
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Přátelé! 

Dostáváte do rukou nové číslo našeho Farního listu. Obsahuje 

především tabulky s přehledem hospodaření a činnosti v našich farnostech. 

Bylo by dobře si tento přehled prostudovat a zamyslet se, co ve farnostech 

zlepšit. V tomto měsíci se budou konat veřejné schůzky našich farních rad. 

Budu rád, když na ně přijdete a přispějete k jednání svými postřehy. Prosím 

také řádné členy našich farních rad aby přišli. Poradíme se jak dál. Datumy 

setkání jsou v informační části časopisu. 

Nejsou zde však jen tabulky, naleznete zde i duchovní texty. 

Prorozjímejte si je.  

Obrázek, který máme na titulní stránce odkazuje na nápady, jak slavit 

Velikonoce v rodinách. Píše se o tom na internetu – na blogu: 

http://fabaj.blog.cz/1104/oslava-

velikonoc-u-nas-doma.  

Jeden nápad – umývání nohou v rodině 

zachycuje obrázek. Vyjadřuje se tak 

ochota k obětavé službě bližním. 

Přeji Vám hluboce duchovní 

prožití zbytku postní doby a pak radost 

z nového života o Velikonocích. 

 

                               P. Pavel                                
 

 

 

Měsíčník těchto farností  

římskokatolické církve: 

Kaplice Malonty 

Omlenice Blansko 

Dolní 

Dvořiště 

Rychnov  

nad Malší 

Rožmitál  

na Šumavě 

Pohorská 

Ves 

Cetviny 
Pohoří 

na Šumavě 

 BŘEZEN 2015 
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P. Josef Jílek, mučedník 

rodák z Výhně u Kaplice 

náš vzor a patron 
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Bratři a sestry! 

Doba přípravy na velikonoce by měla být zaměřena na 4 body:   

- obnovu duchovního života (modlitba, duchovní četba) 

- odřeknutí si něčeho a přispění na potřebné-postní pokladnička, stále sbíráme na dívku Joyce  

  z Indie. Každý rok je potřeba 6 tis. Kč. Zapojujeme se přes Arcidiecézní charitu Praha 

- příprava na zpověď – promýšlení stavu svého života, využijte, prosím kancionál, kde je    

  zpovědní zrcadlo, nebo knížečky z farní knihovny, či materiály, které jsem dříve vydal 

- účastnit se křížové cesty a dalších postních akcí, půjčit si můžeme rozjímání křížové cesty 

v knihovně (nyní i na stolečku v kostele) a rozjímání si udělat individuálně. 
 

Zamyslet bychom se také měli nad poselství postních nedělí a nad tím, jak je převést do života: 
 

Popeleční středa JSME PRACH, KTERÝ PÁN POUŽÍVÁ PRO NOVÉ STVOŘENÍ 
 

Vědomí vlastních chyb a neúspěchů, nemocí a slabostí i hříchů, nemusí být destruktivním 

momentem v mém životě, pokud to vše spojím s Ježíšovou láskou. Prach a odpad mého života 

může být přetvořen. Tak jako z mezihvězdného prachu, který vznikl výbuchem hvězdy, se 

formují planety, a na nich – tedy přesněji na té naší – Zemi se z něho formují nové formy bytí 

i život, tak i ze všech mých slabostí odpadků Bůh může zformovat nový život. Je pouze třeba 

aby tak, jak to činíme při liturgii, jsme tento prach spojili s vodou. Tedy s tím co voda 

symbolizuje: s pravým Životem a Láskou, Ta posvětí vše co v nás bylo znesvěceno a oživí, co 

podlehlo zkáze. Přiznejme si tedy všechny chyby a vložme je do rukou Božích. Do nich se 

odevzdejme modlitbou v srdci především i my sami a prosme aby nás Bůh zase nově formoval 

(tak jako hrnčíř hlínu) v nové stvoření, v nového člověka: poctivého, odpovědného, 

láskyplného a něžného, žijícího z Něho, aktivně vytvářejícího dobro a pomáhajícího bližním. 
 

1. neděle postní ODEJDĚME NA POUŠŤ-NAUČME SE VÍCE ODEVZDÁVAT PÁNU 
 

Poušť je místo klidu na vztah s Pánem. Ale je také symbolem našeho života – vyprahlého jako 

poušť. To kvůli stresu a obrovském tempu života, kterému nestačíme. I my si po práci chceme 

leccos dokazovat – jak jsme dobří a lepší než ti a ti… Honíme se za výsledky své činnosti a za 

úspěchy, kterým přinášíme velké oběti, ale bez radosti ze života. Snažíme se o maximální 

výkon, ale za cenu, že už nejsme schopni se radovat z toho, na co jsme si vydělali. Je třeba 

zastavit, či zmírnit. Vyprahlost a ohrožení divokými zvířaty zobrazuje i naše prohry a nesnáze 

Ilustrací je Jan Amos Komenský: je pronásledován pro svou víru, ztrácí majetek. Pak dokonce 

i manželku a obě děti. Útechou je mu bible a modlitba, hovory s přáteli- Sepisuje knihu 

„Labyrint světa a ráj srdce“ v níž jako poutník obchází světem a vídí vše zlé-přetvářku, zrady, 

hádky v rodinách, korupci, nepřátelství a válku mezi křesťany. Celý svět mu připadá jako 

labyrint. A tak se obrací do srdce a ke Kristu, tam nachází ráj, pokoj a mír. Sestupme do nitra! 
 

2. neděle postní  OHEŇ BOŽÍ LÁSKY PROMĚŇUJE 
 

V evangeliu této neděle slyšíme o tom, jak se Ježíš učedníkům před jejich zraky proměnil a 

zjevil jim svou slávu. Četl jsem příběh o partě studentů – výtvarníků, kteří si chtěli z jednoho 

svého kamaráda „vystřelit“. Ten zrovna pracoval na sošce anděla pro kapli na Vysočině. 

 

 



Ubytování: 2-3 noci u moře v campu (ve stanu, či v autě)  

obzvláště se mu povedla. Snad ze závisti mu jeho sochu potřeli vším možným – krémem na 

boty, zbytky barev apod. K překvapení všech ale socha po vypálení získala neuvěřitelnou 

nebeskou ohromující podobu, která mnoho srazila na kolena. 

Podobně působí oheň Boží lásky v nás – i když nás někdo (či život) nahází jakoukoliv špínu, i 

když nám mnozí hází klacky pod nohy, i když si svůj život zkazíme sami – pokud se ponoříme 

do ohně Boží lásky (skrze Písmo, adoraci, modlitbu) a zakusíme ji, pak v jejím žáru se vše 

špatné rozplyne a my objevíme nový jak a energii pro svůj život. 
 

A NA ZÁVĚR NĚKOLIK MYŠLENEK PAPEŽE FRANTIŠKA: 

Křesťan nemůže jít cestou kompromisu. Pokud se nenechá pohladit Božím 

milosrdenstvím a nemiluje bližního, jako to činí svatí, stává se z něj pokrytec, 

který nekoná dobro, nýbrž rozptyluje a boří. Tak mluvil papež František v homilii 

při ranní eucharistii 12.3. v kapli Domu sv. Marty. 

Nejprve proroci, potom svatí. Bůh s nimi v čase tvořil dějiny svého vztahu s 

lidmi. Kromě výjimečnosti těchto vyvolených, jejich učení a jejich skutků, jsou 

však dějiny spásy brzděny a dlážděny mnoha pokrytectvími a nevěrnostmi. Papež František 

svojí reflexí odkázal k širokému horizontu, počínaje Ábelem až po naše dny. Hlas Jeremiáše, 

který podává dnešní čtení (Jer 7,23-28), je hlasem Boha, který hořce konstatuje, že vyvolený 

lid, ač obdařen mnohým dobrodiním, neslyší. „Bůh daroval všechno – podotkl František – ale 

dostalo se mu v odpověď pouze špatnosti. Věrnost vymizela – citoval proroka - nejste lidem 

věrným.“ 

„Takové jsou dějiny Boží. Zdá se jako by tady Bůh plakal. Tolik jsem tě miloval, tolik jsem ti 

dal a ty... Všechno proti mně. Také Ježíš s pláčem hleděl na Jeruzalém, protože Jeho srdce 

obsahovalo celé tyto dějiny, z nichž vymizela věrnost. Konáme svoji vůli a životem jdeme po 

cestě zatvrzelosti. Srdce se zatvrzuje, petrifikuje, a Boží Slovo nemůže vstoupit. Lid se 

vzdaluje. I náš osobní příběh se může takovým stát. Můžeme si tedy v tento postní den 

položit otázku: Naslouchám Pánovu hlasu anebo si dělám, co chci a co se mi zlíbí?“ 

„Také dnešní evangelium (Lk 11,14-23) podává příklad zatvrzelého srdce, hluchého k Božímu 

hlasu – řekl dále papež. Ježíš uzdravuje posedlého a na oplátku je obviněn: »Vyháníš démony 

s pomocí vládce zlých duchů! Jsi démonský čaroděj«. Je to typická výtka učitelů Zákona, kteří 

si myslí, že život se řídí zákony, které stanovují oni“ – dodal papež. 

„Docházelo k tomu také v dějinách církve! Pomysleme na ubohou Johanku z Arku. Dnes je 

svatá! Takovíto učitelé ji upálili za živa, protože ji prohlásili za heretičku, obvinili ji z 

hereze... A byli to tito učitelé, kteří znali bezpečnou nauku, farizeové vzdálení Boží lásce. 

Blíže k nám je pak blahoslavený Rosmini. Všechny jeho knihy byly na indexu. Nesměly se 

číst, jejich čtení bylo hříchem. Dnes je blahoslavený. V Božích dějinách posílal Pán svému 

lidu proroky, aby mu řekl, že jej miluje. Církvi posílá Pán světce. Oni posunují život církve 

vpřed, světci. Nikoli mocní, nikoli pokrytci, nýbrž světci.“ 

„Světci – pokračoval František - jsou ti, kdo nemají strach nechat se pohladit Božím 

milosrdenstvím. Proto svatí – muži i ženy – rozumějí tolika ubohostem, lidské bídě a zblízka 

lid doprovázejí. Nepohrdají lidem.“ 

 

 

 

 

 

 

„Ježíš říká: »Kdo není se mnou, je proti mně«. Neexistuje žádná cesta kompromisu, 

trochu sem a potom trochu tam. Buď jsi na cestě lásky anebo jsi na cestě pokrytectví. 

Buď přijímáš lásku Božího milosrdenství anebo si děláš, co chceš, podle svého srdce, 

které se na této cestě zatvrzuje stále více. Kdo není se mnou, je proti mně. Neexistuje 

žádná třetí cesta kompromisu. Buď jsi svatý anebo jdeš jinou cestou. Kdo neshromažďuje 

se mnou, rozptyluje, ba ještě hůře: boří a ničí. Je zhoubcem. Je zkažený a působí zkázu.“ 



 

 

 
        

  „Pojďte další,“ zavolala sestřička 

do čekárny. 

    Do přípravny vstoupila mladá maminka 

s 8 měsíčním Honzíkem v náručí. Zula si 

boty a jen v ponožkách vstoupila na koberec 

ordinace. Po malé chvíli se v ordinaci objevila i její dcerka, ani ne tříletá Lucinka. Ta 

si také v přípravně zula botičky, ale na nožičky si vzala pantofle. Samozřejmě, že si 

vybrala ty největší, a tak se pomalu šourala po koberci ordinace k mamince. V ruce 

však nesla ještě další pantofle. Pro maminku.  

Sklonila se k mamince a pečlivě položila na koberec před její nohy jeden pantofel 

vedle druhého. Maminka s Honzíkem v náručí lehce vklouzla do takto připravených 

pantoflí. Pohladila Lucinku po vláskách a usmála se.  
 

