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ÚNOR 2014
Bratři a sestry!

Tentokrát Vás zdravím prostřednictvím nedokončeného čísla, které mělo
obsahovat údaje o hospodaření v našich farnostech a o životě v nich během minulého
roku. Protože jsem nestihl všechny údaje včas připravit, rozhodl jsem se nyní vydat
zpožděné únorové číslo a za týden číslo březnové, ve kterém již najdete všechny
příslušné tabulky, týkající se přehledu života ve farnostech.
Prožíváme nyní dobu postní – dobu duchovní přípravy na Velikonoce. Na
našich oltářích je většinou umístěno trní, či trnová koruna. Připomínka našich
špatných činů, které Kristu působí bolest. Abychom toto trní lépe poznali, vložil jsem
do tohoto čísla také zpovědní zrcadlo. Další se ještě chystám vytisknout. Projděme si
tyto pomůcky ke zpovědi – v klidu, ne až těsně před zpovědí. Neuchvátejme svátost
smíření! Připravujme se na ní po celou postní dobu. Před Velikonocemi bude opět
příležitost ke zpovědi ve všech farnostech.
V Kaplici i s druhým zpovědníkem.
Využijme to, využijme i půlhodinovou
možnost v Kaplici před mší sv. ve všední
den.
Toto číslo Farního listu nám
předloží také několik inspirací k prožívání
postní doby a také informace o akcích a o
setkáních farních rad, na které bych Vás
také rád pozval. Přeji Vám požehnanou
postní dobu!

P. Pavel

z předloňského setkání farní rady v Kaplici

Přátelé,
postní doba před nás klade několik výzev, které bychom se měli snažit
naplnit. Připomeňme si je:
1. OBNOVIT SVŮJ DUCHOVNÍ ŽIVOT – MODLITBA, ČETBA
- snažme se rozjímat, mluvit s Bohem vlastními slovy, snažme se i v mlčení naslouchat
- čtěme knihy o duchovním životě, navštivme farní knihovnu, či si vyberme
z doporučených knih v kostele
- čtěme Písmo sv. – doporučené úryvky na tento měsíc a pak zvl. z Nového zákona
2. NĚCO SI ODŘÍCI A Z UŠETŘENÉHO PŘISPĚT NA POTŘEBNÉ
- v našich farnostech opět konáme postní sbírku do papírových pokladniček, které si můžeme
vzít v kostele. Výtěžek z této sbírky jde přes Charitu do Indie – na pomoc dívce Joyce,
k zajištění jejího studia
- podobně mohu přispět i na malomocné (v kostelích máme časopis Misionář malomocných),
nebo na péči o umírající – tedy na hospic (v kostelích jsou složenky)
3. ZPYTOVAT SVĚDOMÍ A DOBŘE SE PŘIPRAVIT NA ZPOVĚĎ
- svátost smíření (zpověď) si mohu vykonat kdykoliv v postní době a zvláště když bude
přítomen i další zpovědník. Je dobře vzít si zpovědní zrcadlo, které bude k dispozici u
časopisů v průběhu postní doby.
4. ÚČASTNIT SE POSTNÍCH PROGRAMŮ
- jsou to rozjímání křížové cesty, (viz informace na zadních stranách časopisu), setkání ve
společenství, biblické hodiny
BIBLICKÉ HODINY
Při minulé biblické hodině mě silně oslovila kniha Exodus. Kolik je v ní podnětů i
pro naši současnost. Některé myšlenky můžeme najít v brožurce o této biblické knize, kterou
jsem vydal. Vezměte si ji a pročtěte! Zde jen vzpomenu na jedno téma – totiž Stánek setkání,
který měl Mojžíš pro lid postavit. Jednalo se o jakýsi přenosný chrám ze stanových pláten.
Takový příbytek, který nám připomíná Boží přítomnost, můžeme i my vybudovat:
- ve svém nitru, - v rodině, či společenství, - všude tam kde jsme (Bůh je přece všudypřítomný)
Všechny tyto chrámy mají svůj hluboký vnitřní prostor – velesvatyni, prostor skrytý za
oponou, nejsvětější místo. Je to jakási hlubina, v níž je Bůh zvláště přítomen. Je to hlubina mé
duše, vnitřní prostor rodiny i každého člověka, tajemství, před nímž má mít člověk respekt
i touhu do něj vstoupit. I v přírodě a ve světě kolem nás je takováto hlubina, v níž je Bůh.
Onou oponou je to viditelné, a za ní je sám Bůh. Hledejme ho!
V každém tomto chrámu musí být oltář= ochota k sebeobětování, kadidlo=modlitba,
nádoba na očišťování= touha po očistě duše, stůl na předkladné chleby=ochota druhé obdarovávat, sedmiramenný svícen=oheň Ducha. Budeme-li tento chrám i s jeho vybavením budovat
všude, kde jsme, jistě pak zažijeme setkání s Bohem, jak ho zažil Mojžíš i lid, který vedl.

