
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bratři a sestry! 
Opět nám začal školní rok a my křesťané si můžeme zase připomenout, že jsme 

také žáci ve škole našeho Mistra a Pána – Ježíše Krista. A to od nás vyžaduje především 
touhu učit se. Dělat si poznámky, studovat knihy – bibli i jinou duchovní literaturu, 
rozjímat nad nedělním Božím slovem (berte si dvojlist Nedělní slovo). 

Součástí našeho vzdělávání je i Farní den, ve kterém zazní přednáška o rodinné 
tématice. V rámci Farního dne můžeme druhým přednést i své zkušenosti a podělit se o 
zajímavé myšlenky a vědomosti, které jsme načerpali. To také můžeme dělat při 
schůzkách společenství. Prosím, připravujte se, pokud možno na setkání ve společenství – 
co tam řeknete, připravte si i něco, co byste mohli říci na Farním dnu – třeba jen o tom co 
jste někde četli.  

V září se opět začíná 
vyučovat náboženství. Vyučování 
bohužel musela ze zdravotních 
důvodů zanechat naše katechetka 
Růženka. Moc jí děkujeme za její 
práci při výuce dětí – ať Ti Pán 
odplatí. V Rožmitále bude nyní 
učit Jiřinka Balková ze Zubčic a 
do Malont budu jezdit já. 
Pamatujte v modlitbě na děti i 
vyučující a povzbuďte lidi ve 
svém okolí, kteří by o to mohli 
stát, k podání přihlášek. A buďme 
především my dobrými Kristovými  
žáky!  
 
 
 

Měsíčník těchto farností  
římskokatolické církve: 

Kaplice Malonty 

Omlenice Blansko 

Dolní 
Dvořiště 

Rychnov  
nad Malší 

Rožmitál  
na Šumavě 

Pohorská 
Ves 

Cetviny 
Pohoří 

na Šumavě 
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P. Josef Jílek, mučedník 
rodák z Výhně u Kaplice 

náš vzor a patron 
 

P. PavelP. PavelP. PavelP. Pavel   
 Co udělat abychom přivedli druhé ohni Ducha Sv.? 

foto ze srpnového táboráku v Omleničce 



 
 
 
 

 

       Přátelé, 
léto uteklo jako voda. Užili jsme si dost teplých dní (někdy 
možná až moc teplých). Doufám, že jste si odpočinuli a měli i 
čas na obdivování krás přírody. Skrze přírodu k nám také může 
mluvit Pán. Proto nás 
zve na tichá místa, kde bychom mu mohli naslouchat. Jistě ani nyní není všem dnům 
konec a zvláště na podzim je příroda nádherná. Udělejme si i v tomto měsíci čas na 
vnímání krásy přírody a na naslouchání Božímu hlasu v tichu našeho nitra. 
 

OBDIVUJME KRÁSU P ŘÍRODY A V TICHU NASLOUCHEJME PÁNU   
 

      O prázdninách většinou zažíváme nejrůznější příhody, navštěvujeme různá místa, 
setkáváme se s různými lidmi. Ohledněme se za tím vším a zkusme si uvědomit, co 
ony zážitky přinesly do našeho života. Vzpomínky jsou naším bohatstvím a je třeba 
se k nim vracet, neboť něco pěkného mohou vnést i do naší současnosti. Zamysleme 
se i nad tím, zda skrze ony prázdninové prožitky nám něco nesděluje Pán. Fotografie 
z farních akcí jsou v tomto časopise ve velkém množství. 
 

VZPOMEŇME NA PRÁZDNINOVÉ ZÁŽITKY A NA TO CO NÁM P ŘINESLY  
 

       Vraťme se i k událostem v našich farnostech v nedávné době. Oslavy svátků 
apoštolů Petra a Pavla i slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje nám přináší mnoho 
bodů k zamyšlení. V kázání jsem mluvil o jejich různosti, o tom, jak se vzájemně 
doplňovali a tak mohli lépe odkrývat plnost evangelia. Také my jsme různí, a ta naše 
odlišnost někdy odrazuje od budování společenství s druhými. Nedejme se však 
odradit. Respektujme jinakost druhého (ať už v rodině, v sousedských či 
kamarádských vztazích, ve farnosti, ve společenství). Učme se překonávat vzájemné 
antipatie (i sv. Petr a Pavel si někdy nerozuměli), snažme se vytvářet jakoby jeden 
organismus. I v lidském těle je mnoho různých orgánů, přesto navzájem spolupracují 
a vytváří jednotu  - harmonii odlišností. Jednota neznamená, že budeme všichni stejní 
– naopak, každý má svou jedinečnost, která ovšem musí sloužit celku. (viz 1 Kor 
12,13n - ucho není oko, ale má svůj vlastní úkol v těle) Všichni jsou potřební. 
 

 Podobně rozvíjeli sv. Cyril a Metoděj individualitu Slovanů a tu snažili 
začlenit do celku křesťanských národů. Ve své době se jim to zcela nepodařilo, 
položili však základ, na kterém stavěly další generace. A stále ještě nejsme u konce. I 
dnes si musí náš národ uvědomit čím jeho svébytnost může přispět k fungování celku 
rodiny národů. I dnes se můžeme snažit být MOSTEM, který spojuje odlišnosti. Tak 
jako sv. Cyril a Metoděj chtěli být mostem mezi Východem a Západem, i my 
můžeme spojovat rozdílnosti lidí i skupin a zmírňovat napětí mezi nimi. 
 

UVĚDOMME SI SVÉ OSOBNÍ I NÁRODNÍ POSLÁNÍ A BU ĎME MOSTEM  
 



Při čtení o dovolené jsem narazil na pěkný středověký mystický text inspirovaný 
Mistrem Eckhartem. A tak vám ho nyní také předkládám k meditaci. 
 
Z rozhovoru Eckhartovy duchovní dcery Katrei s jejím zpovědníkem: 
 
…“Držela jsme na uzdě všechny síly své 
duše. Když jsem nazírala do sebe sama, viděla 
jsem Boha a všechno, co stvořil na nebi i na 
zemi. Také toto Vám chci lépe vysvětlit. Víte 
dobře, že kdo je obrácen k Bohu a k zrcadlu 
pravdy, vidí všechno co toto zrcadlo odráží, a 
toto zrcadlo odráží úplně všechno. Taková 
byla má vnitřní praxe, dokud jsem nebyla 
utvrzena v milosti. Pochopil jste dobře smysl 
toho, co jsem řekla?“ 
 

A on odpověděl: „To  musí nutně odpovídat 
pravdě. Ale teď už tuto praktiku neprovádíš?“ 
 

„Ne. Ne už nemám co do činění ani s anděly, 
ani se svatými, ani s žádným stvořením, co 
kdy bylo stvořeno. Vy sám se o tom ujistěte: 
nemám nic co do činění nejenom s tím co kdy 
bylo stvořeno, ale dokonce ani s tím, co kdy bylo vysloveno.“ 
 

A on: „To mi vysvětli“ 
 

„To udělál, přebývám bezustání v čirém božství, v němž nikdy nebyl obraz ani 
forma.“ 
 