         Tváří v tvář této hezké situaci se mi vybavila Ježíšova slova:  

    „Jsem mezi vámi jako ten, který slouží…“ 

   Zanedlouho, na Zelený čtvrtek, budeme 

naslouchat slovům z Janova evangelia:   

Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, 

že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto 

světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří 

byli ve světe, projevil jim lásku až do 

krajnosti.  Bylo to při večeři…Odložil svrchní 

šaty a uvázal si kolem pasu lněnou zástěru. 

Potom nalil vodu do umyvadla a začal 

učedníkům umývat nohy a utírat jim je 

lněnou zástěrou, kterou měl uvázanou kolem pasu… 

    „Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy 

umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.“   Jan 13, 1-15 
 

     My sami jsme součástí tohoto velikonočního příběhu. Pokračuje v nás, nakolik 

jsme schopni se otevřít tajemství Velikonoc, nakolik jsme schopni vložit svůj život do 

Božích rukou.  

      Carl Gustav Jung doporučoval svým klientům, kteří hledali smysl svých snů  nebo 

i svých problémů bdělého života, metodu „amplifikace“ – vzít to, čemu chci 

porozumět, jako fragment, jako kamének, který vložím do kontextu nějakého 

„velkého vyprávění“ – a právě z tohoto kontextu se mi nakonec zjeví smysl toho, 

čemu jsem nemohl přijít na kloub. 

    Vezměme tedy „kaménky“ svého života a vejděme do příběhu Svatého týdne. 

Právě znovu začíná…                                            

                                                                                     Milena Voldřichová, Prachatice 
 



Jan Zahradníček:   Velký pátek v městě   - část 
 
 

Ó město, jež zvoníš jak mince do naší žádostivosti, 
zub hladu k tvým útrobám přiložen hryza 
a darmo by dýmaly jatky tvé krví a droby a masem, 
darmo by dýmaly pekárny tvoje 
a tržnice čpěly se zvěří štvanou a postřílenou, 
té hojnosti nebýt, z níž chudý chudému dává, 
těch zástupů nebýt tvých hladových, unavených 
a čekajících už jenom na zázrak nasycení 
rybami dvěma a patero chleby, dětí tvých nebýt   
radujících se pod střechami hořícími už téměř, 
koní tvých nebýt táhnoucích náklad svůj z včerejška k zítřku 
tiše a bez protestu jak slunce, ó slepců tvých nebýt, 
již mezi miliony tvých zdvižených víček, 
svá víčka spuštěná navždy, za stěnou lomozu tvého 
až k brlohům špíny zpěv vzkříšení blížit se slyší, 
tak jistí, že nespatří nikdy své ruce a v kalužích dlažby 
neznámou tvář, že opona tmy jejich praskne až teprv v jas nahého Krista. 
 

Ó město, jež zvoníš jak mince do naší žádostivosti,  

nedbajíc téměř, že v stěnách tvých nevinný trpí,  

že měšce boháči stáhnou a šňůra se vřezává do hrdla dětí. 
Neznajíc hodiny pospícháš od Vánoc k Velikonocům,  

od jesliček k Neděli palem a úzkostem Getsemane. 
 

Pro jeho zápas dost místa i v parcích a zahradách tvojich, 
pro křížovou cestu tvé třídy dost dlouhé, tvůj kámen dost tvrdý 
pro upadnutí, ó Kriste, jenž v pohledech slepců 
už stoupáš nad křestními vodami oceánů, jenž denně,  
dárce dechu a chleba, co bezbranná žertva se chvěješ   
pod prsty kněze, jenž na pospas zubům se kladeš 
nad výheň srdcí čistých i brutálně šlehajících... 
 

Ó město, jež zvoníš jak mince do naší žádostivosti,  

tak znenadání, jak ulice v ulici přejde,  

dnes dálka vzkříšených polí se prostřela pod okny tvými,  

věž babylonská lomozu tvého se zřítila náhle, dozněl třesk rozhořčení a ticho 

se modlilo s tichem za bystřinu života dmoucí se k zornicím našim. 
Snad podoben slepcům tvým nevida viděl jsem přece,  

snad blesky všech kostí se vznítily v temnotách těla,  

že jako západ a východ jsem vzdáleny od sebe spatřil ruce dvě probodené,  

a vrtkavé zástupy tvoje po křižovatkách, mostech a parcích, kde zpívali kosi,  

zvonivě rozproudily se vstříc náručí této, jíž uniknout nebylo možno,  

jak nelze uniknuti smrti, jak nelze uniknout lásce.  
 



 

 

 
 

co se nám podařilo:   

- zachovat konání velikonoční večeře na faře  

- udržet putování na Dobrou Vodu (každý měsíc) 

- zorganizovat poutní slavnost s vycházkou ke  

kapličce, malým koncertem a pásmem hudby  

a poezií v kostele                                                    velikonoční večeře  byla v Kaplici 

- udržovat pěknou výzdobu a úklid v kostele               

zvl. díky kostelnici Hance Petrouškové 

- hudební doprovod mší sv. je obohacen 

o zpěvy mladých 

- pokračovalo se v restaurování bočního oltáře  

sv. Linharta 
 

co se nepodařilo:  

- pokračovat ve scházení se ve společenství  

(mohlo by se jezdit na společenství do Kaplice,  

ale zatím se nezdá, že by byl zájem)                          vycházka ke kapličce o pouti 

- pořádat táboráky a jiná setkání pro děti 

- zvýšit počet účastníků nedělních bohoslužeb              

- zkulturnit bydlení pro ubytované na faře                     
 

výhled – budeme se snažit 

- usilovat o to co se nepodařilo 

- uspořádat varhanní koncert a prohlídku kostela 

- pořádat program v domě s pečov. službou 
                                                                                                 pásmo hudby a poezie o pouti  
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ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
počet lidí 
v kostele 

1997 4 - - - - - 16 

1998 3 1 3 2 - - 20 

1999 1  1 -   15 

2000   3 1   14 

2001 - - 2    14 

2002 1      14 

2003   1    12 

2004       12 

2005   1    15 

2006   3    17 

2007    2   15 

2008   1    15 

2009   3    10 

2010   3    8 

2011 2  1    8 

2012 5 1     8 

2013  1     8 

2014 1      8 



BLANSKO hospodaření rok: 2011 2012 2013 údaje v tisících Kč 2014 

zůstatek k 1.1. 0,5 9,5 28,2  15,6 

PŔÍJMY 

Sbírky     

zůstávající: 

12,8 

10,5 

12,4 

11,2 

13,4 

11,8 
 

10,5 

9,5 

 dary, 11-na ubytované; 13-na varh. 5,5  5,0   

Příspěvky na opravy: Ministerstvo 

biskupství  

kraj 

91,0 

15,0 

 

70,0 

 

 

100,0 

 

10,0 

 

80,0 

 

 

nájemné 0,0 1,7    

půjčka přijatá, 09-Rož     6,0 

splátky půjček 09-Mal  17,5 14,0   

PŘÍJEM CELKEM 124,3 101,6 142,4  96,5 

VÝDAJE 

bohoslužebné      

opravy- kostela   0,7 140,9  101,2 

- restaur.boč.oltáře 101,2 77,8 111,2  88,9 

- oprava varhan   17,0 oprava el.instalace 4,5 

- malování+opravy střechy   12,7 oprava střechy 7,8 

- fary  1,8 0,2   

- občerstvení pro brigádníky  0,9 0,2   

daně  (z nemov.) 1,1 1,1 1,1  1,1 

elektřina kostel 4,8 3,2 2,2  2,3 

fara: elektřina+voda+topení 43,7 77,7 75,8 el:20,1 top:16,6,vo: 5,1  42,3 

úhrada za praní a sprch. do Kaplice   11,0  12,0 

úhrada ubytovaných (odečíst) -44,0 -114,5 -120,0  -67,0 

přeplatek za el. na faře (odečíst)  -56,4    

servis zabezpeč. zařízení  2,1 1,9   

pojistné 3,3 3,3 6,7   

nádobí, oprava služ. auta 0,6 2,3 1,0   

barvy, vis. zámek 0,9 0,6  plány fary 5,7 

poplatky bance     0,5 

nájem za hrob     0,8 

vyčištění septiku  1,9    

občerstvení 0,3  0,3   

ostatní výdaje  0,2   0,3 

úhrada společné režie do Kaplice 0,0 18,0 15,0  5,0 

odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,3 1,2 1,6  1,0 

do fondů na biskupství-havar.+stav. 1,0 1,0 1,0  1,0 

půjčka vydaná   14,0 Omlenici 3,0 

splátky půjček  60,0    

VÝDAJE CELKEM 115,3 82,9 154,9  109,2 

závazky celkem 65,4 5,4 5,4  11,4 

pohledávky 17,5 0,0 0,0  3,0 

zůstatek k 31.12. 9,5 28,2 15,6  3,1 

 



 

 

 

 

co se nám podařilo:   

- několikrát v roce uskutečnit mariánské pobožnosti   

- opravit a natřít střechu 

- začít s přípravami na odvodnění kostela 

- uskutečnit vycházku v blízkosti Cetvin a křížovou cestu  

- uspořádat  setkání rodáků a zpívání s rodinou Talířovou 

- pokračovat ve slavení české poutní mše sv. v září 

- podílet se na organizaci setkání rodáků 
 

co se nám nepodařilo:            foto z března před kříž. cestou 

- uspořádat koncerty 

- lépe uspořádat českou pouť              
 

výhled – budeme se snažit: 

- pořádat koncerty 

- pokračovat v konání mariánsky zaměřených 

bohoslužeb (májová, růženec…) a křížové cesty, 

nejlépe s účastí sousedů z Rakouska 

- navázat lepší vztahy s německy mluvícími 

rodáky                                          foto z poutě rodáků 

 

HOSPODAŘENÍ 

údaje v tisících Kč 

2010 2011 2012 2013 2014  

zůstatek k 1.1. 2,0 0,2 0,7 0,6 1,7  

Sbírky     4,0 3,2 1,0 2,2 3,8  

Příspěvky na opravy     78,0 od Jč. kraje 

přijatá půjčka     15,0 od Malont 

dary 0,1 3,0 5,0  61,3  

PŘÍJEM CELKEM 4,1 6,2 6,0 2,2 158,1  

opravy kostela     
148,8 

131,2-opr. střechy 

17,6 projekt odvod.      

daně  (z nemov.) 0,1 0,1  0,1 0,1  

elektřina kostel 4,8 0,8 1,3 1,0 1,0  

ostatní výdaje 0,2    0,2 ověř. podpisu 

poplatky bance 0,8 0,8 0,8  0,1  

splátky půjčky  4,0 4,0  7,7 do Kaplice 

VÝDAJE CELKEM 5,9 5,7 6,1 1,1 157,9  

závazky celkem 21,9 17,9 13,9  6,2  

pohledávky 0 0 0 0 0  

zůstatek k 31.12. 0,2 0,7 0,6 1,7 1,9  

OBŘADY: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

křty 1  1       

svatby  1        



 

 

 
 

co se nám podařilo:   

- pokračovat v ekumenických bohoslužbách 

a navazovat hlubší vztahy s evangelíky 

- pokračovat ve společných ekumenických 

biblických hodinách 1x za měsíc 

- opět uspořádat křesťanský ples (díky hl. 

slečně Králové a dalším pomocníkům)                            

- uskutečnit postní sbírku na adopci na dálku                                                                                    

- pokračovat v tradici velikonočních večeří na Zelený čtvrtek a modlitbě 

v Getsemanské zahradě (s promítáním meditativních obrazů) 

- pokračovat ve výtvarném kroužku dětí na faře (díky pí. Peroutové), který např. 

vytváří výzdobu oltářů na Boží Tělo, v kostele byly po celý rok obrazy vystaveny 

- připravit několik večerů poezie s poslechem duchovní hudby 

- na společenství se pokračovalo s probíráním církevních dějin a biblických knih 

- uspořádat Noc kostelů s vystoupením dětí z náboženství 

- organizovat akce pro děti (pobyt na Ktiši, a další)  

- oslavit poutní slavnost apoštolů Petra a Pavla s odpoledním programem pro veřejnost 

(hudba a občerstvení, koncert mladých, dětské soutěže) – ve spolupráci s Městem 

Kaplice a s přáteli z Malont a s hudebníky vedenými Kristýnou, bohužel pršelo 

- uspořádat Farní dovolenou (týden společně prožitý na Chebsku) 

- uspořádat přijetí a občerstvení pro německy mluvící rodáky (díky za pomoc všem, 

kteří připravovali občerstvení) 

- zorganizovat pouť Staré Boleslavi a Kutné Hory 

- uspořádat  Farní den – setkání farníků z celého našeho obvodu (Kaplicka) a obohatit 

ho vystoupením mladých a přednáškou P. Josefa Prokeše z Českých Budějovic 

- uspořádat ekumenickou adventní pouť – do Salcburku v Rakousku 

- udržet pěkný počet dětí na náboženství (29) – díky katechetce Štěpánce 

- zdokonalovat internetové stránky farností 

- rozšířit dětskou hudební skupinu pro doprovod dětských mší sv., která zároveň 

funguje jako společenství vedené Kristýnou Perausovou 

- dále provozovat farní knihovnu a prodejnu a rozšiřovat knihovní fond 

- dokončit opravu střechy fary, instalovat okapy a hromosvod a uklidit po stavbě 

- rozšířit počet knihovníků 
 
 

co se nepodařilo:    (je to podobné jako loni) 

- zavést farní vycházky a výlety (ujme se toho někdo?) 