Je sobotní dopoledne,
1. března 2014. Venku je
zataženo, mlhavo. Při pohledu na
vrchol nejvyšší hory šumavského
předhůří, Libína,
vysokého 1096 m n. m., však vidím světlo, sluneční světlo.
Slunce bojuje s mlhou… Zvítězí? Věřím, že ano!
Na mysl mi přichází jedno nedávné setkání. Stála jsem na náměstí, když k autu,
přede mnou zaparkovanému, přichází rodiče s asi
9letou dcerou, která jde s pomocí berlí. Při pohledu
na ni mi zamrazí – jedna nohavice kalhot je vysoce
ustřižená – to děvče nemá jednu nohu…
Pravděpodobně je po amputaci nohy…pro
úraz?...pro zhoubný nádor?
Všichni usedají do auta, auto se rozjíždí a jede
kousek ode mne. Naše pohledy se setkaly..
Ta malá slečna se na mě krásně usmívá...Zamyšleně
opětuji úsměv a zvedám ruku, abych jí zamávala. Překvapeně se ze zadního sedadla
podívá dopředu na rodiče, zda mávám jí. Rodiče se však dívají dopředu na cestu a
naše setkání nevidí. Zvedne také ruku a mává mi, dokud auto nezmizí z dohledu.
Krátké, ale velmi oslovující setkání…Ta malá slečna jde do života s tak těžkým
onemocněním, a přesto se usmívá..Její úsměv mě probral z mého zamyšlení nad
mými starostmi. Co je v životě důležité a co malicherné?
Na mysl mi přichází setkání Ježíše s Martou a Marii. „Marie si sedla k nohám
Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce.. Ježíš Martě
odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jedno je
třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde.“ Lk 10, 39-42
Stojíme na prahu letošní postní doby. Pán nám dává čas milosti, čas spásy..
.Posadit se k nohám Ježíšovým a zamyslet se nad svým vlastním životem, nad svojí
láskou k Bohu a k člověku…
„Bůh jedná s člověkem také tiše, nenápadně. Člověk až zpětně pochopí svůj život
jako „dialog“ se skrytým, leč trvale přítomným partnerem. Pochopí, že Bůh k němu
sice nemluvil v ohnivém keři či v burácející bouři, nýbrž v „tichém vánku“ – v jeho
vlastních myšlenkách, v setkáních s lidmi, v knihách, ve všedních událostech jeho
života…“ T. Halík, Divadlo pro anděly.
Prosme o dar vidět to, co nás obklopuje, Božíma očima, prosme o moudrost a
statečnost, o sílu k přemáhání zla. Věřme, že zlo nemá a nebude mít poslední slovo…
„„Kde je ve mně to místo, kam tě mohu pozvat, můj Bože?“ ptá se Augustin.
Věřím, že Boží odpověď zní: Je to tvá naděje.
Naděje provází cestu člověka jako onen svatý nepokoj srdce, o němž napsal Augustin:
„Stvořil jsi nás pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě.“
T.Halík, Stromu zbývá naděje
Požehnej, Pane, tuto postní dobu, aby nás obnovila a osvěžila, očistila naši duši.
Milena Voldřichová