„A tam jsi neustále.“ 
 

„Ano.“ 
 

„Drahá dcero,“ ujal se slova zpovědník, „pokračuj: rád těmto slovům naslouchám.“ 
 

„Tam, kde jsem já, nemůže po svém způsobu, vstoupit žádné stvoření.“ 
 

„Vysvětli mi to lépe.“ 
 

„Já jsem tam, kde jsem byla před tím, než jsem byla stvořena, kde není nic než Bůh a 
pouze Bůh. Tam nejsou ani andělé, ani svatí, ani andělské chóry, ani nebesa. Někteří 
mluví o osmi nebích a devíti andělských chórech, ale tam, kde jsem já, nic z toho 
není. Vězte: všechno, co je vyjadřováno slovy a co je předkládáno lidem 
prostřednictvím obrazů, je pouhým prostředkem přivádějícím k Bohu. Vězte ale, že 
v Bohu není nic než Bůh. Vězte, že žádná duše nemůže přijít k Bohu, dokud se 
Bohem nestane, ježto byla Bohem dříve, než byla stvořena.“ 

Josef Bradáč . Aniceto Molinaro: Mistr Eckhart Slovo věčnosti 
 



 
 
 
 
         Skončil čas dovolených, čas odpočinku. Myslím, že 
k dobře prožitému odpočinku patřila i dobrá kniha. Chtěla 
bych Vám nabídnout k přečtení knížečku Anselma Grüna 
s názvem „Pokora a zakoušení Boha.“ Úryvek z knihy: 
  

   …Pokora se vůbec nevztahuje na vztah jednoho člověka 
ke druhému, vůči kterému se může cítit buď v převaze, 
nebo v podřízenosti, ale pouze na naprosto odlišný vztah 
člověka k Bohu..Pokora vychází ze zkušenosti vlastní 
nedostatečnosti tváří v tvář nekonečnému a dokonalému 
Bohu..Pokora je zakoušení sebe v zakoušení Boha. Pokora 
a zakoušení Boha jsou proto dva póly jediné zkušenosti, 
ve které si člověk uvědomuje na jedné straně Boží velikost 
a svatost, a na straně druhé vlastní konečnost a hříšnost.     
…Čím více člověk bojuje proti vlastním chybám, tím více objevuje, že kořenem všeho je 
pýcha, která nám brání zakoušet Boha. Pyšný člověk se točí jen kolem sebe. V pýše se 
uzavíráme Bohu…Pokora vítězí nad pýchou. Pokorný člověk nespoléhá na vlastní schopnosti, 
ale odevzdává se Bohu…  
 

    Pokora je odvahou k pravdě..  Duch sv. ukazuje vše ve správném světle. Z takového 
sebepoznání vyrůstá hluboká a niterná pokora.  
Sv. Augustin říká: „Bůh se stal člověkem. Ty, člověče, uznej, že jsi člověk! Celá tvá pokora 
spočívá v tom, aby ses poznal.  
     Otevřela jsem si Žaltář a četla o pokoře: 
Hospodine, vím, že Tvé soudy jsou spravedlivé, pokořil jsi mě pravdou.   Ž 119, 75 
Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. 
On pokorné vede cestou práva, On pokorné učí chodit po své cestě.   Ž 25, 8-9 
Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ. 
Hospodin uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. Ž 147, 3 
Srdcem zkroušeným a pokorným ty, Bože, nepohrdáš!  Ž 51, 19 
Pokorní  obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj.  Ž 37, 11  
       Pouštní otec E. Ponticus radí: Chceš-li poznat Boha, nejprve poznej sebe samého. 
Sebepoznání chápe jako bolestnou a pokořující zkušenost vlastní hříšnosti. Zakoušení Boha 
není vytržení do nebeských výšin: jeho místem je humilitas, tedy ponížení člověka 
připoutaného k zemi. Zakoušení Boha zahrnuje bolestné zakoušení sebe samého. 
Člověku, který se chce setkat s Bohem, zasahuje Bůh tak dlouho rány, dokud se přes všechny 
slupky a skořápky neprobije až k lidskému srdci. 
Pokora je ochota dovolit Bohu, aby nám odňal veškeré ochranné izolační vrstvy a my se s ním 
tak mohli v lásce setkat ve své zraněném srdci.  
       Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám 
odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A 
naleznete odpočinutí svým duším.    Mt 11, 28-29  
  Ježíš nabízí občerstvení a odpočinek těm, kteří ho následují – tišší a pokorní srdcem.  
Ti zakusí odpočinutí svým duším. Pokorné zakoušení Pána všem přeje      Milena Voldřichová 
 



 

            V letošním létě si kaplická farnost 
připomněla 225. výročí udělení hned dvou 
svého druhu vyznamenání, kterými ji r. 
1788 poctil hr. Jan Prokop Schaaffgotsche, 
první biskup českobudějovický. 
     Dne 23. července 1788 vydal dekret, 
kterým farní kostel v Kaplici pod 
patronátem hr. Jana Buquoye s „věčnou“ 
platností povýšil na kostel děkanský. Ve 
zdůvodnění uvedl, že tak učinil pro jeho 
starobylost a důstojnost, pro zbožnost 
početných farníků, pro proslulost místa 
samotného, neméně pro zásluhy jeho současného rektora (tj. faráře) P. Jana Pavla Spalta, 
dosud titulárního děkana (titul, avšak pouze pro jeho osobu, mu byl udělen při nástupu r. 
1778), ale též z osobních pohnutek k větší vážnosti rodu Buquoyů i na důkaz své zvláštní 
náklonnosti k němu. Takto kostelu a jeho rektorovi i jeho nástupcům udělil všechny 
výsady děkanství s nadějí, že budou vždy podněcovat ke zvýšené horlivosti pro spásu duší 
a k nárůstu úcty Boží. Stalo se tak pouhé dva dny poté, co biskup v místě vykonal 
generální visitaci a svátostí biřmování posloužil 188 farníkům. 
     K titulu děkana se však tehdy stejně jako dnes v Čechách – na rozdíl od soustavy 
církevní správy na Moravě – nevázaly žádné zvláštní pravomoci. Od přelomu let 1630 a 
1631, kdy byla při správní reformě pražské arcidiecéze, do níž jižní Čechy až do r. 1785 
náležely, pozastavena činnost původně středověké organizace arcijáhenství a děkanátů a 
jako střední článek církevní správy byly nově zřízeny vikariáty, zůstalo označení „děkan“ 
pouze čestným titulem pro kněze. Vázalo se buď k některé významnější faře jakožto 
místu (ad locum), anebo ho od svých představených mohl obdržet jako svůj osobní titul 
(ad personam) jednotlivý kněz, zpravidla za záslužnou práci na vinici Páně – podobně 
jako pater Spalt a tři jeho přímí předchůdci na kaplické faře (Schattauer, Kuntz, 
Kindermann). Trvalé ozdobení děkanským titulem, kterému nepochybně předcházel 
souhlas patronátního pána a složení nemalých tax, podtrhovalo význam kaplického 
kostela i fary, ano i celé obce, a zvyšovalo jejich prestiž při soupeření s Trhovými Sviny o 
prvenství na buquoyském patronátu. 
     Velikou slávu zažil hlavní kaplický svatostánek a s ním celá farnost 31. srpna 1788, o 
16. neděli po sv. Duchu, kdy jej první pastýř českobudějovické diecéze hr. Schaaffgotsche 
slavnostním způsobem za použití posvátných olejů vysvětil (konsekroval). Spolu 
s kostelem byly slavnostně posvěceny tři v něm se nacházející oltáře – hlavní ke cti sv. 
Petra a Pavla, další ke cti Panny Marie a třetí ke cti sv. Jana Nepomuckého. Do nich byly 
vloženy ostatky mučedníků: zemských patronů sv. Víta a sv. Václava, apoštolů sv. Filipa 
a sv. Bartoloměje a též sv. Amata a sv. Maxima. Na paměť této události byl nad vchodové 
dveře chrámu pořízen latinský nápis. Podle pamětního zápisu, z něhož při zpracování 
dějin města Kaplice čerpal Ignaz Oberparleiter, 
 