- přitáhnout více dětí na bohoslužby (bylo by dobře použít při dětských bohoslužbách 

více dramatických prvků) 

- založit skupinu dobrovolníků v charitativní oblasti – organizace skladu šatstva apod. 

nebo získat alespoň jednotlivce pro charitativní službu farnosti 

- najít někoho na počítání sbírek a psaní matrik 

- najít někoho, kdo by sepsal do Farního listu rozhovory s některými farníky 

- najít někoho, kdo by psal kroniku farnosti 

 

 



- zvýšit počet ministrantů 

- více využívat klubovnu pro děti na faře 

- zvýšit počet účastníků biblických hodin   

- zvýšit počet členů chrám. pěveckého sboru  

- zorganizovat ekumenické sportovní utkání 

- zajistit větší účast dětí na táborácích na faře 

- nezvyšovat zadluženost farnosti 

- uspořádat setkání biřmovaných v uplynulých 

letech a pokřtěných v dospělosti    

                                                                                                foto z Farního dne 
 

výhled - budeme se snažit:  

- napravit to co se nepodařilo (viz výše)   

- uspořádat na podzim společné slavení svátosti 

pomazání nemocných 

- uspořádat opět pobyt dětí na Ktiši a získat děti 

pro letní křesťanský tábor v P. Vsi 

- znovu budeme konat společnou dovolenou 

farníků, tentokrát v Krkonoších-v Jánských 

Lázních s výlety do okolí 

- zorganizovat poutní zájezd do Mariazell a pak 

na Lomec u Vodňan         

- vytvořit společenství manželů a rodin a také ministrantů         foto ze schůzky mladých 

- zlepšit hospodaření farnosti a získat více finančních prostředků 

- znovu uspořádat Farní den a zajistit zajímavého hosta na přednášku 

- pokračovat v přípravě na biřmování a biřmování uskutečnit 

- do programu poutních oslav vložit i krátké duchovní slovo 

- najít někoho na organizování farní charitativní služby (organizace šatníku pro 

potřebné, návštěvy nemocných, osamělých a potřebných lidí z farnosti) 

 

K
a
p
li
c
e

 

ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
počet lidí 
v kostele 

1998 16 9 27 14 7 31 130 

1999 16 3 41 2 20 51 130 

2000 25 2 32 2 8 31 130 

2001 26 2 31 1 8 30 125 

2002 15 2 30 1 3 29 125 

2003 18  33 2 3 ? 125 

2004 12  26 1 7 ? 100 

2005 18  33 3 4 35 110 

2006 34 9 20 2 5 33 110 

2007 42 5 23 4 8 39 110 

2008 20 3 22 3 - 35 110 

2009 24 2 18 1 6 32 100 

2010 14 2 20 19 - 32 90 

2011 20 2 8 3 2 33 90 

2012 18 8 30 12 5 28 90 

2013 20 2 27 2 1 30 90 

2014 13  15 3 14 33 80 



KAPLICE hospodaření rok: 2012

1 

2013

2 

2014

2 

Poznámky k r. 2014:  

zůstatek k 1.1. 1,3 1,1 528,2  
PŘÍJMY 

Sbírky: vybrané celkem 97,6 93,8 82,8 zůstavající sb. 75,6 

dary  26,3 16,8 70,9 4,3-charit.fond;5,6 postní alm. 

16,1-rodáci; 44,9-indiv.osoby příspěvky – 2012 od kraje (na oltář) 45,0 52,2  

zisk z plesu  1,6 0,1 6,4  

nájemné+ostatní 5,4 7,8 8,8 6,2-nájemné; 2,8 prodej káry 

půjčky (příjem peněz) 28,0 1100,0 100,0  

splátka poskytnuté půjčky (příjem) 5,0  7,7  

PŘÍJEM CELKEM 208,9 1.270,7 276,6  
VÝDAJE: 

bohoslužebné svíce, víno, hostie, kvě. 25,7 24,0 20,1  

opravy kostela: oltář sv. Linharta 85,0 59,6 10,5 7,7 okap; 2,8 akum.kamna 

opravy fary a zařízení: 489,8střecha, 

1,4-revize komínů, 0,8-barva; 1,9web 

PC; 0,6-revize has.;2,0 mat.+drob 

12,8 496,5 626,6 

581,9 střecha fary;17,4-čištění 

tašek; 1-nátěr oken; 19,1 hromo 

svod; 7,2 revize komínů+has.p. 

elektřina kostel 17,2 19,8 13,9  

fara: el.,plyn,voda,topení (50-14-47) 110,8 145,3 142,0 61,4-el; 58,1-topení; 22,5-voda 

obyvatelé fary zaplatili:(odečíst!) -127,8 -166,7 -201,8  

úroky z půjčky+poplatky   21,9  

poplatky bance   4,4  

Pouť a farní den + ost.koncerty 5,6 10,0 14,7 6,5pouť; 4,6-f.den; 3,6-konc. 

telefon+poštovné 20,3 16,0 13,8 1-pošt; 12,8-telefon 

provoz kopírky+kancel. potřeby 16,8 21,6 17,8 15,2-kopírka;2,6-kanc.potř. 

katechetické výdaje- 2013-zájezd  10,6 1,8  

různé věci: 2012: tiskárna 5,2; kon-

certy 7,4; dárky 3,7; st.technik 1,0 
17,3 1,1 43,0 

10-přívěs; 5-Win8+web; 21- 

boilery;5,3-materiál; 1,7 OSA 

knihy a kazety 2012: 5,2; dárky 4,6;  19,0 17,1 24,0  

časopisy 10,4 12,9 8,1  

občerstvení  3,1 5,5 15,9 12-brigád.-placeno z darů 

pojistné 4,9 9,6   

děti Ktiš+dět. zájezdy  4,5 8,0 2,5   

charitativní výdaje (+adopce) 7,7 8,2 10,1 6-adopce;4,1 charit.výdaje 

odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 12,7 10,1 7,2  

do fondů na biskupství-havar.+stav. 5,1 5,1 5,1  

drobné věci (2012:konvice, zámky) 3,8 0,3 4,4 1,2 klíče;1-konv;1-zám;1,2žár 

Poplatky a daně 12,2 3,8 3,7 2,1-popl.; 0,4-rozh;1,2 daně 

zájezdy  16,2 -11,2  

splátky půjček  52,0 13,0 -farnostem 

  podíly okol. farn. na režii (odečíst!) -58,0 -43,0 -35,0  

VÝDAJE CELKEM 209,1 743,6 776,5  

závazky (půjčky přijaté) celkem 623,9 1.671,9 1759,9 (stav)   900 z toho u ČS 

pohledávky (půjčky vydané) celkem 13,9 13,9 6,2 (stav) 

zůstatek k 31.12. 1,1 528,2 28,3 (7,7 je zbytek z úvěru) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

co se nám podařilo: 

- 1 dospělá sestra (Andrea) z naší obce  

         byla pokřtěna v Kaplici  

- konat velikonoční večeři  

- dvě děti se účastnily farní dovolené a více dětí se setkávalo s pastorační asistentkou 

- pokračovat s opravou pláště kostela (dokončena byla jižní stěna) 
 

co se nám nepodařilo: 

- obnovit pravidelné schůzky společenství 

- zorganizovat o poutní slavnosti koncert, který by přitáhl lidi 

- vytvořit přitažlivější podobu „půlnoční“ mše sv. o Vánocích  
 

výhled – budeme se snažit: 

- uskutečnit to co minulý rok nevyšlo (zvl. obnovit schůzky ve společenství) 

- obnovit setkávání u táboráku 

- konat v kostele i přitažlivý kulturní program 

- pokračovat v opravě  kostela (bočního vchodu s freskou) 
 
 

 
 

 

statistika: 
 

           

      foto ze křtu Andrei v Kaplici                        foto z velikonoční mše sv. v D. Dvořišti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK křty svatby pohřby 
Svátost 

nemocných 
První  
přijímání 

Děti na 
náboženství 

Počet lidí 
v kostele 

2006 6  3  5  15 

2007   1  1  15 

2008 1  3    15 

2009 1  3    15 

2010 8  3    15 

2011 4 1   2  15 

2012 1  1    15 

2013 5 1   1  15 

2014 11 v Kap 1 1 1   15 

  



 

Z poutní mše sv.                                                                

7.9. v kostele 

 

 

 

vpravo: oprava jižní 

stěny kostela 

 

D. DVOŘIŠTĚ hospodaření r 2011 2012 2013   údaje v tisících Kč 2014 

poznámky k r. 2010+2011+2012    pozn.k roku 2013  

zůstatek k 1.1. 1,3 2,7 14,6  12,5 

PŘÍJMY 

Sbírky     11,4 9,7 10,6  10,5 

 zůstávající sbírky 8,7 7,7   8,9 

prům. nedělní sbírka (bez mimoř.) 0,4 0,37    

Příspěvky na opravy- Ministerstvo: 

Obec:  

630,0 

100,0 

420,0 

100,0 

400,0 

100,0 
 

300,0 

100,0 

úroky na běžném účtu  0,6 0,9  1,6 

splátky půjček     2,0 

dary  1,0   0,5 

PŘÍJEM CELKEM 741,4 531,3 511,5  414,6 

VÝDAJE 

bohoslužebné      

opravy kostela 730,0 502,1 501,9  400,6 

opravy ostatní r.12-postřik  2,7    

daně  (z nemov.)     0,3 

elektřina kostel 2,2 2,9 2,2  1,9 

plyn kostel  0,4   0,4 

poplatek na Katastru 0,4 0,3   0,2 

občerstvení  1,3 0,6 0,3  0,1 

ohřívač 0,6     

cestovné-náklady na dopravu      

látka na oltáře  0,4    

prodluž.kabel   0,2   

poplatky bance 0,1 0,2 0,3   

poplatky na katastru 0,4  0,2  0,2 

úhrada společné režie do Kaplice 2,0 7,0 5,0  10,0 

odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,7 2,0 2,8  1,6 

do fondů na biskupství-havar.+stav. 0,7 0,7 0,7  0,5 

ostatní výdaje  0,1   0,3 

půjčky vydané      

VÝDAJE CELKEM 740,0 519,4 513,6  416,1 

závazky celkem 0 0   0 

pohledávky 281,1 281,1   279,1 

zůstatek k 31.12. 2,7 14,6 12,5  11,0 



 

 

     Krovy podepírají a drží rozevřený 

ochranný deštník střešní krytiny nad 

budovami obytnými, hospodářskými, ale i 

posvátnými. Krytina zároveň chrání svoji 

oporu před nežádanou závlahou, která by 

jen urychlovala zde krajně nežádoucí 

přirozenou přeměnu dřevní hmoty 

v živiny. Proto první kroky oprav a 

rekonstrukcí obyčejně směřují k zamezení 

zatékání jinak životodárné tekutiny tam, 

kde by mohla naopak uškodit. Když se 

roku 1885 opravoval poutní kostel Jména 

Panny Marie na Lomci nedaleko Vodňan, začalo se kupodivu klenbou a nikoliv 

děravou střechou. Prosakující nebeská rosa vykonala své... Tamní pan farář v pamětní 

knize připojil trefný komentář: sedlá koně od ocasu. 