Pomůcka ke zpytování svědomí
Zpovědní zrcadlo
Pán Ježíš říká: „Milovat budeš Pána Boha svého z celého srdce!“
1. Mám své srdce zaměřené na Boha a miluji ho nade všechno jako syn miluje otce? Dodržuji
věrně jeho příkazy anebo jsem v zajetí dočasných věcí? Mám vždy správný úmysl při práci?
2. Mám pevnou víru v Boha, který k nám promluvil ve svém Synu? Jsem plně oddán církevní
nauce? Starám se o své náboženské formování nasloucháním Božího slova, účastí na kázání?
Vyhýbám se všemu, co by mohlo škodit mé víře? Vyznávám víru v Boha a v církev směle a
beze strachu? Žiji jako křesťan ve svém soukromém i veřejném životě?
3. Modlívám se pravidelně (např. ráno a večer)? Byla moje modlitba opravdovým rozhovorem s
Bohem, anebo jen prázdným vnějším zvykem? Uměl jsem obětovat Bohu své práce, radosti i
žalosti? Přicházel jsem k Bohu s důvěrou ve všech pokušeních života?
4. Mám v úctě a lásce Boží jméno, anebo jsem urazil Pána Boha klením, falešnou přísahou či
tím, že jsem bral Boží jméno nadarmo? Byl jsem uctivý vůči Božím přátelům, Panně Marii a
svatým?
5. Světil jsem neděli a církevní svátky tím, že jsem se zúčastnil na liturgických shromážděních především na mši sv. - aktivně, pozorně a zbožně? Dodržel jsem příkaz o roční zpovědi a
velikonočním přijímání?
6. Mám snad jiné „bohy“ či věci, kterým důvěřuji víc než svému jedinému Bohu a víc mne
zajímají než on sám? Jaký je můj vztah k penězům, k majetku, pověrám, magii, spiritismu atd.?
Pán Ježíš říká: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás!“
1. Miluji svého bližního opravdově anebo využívám svých bratří a sester tím, že skrze ně chci
dosáhnout svých vlastních zájmů? Dělám pro své bližní to, co sám od nich vyžaduji? Nemám
na lidi dvojí měřítko - u jedněch vše omlouvám, druhé za všechno viním? Nepohoršuji lidi
kolem sebe svými skutky či slovy?
2. Přičiňuji se ve své vlastní rodině trpělivostí a opravdovou láskou o dobro pro všechny a
dělám radost všem bez rozdílu?
A. Pro děti: Poslouchám své rodiče? Mám je v úctě a mám je rád? Pomáhám jim v duchovních
i hmotných záležitostech?
B. Pro dospělé: Starám se o křesťanskou výchovu svých dětí? Dávám jim dobrý příklad? Umím
si udržet autoritu pro jejich dobro?
C. Pro manžele: Byl jsem vždy věrný jak v citech, tak i ve svém počínání? Nebyly chvíle, kdy
jsem způsobil nespokojenost či hádku?
3. Umím rozdávat ze svého těm, kteří jsou chudší než já? Pokud to na mně závisí: chráním
utlačované a pomáhám ponižovaným? Anebo přistupuji k lidem chladně a tvrdě, hlavně k těm,
které pokládám za „nižší“ než jsem já, k chudým, slabým, starým a opuštěným?
4. Jsem si vědom poslání, které jsem dostal při křtu a biřmování? Spolupracuji na apoštolátě,
zúčastňuji se charitativních akcí církve?
Mám živý zájem o život a práci farnosti? Spolupracuji aktivně v kostele; pomáhám, aby naše
liturgie byla společnou akcí všech? Přispívám na potřeby farnosti, celé církve i na veřejné

