
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Milí farníci, 
opět Vás zdravím z nového čísla Farního listu. Každé jeho nové číslo je podnětem 
k něčemu novému ve farním životě. Můžeme se zúčastnit nějaké společné akce,  
o které nás časopis informuje, můžeme si na jeho stránkách vybrat nějakou myšlenku 
k rozjímání či rovnou k činu. Je také výzvou abychom se i my podělili o nějaký zážitek 
jako Eva, Milena z Prachatic, či Milan v tomto listě.  

Čas velikonoční je také novým začátkem a rozkvetlá příroda kolem nás 
krásnou ilustrací obnoveného života. Člověk je v bibli často přirovnávám ke stromu. 
Objevují se tedy v našem životě květy a plody? Ježíš je v nás svým hlasem probouzí… 

V dubnu jsme si měli přečíst biblickou knihu Píseň písní.  Připomeňme si 
pár slov z ní:  Můj milý se ozval, řekl mi: „Vstaň, má přítelkyně, krásko má,  
a pojď! Hle, zima pominula, 
lijavce přešly, jsou tytam.  Po 
zemi se objevují květy, nadešel 
čas prořezávat révu, hlas 
hrdličky je slyšet v naší zemi.  
Fíkovník nasadil první plody, 
voní kvítky vinné révy. Vstaň, 
má přítelkyně, krásko má, a 
pojď!“  

Kéž v našem srdci 
pocítíme nový dotek Boží lásky, 
i lásky Panny Marie, abychom i 
my mohli rozkvést a pak přinést 
plody! Děkuji všem, kdo se 

aktivně účastní života farnosti i všem, kdo ho podporují duchovně!    P. Pavel                                                                            
 

Měsíčník těchto farností  
římskokatolické církve: 
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PODNĚTY PRO KŘESŤANSKÝ ŽIVOT  

Milí bratři a sestry, 
tak jako v každém období i nyní se můžeme ohlédnout za minulým 
časem – časem velikonočním a znovu se zamyslet nad 
jeho výzvami. O Velkém pátku jsem hovořil o kříži jako o osách 
vytyčujících prostor – prázdný prostor. Ano, zlo je vlastně prázdnota, ale ta volá po  
naplnění. Kolik prázdnot je nejen v našem srdci, ale i v okolí. Jak mohu přispět k jejich 
naplnění? 
 

 Budu se snažit zlo chápat jako prázdnotu volající po naplnění 
 

O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsem mluvil o semínkách. Nový život, který dostáváme 
od Boha skrze bohoslužby, modlitbu, Písmo sv., je jako semínko, které musí růst. I my 
jsme semínka: buď se snažíme zakořenit, vyrašit a dorůst do květů i plodů, anebo ve 
strachu se uzavřeme do sebe, a pak riskujeme, že o vše přijdeme. Proto udělejme vše pro 
svůj duchovní i osobnostní růst, prohlubujme svůj život a snažme se jej udělat plodným. 
 

 Budu se snažit o hlubší vztahy, duchovní život, a také o květy i plody lásky 
 

Velikonoční doba i jarní období je časem radosti a lásky. Zamysleme se jak radost i lásku 
dávat více najevo. Máj, čas lásky, by nás měl vést k předávání zkušeností z partnerských 
vztahů  a to zvl. mládeži. Pro ně bychom měli zorganizovat i přednášku s besedou či další 
akce o lásce a hledání životního partnera. Můžeme jim také nabídnout k přečtení vhodné 
knihy. 
 

  Popřemýšlím co udělat aby se více šířila radost a opravdová láska 
 

V čase kolem svatodušních svátků se také snažíme otevírat se více Duchu svatému.  
To znamená více se za naplnění Duchem svatým pro sebe i druhé modlit. Přečíst si 
knihu se svatodušní tématikou, příp. poslechnout přednášku – v televizi (Noe), z nahrávky, 
nebo se zúčastnit přednášky Vojtěcha Kodeta o Duchu svatém, která bude v sobotu 21.5. 
od 9h ve Velešíně. 
 