     Staleté střešní konstrukce obrazně řečeno korunují i některé naše chrámy. Jejich 

důmyslné postavení bez použití kovových spojovacích prvků dodnes vzbuzuje 

zasloužený obdiv.       V přednášce dr. R. Lavičky, kterou proslovil při slavnosti k 

650. výročí nejstarší doposud známé písemné zmínky o kostele a faře v Malontech 

dne 29. srpna 2014, zazněly některé zcela čerstvé a dosud jinak nepublikované 

informace, jež vzešly z výsledků rozboru dřeva z krovu chrámu, učiněného téhož 

roku. Z letokruhů se podařilo vyčíst, že dřevo pro krov presbytáře bylo pokáceno r. 

1430, tj. přibližně tři desetiletí po dokončení této části kostela. Do dřeva současného 

krovu věže se tesařské sekery poprvé zaťaly r. 1506. Dochoval se tedy na ní původní 

krov z doby výstavby, který spolu se zvonem z r. 1507 dosvědčuje její stáří. Opora 

střechy chrámové lodi je však téměř o celá dvě staletí 

mladší. Dle nalezeného nápisu byla dokončena ke dni 1. 

července 1695. 

     Na rozdíl od dvou předchozích letopočtů se v tomto 

případě lze opřít též o písemné dokumenty z fondu 

Velkostatek Nové Hrady, uloženého ve Státním oblastním 

archivu v Třeboni. V účtech záduší kostela sv. Bartoloměje 

v Malontech mj. stojí, že se ve zmíněném roce 1695 

nakupovaly velké provazy k tažení dřeva na střechu (8 zl. 

24 kr.), hradil se materiál (4 zl. 18. kr.), platilo se pokrývači 

(1 zl. 5 kr.). Největší výdajovou položku však 

představovala odměna tesařům (celkem 47 zl. 22 kr.). Po 

dokončení práce 1. července dostali na pivo 45 kr. (Hle, datum totožné s vepsaným do 

trámoví!) 



     Kvůli kostelní střeše byli rychtáři přifařených obcí povoláni na faru – s povolením 

hejtmana panství Nové Hrady se jim vyplatilo 15 kr. na pivo. Při takové pracovní 

schůzce se obvykle projednávalo mj. rozvržení povozů, poskytovaných z jednotlivých 

obcí pro přepravu stavebního materiálu, popř. též následně počty farníků pro 

pomocné práce přímo na staveništi. S odkazem na rozhodnutí vrchnosti nebylo do 

vydání účtu za rok 1695 započteno 95 velkých kmenů, šest na laťování a dalších 95 

kmenů. Pravděpodobně se jednalo o dar patrona kostela. Jeho úkolem bývalo zajistit 

obstarání stavebního materiálu, který ze své dobré vůle mohl poskytnout za nižší než 

tržní cenu nebo věnovat úplně zdarma k větší cti a slávě Boží. 

     S výměnou krovu chrámové lodi farního kostela v Malontech patrně souvisí ještě 

jedno vydání, obsažené v účtu za rok 1698. Totiž 11 zl. 6 kr. za nádenickou 

(pomocnou ruční) práci, kterou měli vykonat resp. uhradit farníci. S ohledem na jejich 

chudobu však částka byla pro tentokrát odepsána do nákladů. I touto robotou se 

vytvářel těsný vztah farníků k jejich svatostánku. 

     Pane, děkujeme Ti za ochotu a píli všech, kteří stavěli a opravovali chrámy, 

v nichž se můžeme ve Tvém jménu scházet. Prosíme Tě, dej, abychom při práci 

nemarnili čas ani síly svéhlavým „sedláním koně od ocasu“, ale zůstávali neustále 

otevřeni Tobě, abychom vedeni Duchem ve všem, co děláme, a budováni v chrám 

kráčeli za Tvým Světlem, k jedinému Cíli.                                                           Sp. 

Krásný článek dr. Pavly Stuchlé nás v této době postní vede 

k zamyšlení nad chrámy v našich obcích, stejně jako nad 

chrámy svého nitra a nad 

chrámy, kterými jsou naše 

společenství, naše vzájemné 

vztahy.  
 

Malontský zvon, který může 

připomenout zvon Ježíšova 

srdce, nás chce vyburcovat 

k větší péči o naše chrámy. 
 
 

Čím je zastřešen náš život? Jakou má střechu -  

ochranu před nepřízní okolní atmosféry? O co 

opíráme svou naději a důvěru v pomoc? Co je naší 

střechou? A čím ji podepíráme? 
 
 
 

A co Pán ještě chce, abychom zastřešili? Chce také 

abychom žili pod jednou střechou! 
 
 

Pod ní byl v Malontském kostele nainstalován 

staronový lustr. Září z výšin a tak říká, že bychom měli hledat světlo a energii pro 

svou duši v duchovních výšinách a pod společnou střechou. Není však naše společná 

střecha děravá, nepotřebuje rekonstrukci?                 pš 
 



 

 
 

 

co se nám podařilo:   

-     u Otů se opět konala velikonoční večeře  

- oslavili jsme důstojně 650. výročí první historické 

      zmínky o farnosti (koncert, přednáška) 

- pokračovalo se v hodinách náboženství a v pobytech  

      dětí na Ktiši   

- pokračovalo se ve scházení se ve společenství, kde se  

      konají i biblické hodiny a promítání, pokračujeme                 velikonoční večeře u Otů 

      v cyklu z dějin církve 

- stále je dost ministrantů 

- byly uspořádány koncerty v kostele 

- pokračovalo se v konání táboráků  

- udělalo se (díky pomoci rodáků) odvodnění 

      kostela, zhotovení nových dveří 

- uskutečnilo se setkání dětí u jesliček 

 

 

 

odvodňování kostela                                                                       z oslavy výročí farnosti 

 

 

 
 

co se nám nepodařilo:   

- obnovit společné vycházky 
 

 

výhled – budeme se snažit: 

- připravit vycházky do přírody 

- pokračovat v hudebních večerech s poezií             

- pokračovat v opravách kostela( krov) a fary (komín) 

                                                                                                        z hodiny náboženství 

statistika:  (dle dostupných  údajů) 
 

 ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
počet lidí 
v kostele 

M

a

l

o

n

t

y 

2005        

2006      5  

2007   2 4  8 30 

2008 2  6   8 35 

2009 6  2  2 8 35 

2010 4  4 5  10 35 

2011 2  1   12 35 

2012 3  2 7 5 8 35 

2013 5  2 4 1 8 30 

2014   1 3  6 25 

 

 



 

MALONTY hospodaření rok: 2011 2012 2013 údaje v tisících Kč 2014 

poznámky k r. 2011+12+13    poznámky k r. 2014  

zůstatek k 1.1. 5,4 28,2 7,5  5,5 

                                                                     PŘÍJMY  

Sbírky    

 sbírky zůstávající:  

29,0 

24,5 

29,8 

26,1 

28,1 

23,9 
 

39,4 

 

úroky z účtu 1,1 0,8   1,0 

dary     36,9 

Příspěvky na opravy – obec 

- ministerstvo 

-biskupství  

- ze zahraničí (rodáci) 

25,0 

238,0 

40,0 

 

100,0 

180,0 

 

 

 
55,7 

obec 

Jihočeský kraj 

 

rodáci 

69,2 

150,0 

 

934,9 

nájemné 1,7  1,7   

nový závazek 30,0     

PŘÍJEM CELKEM 364,8 310,6 85,5  1.231,3 

VÝDAJE 

bohoslužebné 0,5     

opravy-kostel  2011-klenba:237,4 

2012-klenba: 255,8; mal.kaple: 1,8 

2013-projekt odv.54,5; malování 3 

285,4 

48var 
257,6 57,5 

projekty42,7, dozor 7,1 

elektroinstalace 29 

odvodnění kostela 1077 

okapy 7,8; dat. krovů 6,8 

1170,4 

- fara 2010:  28,4 el.instalace; 51,2 

kanalizace, 2,3 WC; 50 koupelna 

2011- el. a voda;2012-podlaha 

37,0 8,5 

6,4 

dlažba 

omítk 

další elektroinstalace 4,4 

+ vodoinstalace a drobné 

opravy 11,3 

18,7 

elektřina kostel 5,4 5,3 2,4  8,6 

fara: elektřina, voda, topení, odpad 38,7 44,3 62,7 22,1-el;27,4-top.;2,7-vo… 52,9 

úhrada ubytovaných (odečet) -60,2 -51,0 -72,0  -94,6 

občerstvení brigádníci   1,5  0,6 

občerstvení – táborák, rodáci, výročí 0,4 0,4 0,9  1,3 

mikulášská nadílka   0,4 varh. koncert 2,1 

pojistné 1,9 1,9 3,9   

poplatky bance 1,5 0,7 0,4  0,4 

11-oprava auta; 12-na opr.káry 2,3 2,5  kamna 3,0 

znalečné, kolky 1,3 0,2  poplatky na úřadě 1,3 

 11-zámek, 12-dárky k 1.sv.př. 0,3 0,6  nástěnky 0,2; poštovné 0,3 0,5 

plyn   0,4   

úhrada společné režie do Kaplice 17,0 14,0   9,4  10,0 

odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 4,5 3,7 4,2  4,2 

do fondů na biskupství-havar.+stav. 2,0 2,0 2,0  2,0 

výdaje ostatní  0,6 1,4   

nová pohledávka     15,0 

splátka závazku 4,0 40,0 6,0  12,5 

VÝDAJE CELKEM 342,0 331,3 87,5  1208,9 

závazky celkem 70,0 26,7 20,7  8,2 

pohledávky celkem 96,2 92,8 92,8  107,8 

zůstatek k 31.12. 28,2 7,5 5,5  27,9 



 

 
 

co se nám podařilo: 

- udržet setkávání na faře a konat biblické hodiny i když počet zúčastněných klesl 

- dokončit opravy kostela – byla dokončena zídka ohraničující bývalý hřbitov 

- konat táboráky pro děti 

- společně oslavit s německy mluvícími rodáky poutní oslavu a připravit koncert 

- na faře probíhala další etapa elektroinstalace 
 

co se nepodařilo:   

- dokončit rekonstrukci elektroinstalace na faře  

- založit společenství rodin a pokračovat v dětském společenství   
 

výhled – budeme se snažit: 

- konat koncerty, příp. i jiné kulturní a vzdělávací akce v kostele 

- oslavit 300. výročí založené farnosti Omlenice 

- založit společenství rodin a obnovit schůzky s dětmi  

- pokračovat v opravě zdi a pokračovat v obnově elektroinstalace 

- obohatit táboráky hodnotným programem                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

m 

l 

e 

n 

i 

c 

e 

ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
počet lidí 
v kostele 

 

 1997       13  

 1998 1      10  

 1999 2     9 18  

 2000 1     15 15  

 2001   2   15 15  

 2002 4 1     15  

 2003       12  

 2004       12  

 2005       12  

 2006    1 1  16  

 2007 2 1 1 2 - - 15  

 2008 2 - - - - - 15  

 2009 1      15  

 2010 2  2    15  

 2011 3      15  

 2012    4   15  

 2013 2   1   15  

 2014    1   15  



 

 

OMLENICE hospodaření 

rok: 

2011 2012 2013 v tisících Kč 2014

3 zůstatek k 1.1. 0,8 2,4 16,3 pozn. k roku 2014: 14,9 

PŘÍJMY 

Sbírky     celkem: 

          zůstávající:  

35,4 

32,2 

24,5 

 

13,4 

12,1 
 

26,1 

23,7 

úroky, dary; 2012-od rodáků  62,2 1,1   

Příspěvky na opravy: obec: 

stát: 

biskupství: 

