty 
 

��� SPOLEČNÉ UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH  se 
bude konat při mši sv. v neděli 30.9. od 8h. Přistoupit mohou všichni vážněji 
nemocní a zesláblí stářím. Ti, kteří chtějí tuto svátost přijmout, by měli nejprve 
přistoupit ke zpovědi – v onu neděli (30.9.) od 7.30h nebo v úterý 25.9. od 16.30h 

 



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 – oznámíme  
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  15h 

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

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

 

 MALONTY – kostel sv.Bartoloměje / fara  

 NEDĚLE 
mše svatá 
/ boh.slova 

8 h  
v kostele 

Setkání na fa ře: nyní u Ot ů 
Út 1x za 14 dní,nyní:  4., 18. a 25.9.+2.10. 17h 

 

 OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara  

 NEDĚLE 
mše svatá 
/ boh.slova 

8 h  
v kostele 

Setkání na fa ře:  Čt 1-2x za měsíc, 
nyní:  6. a 20.9. 

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  13.9. 

18h  
let.č. 

17h  
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 
NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá - nyní:  
2., 9. a 23.9. 

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

nyní: 
23.9. 

19.15-l 
18.15-z 

 

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

1x za 14 dní 
mše svatá  
nyní: 16.a 30.9. 

11.15 
Setkání v17/18h  
Pondělí: 17.9.  1. SO v měsíci: mše v 17h  nyní : 6.10. 

 ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ  kostel sv. Šimona a Judy  

 
SOBOTA 
mimo 1. sobotu mše svatá:  18h  

let.čas 
17h  

zim.čas 
Setkání na fa ře: Sobota 
1x za měsíc, nyní: 22.9. 

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) venku nebo 
 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: neděle 9.9. v 14.30h 

- Pondělí velikonoční: 15h mše sv. /ost. nepravidelně 
- září- 2.sobota a neděle: česko-něm.poutní oslavy  

 

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  9.9.2012 



Úmysly apoštolátu 

                                    modlitbymodlitbymodlitbymodlitby    
 

                           na měsíc září 2012 
 

Úmysl všeobecný:   Aby politici vždy jednali s poctivostí, 
bezúhonností a láskou k pravdě. 
 

Úmysl misijní: Aby křesťanské komunity měly rostoucí 
ochotu posílat misionáře, kněze a laiky, spolu s konkrétními 
prostředky, nejchudším církvím. 
 

Úmysl národní:   . Za světlo Ducha Svatého pro správné uspořádání životních 
hodnot. 
 

Úmysly farní:  Prosíme za všechny, kdo začínají nový školní rok – za studenty i 
učitele, aby získávali opravdovou moudrost  
 

● Dej, ať se přihlásí dostatek dětí na výuku náboženství a požehnej, Pane, všem kdo 
ho v našich farnostech vyučují 
 

● Pomoz těm, kdo se připravují na biřmování, aby byli stále víc proniknuti Tvým 
Duchem a horlivě žili evangelium. 
 

● Požehnej, Pane, náš Farní den, ať přinese mnoho dobrého pro naši farnost 
 

● Posilni všechny, kdo přijmou v našich farnostech společně svátost pomazání 
nemocných a naplň je svou uzdravující mocí 
 

● Povzbuď naše bratry a sestry v domovech pro seniory a veď nás k jejich návštěvě 
 

● Prosíme za pomoc pro všechny, kdo se dostali do finančních potíží. Dej ať se také 
najdou sponzoři pro naše farní aktivity 
 

● Pomoz nám, Pane, abychom byli pohostinní a ochotni pomoci, aby se v našem 
společenství cítil dobře každý, kdo k nám přijde 
 

● Požehnej náš plánovaný pobyt s dětmi na Ktiši, ať přispěje k prohloubení přátelství 
nejen mezi dětmi, ale především s Tebou 
 

● 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  mír pro Sýrii, Izrael, Afganistan a Irák 
 

● Prosíme za dívku Joyce z Indie, jíž jsme si vzali do adopce na dálku. Žehnej jí.  
 

● 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 a upevni v dobrém 

 

● 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 …... 
 

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



Farní knihovna Farní knihovna Farní knihovna Farní knihovna a prodejna a prodejna a prodejna a prodejna nabízí:nabízí:nabízí:nabízí:    

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 „Poutník lásky" Guy Gilbert se s námi 
dělí o své radosti i zklamání, o svou 
touhu být tu pro ty nejubožejší, o sílu, 
kterou mu dává modlitba. Jako 
duchovní působí už skoro padesát 
iet. Je známý jako kněz oblečený v 
černé kožené bundě a vychovatel 
problémové mládeže. Tento svazek 
zasvětil povolání kněze a svému 
povolání, úvahám o svém vztahu k 
církvi, hierarchii, současným 
problémům církve, o nichž se hodně 
diskutuje, jako jsou pedofilní 
skandály, otázky celibátu knězi, 
věnuje se i možnostem uplatnění žen 
v kněžské službě, svému vztahu k 
vývoji moderní společnosti, kněžské 
osamocenosti... Dělí se se čtenářem 
o své radosti, přání i zklamání. Jako 
tomu bylo i v jeho předchozích 
knihách, rozvíjí i zde reflexe protkané 
krátkými příběhy ze života. 

„Život je ustavičné zápolení se zlem 
a ten, kdo chce zápasit, musí svého 
nepřítele znát. Když chceme přemoci 
nepřítele, jehož základní zbraní je 
klam a podvod, pak plnost poznání 
znamená polovinu úspěchu. Plným 
vítězstvím je láska, k níž člověk 
dospívá prostřednictvím modlitby." 
(Otec Amorth) 
G. AMORTH - narodil se v Modeně v 
roce 1925. Poté, co získal doktorát v 
oboru práva, vstoupil do Společnosti 
sv. Pavla. Kněžské svěcení přijal v 
roce 1954. Je známým exorcistou a 
odborníkem v oblasti mariologie. Je 
také členem mezinárodní Papežské 
mariánské akademie a čestným 
prezidentem Mezinárodní asociace 
exorcistů. Je autorem řady knih. V 
nakladatelství Paulínky vyšla v r. 
2009 publikace Ďáblovi tváří v tvář. 
Zkušenost rodiny pronásledované 
zlem, která obsahuje i rozhovor 
autorů s otcem Amorthem, který jim 
pomohl v jejich složité situaci. 