   Budu se snažit udělat vše potřebné pro naplnění Duchem svatým 
 

Květen je také zaměřen na vztah k Panně Marii. Můžeme se účastnit májových pobožností 
a něco o Panně Marii si přečíst. Vhodné jsou mariánské modlitby, které máme také 
v knihovně. 
 

   Prohloubím svůj vztah k Panně Marii 
 

Blíží se několik farních akcí do kterých se může zapojit více lidí. Je to Noc kostelů s jejíž 
organizací můžeme pomoci (otevření kostelů, úklid věže v Kaplici, nápad k programu). A 
pak to bude Petropavlovská pouť. Opět přivítáme nápady a pomoc např. pro dětské 
odpoledne – zajištění stanovišť apod. 
 

  Nabídnu pomoc, či nápad pro chystané farní akce 
 

Přátelé, doufám, že s pomocí Boží se nám bude dařit tyto předsevzetí realizovat. Snažme se! 

 



VELIKONOČNÍ ROZJÍMÁNÍ 
 

Bílá sobota – Kristův sestup do říše zemřelých 
 

Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. 
Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král 
spí. Země se zděsila a zmlkla, protože vtělený 
Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali. 
Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší mrtvých.  
     Jistě jde hledat praotce lidstva jako ztracenou 
ovci. Jistě chce navštívit ty, kdo se nacházejí 
v naprostých temnotách a ve stínu smrti; jistě 
přichází vysvobodit z bolestí uvězněného Adama 
spolu s uvězněnou Evou, jako Bůh i Evin syn.  
     Pán k nim vešel vyzbrojen vítězným křížem. 
Jakmile ho praotec Adam uviděl, v úžasu se bil 
v prsa a na všechny volal: »Můj Pán ať je se 
všemi!« A Kristus Adamovi odpovídá: »I 
s tebou.« Chápe ho za ruku a burcuje ho slovy:  
»Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě 
osvítí.  
     Já jsem tvůj Bůh a pro tebe jsem se stal tvým synem; pro tebe a pro ty, kteří se mají z tebe 
narodit nyní říkám a s veškerou mocí poroučím těm, kdo byli v poutech: Vyjděte ven. A těm, 
kdo byli v temnotě: Mějte světlo. A spícím: Vstaňte.  
     Přikazuji ti: Probuď se, spáči, přece jsem tě neučinil proto, abys prodléval spoutaný 
v podsvětí. Vstaň z mrtvých, neboť já jsem život těch, kdo zemřeli. Vstaň, dílo mých rukou, 
vstaň můj obraze učiněný k mé podobě. Vstaň a vyjděme odtud. Neboť tys ve mně a já v tobě, 
jsme přece jedna nedílná osoba.  
     Pro tebe jsem se stal já, tvůj Bůh, tvým synem. Pro tebe jsem já, Pán, přijal tvou podobu 
služebníka. Pro tebe jsem já, který jsem na nebi, přišel na zem a do podsvětí. Pro tebe, člověče, 
jsem byl jako člověk, bez pomoci, odložený mezi mrtvé. Pro tebe, který jsi vyšel ze zahrady, 
jsem byl ze zahrady vydán Židům a v zahradě ukřižován.  
     Pohleď na můj poplivaný obličej, to jsem snesl pro tebe, abych v tobě obnovil dřívější dech. 
Pohleď na mé zpolíčkované tváře; to jsem snesl, abych tvou porušenou podobu obnovil opět 
k svému obrazu.  
     Pohleď na má zbičovaná záda; to jsem snesl, abych odstranil břemeno hříchů tížící tvá 
ramena. Pohleď na mé ruce šťastně přibité ke kmeni kříže; to pro tebe, jenžs kdysi nešťastně 
vztáhl svou ruku ke kmeni v ráji.  
     Usnul jsem na kříži a kopí proklálo můj bok. To pro tebe, který jsi usnul v ráji a nechal 
vyvést ze svého boku Evu. Můj bok vyléčil ránu ve tvém boku. Můj spánek tě vyvede ze 
spánku podsvětí. Mé kopí zadrželo kopí namířené proti tobě.  
     Vstaň, vyjděme odtud! Nepřítel tě vyvedl z rajské země; já už tě neusadím do ráje, ale na 
nebeský trůn. On tě zahnal od stromu života, který byl předobrazem; avšak já jsem sám život, a 
hle, jsem s tebou spojen. Určil jsem cheruby, aby tě opatrovali jako služebníci a přikazuji jim, 
aby tě měli v takové úctě, jaká přináleží Bohu.  
     Trůn s cheruby je uchystán, nosiči jsou pohotově a připraveni, svatební komnata je 
vystrojena a jídla přichystána. Věčné stánky a příbytky jsou vyzdobeny, poklady věčných statků 
otevřeny a nebeské království je připraveno už od věků.  (starokřesťanská promluva) 
 