100,0 

445,0 

 

100,0 

420,0 

 

100,0 

400,0 

 

 

29 

200 

 

nájemné 16,0 13,0 33,0  26,0 

ostatní příjmy      

splátka půjčky  1,2  3,0   

nový závazek  6,0 32,0  3,0 

PŘÍJEM CELKEM 596,4 626,9 582,5  284,1 

VÝDAJE 

opravy fara: 12-koupelna;13-

koupelna + chodba 

2,3 

stav.m 

14,5 

el.m.1,9 
6,5 el.montáže  8,7 

opravy kostel 545,0 570,7 535,9 
el.inst.9,1; zeď 259,2; 

opr.zvonění 5,6  
273,6 

plyn  0,8 0,4   

daně  (z nemov.) 1,1 1,1 1,1  1,1 

elektřina kostel 3,5 4,1 2,8  4,0 

fara: elektřina, topivo, voda 11,4 8,9   10,2 

úhrada ubytovaných (odečíst) -15,0 -8,0   -30,0 

revize EZS  2,5 3,1   

11-pneu-služební vůz; doprava 4,1 0,5 0,2 bohoslužebné věci 0,5 

poplatky katastr.ú. 0,4  0,2 opr. nástěnky 0,5 

12-rukovítka ke skř.; 13-lampa 0,4 0,2 0,4 pam.deska 1,2 

občerstvení brigádníkovi  2,6 0,3   

občerstvení pouť  0,8 0,5  0,9 

občerstvení táboráky 0,2 0,3 0,2  0,5 

občerstvení ost. 1,3 0,3   0,3 

pojistné 3,3 3,1 6,2   

úhrada společ. režie do Kaplice 13,0 4,0 8,0   

odvedené sbírky (na bisk.a char.) 3,9 2,7 1,3  2,4 

do fondů na biskupství 1,0 1,0 1,0  1,0 

revize komínů   0,9   

výdaje ostatní 0,6 1,0 0,9 popl. 0,3 0,7 

splátka závazku   10,0  19,5 

nová pohledávka 19,0     

VÝDAJE CELKEM 594,8 613,1 579,9  295,4 

závazky celkem 9,0 15,0 37,0  20,5 

pohledávky celkem 194,0 192,8 189,8  189,8 

zůstatek k 31.12. 2,4 16,3 14,9  3,6 



 

 

 

 

 
co se nám podařilo: 

- opět se konala  ve spolupráci s Obecním úřadem a 

Obč. sdružením Terezie poutní slavnost s pozva 

nými německy mluvícími rodáky,  mše se konají 

již v kostele 

- zavedli jsme již pravidelné nedělní bohoslužby          z Tříkrálové sbírky v P. Vsi v r. 2014    

(1. neděli v měsíci v 15h). Nejvíce lidí přichází o 

Vánocích, pouti a o Památce zesnulých   

- v opravách kostela nastala přestávka, jen byl 

zaplacen projekt a restaurátorský průzkum 

- pokračovaly schůzky s dětmi, vedené Kristýnou 

Perausovou. Děti se účastnily víkendových 

setkání na Ktiši a také dětské vikariátní pouti  

-  děti se také účastnily  tříkrálové sbírky 
 

co se nám nepodařilo: 

- brigádnicky pokračovat v opravách kostela (není  

to možné – musí to dělat odborná firma)                   děti z Pohorské Vsi na Ktiši  10/2014 

- zorganizovat vystoupení dětí v kostele, či na 

jiných akcích 
 
 

výhled – budeme se snažit: 

- zorganizovat vystoupení dětí 

- zorganizovat koncert v kostele 

- nabídnout přednášky o bibli či promítání 

- pokračovat ve všem dobrém                              

- zorganizovat výlet dětí 

- obohatit knihovnu knihami s křesťanskou 
  

       děti z P. Vsi  na dětské pouti v Pohoří                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              
ze sobotních setkání s dětmi                                  poutní mše sv. s něm,. mluvícími rodáky                                       

OBŘADY: 2011 2012 2013 2014 

křty 1 3 1 0 

Ø počet lidí 

v neděli 

   3-5 

POHORSKÁ VES 2010 2011 2012 2013 údaje v tisících Kč 2014 

zůstatek k 1.1. 69,5 57,3 57.6 1,5  163,1 

PŘÍJMY 

Prodej pozemku     50,8 3,1    

Příspěvek z: Obce PV 

Biskupství ČB 

Ministerstva kultury 

Jihoč. kraje 

100,0 

0,0 

400,0 

250,0 

0,0 

 

400,0 

 

0 

0 

264,0 

0 

100,0 

 

2.266,0 

33,7 

 

 

Stát (SZIF)+EU 

 

 

1.649,4 

sbírky    0,6  3,0 

dary 200,0 1,5 0,7    

úroky na běž. účtě      0,3 

přijatá půjčka   1.445,0 2.954,0   

splátky půjček 46,4 92,0 19,5  z Malont 6,5 

PŘÍJEM CELKEM 704,1 996,4 1.732,3 5.354,3  1.659,2 

VÝDAJE 

bohosluž. výdaje    0,1 květiny 0,2 

daň z převodu n.  2,2     

dárky rodákům 0,4      

oprava kostela 828,5 524,0 1756,4 2.903,3 projekt 

restaurátor. průzkum 

autorský dozor 

vrácení přeplatku  do-

tace na úroky od JčKr 

 

11,8 

6,0 

22,3 

9,5 

 

     

     

     

10-opr. auta,11-znalec 10,0  1,5  úroky z úvěru+popl.b. 28,5 

občerstvení-táboráky.. 0,4     

 
 

katastr, poplatky 0,3 0,8 0,4 0,5  0,2 

10baterie 0,2   0,3 nástěnky 0,9 

cestovné past. asist.    0,2   

odhad p. 1,7      

úroky z úvěru    8,3   

dětské výlety+Ktiš 4,5  1,0    

pouť-hudba  2,0     

podíl na spol. režii do 

Kaplice 
9,0  6,0    

ostatní výdaje 0,1  0,1    

odvod z prodeje na  Bis   23,0    

vydané půjčky 153,5 15,0     

splátky půjček    2.280,0 ČSp 1.740,0 

VÝDAJE CELK. 1008,6 544,0 1788,4 5.192,7  1.819,4 

závazky celkem 150,0 150,0 1595,0 2.269,0  529,0 

pohledávky celkem 229,0 152,0 132,5 132,5  126,0 

zůstatek k 31.12. 57,3 57,6 1,5 163,1  2,9 

  



POHORSKÁ VES 2010 2011 2012 2013 údaje v tisících Kč 2014 

zůstatek k 1.1. 69,5 57,3 57.6 1,5  163,1 

PŘÍJMY 

Prodej pozemku     50,8 3,1    

Příspěvek z: Obce PV 

Biskupství ČB 

Ministerstva kultury 

Jihoč. kraje 

100,0 

0,0 

400,0 

250,0 

0,0 

 

400,0 

 

0 

0 

264,0 

0 

100,0 

 

2.266,0 

33,7 

 

 

Stát (SZIF)+EU 

 

 

1.649,4 

sbírky    0,6  3,0 

dary 200,0 1,5 0,7    

úroky na běž. účtě      0,3 

přijatá půjčka   1.445,0 2.954,0   

splátky půjček 46,4 92,0 19,5  z Malont 6,5 

PŘÍJEM CELKEM 704,1 996,4 1.732,3 5.354,3  1.659,2 

VÝDAJE 

bohosluž. výdaje    0,1 květiny 0,2 

daň z převodu n.  2,2     

dárky rodákům 0,4      

oprava kostela 828,5 524,0 1756,4 2.903,3 projekt 

restaurátor. průzkum 

autorský dozor 

vrácení přeplatku  do-

tace na úroky od JčKr 

 

11,8 

6,0 

22,3 

9,5 

 

     

     

     

10-opr. auta,11-znalec 10,0  1,5  úroky z úvěru+popl.b. 28,5 

občerstvení-táboráky.. 0,4     

 
 

katastr, poplatky 0,3 0,8 0,4 0,5  0,2 

10baterie 0,2   0,3 nástěnky 0,9 

cestovné past. asist.    0,2   

odhad p. 1,7      

úroky z úvěru    8,3   

dětské výlety+Ktiš 4,5  1,0    

pouť-hudba  2,0     

podíl na spol. režii do 

Kaplice 
9,0  6,0    

ostatní výdaje 0,1  0,1    

odvod z prodeje na  Bis   23,0    

vydané půjčky 153,5 15,0     

splátky půjček    2.280,0 ČSp 1.740,0 

VÝDAJE CELK. 1008,6 544,0 1788,4 5.192,7  1.819,4 

závazky celkem 150,0 150,0 1595,0 2.269,0  529,0 

pohledávky celkem 229,0 152,0 132,5 132,5  126,0 

zůstatek k 31.12. 57,3 57,6 1,5 163,1  2,9 

 

 



 

 

 
 

co se nám podařilo: 

- scházet se ve společenské místnosti na faře a pokračovat   

      s bibl. hodinami, promítáním filmů a s rozhovory o víře 

- uskutečnit posvěcení zvonu pro kapli v lese s varhanním 

      koncertem v kostele 

- začít přípravu na křest rodiny Heřmánkovy (díky  

      katechetce Jiřině Balkové)  

- díky past. asistentce Kristýně se občas děti schází na faře 

- pokračovat v konání táboráků pro děti – na začátku  

      prázdnin a na zač. školního roku 

- dokončit novou elektroinstalaci v kostele-díky Martinovi 

      Balkovi  

-     účastnit se několika farních zájezdů 
 

co se nám nepodařilo: 

- udržet výuku náboženství ve škole 

- uspořádat farní vycházku 
 

výhled – budeme se snažit:   

- pokračovat v dobrém a usilovat o realizaci nepodařených  

      úkolů, připravit poutní zájezd  

- rozšířit promítání křesťansky orientovaných filmů 

- uspořádat společnou bohoslužbu s německy mluvícími  

      rodáky  

ROK křty svatby pohřby Svátost 

nemocných 

První  

přijímání 

Děti na 

náboženství 

Počet lidí 

v kostele 

1998 3   1   8 

1999   1 1   10 

2000 1  1    10 

2001 1  1    6 

2002       6 

2003 2 1 1    6 

2004 1      5 

2005       5 

2006 1     4 7 

2007 2 1    4 7 

2008       7 

2009    1  2 7 

2010    1  3 7 

2011 1  2 1  4 8 

2012 1     8 10 

2013 2     3 10 

2014       8 

 

 



ROŽMITÁL N. Š. 

hospodaření 

2011 2012 2013 údaje v tisících Kč 2014 

zůstatek k 1.1. 20,7 13,2 17,6  3,9 

PŘÍJMY 

Sbírky    16,3 8,5 9,0  12,5 

Sbírky zůstávající 15,7 7,5 8,0  12,0 

Prům. sbírka  0,2 0,2  0,3 

Příspěvek:- obce     128,6  100,0  99,6 

- Min. kultury 3.939,1     

- Biskupství ČB      

dary       33,3     

náhrady škod      

vrácená půjčka  Mal 2,0 38,3  od Kaplice 6,0 

přijatá půjčka Om 4,3     

PŘÍJEM CELKEM 4.123,6 46,8 109,0  118,1 

VÝDAJE 

bohoslužebné 0,4  0,4   

opravy kostela 25,3  122,7 elektroinstalace 102,3 

mříž do kostela 48,6     

opravy fary   0,7 materiál k opravám fary 2,3 

sprch. kout     6,7 

    ost výdaje k opravám 0,4 

daně 0,9 0,9 0,9  0,9 

el. kostel 1,9 1,9 1,9  4,1 

el.,voda, otop fara 94,2 80,1 60,3 el.42,9; vo:4,1;uhlí 21,3 68,3 

vývoz jímky 6,2 4,1 20,5  6,2 

vývoz popelnice  2,2 2,3  1,7 

ubytovaní uhradili-odeč. -63,4 - 95,0 -98,6  -102,6 

dar na úhrady režie - 43,8   schránky, zvonky,zámky 1,5 

11- charit.;12-opr. auta 12,9 2,3 1,4 změna jističe+el.inst.fara 9,7 

malířské  a stav. potřeby  0,1 1,3 revize komínů 0,4 

10-ohřívač; 12-kosa  0,2 0,6 infrazářič 0,9 

občerstvení (táborák)  1,2 0,7 1,4 brig.0,3; děti 0,8; večeře 0,7 1,8 

koncert 1,3    3,2 

pojistné 3,1 3,1 3,2  3,2 

odvedené sbírky  0,6 1,0 1,0  0,3 

do fondů na biskupství 0,7 0,7 0,7  0,7 

ostatní výdaje   1,0 úklid. prostředky 0,5; ost 0,2 0,7 

úhrada spol. režie do Kap 1,0     

splátka půjčky 4.040,0 40,0 1,0   

VÝDAJE CELK. 4.131,1 42,3 122,7  112,7 

závazky celkem 244,1 204,1 203,1   

pohledávky celkem 73,3 35,0 35,0   

zůstatek k 31.12. 13,2 17,6 3,9  9,7 

 