trvala slavnost tři dny. Kromě biskupa se jí zúčastnilo 41 duchovních a také patronátní 
pán hr. Jan Nep. Buquoy. Tomu odpovídaly náklady, např. děkan Spalt dostal na 
výpomoc k pohoštění svých spolubratří celých 50 zl. 
     Slavnostní obřad svěcení (konsekrace) kostela náleží mezi úkony, vyhrazené 
biskupovi, a lze jej „za života“ kostela provést pouze jedinkrát. Především ve středověku 
se konal nedlouho po dovršení výstavby kostela (Dolní Dvořiště, 1507). Jako viditelná 
znamení ho připomínalo 12 tzv. konsekračních křížů na stěnách a někde i zvláštní nápis. 
Světitel rovněž určoval, kterého dne se každoročně bude slavit výroční slavnost posvěcení 
chrámu (posvícení). Slavnostní vysvěcení jednoho a téhož kostela biskupem se mohlo 
výjimečně opakovat jedině tehdy, došlo-li předtím k zásadnímu porušení zdí (např. po 
novostavbě lodi farního kostela v Rožmitále na Šumavě, 1910). V novověku nové 
sakrální objekty při jednoduchém obřadu za užití zvláště svěcené vody obyčejně vysvětil 
pověřený kněz, kterým mohl být i hodnostář bez biskupského svěcení, častěji však 
okrskový vikář. Prosté vysvěcení následuje také po dokončení rozsáhlejších oprav. 
Obřadem svěcení se místo stává posvátným, předává se k bohoslužebnému užívání. 
     V případě slavnostního vysvěcení děkanského kostela v Kaplici biskupem 
Schaaffgotschem se pravděpodobně jednalo o projev vyznamenání význačného chrámu – 
u něhož se nedochoval doklad o tom, že byl kdy v minulosti takovým obřadem posvěcen. 
Pro bližší poznání okolností, jež provázely obě pocty, kterých se kaplickému chrámu sv. 
Petra a Pavla r. 1788 dostalo, nezbývá než se hlouběji zahloubat do historických  
pramenů.                  Sp 
 
 
Pot řebuji n ěkoho, kdo m ě povede, 
kdo by m ě vyu čoval, 
někoho, na koho se mohu kdykoliv obrátit. 
          Toužím po nějakém pastýři,  
          který nepřipustí, abych zahynul, 
          po nějakém učiteli, 
          ke kterému bych měl důvěru. 
Hledám nějakého průvodce, 
který by mi ukázal cestu z temnoty mých hříchů. 
Hledám n ějakého u čitele, 
který mi oz řejmí smysl m é h o života, 
učitele, který mi pom ůže porozum ět sv ětu. 
           Potřebuji někoho, 
           kdo by mě učil být tím, čím mám být, 
           který by mi pomohl zůstat věrným, 
           který by mě učil řešit mé starosti, 
           který by mě vnitřně obohacoval, 
           který by mi pomohl překročit svůj stín. 
Jsi to ty, Ježíši, koho hledám, 
jsi to ty, koho pot řebuji. .. 
 
 

Ježíši, ty jsi zde u mě 
Ty sám mě vyučuj, 
  jak mám milovat, 

jak mám hledat oporu jen v tobě. 
Chci t ě poznávat a u čit se  
od tebe, Ježíši, m ůj Učiteli!  

            (Podle Tomislava Ivančiče) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V neděli 23.6. se vydalo několik rožmitálských farníků a jedna farnice z Kaplice na vycházku 
z Rožmitálu do nedaleké Michnice. Po cestě, která vedla okrajem lesa a kolem pastvin s nád- 
hernými výhledy do krajiny, jsme dorazili k cíli cesty. Tam jsme se zastavili nejprve u nově 
opravené sochy sv. Jana Nepomuckého. Zazpívali jsme píseň a připomněli si něco ze života 
sv. Jana. I přes věky nás může oslovit jeho nevyzrazení zpovědního tajemství. Kéž bychom 
i my podobně odolali pokušení mluvit o chybách druhých a o věcech, které mají být skryté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po malém občerstvení u míst- Pomocné, která se nyní bude 
ních jsme se vydali nově tvo- opravovat. Zde jsme opět 
řenou cestou, ke kapli P.Marie zazpívali a pomodlili se, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zřícenina kaple a její nadcházející obnova je znamením, že vše zřícené (vztahy, plány, život) 
se může obnovit. Proto nikdy neztrácejme naději! Tato vycházka nás v tom povzbudila. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na svátek Nejsvětější Trojice – který nám 
připomíná, že Bůh – podstata všeho – je  
společenstvím – v neděli 26.5. přijeli 
do Omleničky německy mluvící rodáci. 
Od 11h byla česko-německá mše sv. při které 
se zpívala Schubertova mše – vždy jedna 
sloka česky a jedna německy. Se mnou 
koncelebroval P. Gerard, na varhany hrála 
Kristýna Perausová a Leo Schwarz překládal. 
 

Tak jako vždy místní ženy napekly zákusky 
k nimž jsme připravili kávu a také víno 
na přípitek. Rodákům z Německa a Rakouska vděčíme za jejich příspěvek na opravu kostela, 
který v úhrnu činil přes 60.000,- Kč (po převodu z Eur na koruny). Moc děkujeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atmosféra v kostele po mši sv. byla radostná, povídalo se, připíjelo. Přes jazykovou  
bariéru se podařilo vytvořit hezké společenství, v němž nebyly žádné stopy  po vzpomínkách 
na křivdy z minulosti. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V sobotu 25.5. se v Pohoří na Šumavě uskutečnila májová pobožnost s generálním vikářem 
Adolfem Pintířem. Program byl česko-německý, ale účastníci byli převážně Rakušané 
z nedalekého Stadlbergu a Karlstiftu, odkud byl také čtyřčlenný soubor Viertakter, který  
bohoslužbu doprovázel střídavě s českými písněmi, které zpíval Pavel Čada doprovázen na 

varhany Jiřím  
Větrovským. 
Májová se skládala 
z několika čtení  
z Písma a krátkých 
úvah. Šlo o texty 
z Mariina života 
od zvěstování 
po seslání Ducha 
Svatého. I nám totiž 
Pán zvěstuje, 
že si nás vyvolil 