dobré účely? Modlím se za celou farnost, za církev, za spásu dnešního světa? Hájím jednotu
ve farnosti a v celé církvi, vytvářím klid a spravedlnost mezi všemi lidmi, s kterými se stýkám?
5. Záleží mi na rozvoji a prospěchu lidské společnosti, ve které žiji, anebo žiji sám pro sebe,
pro své osobní a rodinné zájmy? Zúčastňuji se, pokud mohu, na všech akcích, které podporují
spravedlnost, veřejnou mravnost, svornost a skutky milosrdenství k lidem? Plním občanské
povinnosti? Platím povinné daně?
6. Jsem ve svém povolání či zaměstnání spravedlivý, pracovitý a čestný? Usiluji svou službou
přispívat k dobru společnosti? Jsem spravedlivý ke svým podřízeným? Dodržel jsem své sliby
a to, na čem jsem se dohodl s ostatními?
7. Poslouchal jsem zákonnou autoritu a projevoval jsem těmto lidem úctu za jejich práci pro
veřejnost?
8. Pokud mám nějakou veřejnou funkci či vykonávám nějakou moc - používám to k svému
vlastnímu obohacování anebo jednám v duchu křesťanské služby pro dobro jiných?
9. Jednal jsem vždy a ve všem podle pravdy, byl jsem k druhým pravdivý, pravdomluvný,
čestný a přímý? Anebo jsem jiným způsobil zlo podvodem, osočováním, pomluvou, opovážlivým posuzováním či porušováním svěřeného tajemství? Mohli se jiní na mne spolehnout?
10. Nenarušil jsem život, zdraví, dobrou pověst a čest bližního? Neudělal jsem lidem,
zaměstnavateli či celé veřejnosti záměrně nějakou škodu? Setrvával jsem k hněvu vůči jiným?
Vzdaloval jsem se od svých bližních hádkou, nepřátelstvím, urážkami či hněvem? Zanedbal
jsem vědomě - pro své sobectví - pomoc potřebnému člověku?
11. Kradl jsem? Toužil jsem nespravedlivě po majetku svých bližních? Poškodil jsem majetek
bližního? Vrátil jsem cizí věc a napravil jsem škodu, kterou jsem druhým způsobil?
12. Byl jsem ochotný z lásky ke Kristu a jako křesťan odpustit bližním, pokud mne urazili,
ponížili, pomluvili? Anebo jsem v sobě choval nenávist k některým lidem a toužil po pomstě?
Pán Ježíš říká: „Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš otec!“
1. Jaká je základní snaha mého života? Oživuji v sobě naději na věčný život? Posiloval jsem
svůj duchovní život modlitbou, čtením Písma, meditací, přijímáním svátostí a sebeovládáním?
Krotil jsem své špatné náklonnosti a vášně? Přemáhal jsem závist? Ovládal jsem se v jídle a
pití? Byl jsem pyšný? Vyvyšoval jsem se před Bohem nad ostatními? Pohrdal jsem jimi a
myslel jsem si, že jsem lepší? Vnucoval jsem jiným svou vlastní vůli a nedbal jsem na jejich
svobodu a práva?
2. Jak jsem využíval času, své síly a darů, které jsem dostal od Boha jako „talenty“ Kristovy
radostné zvěsti? Využívám svých schopností (Božích darů) k službě druhým a tím i k vlastnímu
zdokonalení? Nebyl jsem nedbalý a líný?
3. Trpělivě jsem snášel bolesti a protivenství života? Jak jsem se prakticky ovládal, abych „na
svém těle doplňoval to, co ještě chybí Kristovu utrpení“? Dodržel jsem příkaz postu a
zdrženlivosti v jídle?
4. Zachoval jsem v čistotě své tělo? Uvědomoval jsem si, že je chrámem Ducha svatého a
určené ke vzkříšení a Boží slávě? Ovládal jsem své smysly a vyhýbal jsem se nevhodným
myšlenkám, žádostem, nemravným řečem a skutkům? Četl jsem s oblibou něco nemravného,
hovořil jsem o tom? Díval jsem se na to, co je v rozporu s křesťanskou i lidskou důstojností?
Dodržoval jsem morální zákon v manželství?
5. Jednal jsem proti vlastnímu svědomí ze strachu nebo z přetvářky před druhými?
6. Pokoušel jsem se svůj život sladit s opravdovou svobodou Božích dětí? Žil jsem iniciativně a
v inspiraci Ducha svatého? Nejsem otrokem nějakých zvykových vášní?
Pane Ježíši, Synu Boha živého, Buď milostiv mně hříšnému.