 

 

 

 
 

co se nám podařilo: 

- opravit osvětlení v kostele 

- připravit setkání rodáků-díky pí. Kletzembaurové 

- vykonat tříkrálovou sbírku  

- pokračovat v konání putování kolem kapliček 

                                                                                             účastníci cesty 7 bolestí P. Marie 

co se nám nepodařilo:  

- pokračovat ve schůzkách mladých i starších 

- zorganizovat více akcí pro děti,  

- oslovit rodiny, které nechaly pokřtít své děti 

- uspořádat koncert v kostele 
 

výhled – budeme se snažit:   

- uskutečnit to co minulý rok nevyšlo 

- obnovit setkávání mladých i starších 

- založit společenství dětí 

- konat v kostele i přitažlivý kulturní program 

                                                                                                 děti na besídce u jesliček 
                                                                                                               

SVATÝ KÁMEN   

co se podařilo:  

- zařídit vyčištění kamenů v kapli a nové dveře 

- udržet první soboty se mší sv. 

- konat občas varhanní i jiné koncerty 

- opravit střechu nad kaplí 
 

výhled – budeme se snažit: 

- více propagovat první soboty se mší sv. –  

      i na rakouské straně 

- znovu zavést posezení  a občerstvení po mši               emeritní biskup z Lince na poutní mši   

 

 

ROK křty svatby pohřby Svátost 

nemocných 

První sv. 

přijímání 

Svatý Kámen – 

lidi v kostele 

o prvních 

sobotách 

Počet lidí 

ve 

farním 

kostele 

2005      30 15 

2006 2  3    15 

2007 1  1    15 

2008 5 1 1   15 15 

2009 1 1 1   15 15 

2010 2 1 1   15 15 

2011 1  1   15 15 

2012  3 1   15 15 

2013 2  1 1  15 12 

2014 2  4 1  10 10 



 

 

RYCHNOV n.M. 

hospodaření 

2011 2012 2013 20143 údaje v tisících Kč 

zůstatek k 1.1. 5,3 6,1 19,3 15,8  

PŘÍJMY 

Sbírky Rychnov 13,3 11,4 10,8 19,6  

Sbírky Sv.Kámen 19,1 24,2 21,9 26,7  

Sbírky zůstávající celkem  34,4  45,9  

Příspěvek - obce        

- Jihoč. kraje      

- Min. kultury      

- Biskupství ČB      

dary   10,0 1,4  

úroky 0,1 0,1    

ostatní příjmy  1,5    

přijatá půjčka      

splátky vydané půjčky 0,8 11  4,0 2-Kaplice, 2,Malonty 

PŘÍJEM CELKEM 33,3 48,2 42,7 51,7  

VÝDEJ 

bohoslužebné   0,7   

opravy Rychnov  
 

 

2,5 

oprav.

osvětl. 

 2,6 oprava osvětlení 

opravy Sv.Kámen 

*malování sakristie 

**čištění okapů 

 
*1,4 

**2,9 

1,8 

11,5 

o.hodin 

3,6 opravy střechy 

el. kostel Rychnov 2,1 1,8 2,0 1,7  

el. kostel Sv. Kámen 8,9 6,6 9,0 7,8  

oprava auta      

plyn   0,4  0,4  

osvětlení kostel Ry 0,6     

  kontrola zabezp.systému   1,8   

  koncert 1,4 -2,6 5,0   

poplatky bance 1,3 0,5 0,1 0,1  

občerstvení  1,1 2,8 1,0   

pojistné – Sv.Kámen 6,2 3,4 3,4   

odvedené sbírky  1,2  0,3 0,4  

do fondů na biskupství 0,5 0,5 0,5 0,5  

podíl na spol. režii do Ka 14,0 9,0 5,0 10,0  

ostatní výdaje 0,1 0,3 0,3 0,3 zámek 

půjčka vydaná 10,0     

VÝDAJE CELK. 47,4  42,4 27,4  

závazky celkem 55,5 52,2 52,2 52,2  

pohledávky celkem 30,0 27,3 27,3 23,3  

zůstatek k 31.12. 6,1 19,3 15,8 40,1  



 
 

 
 

I. JEŽÍŠ JE ODSOUZEN 

Ježíš je odsouzen. Ne za krádež, ne za vraždu. Nevinně. Neobhajovali ho 

výřeční advokáti, ale co víc-neobhajoval se ani on sám. Divné, že? Když 

obviňuje někdo nás, hned se bráníme. A jak horlivě! 

Odpusť nám, Pane, když někoho odsuzujeme, a nauč nás, pokud jde o věci 

osobní, abychom dokázali mlčet. 
 

II. JEŽÍŠ PŘIJÍMÁ KŘÍŽ 

Ježíš přijímá kříž a nenadává, nestěžuje si. Úžasný důkaz toho, že je možné 

nést kříž mlčky. 

Dej nám, Pane, sílu, ať dokážeme přijmout každý kříž, který nám nabízíš. Ať 

pochopíme, že právě bolest může být projevem lásky. 
 

III. JEŽÍŠUV PRVNÍ PÁD 

Kristus upadl. A zase zvedl a šel dál.  

Dej nám, Pane, sílu, ať dokážeme uskutečňovat slova: Chci, a proto mohu. 
 

IV. JEŽÍŠ SE SETKÁVÁ s MARIÍ 

Maria se setkává se Synem. Nebyl čas na nějaká slova, stačil jistě pohled z 

očí do očí. Lidé, kteří se mají hodně rádi, si toho moc říkat nemusejí.  

Odpusť nám, Pane, že často moc diskutujeme, místo abychom víc milovali 
 

V. ŠIMON POMÁHÁ JEŽÍŠI NÉST KŘÍŽ 

"Neste břemena jeden druhého, abyste naplnili zákon Kristův." Je to jasné. 

Ale člověku se nechce, váhá, přešlapuje, počítá, co by musel dát a co by 

dostal. Co bychom dělali na místě Šimona z Cyrény ? Nesli bychom 

ochotněji Kristův kříž, když kříž svých bližních se nám nést nechce? Asi 

těžko. Odpusť nám, Pane, že často moc diskutujeme, místo abychom víc 

milovali. 
 

VI. VERONIKA PODÁVÁ JEŽÍŠI ROUŠKU 

Podaná rouška. Měl tento projev Veroničina soucitu vůbec význam v průběhu 

křížové cesty? Jistě, měl. Byl to jasný a prostý důkaz víry. Odpusť nám, Pane, 

náš strach přihlásit se rozhodně k Tobě. Dej nám sílu, ať svým životem 

říkáme: Jsem tady, věřím, jsem ochotný dokázat Ti svou lásku. 
 

 

VII. JEŽÍŠ PADÁ PODRUHÉ 

Král padá do špíny opovržení a nenávisti. Lidská neláska ho opět srazila k 

zemi. My klesáme také. Následkem své nedůstojnosti, lenosti. Odpusť nám, 

Pane, naše pády a pomoz nám vstát. 
 



 

VIII. JEŽÍŠ A PLAČÍCÍ ŽENY 

Všichni lidé na celém světě, ať jsou mladí nebo staří, bohatí nebo chudí, 

pláčou. Pláčou z radosti, ze vzteku, ze žalu. Dej, Pane, ať se nestydíme za 

soucit, a dej, ať na druhé straně nejsme příliš citliví. Prosíme Tě o dar 

rozvahy, rozumu a odvahy. 

 

IX. JEŽÍŠ PADÁ POTŘETÍ 

Král chudých padá znovu. Je člověkem opravdu do detailu, není ušetřený ani 

tělesné slabosti. Pane, dej, ať věříme, že jen málo vítězství je získáno silou, 

ale většina naopak takovými zbraněmi, jako je sebezápor, pokora, obětavé 

utrpení. 

 

X. JEŽÍŠI BEROU ŠATY 

Chudému z nejchudších vzali i šaty.Svět dal na svoji misku vah mnoho: 

ponížení, rány důtkami, kříž.Ale Kristova miska vah klesla níž.Vždyť 

závažím je zde láska. 

Pane,pomoz nám být chudými, ať nelpíme na majetku, slávě, úspěchu. 

  

XI. JEŽÍŠE PŘIBÍJEJÍ NA KŘÍŽ 

Naučili jsme se slovo,,bolest"skloňovat ve všech pádech. Naše úmrtní 

oznámení začíná slovy:S bolestí v srdci oznamujeme všem…Co bolelo Krista 

víc při přibíjení na kříž? Rozbité tělo nebo rozdrcené srdce? 

Pane, dej ať jsme ochotni dát všechno svoje utrpení za vítězství  lásky. 

 

XII.       JEŽÍŠ NA KŘÍŽI UMÍRÁ 

Smrt.Konec nebo začátek?Pro křesťana konec na zemi,ale začátek setkání s 

Otcem. 

              Pane,prosíme o sílu v hodině smrti,Ať místo strachu nastoupí radost z těšení              

              se na setkání s tebou. 

 

XIII.     JEŽÍŠ JE POLOŽEN DO KLÍNA SVÉ MATKY 

Ježíš je položen do klína své Matky.Do téhož klína,na kterém ho   

chovala,když byl malý. Prosíme Tě o to,Pane,abychom mohli jednou umírat 

uprostřed svých bližních. 

 

XIV.     JEŽÍŠ JE ULOŽEN DO HROBU 

Dav mu volal,,hosana", potom,,ukřižuj".Pár nejbližších ho nyní pohřbívá.Bez 

obřadu,tajně.I to je smutná předehra,skládající se z bolesti a útrap, předehra k 

velkolepému vítězství. 

Dej,Pane,ať zde na zemi překonáme všechny překážky a jednou se s Tebou 

setkáme.  
 

 



 

 
 

co se podařilo: 

- opravit zhruba obvodové zdi zbořené chr. lodi 

- p. Altmann organizuje nejen brigády na opravu 

kostela, ale také program akcí, které jsou konány 

v každém měsíci a jsou hojně navštíveny, 

v programu účinkují jak Rakušané tak Češi 

- uskutečnit Svatohubertskou mši sv. pro myslivce  

a jejich příznivce    (díky p.  Ing. Veselému)           foto ze mše sv. na Velikonoční pondělí 

- uskutečnit adventní a novoroční koncert i další 

koncerty s hojnou účastí 

- zařídit přípojku el. proudu a udělat rozvody 
 

výhled – budeme se snažit:   

- uspořádat májovou pobožnost 

- Rakušané budou pokračovat v obnově dalších 

částí kostela a chtějí dostavět i spadlou loď 

- pokračovat v česko-německých setkáních 

 

                                        foto z letního koncertu 

 

POHOŘÍ na Šumavě 

údaje v tisících Kč 
2010 2011 2012 2013  2014 

zůstatek k 1.1. 73,9 3,3 33,5 42,5  4,1 

PŘÍJMY 

Sbírky       0,2    

Příspěvky na opravy – biskupství  30,0     

Příspěvky na opravy – Min.kult. 234,0 271,0 250,0    

Příspěvek z Jihoč. kraje       

Úroky z účtu       

dary  41,5 100,0 8,0  82,0 

přijatá půjčka 60,0    Bisk.400+12,5 Š 414,5 

splátka poskytnuté půjčky  37,0     

PŘÍJEM CELKEM 294,0 379,5 350,2 8,0  494,5 

VÝDAJE 

opravy kostela 

2010:67,1-proj.; 262,5 opr.střech 

 

329,6 301,2 323,5 
2,5 

0,8 

opr.obvod.zdí 

el.přípojka+rozv. 