pro své plány a na naší slabosti a bezradnosti zjevuje svou moc. Podobně jako učedníkům 
shromážděným s Pannou Marií po Ježíšově nanebevstoupení v horní místnosti domu, sesílá i 
nám svého Ducha. I my se jako oni na tomto vyvýšeném místě (v Pohoří) scházíme, abychom 
zakusili sílu Jeho Ducha. Na tomto setkání se má totiž také rozhodovat jak dál s rekonstrukcí 
kostela. Na závěr soubor Viertakter zazpíval panu generálnímu vikáři několik písní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O víkendu 7. – 9.6. se děti z našich farností opět vydaly do Diecézního střediska mládeže 
na Ktiši. Lákala nejenom krásná příroda, ale především veselá atmosféra při setkání – u jídla, 
při hrách a na procházkách. Hlavní myšlenkou pobytu bylo téma Desatera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děti si pomocí dramatických, výtvarných i hudebních prostředků znázornily jak předání 
Desatera na hoře Sinaj, tak poselství jednotlivých rad. Vyrobily také desky s přikázáními 
a doufám, že si je uložily také ve svých srdcích. Program vedla pastorační asistentka 
Kristýna Perausová. V kapli se konala také modlitba při svíčkách ve stylu komunity v Taizé.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kromě ranní a večerní modlitby děti v kapli také zpívaly: zvláště pohybové písně: Andělé 
nade mnou bdí a Jsme děti tvé.    Pohyb při nich uvolňuje a otevírá srdce pro Pána. 
Také se naučily novou píseň "Desatero“ s rapovými prvky  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program zahrnoval i pohybové hry venku.  Děti však byly rády spolu i na pokojích. 
Kromě her se děti učili také sestavovat přímluvné modlitby pro bohoslužbu a výtvarně 
zdatnější se pokoušely i o malbu na plátno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venku se hrála hra Po stopách Každá hra, při které se chodí  
Mojžíšových, při které na dvaceti po značkách, připomíná cestu 
stanovištích děti plnily úkoly do Božího království. Je zna- 
vztahující se k životu Mojžíšovu čená právě značkami jednotli- 
a tak i k naší cestě ke štěstí. vých přikázání (rad Božích) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cílem našeho životního putování je společenství s Bohem i mezi námi navzájem. Znamením 
toho je mše sv. kterou jsme zde také společně slavili. Kéž se všichni sejdeme po průchodu 
cestou vyznačenou Desaterem a láskou, u stolu Páně v radosti věčné v nebi!   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V pondělí 17. června jsme v  Myslím, že toto přátelské 
kaplické farnosti přivítali gesto napomáhá našim 
opět německy mluvící rodáky. dobrým vztahům. Oběd 
Po mši sv. jsme pro ně měli  vařil František Labaš a zá- 
přichystán na faře oběd a kávu. kusky přinesli farníci. Díky! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro pohoštění jsme využili kromě průjezdu i knihovnu a také farní dvůr. Obsluhy se ujaly 
obětavé ženy z farnosti. Všem moc děkuji, rodáci byli velmi spokojeni. Udělali jsme tak opět 
něco pro naši vzájemnou jednotu. Touhu po ní vyjádřili účastníci setkání i vzájemným 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
propojením se prostřednictvím spojených rukou. Bylo by hezké, kdyby se setkání účastnilo 
i více našich farníků (při mši bychom mohli zpívat česko-německy) a na dvoře by se mohl 
připravit ještě nějaký program. (např. zpívání s harmonikou, představení dětí apod.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V neděli 16. června se vydalo několik farníků na malý výlet do Cetvin, kde se zúčastnili 
mariánské pobožnosti. Protože jsme se sem nedostali v květnu, doputovali jsme sem nyní. 
Zazpívali jsme zde několik mariánských písní, Loretánské litanie, a také jsme naslouchali 
mariánským veršům a modlitbám. Vztah k Panně Marii prohlubuje v člověku citovou stránku 
a učí ho mateřsky jednat. Církev, kterou tvoříme my lidé, přece má být matkou všem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po duchovním zastavení v cetvinském chrámu, jsme se vydali na procházku po křížové cestě 
a pak po cestě vedoucí kolem Malše zpět ke kostelu. Po cestě jsme povídali a seznámili se 
s jedním návštěvníkem nedělních bohoslužeb v Kaplici, který v Kaplici pracuje, ale bydlí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Horní Stropnici. Dozvěděli jsme se o něm, že je konvertita a byl v letošním roce pokřtěn. 
Na cestě jsme se samozřejmě také zastavili k odpočinku a občerstvení. I když nás nebylo  
mnoho, přesto tato akce přinesla velký duchovní užitek a nové vztahy. 



 
 
 

v Kaplici se nesla v du- 
chu i jiné dvojice apoš- 
tolů, jejichž rok právě 
slavíme – totiž slovan- 
ských apoštolů Cyrila 
a Metoděje. Díky kate- 
chetce Štěpánce a díky 
 

 
 
 
 
 
mladým z její skupiny, kterou 
vyučuje náboženství, jsme při díky za hudební doprovod 
poutní mši sv. 30.6. mohli shléd- Blance Talířové 
nout hru o našich věrozvěstech. 
     Jejich život je v mnohém inspi- 
rativní. I když se jejich poslání 
nezdařilo, tak jak by si jistě přáli, jejich odkaz 
byl v našich národních dějinách stále živý. 
Slovanské písmo, které nám přinesli, se stalo 
základním kamenem pro udržení naší národní 
identity. Bez něho bychom jistě splynuli 
v jeden národ s Němci a můžeme spekulovat 
jak by potom mohla dopadnout 2. světová 
válka. Prostě v Božím plánu vše zapadá do sebe. 
     Nebylo to ale jen slovanské písmo, bylo to 
i Písmo svaté v našem jazyce, které nám přinesli a které hrálo spolu s jejich životním vzorem 
velkou úlohu pro získání hluboké víry našich předků, kteří ji pak předávali dále. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V kázání jsem upozornil na mnohé paralely apoštolských dvojic Petra a Pavla, a Cyrila a 
Metoděje. Za zamyšlení stojí i to, jak se v obou dvojicích apoštolové vzájemně doplňovali. 
 



Po mši sv. ožilo Farské náměstí 
hudbou a především lidmi, kteří 
náměstíčko, které je také křižo- 
vatkou, zaplnili. Ano křižovatka 
to je místo setkání. Samozřejmě, 
že nejde o to, abychom jen kolem  
sebe projeli a ještě méně o to 
abychom do sebe narazili. Jde 
o setkání, které obohacuje. 
Jako Petr a Pavel se s lidmi 
setkávali na ulicích a jistě i u 
jídla –i  my tuto příležitost máme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a je třeba ji využít. Pozvat jeden druhého 
na oběd, nebo i někoho, kdo do kostela vůbec 
nechodí. prohodit pár slov … To vše sbližuje 
a obohacuje. Tato setkání při pouti mají velký 