INFORMACE
Pro všechny farnosti
BIBLICKÉ HODINY v našich farnostech mají nyní na programu probírání
jednotlivých biblických knih po sobě. V měsíci březnu budeme probírat 3. knihu
Mojžíšovu-Leviticus. Předem si můžete přečíst zvl. kapitoly 1-3, 16, 23 a 25.
CESTA SEDMIBOLESTNÉ P.MARIE z Rychnova na Svatý Kámen se bude
konat v neděli 23.3. od 14.30h. Sraz u kostela v Rychnově. Odjezd z Kaplice ve
14.15h od fary.
EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA na které budeme probírat zmíněnou
3.knihu Mojžíšovu (Leviticus), bude v březnu v evangelickém kostele Archa v
Kaplici (Pohorská ul.) ve čtvrtek až 27.3. od 19h
MINISTRANTSKÝ TURNAJ VE FLORBALU se uskuteční v Českých
Budějovi-cích 21.- 22.3. Zájemci, kteří by reprezentovali naše farnosti, ať se přihlásí
u P. Pavla.
ČAS – ZMĚNA ZE ZIMNÍHO NA LETNÍ nastane v noci ze soboty 29. na
30.3. Hodiny si posuneme o 1h DOPŘEDU
CETVINY-ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v neděli 30.3.
od 15h . Sraz u kostela. Odjezd z Kaplice ve 14.15
POUTNÍ ZÁJEZD DO TAIZÉ ve Francii (ekumenické místo setkávání
mládeže) bude konat P. Pavel od 13. do 24.7. Navštívíme také poutní místo La
Saletta, Avignon, chvíli pobudeme u moře a pak přes Milán zpět. Můžete se přidat.
POZOR ZMĚNA !!! -FARNÍ DOVOLENÁ se bude konat od 10. do 16.
srpna v západních Čechách. Navštívíme Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Cheb,
Bečov nad Teplou (relikviář sv. Maura), klášter Teplá, Nový Dvůr, německý
Waldsasen. Přihlásit se můžete u P. Pavla (tf.732 872 662)

Kaplice
ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v neděli od 17.30 a v úterý
od 17h v kostele. Od letního času se začátek posune na 18. hodinu.
NA SVÁTEK SV. JOSEFA 19.3.- STŘEDA bude mše sv.v 17.30h . Pak
bude na faře setkání při němž bude promítnuta 4. část filmu JEŽÍŠ
NAZARETSKÝ.
PÁSMO HUDBY A POEZIE se uskuteční ve středu 26.3. od 17.30
FARNÍ RADA se sejde ve středu 26.3. od 18.30. Prosím všechny členy, aby
naplnili svou povinnost a přišli. Ostatní - kdo mají zájem - jsou zváni.
DĚTSKÁ MŠE SV. bude v neděli 6.4. od 9.30h
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žaltář 2.t.

Středa

19.3.

Sv. Josefa

slavnost

NEDĚLE
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žaltář 3.t.

Úterý

25.3.