469,8 

26,3 

 ostatní výdaje 3,2 0,1 0,2 8,0 poplatky bance 0,3 

úhrada společné režie do Kaplice 5,0   0,1   

splátky půjčky 20,0 11,0 17,5 30,0   

poskytnutá půjčka 6,8 37,0  5,0   

VÝDAJE CELKEM 364,6 349,3 341,2 46,4  496,4 

závazky celkem 165,0 154,0 136,5 106,5   

pohledávky 21,8 21,8 21,8 26,8   

zůstatek k 31.12. 3,3 33,5 42,5 4,1  2,2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobně jako mudrcové v době kolem svátku 

od východu (symbol ráje) Tří králů na cesty, aby 

se vydávají koledníci se setkali s láskou 

a štědrostí lidí, kteří mají otevřené srdce. Děti z našich farností vycházejí v pátek 9.1. na sbírku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
kterou Charita využívá pro a krátce promluvil. Děti při  

potřebné. V kaplickém kostele sbírce také druhé obdarováva- 

P. Pavel koledníkům požehnal jí-svým úsměvem a písní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ta láska, kterou do toho vloží se jím vrátí, příspěvkem pro potřebné a někdy i nějakou slad- 

kostí. Sbírka pak putuje dál – k lidem v nouzi a oni ji třeba zase oplatí nějak jinak. Všichni pak 

mají účast na onom věčném koloběhu lásky. Letos se vybralo 102,5 tis. Kč, farnost z toho dos- 

tala necelých 5 tis. pro potřebné, kteří na faře hledají pomoc. Díky Charitě, dětem i dárcům! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradičně začínáme nový rok ekumenickými bohoslužbami a vyjadřujeme tak svou touhu po 

jednotě mezi křesťany. Na svátek křtu Páně jsme hostmi v evangelickém kostele Archa. Křest 

nás spojuje a myšlenka Archy také. Církev má být tou záchrannou lodí plující po rozbouřeném 

oceánu světa, která poskytuje bezpečí skrze víru v našeho zachránce Ježíše a skrze společenství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvářet společenství se stále učíme. Jednou z možností jak ho vytvářet je vzájemné oboha-  

cování se: třeba hudbou, myšlenkami při biblických hodinách i vzájemnými návštěvami. Pro 

všechny vztahy platí, že je třeba si naslouchat a hovořit spolu. Tématem letošních modliteb za 

jednotu křesťanů je úryvek z Janova evangelia o setkání Ježíše se Samařankou. Ježíš i ona 

žena si vzájem- 

ně nabízejí 

vodu. Ona tu 

skutečnou, 

Kristus tu du- 

chovní. A z této 

výměny vy- 

tryskla spása. 

Nejen pro tu  

ženu, ale i pro 

ty, které ona 

přivedla. 

Vzájemnou výměnu hodnot děláme i při našich setkáních. 

Učíme se poznávat a oceňovat způsoby života těch druhých 

a to je důležité i pro všechny naše vztahy. Kéž se nám to daří!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastorační asistentka Kristýna téměř každou sobotu vyráží za dětmi. Střídavě jezdí do Pohor- 

ské Vsi a do Rožmitálu. Hlavní náplní její práce s dětmi jsou zatím volnočasové aktivity. 

Jsou však spojeny i hodnotovými a duchovními důrazy. Děti se učí křesťanské písně, naslou- 

chají informacím o liturgických dobách, které právě probíhají i dalším křesťanským myšlenkám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Pohorské Vsi přichází různý počet dětí, někdy jsou jen tři, jindy před deset. Podobné je to 

v Rožmitále. Doufáme, že z pěkné atmosféry, která se při setkáních a hrách uskutečňuje, 

zůstane něco v srdci těchto dětí. Většina z nich asi nebude pravidelně navštěvovat bohoslužby, 

ale ono setkání s křesťanstvím a vlastně i s Kristem, je jistě nějak poznamená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také v Kaplici se setkávají děti a mladí. Většinou spolu nacvičují hudební doprovod k dětským 

bohoslužbám. Vystupují také na křesťanském plese a konají i samostatné koncerty.  Hudba 

spojuje a také pozvedá ducha. Díky za tyto aktivity!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 7. února jsme se vydali z Kaplice dvěma auty na setkání mládeže naší církve z  

krumlovského okresu, které začalo v Římově na adoraci, kterou připravili velešínští. Tato 

pěkná chvíle modliteb, ticha a písní se uskutečnila v rámci přípravy na Národní eucharistický 

kongres. Pak jsme se přesunuli do Velešína na faru, kde probíhal další program - promítání 

filmu o životě jednoho příkladného kněze, který zahynul v horách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jsme se vydali s deseti kluky z našich 

farností v pátek 27.2.do Českých 

Budějovic, kde na Biskupském gym- 

náziu probíhal Diecézní ministrantský turnaj ve florbale. (to je něco jako pozemní hokej) 

Kluci se nejprve sešli na Kaplice faře. Než byla parta kompletní, tak se věnovali hrám v klu- 

bovně, kde je umístněn ping-pongový stůl a fotbálek. Někteří si zahráli stolní hry, které nám 

nedávno byly zapůjčené Střediskem volného času  v Pacově, se kterým dlouhodobě spolupra- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cujeme. Jedna část party jela autobusem, druhá autem. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích se kluci nejprve zúčastnili mše sv. ve studentském kostele. Pak 

následovala noční prohlídka katedrály a výstup na Černou věž. Bylo jistě zážitkem vidět 

z věže noční město, stejně jako vstoupat v noci po schodech a kolem zvonů nahoru. Spalo 

se na karimatkách a ve spacácích v učebnách Biskupského gymnázia, kde turnaj probíhal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I když se na zemi příliš dobře a pak již do tělocvičny. 

nespalo, bylo třeba vstát brzo Turnaje se zúčastnilo 120 

ráno, neboť od ½ 7 se konal ministrantů z naší českobudě- 

první zápas. Tak rychle umýt jonické diecéze. Konkurence 

rozcvičit se, posnídat … byla tedy velká. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přesto se podařilo našim klukům ve skupině mladších žáků zvítězit. Kluci ve skupině starších 

žáků skončili na čtvrtém místě. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci našich farností! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V neděli 8. března jsme se vydali na pouť kolem sedmi kapliček zobrazujících bolesti Panny 

Marie. Sešlo se nás poměrně dost – přijeli totiž také přátelé z Vyššího Brodu. Počasí nám 

přálo, byl krásný jasný den – svítilo sluníčko. U každého zastavení jsme zazpívali vhodnou 

píseň, přečetli si úryvek z Písma a rozjímání. Modlili jsme se za podobně trpící lidi dneška. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohli jsme také uvažovat, jak jednotlivá zastavení souvisí s naším životem: obětování Ježíše 

v chrámě nás učí vzdávat se všeho – být ve všem svobodným, a tak i připraveným na 

jakoukoliv ztrátu. Nakonec stejně vše dostaneme od Pána zpět. Ono vzdávání se také souvisí 

se zastavením ztráty a nalezení Ježíše v chrámu. Je třeba se učit dávat druhým svobodu 

(u dětí postupně) abychom nebyli v pokušení druhými manipulovat a tlačit je do svých představ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putování od kapličky ke kapličce také připomíná naši cestu od člověka k člověku. Každý má 

v sobě (jako v kapličce) ukrytou nějakou bolest. Svou návštěvou ji můžeme trochu zmírnit. 

 



 
 
v životě nejsi nikdy sám   
když máš odvahu své srdce 
v oběť pro druhé dát 
 
tak jako Ježíš,který své probodené srdce 
za Tvůj život dal 
a na kříži nevinný stál 
a celý svět se mu tehdy smál 
 
pak ale došlo k tomu co nikdo nečekal 
že odpoledne z opony v chrámě zbyl jen cár 
a všude nastala černá tma 
a tíseň padla na každého kdo tam stál 
protože každý pochopil, že zde byl ukřižován král 
 
 
a Ty 
když stojíš v úctě pod křížem 
kde trpěl ten co má tě rád 
a svůj život byl ochoten za tvůj dát 
s úctou by jsi měl tuto jeho obět brát 
protože život věčný Ti byl touto obětí dán 
 
Ty sám , 
ale musíš také být ochoten něco ve svém životě 
za tento dar dát 
a to když by jsi se měl svého já se vzdát 
 
nemusíš ale trpět a zlého se bát 
protože tvůj anděl bude při Tobě stát 
tam kam tvoje kroky se budou brát 
 
proto s úctou hleď na kříž,který svobodu ti dá 
a nikdo se Ti pro Tvoji víru už nebude nikdy smát 

 

 

 

 

 

 



Humor   
 

 V klášteře býval jistý mnich, který i na nejbanálnější věc věděl zacitovat něco z 

Písma. Gvardián to považoval za zneuctění a tak musel mnich klečet s prázdným 
talířem při obědě, když ostatní jedli. Dveře do refektáře byli otevřené a dovnitř vešel 
oslík. Začal shazovat jídlo na stole. Přirozeně, bratři ho bili a odháněli. Tu pověděl 
Gvardián: "Když i na toto budeš znát citaci z Písma, můžeš s námi jíst!" 
Mnich pověděl: "Mezi vlastní přišel, vlastní ho nepoznali." 
 

 Jistého kněze přiváděl přímo do zoufalství jeden z jeho farníků, který během kázání 

neustále podřimoval. Jednu neděli se rozhodl, že mu dá pučení. Začal kázání tak, jako měl 

ve zvyku - pomalu a monotóně. Když viděl, že se tento farník ponořil do spánku, pověděl 

shromážděným: "Každý, kdo chce jít do nebe, nechť se postaví!" Každý se postavil kromě 

muže, který spal. Kněz gestem usadil lidi a pověděl: "nyní každý, kdo chce jít do pekla..." 

tu bouchl do kazatelny a křikl: "nechť se postaví!" Spící muž sebou trhl a od překvapení 

se postavil. Podíval se okolo sebe. Všichni ostatní seděli s úsměvem na tváři. Potom se 

podíval na kněze a pověděl: "Otče, nevím sice, oč jsme hlasovali, ale padá to tak, že 

jenom my dva jsme pro."  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Tvá přikázání jsou geniální,  

 Pane. Doufám jen, že jsi je  
 nestáhl někde z internetu ! 

 

 Dva kamarádi ztroskotali, když jejich luxusní jachta nabourala do útesu u opuště- 

ného ostrova. Když doplavali na ostrov, jeden se nemohl vzpamatovat a bez přestání 
křičel: „Umřeme, my umřeme, nemáme žádný jídlo ani vodu, umřeme...“ 
Ten druhej se jen klidně opřel o skálu a dělal jako by se nic nestalo. 
Po chvíli si toho ten první všimnul a docela ho to naštvalo: „ty nechápeš, že tady 
zhebneme!“ „Moje firma má roční zisk 200 milionů...“ chtěl odpovědět ten druhej. 
„Co to plácáš!?!“ přeruší ho ten první. „Moje firma má roční zisk 200 milionů... a já 
pravidelně dávám desátky a dary v našem sboru... neboj můj pastor si mě najde!“ 
 

 Nového pastora v jednom sboru požádali, aby 

zastoupil učitele v chlapecké třídě. Pastor se 
rozhodl, že zjistí, jaké vědomosti mají chlapci 
z Bible. Zeptal se jich proto, kdo zbořil zdi Jericha. 
Všichni chlapci se začali bránit, že nikdo z nich to 
neudělal. Pastor byl zhrozený nad jejich neznalostí. 
Na nejbližším setkání pastorů hovořil o tomto svém 
zjištění. „Nikdo z nich nevěděl, kdo zbořil zdi 
Jericha,“ lamentoval. 
Všichni přítomní byli ticho, až se nakonec ozval 
jeden ostřílený veterán, urovnavatel sporů: „Bratře 
pastore, zdá se mi, že tě to velmi trápí. Znám 
všechny tyto chlapce od narození. Jsou to dobří 
chlapci. Když řekli, že to nevědí, věřím jim. 
Udělejme sbírku na opravu a zřiďme fond na 
údržbu. Zdi opravme, a víc tuto záležitost 
nepřipomínejme. 
 