potencionál, který je třeba využít – i pro prezentaci křesťanství. 
Jako první nám zahrála country kapela Milana Janů Pyškot, poté s Kristýnou Perausovou měly 
vystoupit děti z Pohorské Vsi. Bohužel se je nepodařilo shromáždit a tak Kristýna vystoupila 
jen se svými přáteli  (viz dále). Od tří hodin do šesti pak hrála kapela Swing band Agria Standy 
Trse. Hudebníci hráli pod stanem, který sponzorsky zapůjčila firma PC SERVIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tentokrát počasí přálo, nebylo ani horko jako loni, ani nepršelo a tak jsme zde prožili hezké 
odpoledne. Bylo zde asi 60 lidí, ale přál bych si, aby víc farníků podpořilo svou účastí tuto akci. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grilované prasátko bylo tentokrát v rolce, která se ohřívala nad ohněm. Prodeje se ujal 
náš pan kostelník Honza Dekret. V průjezdu fary se nabízel také duchovní pokrm – knihy. 
Byly zde k dispozici pro hosty také koláče a buchty připravené našimi farnicemi. Díky! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celý program na Farském náměstí byl organizován spolu s Kulturním a informačním centrem 
a také jím téměř z poloviny financován. Děkujeme! Druhou polovinu nákladů nesla farnost.   
           V době, kdy se střídaly kapely, zahráli a zazpívali mladí vedení Kristýnou Perausovou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po vystoupení mladých se začaly děti shromažďovat u kostela, kde byla připravena soutěž 
„Po stopách apoštolů Petra a Pavla“ Účastníci dostali jakýsi návod v podobě dvojlistu, který 
je doprovázel po jednotlivých stanovištích a obsahoval komentář k onomu stanovišti. Každé 
totiž připomnělo něco ze života apoštolů a také texty, které oni napsali. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na prvním stanovišti se děti setkaly který je Láska. Protože se apoštolové 
s pohanským válečníkem,(Jiří Štein) svými slovy trefovali do srdce, tak se 
který připomněl, že apoštolové mno- děti na tomto stanovišti snažily míčkem 
hé barbary přivedli k víře v Boha, trefit do košíku v papírovém srdci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mnohem důležitější je však také se svými laskavými slovy do srdce našich bližních. 
Na dalším stanovišti se děti snažily srazit dolů plechovky se jmény hlavních hříchů. Opět po- 
bídka do života. Na následujícím zastavení se skládalo puzzle. Je znamením toho, jak se máme 
snažit spojovat se s druhými i přes jejich rozdílnosti, jak skládat vše v harmonický celek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanička s loďkami na vodě připomněla cesty apoštolů přes moře. Bylo zapotřebí dobrého vět- 
ru, zde dobrého dechu. V životě potřebujeme zase silného ducha, abychom mohli překonávat 
moře překážek. Naší životní silou je Duch Boží a tak o něj denně intenzivně prosme v modlitbě. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další disciplinou bylo lovení ryb a házení kruhů na cíl. Apoštolové byli „rybáři lidí“ což zna- 
mená, že se je snažili vytahovat z problémů a z nesmyslnosti života, i my máme jednat podob- 
ně. I my se máme snažit získávat druhé pro ideály dobra, pravdy a lásky, pro Krista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dále děti skákaly v pytlích. Apoštol Pavel i Petr byli několikrát nespravedlivě uvězněni. Přes 
to se snažili dál konat dobro pro Pána. Ono vězení připomíná pytel – zkusme i my přes všech- 
na svá uvěznění a pytle, které nás omezují doskákat do cíle. S pomocí Ježíše se dají všechna 
omezení překonat a dosáhnout mnohých úspěchů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na posledním stanovišti srážely děti kuželky. Opět znamení překážek – zrad, úzkostí, nezdarů 
v životě. I nám Pán dá sílu překonat a porazit všechny obavy a těžkosti. 
Následující obrázek připomíná krásnou květinovou výzdobu kostela, jejíž autorem je náš pan 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kostelník Jan Dekret. Kostel byl však vyzdoben ještě i jinak – a to výkresy dětí, navštěvujících 
výtvarný kroužek na faře, který vede Marie Peroutová. Obrázky rozveselily atmosféru  
v kostele a protože obsahují náměty ze světa víry, vybízejí i k zamyšlení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Také v Malém kostele byly vystaveny dětské obrázky a lidé si je v den pouti mohli prohléd- 
nout spolu s celý kostelem, který byl odpoledne otevřen pro nejširší veřejnost.  
Výstava obrázků zde zůstane až do září, kdy se může stát pobídkou k účasti na výtvarném 
kroužku pro další děti. Účastníků bohoslužeb přináší dětské kresby mnoho radosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr poutního dne v Kaplici patřil varhannímu koncertu. Varhany rozehrál známý varhaník 
Martin Kubát. Přišlo přes 30 posluchačů. Byla to nádherná tečka za bohatým programem, 
který jak doufám nás povznesl, pobavil i poučil. Díky všem, kdo se na něm podíleli! 
 
 



 
 
 
 
                  Toto výročí se slavilo v sobotu 29.6.  
Rychnovští si mohli uvědomit kořeny své obce 
a na výstavě fotografií s historickými údaji 
minulost, která může být poučením i pro naši 
dobu.  
                  V 8h ráno začala česko-německá 
mše sv. V kázání jsem zmínil legendární příběh  
o potopeném ostrově, kde se nalézá chrám 
s tisíci zvony. Veden tímto vyprávěním přichází 
každého dne k moři mladý muž a snaží se 
zaslechnout zvuk oněch zvonů, ale marně. Když 
už to chce vzdát a přijde naposledy k moři tak 
 
 
 
 

tentokrát se snaží 
naslouchat zvukům 
moře. A právě tehdy 
zaslechne i zvony 
potopeného chrámu. 
       Naslouchat moři 
to znamená naslouchat 
světu kolem nás, jeho 

zmatkům, nedokonalostem, naslouchat 
i protivným sousedům a lidem se kterými 
si nerozumím, naslouchat bouřím. Ale 
s tím vědomím, že za tím vším je onen chrám 
harmonie všeho s tisíci zvony lidských srdcí. 
 

 
 
 
 
 
     I v našem chrámu se 
sešlo mnoho dobrých 
srdcí. Po mši sv. začala 
přednáška dr. Lavičky 
o historii obce i kostela 
Zvláště zajímavé byly 
pasáže o žárlivosti mezi rychnovskými a dolnodvořišťskými obyvateli, kvůli nádherně vybu- 
dovanému kostelu v Dolním Dvořišti. Prý měl původně stát v Rychnově … 
 



 
Každý nesoulad mezi lidmi 
je třeba odstraňovat hned na 
začátku. Obnovu harmonic- 
kých vztahů může uspíšit i  
hudba. Po přednášce jsme 
mohli naslouchat skladbám 
od známých autorů 
v podání varhaníka Martina 
Kubáta, který k nám přijel až 
z Litomyšle. 
Varhany zde pěkně zněly 
a povznášely naše mysli k vyšším ideálům. 
 
V chodbičce rychnovského kostela byly instalovány 
nástěnky s historickými materiály o kostele i obci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po koncertě jsme přešli na náměstí, kde se konal obřad posvěcení obnovených kašen. 
Dříve se lidé často setkávali u studen – u zdrojů vody, kde čerpali vodu pro své domácnosti. 
Tato setkání byla i duchovním čerpáním, neboť u studny se lidé vzájemným sdílením povzbu- 
zovali. I dnes se u kašny můžeme setkávat, proudící voda – symbol života - nás může oslovit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mne oslovil počet studní – jsou zde tři. Jakoby připomínaly Boží Trojici. I Bůh je pramenem - 
pramenem života a lásky. Kéž rychnovští objeví také tento pramen a zakusí ve svých duších 
občerstvující lásku Boží.  Celodenní program oslav jistě přispěl k větší pospolitosti v obci. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na letošní společnou dovolenou se letos vydalo několik farníků 
a přátel (celkem 13) na Brněnsko v termínu od 14. do 20.7. Ubyto- 
váni jsme byli v klášteře Paulánů ve Vranově u Brna, který je záro- 
veň duchovním centrem až pro 80 (a brzy až pro 140) zájemců o  
o duchovní obnovy. Řád založil v 15. stol. sv. František z Pauly a 
má kající charakter – bratři se přísně postí a tím vyzývají k skrom-
nějšímu životu. Mě zvláště zaujala myšlenka zakladatele: "Vyčisti 
nejdříve svůj dům, to je svědomí, a žij jako dobrý křesťan." 

 
 
 
 
 

Ubytování nebylo 
příliš drahé a přitom 
bylo hotelového typu. 
Na každém pokoji 
byla sprcha, což jsme 
za onoho tepla 
velmi oceňovali. 
 
 
 
 
 

Denně jsme se scházeli u různých stolů – u stolu 
Páně v kapli, kde  
jsme naslouchali  
Božímu slovu  
a také u stolu. 

v jídelně ke snídani a večeři Na výletech jsme jedli u stolu 
v restauraci. I zde všude nás stůl spojoval. Není divu, že 
je (zvl. v kostele) symbolem Krista.  
 