 



 
 
 

 
       V době velikonoční sedím 
s maminkou v kapli Domova seniorů 
mistra Křišťana a při mši sv. naslou-
chám slovům z Písma, ze Skutků 
apoštolů: „Filip odešel do města 
Samaří a zvěstoval tam Krista… 
mnoho ochrnutých a chromých bylo 
uzdraveno.  A tak nastala ve-liká 
radost v tom městě.“  Sk 8,5-8               
     Přede mnou sedí několik lidí na vozíku… 
       Také v době velikonočního oktávu jsme četli o uzdravení chromého: „Petr však řekl: 
Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše Krista Nazaretského 
vstaň a choď! Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát, a vtom se chromému 
zpevnily klouby, vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit…“  Sk 3,6-8  
       Napadá mi, jak velká by to byla radost, kdybychom mohli vzít tyto nemocné lidi               
na vozíku za ruku a říci jim: „Ve jménu Ježíše Krista vstaň a choď!“ 
       Proč to nejde?  Proč v dnešní době vzkříšený Pán skrze své učedníky již takto 
nepůsobí?  Máme málo víry nebo ti nemocní mají málo víry? 
       Víru nemůžeme oddělit od lásky a naděje. Víra, naděje a láska jsou Božím darem, 
milostí vlitou při křtu do naší duše. Zároveň je to však akt lidské svobody- svobodné 
rozhodnutí člověka,  zda chce nebo nechce věřit, milovat a doufat. 
Víra, naděje a láska, tento provázek třípramenný, jsou jako tři sestry, které si navzájem 
dávají přednost, navzájem se doplňují a prolínají.       Opravdová láska stojí na víře a 
důvěře. Víra bez naděje je slepá, bez lásky je mrtvá. Naděje bez víry je prázdná, bez lásky 
její vytrvalost neobstojí v životních zkouškách trpělivosti, neboť jen pravá láska „všechno 
vydrží.“ Máme tedy nejen málo víry, ale i málo lásky a naděje? 
      O Velikonocích jsme také četli z Janova evangelia o příchodu vzkříšeného Pána mezi 
učedníky: „Ježíš jim znovu řekl: Pokoj vám! Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. 
Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hří-chy, 
tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Jan 20, 21-23            