  

 

 
 

                               i prodejna v Kaplici informuje 

        Raniero Cantalamessa: PASCHA – putování za nepomíjejícím   
 

Tato kniha obsahuje čtyři meditace papežského kazatele o velikonočním tajemství, které 

zazněly za přítomnosti papeže a vedoucích představitelů církve v roce 2004. Knihu uzavírá 

promluva z Velkého pátku, v níž je velikonoční tajemství pojímáno souhrnně. 
 

      Karin Johne: MODLITBA MLČENÍ – malá škola meditace 
 

Kniha odpovídá na otázku, kde hledat hlubokou souvislost, jež spojuje odlišné způsoby 

modlitby, jakými jsou společná modlitba a individuální tichá meditace.  
 

      Henry Cloud: TAJEMSTVÍ BOŽÍCH VĚCÍ 
 

Snad všichni hledáme něco, co nás přesahuje, toužíme po spojení s vyšší mocí a po poznání 

toho, co nemůžeme dohlédnout vlastním zrakem. Chceme objevit skutečnou moudrost. 

Spirituální  pravdy, o nichž se dočtete v této knize, vám zjeví principy, na jejichž základě 

funguje život. Autorem knihy je americký psycholog.  

Na obálce knihy čteme: Pokud život postavíte na skále, vydrží i uprostřed bouře. Vždyť Bůh 

řekl: „Nikd tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ 
 

 

         Max Kašparů: PO PROVAZE KE KRISTU 
 

Úvahy o víře v praktickém životě od pelhřimovského psychiatra a teologa. Jsou psány 

s hlubokou lidskostí autora, srdečnosti i s humorem. 
 

Statistické údaje knihovny za rok 2014                                                                            
 

Rok: 2011 2012 2013 2014 

Tržby v hotovosti (knihy, kalendáře, ostat.) 11.678,- 12345,- 15.194,- 5.200,- 

Počet nově zaevidovaných knih 38 87 33 56 

Finanční hodnota 6.236, 3454,- 4.745,- 4.462,- 

Počet nových zvukových nosičů (CD apod.) 4 8 13 8 

- finanční hodnota  99,- 200,- 500 

Počet nových filmů (DVD) 8 15 24 12 

- finanční hodnota 1.163,- 1593 3.630 2.400 

Počet filmů jejichž hodnota neuvedena 1 1   

Počet výpůjček 

z toho knihy/filmy/časopisy 

130 85 64+kostel 66+kostel 

39/12/14 

Počet nových čtenářů 9 4 2 7 

Celkový počet zapsaných čtenářů    117 
 

 

Půjčovní doba farní knihovny v Kaplici: 

ST 16-17.30      ČT 15.30-16.30        PÁ 16-17.25    NE – na požádání 
 

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

můžete kromě knih i filmy, zvukové záznamy (slovo, hudba) a časopisy. 






 

Pro všechny farnosti 

FARNOST 
 

SCHŮZKA 

FARNÍ RADY 
KŘÍŽOVÉ 

CESTY 

ZPOVÍDÁNÍ  VELIKONOČNÍ 

VEČEŘE 

Kaplice ST 25.3.  v 18.30 út a ne 17.00h ne 29.3. 13-16h 

st 1.4. 16-17.45h 

 

 

 

čt 2.4. v 19.15 

Malonty 
út 24.3. v 17.45 út v 17h  pá 26.3. 15-17h  út 31.3. v 17h  

Omlenice  čt 19.3. v 17.45 čt  v 17h  čt  26.3. 16-17.45  ne 29.3. v 18.30 

Rožmitál n.Š.  so 21.3.v 18h pá  3.4. v 15h 
 

  čt 26.3.18-19h 
 

 
so 28.3. v 18.15 

Dol. Dvořiště  út 7.4. v 18h   po 30.3. 17-18h  po 30.3. v 18h 

Rychnov n.M.  po 23.3.v 17h  po 23.3. 16.30-17h  -  „  - v Dvořišti 

Blansko  ne 22.3.v 18 ne  16.30  ne 29.3. 16.30-17h  st 15.4. v 18h 



 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ  se koná - v Kaplici v pátek 1x za 14 dní od 19.15h 

na faře. Pokud by to někomu nevyhovovalo - zvláště mimokaplickým, můžeme se domluvit 

na jiném řešení. Přihlášky a dotazy mi můžete adresovat buď na mailovou adresu, nebo na tf.: 

732 872 662 Nejbližší schůzka:  v Kaplici na faře v pátek  20.3. od 19.15h 

  KŘÍŽOVOU CESTOU V CETVINÁCH půjdeme v neděli 22.3. Sraz v Cetvinách u 

kostela bude ve 14.30h. Odjezd z Kaplice od fary ve 14h. 

  DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE se uskuteční v pátek 27.3.(večer) a sobotu 28.3. 

v Českých Budějovicích. V pátek je od 18.30 kapely 4D band a pak se svým svědectvím 

vystoupí sestra Immaculata se svým svědectvím „Drogy, alkohol, smrt, život, Kristus, 

zasvěcení.“ V sobotu program od 9h- skupinky, katecheze, mše sv. Z Kaplice (a příp. dalších 

farností) se pojede auty jak na páteční tak na sobotní program. Přihlásit se můžete u P. Pavla - 

pokud chcete jet společně. (732 872 662) 

 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA se bude konat ve  středu 8.4. od 18h na 

katolické faře. Budeme probírat 2. knihu Paralipomenon. Přečíst si můžete zvl. kapitoly 1-12, 

24, 26, 29-33. 

 ZÁJEZD DO MARIAZELL  se uskuteční z našich farností v sobotu 30.5. Cena: 400,- 

Kč. Odjezd z Kaplice v 7h. Návrat kol. 21.h.  

 VÍKENDOVÝ POBYT DĚTÍ NA KTIŠI se uskuteční 5.- 7. června Odjezd z Kaplice 

ve 14.15h z aut. nádraží. Návrat v neděli 7.6. v podvečerních hodinách.  

 ZÁJEZD DO MEDUGORJE - mariánské poutní místo v Bosně - s výlety na Plitvická 

jezera a do Dubrovníku pořádá P. Pavel Šimák v termínu od 27.7 do 7.8.  Pojede se auty. 

Ubytování: 2-3 noci u moře v campu (ve stanu, či v autě)  

 

 ZÁJEZD DO MEDUGORJE - mariánské poutní místo v Bosně - s výlety na 

Plitvická jezera a do Dubrovníku pořádá P. Pavel Šimák v termínu od 27.7 do 7.8.  Pojede se 

auty. Ubytování: 2-3 noci u moře v campu (ve stanu, či v autě) 



 
 

 

 

BŘEZEN 2015 

NEDĚLE 15.3.  4. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 4.t. 

Čtvrtek 19.3. Sv. Josefa, snoubence P. Marie slavnost 

NEDĚLE 22.3.  5. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 1.t. 

Středa 25.3. Zvěstování Páně slavnost 

NEDĚLE 29.3.  KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE žaltář 2.t. 

DUBEN 2015 

Čtvrtek  2.4. Zelený čtvrtek -večerní mše na památku posl. Večeře  

Pátek  3.4. Velký pátek-den přísného postu  

Sobota  4.4. Bílá sobota           večer VELKÁ NOC VZKŘÍŠENÍ  

NEDĚLE  5.4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ slavnost 

Pondělí 6.4. Pondělí velikonoční  

NEDĚLE 12.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ -Božího milosrdenství pak žlt. 2.T. 

NEDĚLE 19.4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ žaltář 3.T. 

 VIGILIE –V SOBOTU 4.4: bude začínat v Malontech v 18h a v Kaplici ve 20.30. 

Letáček s ostatními časy velikonočních bohoslužeb vyjde v neděli 22.3. 

 FARNÍ DOVOLENÁ - KRKONOŠE 16.-22.8.  - Pro všechny generace. Ubytování v 

Jánských Lázních v penzionu Marianum. Jedna noc 350-400 Kč. Kromě chození po horách 

budeme konat výlety např. do Safari ve Dvoře Králové, do Adršpašských skal, Náchoda 

(zámek).  Lanovkou bychom vyjeli na Sněžku, koupání bude možné i v akvaparku Špindlerův 

Mlýn. Přihlásit se můžete u P. Pavla Šimáka, tf.: 732 872 662 

 DĚTSKÝ KŘESŤANSKÝ TÁBOR NA PÍRKOVĚ MLÝNĚ se bude konat od 15.8. 

do 27.8.  pod vedením soutozenců Kusových z Vyššího Brodu. Plná cena 2700,- Kč, možnost 

získání slevy o 1000,- až 1500,- Kč. Přihlašovat se můžete (a informace získat) u vedoucího- 

Lukáše Kuse Tf.: 602 361 010 (mail: kus.l@seznam.cz), nebo u P. Pavla (732 872 662) 

Kaplice 

  MŠE SV. O SVÁTKU SV. JOSEFA 19.3.  bude tak jako každý čtvrtek v 8h. 

Omlouváme se za dřívější mylné informace. 
 

 PÁSMO HUDBY A POEZIE se uskuteční ve středu  25.3. od 17.30h v kostele.  
 

 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA se bude konat ve středu 8.4. od 18h na 

katolické faře.Budeme probírat 2. knihu Paralipomenon. Přečíst si můžete zvl. kapitoly 1-12, 

24, 26, 29-33.  

 DĚTSKÁ MŠE SV. V DUBNU bude až 2. neděli v měsíci, t.j. 12.4. od 9.30h 

 



PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM 
 KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde  

 Úterý modlitba  18 h  letní čas 17.00 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 27.3. 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 faře: nyní u Otů 

Út 1x za 14 dní,nyní:  24. a31.3  
17h 

 

 OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara  

 NEDĚLE 
mše svatá 

/ boh.slova 

8 h  

v kostele 

Setkání na faře:  Čt 1-2x za měsíc, 

nyní: 19.3. v 17.45h 
18h 
l.čas 

17h 
z.čas 

 

 BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara  

 NEDĚLE 
mše svatá 
v kostele 

18h  

let. čas 

17h 
zim.čas 

Setkání na faře: Čtvrtek 

 nepravidelně, nyní ? 
18h  

let.č. 

17h  

zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 
NEDĚLE 

1x za 14 dní 

mše svatá - nyní:  

15.3. a 29.3. 
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: 22.3.a 6.4 

11.15 
Setkání v17/18h  

Pondělí: ?  1. SO v měsíci: mše v 17h  nyní: 11.4. 

 ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ  kostel sv. Šimona a Judy  

 
SOBOTA 
mimo 1. sobotu 

mše svatá:  
18h  

let.čas 

17h  

zim.čas 

Setkání na faře: Sobota 

1x za měsíc, nyní: 21.3. 
19h-l.čas 
18h-z.čas 

 

 POHORSKÁ VES  kostel sv. Linharta  

 
NEDĚLE 

- 1. v měsíci 
mše sv. 
nyní: 5.4. 

v 15h 
Setkání dětí  (1 x za 14 dní) venku nebo 

 v klubovně na Obecním úřadě: 
Sobota 
10.30h 

 

 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 tento kus asi 6,-Kč.) Toto číslo vyšlo v neděli 15.3.2015. 

mailto:farnost.kaplice@atlas.cz


 