                                foto vpravo je z oběda v Boskovicích 
 



 
První náš výlet se usku- který místo ke stavbě dostal na 
tečnil hned v pondělí oplátku za to,že se postaral o jednoho 
a to do Boskovic. Po zbloudilého šlechtice. 
prohlídce náměstí jsme 
zamířili na hrad. Byl 
založen ve 13. stol.,dle 
pověsti jistým Velenem, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Při stavbě si prý ukopl palec a řekl: Už nebudu 
chodit bosko-více, a tak prý vznikl název hradu. 
Zde jsme si mohli uvědomit kolik námahy stálo 
vybudování hradu. I budování společenství, stojí 

mnoho námahy a mnoho obětí. Výsledek – vědomí zázemí, bezpečí a nový obzor v životě za 
to však stojí. Zříceniny však také ukazují, jak dopadnou vztahy, nejsou-li stále obnovovány. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navštívili jsme také synagogu ze 17. stol. a mohli U Boskovic je také westernové městečko, 
si tak uvědomit židovské kořeny naší víry. To připomínající romantiku divokého západu. 
 zvl. když jsme zde viděli rituální lázeň-mikev. Nemohli jsme ho vynechat.   

 

  Při návratu do Vranova 
jsme navštívili poutní  
místo Sloup. Nádherný 
barokní kostel zasvěcený 
Panně Marii přímo 
zval k ztišení a mod- 
litbě. A také k rozjímá- 
ní o mariánských 
motivech fresek. I věže 
nás vybízely k obrácení  
mysli vzhůru. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další pěkný kostel jsme v úterý – s moderní výzdobou – v obci Jedovnice. Oltář, jemuž vévodí 
Medkův kříž, pochází z roku 1963. Je to nádherné umělecké dílo, které doslova vtahuje člověka 
do hloubky Ducha. Zvláštní je i ambon – zdá se, že je nemožné, aby se nepřevrátil. Přesto stojí. 
Podobně i Boží slovo se zdá být neuskutečnitelné a přece podle něj žít lze – s odvahou víry. 
 

Víra vzniká vanutím 
Ducha sv. Když jsme 
navštívili větrný mlýn 
nedaleko Jedovnice, 
mohli jsme si uvědomit 
co vše vítr dokáže. 
I vítr Ducha svatého 
dokáže mnohými 
věcmi pohnout. Je 
třeba se jen jeho  
vanutí vystavit. 

Dílem Ducha sv. je i krása chrámů. Mezi ně 
patří poutní chrám Křtiny, zbudovaný podle 
projektu Santiniho v 
18. stol. Místo samo je 
připomínáno již ve 13. 
stol. Podle tradice je  
pojmenováno podle  
místa, kde Cyril a Me- 
toděj křtili. Kráčíme 
tak vlastně po jejich 
stopách. 

 
Krása chrámu nás vede k myšlence, že 
i my jsme Božím chrámem a je tedy třeba 
snažit se, aby i naše nitro bylo podobně  U chrámu je umístěna  
krásné a lidé se cítili v naší přítomnosti zvonkohra,která každou 
dobře. A to se stane tehdy, budeme-li celou hodinu hraje marián- 
mít ve svém srdci Ježíše i Marii.                                                       nské písně. Kéž i naše                
                                                                                                    srdce jsou takovou zvonkohrou. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protože jsme měli krásné, teplé počasí, zatoužili jsme také po občerstvení těla. V blízkosti byl 
rybník u kterého jsme se vykoupali. Někteří u něj jen poseděli, ale obojí občerstvilo. Podobně 
je to i s ponořováním do Boží lásky. Zkusme se každé ráno vědomě v tichu ponořovat do Boží 
lásky a chvíli posedět – jako u vody – v přítomnosti Pána, který je nejhlubším jezerem pokoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S tichem nejspíše také souvisí název města Tišnov 
u něhož stojí ženský cisterciácký klášter Porta 
coeli – což je v překladu Brána nebe. Nádherný 
portál u něhož jsme se vyfotili vyvolává myšlenku 
vstupu do Božího království.Jakou branou vcházím? 
 

 
 
 
Klášter byl založen v roce 1232 královnou 
Konstancií, manželkou Přemysla Otakara I., 
která je zde pohřbena. Cisterciáci jsou vlastně 
reformovaní benediktýni a kromě duchovního 
poslání zúrodňovali krajinu, kde stál jejich 
klášter. To je posláním každého křesťanského 
společenství – duchovně zúrodňovat místo 
ve kterém žijeme. Sami ovšem nejprve musíme 
zúrodnit pole svého nitra, které je mnohdy zarostlé a ztvrdlé. Při prohlídce kláštera jsme si 
mohli v kostele Nanebevzetí Panny Marie povšimnout chyby při stavbě. Není nápadná, ale 
připomíná, že nic není dokonalého. I Pán počítá s našimi chybami.   (pokračování příště) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kdo nás naplňuje radostí?
1.Jedno z posledních slov Ježíše na kříži 11. Babylonská …
2. Počet zastavení křížové cesty 12. Nevědět
3. Kdo odsoudil Ježíše? 13. Komu Ježíš svěřil matku?
4. Část ruky 14. Co se o Velikonocích čte v kostele?
5. Který den nazýváme Velký? 15. Která žena viděla Ježíše po zmrtvýchvstání 
6. Chlapec 16. Ježíšův pěstoun první?
7. Číslovka 17. Jeden z rodičů
8. Vření 18. Malá ovce
9. Svatá zpověď=svátost…. 19. Dopravní prostředek
10. Kterého apoštola usvědčil kohout? 20. Pro co musel být Ježíš ukřižován?

Oznámení 
 
 

���� INTERNETOVÁ STRÁNKA FARNOSTI: www.farnostkaplice.cz uveřejňuje každý 
týden (vždy v sobotu večer) nové nedělní slovo a také v rubrice Aktuality-informace přehled 
bohoslužeb a akcí. Pro Kaplici je tu i přehled úmyslů mší sv. na týden. Také zde najdete na 
týden přehled náboženských pořadů Českého rozhlasu. Dále zde uveřejňujeme (vždy od 
nedělního večera) nahrávku nedělního kázání, je tu umístěn i Farní list (s barevnými 
fotografiemi) i fotogalerie, s fotkami z farních akcí. Ty fotky je možné si stáhnout do svého 
počítače, nebo si na téže stránce objednat jejich papírové zhotovení.  
Rodiny s dětmi mohou využít Dětské nedělní slovo. Pod tímto odkazem najdete materiály 
k nedělnímu čtení v kostele pro děti. Po vytištění je mohou děti vybarvovat a doplňovat. 
Sledujte tedy pravidelně tyto stránky – někdy zde můžeme informovat i o mimořádnostech, 
které bychom Vám jinak včas nemohli sdělit.  
 