Ježíš to svým prvním učedníkům velmi usnadnil. Dal jim svého Ducha a oni v Jeho 
jménu odpouštěli hříchy, hlásali evangelium a uzdravovali.  Prvním darem, který Pán svým 
učedníků dává, je dar na odpuštění hříchů. Je to tedy velmi důležité. A tak mě napadá, zda 
problém není také zde. Umíme si navzájem odpouštět? Odpustit znamená nenechat se 
vtáhnout touhou po odplatě na hrací plochu zla. 
Odpustit znamená odmítnout odplácet zlem za zlo, a tak otevřít lepší budoucnost. 
      Vpodvečer, v tichu této krásné kaple, v modlitbě před ikonou ukřižovaného a 
vzkříšeného Pána od sv. Damiána, předkládám Pánu všechny tyto své otázky. Hledám 
milosrdnou tvář Boha. Na pomoc mi přichází modlitba sv. Františka z Assisi před touto 
ikonou:        Nejvyšší, slavný Bože,  osvěť temnotu mého srdce a dej mi pravou víru, 
pevnou naději, dokonalou lásku, hlubokou pokoru, rozum a poznání, abych zachovával 
tvá přikázání.  Amen.                                                         Milena Voldřichová, Prachatice 

 



 
 

 
Pozdravujeme jaro! Když blíží se v jásotu bystřin,  
v mateřském pohnutí země, v zrychlení času a 
krve! V sen slávy nás větry ukolébaly.  
Slity v oddechu omamujícím  
třesou se růže a slunce, rytmy ňader a písní! 
 

Pozdravujeme jaro tvé práce!  
Sta rukou neviditelných pracuje s námi.  
Stínem pohybu jejich je jiskření světla. —  
Hlasy hmyzu, jak cvakot tajemných hodin, zní 
z pole jetelového  a jak úder číše o číši z komnat 
vůně ve květech kaštanových. 
 

Pozdravujeme jaro, jež přináší bouře! A v žáru 
svých blesků zápasy lásky,  
k úsměvům bělostnou záři a v rosy krystalné lázni k bolesti sílu!  
Pohledem krásy zadrží ruku sebevražednou  
a duši dá sníti o vznešeném šílenství heroismů. 
 

Pozdravujeme jaro, jež volá tisíce jar! Slyšíte odpověď jejich, 
jak ze všech světů se třese, vesmír, jenž o svých nadějích zpívá?  
Zlaté petrklíče jiskří se v azurných lukách, hvězdy jak oči se otvírají,  
extase lásky z nich vytryskla slzami světel; 

 

Pozdravujeme jaro, pupence ohnivé vůně v myšlence bratří! 
Do své zahrady slyšíme ptáky všech zahrad.  
A naše slova se sněhem kvetoucích třešní padají k zemi a jako královny včelstev  
do výše vzlétají na svou svatební cestu a vracejí se dávati život! 
 

Pozdravujeme jaro, vodopád mystické řeky, 
jež z ledovců v hloubku se tříští, milion jisker, duha tvým sluncem  
a v jasmínů vířící pěně se slévá  
a mlčením věků jak mezi skalami k moři se valí světlem zatopenému. 

 

Pozdravujeme jaro! Hle, dni se střídají s nocí jak okna anděly malovaná  
s kresbami symbolickými, v nesmírno sklenutá k éterným obloukům chrámu tvého, 
kde všechny plameny lustrů svých rozžal jsi o Vzkříšení. 
 

Pozdravujeme jaro! Vítáme netrpělivost duší! Třesení křídel zesílených!  
Odvahu zraku zjasnělého! Nekonečnosti čekají na nás, jiná slavnější jara, 
věčnosti hřmící písně; vysvobozeni!             Otokar Březina   Stavitelé chrámu, 1899 
 



Jednou jsme se vraceli autem 
z Frantol. Bylo dopoledne a nebe 
bylo černě zatažené. Podíval jsem 
se doleva na Libín. Černočerný les 
i nebe, jen špička rozhledny bíle 
zářila jako vztyčený prst. Byla to 
zvláštní barva, nebyla úplně 
sněhobílá, měla trošku nádech do 
žluta. Vršek rozhledny mi 
připomínal Boží prst, jako by nám 
náš Pán chtěl říci: „Nebojte se, 
vždyť jsem s vámi“. 
 I když bylo zataženo 