Zvěstování Páně

slavnost

NEDĚLE

30.3.
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žaltář 4.t.

Malonty
FARNÍ RADA se sejde ve úterý 18.3. od 18h u Otů. Všichni zájemci jsou
zváni.
ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat každé úterý v postě od 17h
v kostele.

Rychnov nad Malší
FARNÍ RADA se sejde v pondělí 24.3. od 17h. Všichni zájemci jsou zváni.

Omlenice
ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat každý čtvrtek od 17h
v kostele. Od dubna pak v 18h.
VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční ve čtvrtek 20.3. od
17.45h.

Blansko
ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v postní době v neděli půl
hodiny před začátkem mše sv. (tedy v 16.30 a po změně času v 17.30)
VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční ve čtvrtek 3.4. od 18h na
faře.

Rychnov
VEŘEJNÁ SCHŮZKA FARNÍ RADY se uskuteční v pondělí 24.3. od 17h.
CESTA 7 BOLESTÍ P. MARIE na cestě z Rychnova na Svatý Kámen se
bude konat v neděli 23.3. od 14.30. Sraz bude u kostela.

PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM
KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde
18 h letní čas
17.00 zimní čas
Úterý
modlitba
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 27.3. Archa
Čtvrtek
mše svatá
8 h (v adventní době již v 7h )
kostel
mše svatá, pak adorace
18 h letní čas
17.30 zimní čas
kostel
Pátek
setkání mladých
19.15 fara Mše sv. v Domově pro seniory 15h
16.30h odjezd na Svatý Kámen na mši sv. v 17h
Sobota
1. sobota v měsíci

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
mše svatá 8 h
Setkání na faře: nyní u Otů
NEDĚLE
17h
Út 1x za 14 dní,nyní: 18.3. a 1.4. - až v 17.45
/ boh.slova v kostele
OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
mše svatá 8 h
Setkání na faře: Čt 1-2x za měsíc, 18h 17h
NEDĚLE
/ boh.slova v kostele
nyní: 20.3.
l.čas z.čas
BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
mše svatá 18h
Setkání na faře: Čtvrtek
18h
17h
17h
NEDĚLE
v kostele
nepravidelně, nyní ?
let. čas zim.čas
let.č.
zim.č.
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
NEDĚLE
mše svatá - nyní:
Setkání ve společenství-1x měsíčně nyní:
11.15
1x za 14 dní 23.3. a 6.4.
- v sakristii kostela,
?
RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen
poutní kostel P. Marie Sněžné:
Setkání v17/18h
NEDĚLE mše svatá
11.15
1x za 14 dní nyní: 16.a 30.3.
Pondělí: ?
1. SO v měsíci: mše v 17h nyní: 5.4.
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
SOBOTA
Setkání na faře: Sobota
18h
17h
19h-l.čas
mše svatá:
mimo 1. sobotu
18h-z.čas
let.čas zim.čas 1x za měsíc, nyní: 15.3.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
Setkání dětí (1 x za 14 dní) venku nebo
NEDĚLE
mše sv.
Sobota
v 15h
v klubovně na Obecním úřadě:
10.30h
- 1. v měsíci
nyní: 6.4.
CETVINY: kostel Narození P.Marie

POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ: P. Marie Dobré rady

Něm.-česká pouť: 2. SO v srpnu- 14h - Pondělí velikonoční: 15h mše sv. /ost. nepravidelně
Česká pouť: 2. NE v září od 14.30h
- 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 tento kus asi 6,-Kč.) Toto číslo vyšlo v neděli 16.3.2014.