���� PRAVIDELNÉ NÁBOŽENSKÉ PROGRAMY ČRO:  
Radiožurnál: Křesťanský týdeník 9.05-10h;     Doteky víry- sobota a neděle 22.05-23.00 
Dvojka: Bohoslužba 9-10h 
Vltava: Ranní slovo 7.35-8h 
 

Kvíz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Humor   
 
☺ Karl Rahner, Hans Küng a Joseph Ratzinger se sejdou před nebeskou bránou. 
Svatý Petr je přijme a sdělí jim, že před vstupem do nebe s nimi musí mít krátký 
pohovor. 
Nejprve si zavolá do boční kaple Karla Rahnera. Ten z ní o pět minut později opět 
vyjde, celý zkroušený a tiše říká: „Jak velmi jsem se mýlil!“ 
Následuje Hans Küng. O půlhodiny později vyjde ven, pohnutý a téměř v slzách 
mumlá: „Jak velmi jsem se mýlil!“ 
Nakonec jde ke svatému Petrovi Joseph Ratzinger. 
O šest hodin později vyjde ven svatý Petr a v slzách štká: „Jak velmi jsem se mýlil!“ 
 
☺ Kněz se přišel k holiči ostříhat. Na otázku, kolik bude platit, holič odpověděl: "Nic, 
svatý otče, katolické kněze stříhám zadarmo." 
Kněz mu poděkoval a na druhý den holič našel před dveřmi 10 lahví mešního vína. 
Po nějaké době přišel k holiči pravoslavný pop. Na otázku, kolik bude platit, dostal 
stejnou odpověď, jako katolický kněz. 
I pop mu poděkoval a holič našel druhý den ráno před dveřmi 10 lahví vodky. 
Za několik dní přišel k holiči židovský rabín. Na otázku, kolik bude platit holič i jemu 
odpověděl: "Nic, rabíny stříhám zadarmo." 
I Rabín mu poděkoval a druhý den našel holič přede dveřmi 10 rabínů. 

 

☺Muže postihl infarkt, když nakupoval v obchodě. Prodavač, když jej viděl upadnout 
na zem, zavolal záchranku. Paramedici odvezli muže do nejbližší nemocnice, kde 
podstoupil naléhavou bypass operaci na otevřeném srdci. 
Když se probral z narkózy, uvědomil si že je v péči jeptišek v katolické nemocnici. 
Vedle jeho postele seděla jeptiška, v ruce měla pero a psací podložku. Ptala se jej 
jakým způsobem zaplatí za operaci a pobyt v nemocnici. 
"Máte zdravotní pojištění?" zeptala se. 
Muž odpověděl chraptivým hlasem, "Nemám žádné zdravotní pojištění." 
Jeptiška se zeptala, "Máte peníze v bance?" 
Odpověděl, "Nemám žádné peníze v bance." 
"Máte nějakého příbuzného, který by vám mohl se zaplacením pomoci?" zeptala se 
jeptiška. 
Odpověděl, "Mám jenom sestru, starou pannu, která je taky jeptiška." 
Jeptišku to vyvedlo z míry a hlasitě prohlásila, "Jeptišky nejsou staré panny! Jeptišky 
jsou provdané za Boha." 
Pacient odpověděl, "Výborně. Pošlete účet mému švagrovi."              

 
 



 
 

Z farní matriky:    

 
 

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 
 
 

 

 

Citáty:   

 
 

 

Nejsou to obrovské radosti, které mají největší hodnotu. 

Záleží na tom, jestli ty malé dokážeme zvětšit. 
Jean Webster 

 

Buď vděčný za to, co máš.   

Přehnaná přání a nereálné sny často kazí člověku radost  

a spokojenost z přítomných okamžiků. 
Raduj se z malých věcí, které tě mohou potěšit. 

Heinrich Berner 
 

V srdci každého člověka se nachází prostor, který se nedá naplnit ničím stvořeným,                       

jen samotným Bohem naším Stvořitelem. 
Blaise Pascal 

 
 

Kaplice:     Blasko 
Poh řby:  Křty:  Svatba:  

  4.7. Věra Švecová  15.6. Šarlota Čondlová 31.8. Michal Kaloš a 

13.7. Marie Pénerová  22.6. Jan Říha          Eva Čurdová 

29.7. Anna Kirschnerová    6.7. Amálie Šimková  

Omlenice:  10.8. Denis Marek Malonty: 
Křty:   17.8. Jan Kaňka Křty:  

25.8. David Kolouch  17.8. Zuzana Kaňková   7.7. Mariana Landová 

Dolní Dvořiště:  17.8. Nela Tomášová 27.7. Zuzana Tresslová 

Křty:   27.7. Anna Vávrová 

12.5. Veronika Tóthová   



      
                                                                                                                
 

                                i   a prodejna v Kaplici informuje: 
 
 
 
 

            Rob Parsons- Deset tipů pro táty  
 

Rob Parsons pochází z Anglie. Původním povoláním je právník, ale ve Velké Británii je 
znám především jako zakladatel organizace Care for family (1988), jejichž služeb využily 
již tisíce lidí. Za svou službu rodinám byl vyznamenán britskou královnou.. 
 

           Jiří Barhoň – Malý muž ve velkém vápně 
 

Autor předkládá dvanáct humorných zamyšlení, inspirovaných nejen jeho kněžským 
životem, ale i vztahem k fotbalu a jeho rolí fotbalového brankáře a fanouška. Text 
doplňují ilustrace Heleny Filcíkové.           
                       

          Tiziano Soldavini – Síla lži, cesty k uzdravení                 
 

Autor spojuje ve své osobě zkušenosti zpovědníka, duchovního vůdce i psychoterapeuta. 
Proto uvádí nejen odkazy na biblické postavy i vyprávění převzatá z klasické literatury, 
ale i přímá svědectví lidí, které na cestě osvobození ze lži doprovázel. Rozebírá její 
typologii, její ochromující moc, kořeny i důsledky. Naštěstí ale také ukazuje způsoby, jak 
se lži vyhnout, jak  se vyprostit z pavučin i okovů, do nichž se člověk zapletl, a jak dojít 
uzdravení srdce, přiotráveného jejím jedem. 
 

          André Daigneault – Cesta nedokonalosti 
 

Je křesťanská svatost vyhrazena pouze pro ctnostné a dokonalé? Nemohou o ni usilovat 
také chudí, hříšní a zranění – i skrze své slabosti a pády? Cesta evangelia je vlastně cestou 
duchovního dětství. Ježíš sám postavil učedníkům před oči dítě a prohlásil, že vejít do 
Království znamená být v něčem podstatném jako děti, vsadit na malou cestu důvěry, 
pokory a odevzdanosti. Skutečný světec vyznává, že je hříšník, jemuž je neustále 
zapotřebí obrácení. A každý hříšník si zase musí přiznat, že se může stát světcem. 
 

         Sue Atkinson – První kroky z deprese 
 

Kniha je napsána někým, kdo sám depresí prošel. Ať už zažíváte pocit deprese poprvé, nebo 
jste jí trpěli již dříve, tato kniha vám bude průvodcem na cestě z temnoty – postupně, krok 
za krokem. 
  

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.       
 J. Novotný 

 



INFORMACE 
 

 

Pro všechny farnosti 
 

��� PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ  jsou k dispozici v sakristii, nebo u P. 
Pavla. Vyučování ve škole probíhá v Kaplici, Rožmitále n.Š. a Malontech. Více 
informací u P. Pavla, tf. 732 872 662 
 
 

��� FARNÍ DEN – NEDĚLE 22.9. KAPLICE, SLOVANSKÝ D ŮM 
Program: 
  9.30h Společná mše sv. pro farníky ze všech našich farností v kostele 
11-13h oběd na faře (pro zájemce) 
13-14h zahájení a vystoupení dětí a mladých v sále restaurace Slovanský dům 
14-15h svědectví o víře, promluvy farníků (každý se může zapojit) 
15-16.30h PŘEDNÁŠKA A RODINĚ A VÝCHOVĚ – manželé Poláčkovi 
                  z diecézního centra pro rodinu 
16.30-18h volná zábava, soutěže, tanec 
V sále Slovanského domu se bude podávat občerstvení připravené farníky. Proto 
prosíme, pokud můžete, přineste něco ke kávě. 
 

��� VÍKEND PRO DĚTI NA KTIŠI 18.-20.10. Strávíme opět společný víkend 
v diecézním středisku pro děti a mládež. Na programu je opět drakiáda s výrobou 
draků. Cena: 300,-Kč. (je možná sleva na požádání) 
 

��� DIECÉZNÍ POUŤ + CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ KONGRES D ĚTÍ  se 
uskuteční v sobotu  5.10. v Českých Budějovicích. Odjezd v 8.30 od fary v Kaplici, 
odjezdy z okolních farností budou upřesněny. 
 

��� ZÁJEZD DO VYŠŠÍHO BRODU na Zemskou výstavu v klášteře spojenou 
s prohlídkou Závišova kříže se uskuteční z našich farností v neděli 29.9. Z Kaplice se 
bude vyjíždět ve 14h. Časy odjezdu z okolních farností ještě budou upřesněny. Zatím 
se můžete hlásit u P. Pavla (tf. 732 872 662).Návrat kol. 18.h 

 

��� VÝLET DO ČESKÝCH BUDĚJOVIC A ŘÍMOVA  se uskuteční v neděli 
13.10. Odjezd z Kaplice ve 14h. V programu je návštěva katedrály a poutního místa 
Římov. Přihlášky u P. Pavla. 
 

Kaplice 
 

���  DĚTSKÁ MŠE SV. bude až v neděli 15.9. od 9.30h. Pak v neděli 6.10.  
 

��� PROMÍTÁNÍ FILMU NA FA ŘE VE STŘEDU 11.9. OD 18h. Promítneme film 
"Ostrov“ o námořníkovi, kterého za války zachrání mniši a který se sám stane mnichem. 
 

��� PÁSMO HUDBY A POEZIE se uskuteční ve středu 18.9. od 18h v Malém kostele. 
 

��� EKUMENICKÝ VE ČER se uskuteční ve čtvrtek 26.9. v Arše. Každý je zván. 
 

��� MŠE SV. V PÁTEK 27.9. V PŘEDVEČER SLAVNOSTI SV. VÁCLAVA - bude od 
18h v kostele sv. Petra a Pavla a oslavíme při ní svátek sv. Václava. (28.9. mše nebude!) 



LITURGICK› KALEND¡ÿ a INFORMACE 
 

ZÁŘÍ 2013 

NEDĚLE    8.9. 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 3.t. 

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

Sobota   14.9. Povýšení svatého kříže svátek 

NEDĚLE   15.9. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 4.t. 

Pondělí   16.9. Sv. Ludmily, mučednice památka 

Pátek   20.9. Sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze a druhů mučedníků památka 

Sobota   21.9. Sv. Matouše, apoštola a evangelisty svátek 

NEDĚLE   22.9. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  žaltá ř 1.t. 

Pondělí   23.9. Sv. Pia z Pietrelciny, kněze památka 

Pátek   27.9. Sv. Vincence z Paula, kněze památka 

Sobota   28.9. SV. VÁCLAVA, hl. patrona českého národa slavnost 

NEDĚLE   29.9. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 2.t. 

Pondělí    30.9. Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve památka 

ŘÍJEN 2013 

Úterý     1.10. Sv. Terezie, panny a učitelky církve památka 

Středa    2.10. Památka sv. andělů strážných památka 

Pátek    4.10. Sv. Františka z Assisi památka 

NEDĚLE    6.10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltá ř 3.t. 
 

 

Pohoří na Šumavě 
 

��� SETKÁNÍ RODÁK Ů S PROGRAMEM se uskuteční v sobotu 14.9. odpoledne                            
          POUTNÍ MŠE SV.  – v neděli 15.9. od 9h. Celebruje P. Šimek ze Želiva. Potom  
          následuje program až do podvečera. 
 

��� SVATOHUBERTSKÁ MŠE SV. zde bude v pátek 13.9. od 18h. Celebruje P. Šimák 
 

 

Pohorská Ves 
 

��� POUTNÍ MŠE SV. SOBOTA 28.9. – tentokrát již v kostele sv. Linharta. Začátek 
v 11h. Od 13h pak bude zábavně kulturní program před kostelem 
 

 

Cetviny 
 

��� POUTNÍ MŠE SV.  se uskuteční v neděli 8.9. od 14.30h v kostele.  Odjezd od kaplické 
fary bude ve 13.45h. Zájemci o odvoz ať se přihlásí u P. Pavla 
 



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– ČT 3.10. Archa  
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:  3. a 17.9.+1.10.2013 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:  19. 9. a 3.10.2013 

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 12.9. 

18h  
let.č. 

17h  
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 
NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá - nyní:  
15. a 29.9. a 13.10. 

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

nyní: 
? 

  

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

1x za 14 dní 
mše svatá  
  nyní: 6.10. 

11.15 
Setkání v17/18h  
Pondělí: 16.9.  1. SO v měsíci: mše v 17h  nyní:  5.10. 

 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: 14.9. 

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: 2. NE v září od 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. 
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 – 10.30h  a  16h-17h, Čtvrtek  9 – 10.30h.  Dle možností i jindy. Pondělí je volný den.  
Návštěvu je nejlépe domluvit předem (telefonicky). 

Farní list Kaplicka  vydává Římskokatolická farnost Kaplice pro vnitřní potřebu farností 
v nákladu 150 ks. Adresa, na niž můžete posílat příspěvky do časopisu - výše. NEPRODEJNÉ  

(Náklady na 1 ks asi 15,-Kč.) Toto číslo vyšlo v neděli   8.9.2013. 



 Úmysly apoštolátu 

modlitmodlitmodlitmodlitbybybyby    
 

                           na měsíc září 2013 
 

Úmysl všeobecný:   Aby lidé naší doby, často zahlcení 
hlukem, znovu objevili hodnotu mlčení a ticha a uměli 
naslouchat Božímu hlasu a svým bratřím a sestrám 
 

Úmysl misijní: Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa 
trpí pronásledováním, aby byli svým svědectvím proroky Kristovy lásky. 
 

Úmysl národní:   Aby ti, kdo mají být nositeli kultury a vzdělanosti, sami poznávali 
a chápali, kde je zdroj skutečné moudrosti a poznání.. 
 

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

● Dej, Pane, ať co nejvíce rodičů, kteří nechali pokřtít své dítě, ho také přihlásí na 
náboženství  

 

● Požehnej, Pane, hodiny náboženství, i všem, kdo ho v našich farnostech vyučují 
 

● Naléhavě prosíme o dar míru pro Sýrii a za pomoc všem obětem občanské války  
 

● Požehnej, Pane, Farní den, ať přinese mnoho dobrého pro naše farnosti 
 
 

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

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

 

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

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

 

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

● Pomoz ubytovaným na našich farách v jejich problémech a zbav je všeho zlého 
 

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

● Smiluj se, Pane, nad těmi, kteří propadli alkoholu, drogám, hazardním hrám, ap., a 
také nad uvězněnými, osvoboď všechny z moci zla.  

 

● Posilni či zcela uzdrav naše tělesně i duševně nemocné, potěš všechny osamělé, 
zoufalým dej novou naději a veď k trpícím naše kroky. Zvláště prosíme za …... 

n Odpusť, Pane, hříchy našich zemřelých, smiluj se nad nimi a přijmi je k sobě.  

 



    

Farní prodejna nabízíFarní prodejna nabízíFarní prodejna nabízíFarní prodejna nabízí    tyto dárkové knížečky:tyto dárkové knížečky:tyto dárkové knížečky:tyto dárkové knížečky:    
 

Jejich cena je 99,- K č 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                               

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 