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc únor 2014
Úmysl všeobecný: Aby církev a společnost uznávaly
moudrost a zkušenost starších lidí.
Úmysl misijní: Za kněze, zasvěcené osoby a laiky, aby plně
pracovali na díle evangelizace.
Úmysl národní: Aby dobrotivý Bůh připravil srdce lidí,
kteří nepoznali jeho lásku, k přijetí radostného poselství Kristova evangelia.
Úmysly farní: Pomoz nám, Pane, prožít dobu postní v soustředění se na duchovní
věci a udělat si čas na rozjímání o Tvém slově, křížové cestě a na duchovní četbu
● Požehnej také veřejné schůzky farních rad, které budeme konat v měsíci březnu, ať
přinesou mnoho dobrých podnětů pro budoucnost našich farností
● Veď, prosíme, naše katechumeny Veroniku a Andreu v jejich přípravě na křest, i ty
kteří se o připravují na první svaté přijímání u Tvého stolu
● Pomoz nám, Pane, založit společenství rodin, ministrantské společenství a obnovit
společenství mladých
● Prosíme za pomoc pro usmíření mezi znepřátelenými lidmi i skupinami
● Požehnej, Pane, naší práci s dětmi ať přinese dobrý užitek, prosíme za dary Ducha
svatého pro naše katechetky Štěpánku a Jiřinku a pastorační asistentku Kristýnu
● Prosíme o nová kněžská i řeholní povolání, i za povolání k různým službám ve
farnosti; povolej, Pane, nové ministranty a dej své požehnání akolytům Pavlovi,
Jiřímu a Jakubovi, varhaníkům, kostelníkům a všem, kdo ve farnostech slouží
● Žehnej, Pane, všem kněžím ať naleznou ve své službě církvi radost a pomoz jim
zvládat jejich pastýřské poslání, aby ty, kteří jsou jim svěřeni, dovedli blíž k Tobě.
● Prosíme o vanutí Ducha pokoje pro místa, kde se bojuje nebo je napětí. Zvláště
prosíme za Sýrii, Izrael, Irák, Afganistan, Afriku a také za Ukrajinu.
● Prosíme za dívku Joyce z Indie, jíž jsme si vzali do adopce na dálku. Žehnej jí, i
celé rodině, buď jí oporou a pomoz jí vystudovat, najít si dobrou práci.
● Požehnej činnosti Kaplické Charity a všem, o které se Charita stará.
● Prosíme za ubytované na našich farách, pomoz jim v jejich problémech
● Smiluj se, Pane, nad těmi, kteří propadli alkoholu, drogám, hazardním hrám, ap.,
a také nad uvězněnými, osvoboď všechny z moci zla.
● Posilni či zcela uzdrav naše tělesně i duševně nemocné, potěš všechny osamělé,
zoufalým dej novou naději a veď k trpícím naše kroky. Zvláště prosíme za …...
nOdpusť, Pane, hříchy našich zemřelých, smiluj se nad nimi a přijmi je do své slávy.


Zveme Vás na společnou farní dovolenou
10. – 16.
16.8.2014
.2014 u Chebu

fontána v K. Varech
farní penzion Dolní Žandov
Bratři a sestry,
nabízíme Vám možnost společné farní dovolené ve farním penzionu v Dolním Žandově u
Chebu. Pojedou všechny generace – od dětí po nejstarší. Kromě pobytu, koupání a vycházek
do okolí, budeme jezdit také na výlety, konat táboráky, zúčastníme se koncertu, a je
pamatováno také na duchovní program (mše sv.)
Ubytování bude stát 250-350 Kč za noc (tedy 1500-2100,- Kč), příspěvek na benzín 500,-Kč
Stravovat se můžeme buď vařením v penzionu, nebo na výletech v restauracích.
Počítejte také se vstupným na hradech, či na koncertě. Celkové výdaje budou tak činit
kol. 3.500 Kč. Pro děti můžete počítat s ½ slevou.

TIPY NA VÝLETY: (dobrovolné)

hrad Loket

Cheb
Mariánské Lázně-fontána

Chlum sv. Maří
klášter Teplá
klášter
Waldsassen

hrad Bečov a relikviář
sv. Maura