přímo strašidelně, ta kombinace dvou barev a jejich jemných odstínů měla na mě uklidňující 
účinky. Ten krásný pohled mi z paměti jen tak nevymizí… 
 Když jsem jednoho dne uklízel farní dvůr v Prachaticích, vyhýbal jsem se zelenému 
„Žigulíku“. Slunce se právě vyklubalo z mraků a jeho paprsky si hrály s věcmi kolem mě.  
 Vtom mě upoutala kapota před čelním sklem auta. Tedy ne, že by byla něčím zvláštní, 
ale objevil jsem na ní něco, z čeho jsem se mohl radovat. Všetečné paprsky Slunce totiž svítily 
shora na ramena stěračů a na kapotě se objevily dva tmavé, dobře viditelné znaky křesťanů – 
ryby.  Myslím si, že to nebyla nějaká náhoda, ale že tím chtěl náš Nebeský Ochránce 
připomenout, že je přítomen… 
  

Děkujeme Ti, náš Pane, že Jsi nám dal oči,  abychom vnímali krásu věcí kolem sebe. 
 Děkujeme Ti, Otče, za to, že máme ústa, abychom Tě velebili a děkovali Ti. 
Děkujeme Ti, náš Spasiteli za to, že se nám dáváš poznat i v takových drobných věcech. 
  Děkujeme Ti, Všemohoucí Bože za to,  
 že se můžeme radovat i z maličkostí. 
  Děkujeme Ti, náš Pane Ježíši Kriste, 
 z celých srdcí Tě chválíme, Otče,  
  za to, že nám denně sesíláš tyto drobné radosti, 
 které smíme objevovat a tušit v nich Tvoji přítomnost. 
  Chválíme Tě za to, že Tě můžeme chválit, 
 jen Tě Pane prosíme, je-li to Tvoje vůle,  
  dej, aby nám neunikala tato drobná znamení 
 a abychom stále slyšeli Tvůj hlas, mohli jít za ním  
  a abychom stále cítili Tvoji všeobjímající Lásku 
 a Tvoji přítomnost, kterou potřebujeme pro další hodnotný život. 
  Děkujeme Ti, Bože, za všechno a prosíme Tě,  
 měj i nadále trpělivost se svými dětmi! 
Všechno, co nás obklopuje, vzniklo od Boha, proto bychom měli být za všechno vděčni, za 
všechno Jemu děkovat a nic nebrat jako samozřejmost, protože On nám vše poskytuje z čisté, 
přímo ryzí Boží lásky, má s námi trpělivost a nikdy Ho neomrzíme. 
 Proto se dívejme kolem sebe a hledejme drobné radůstky, protože pocházejí od 
Nebeského Otce a jsou tedy prosyceny Láskou.  
 Děkujeme za Tvé Milosti, Otče. Velice si jich vážíme a chceme si je i nadále zasloužit, 
abychom se jim mohli za Tvé účasti obdivovat, radovat se z nich a stále chválit Tvé Svaté 
jméno, náš Nejvyšší…                                       Milan Jirásek (dříve ubytovaný na faře) 
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Letos jsem se opět zúčastnila 
Diecézního setkání mládeže v Českých 
Budějovicích, které se konalo ve dnech 18.-
19. března. Tento ročník se nesl v mottu 
"Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou 
milosrdenství" podle Matoušova evangelia. 

Setkání začalo, jak jinak v kostele 
sv. Rodiny koncertem písničkáře Pavla 
Helana, který byl vskutku fenomenální :-) 
Za zmínku stojí třeba jeho Píseň o zubařce, 
Babička nebo Bůh. Potom následovala hra, 
která vedla ke kostelu Obětování Panny 
Marie na Piaristickém náměstí. Pochopitelně se týkala tématu skutků tělesného a duchovního 
milosrdenství. Na jejím konci byla modlitba v kostele Obětování Panny Marie, kterou připravil 
O. Vojtěch Vágai se společenstvím mládeže z Pelhřimova. Večer jsme si mohli vybrat z nabídky 
volitelných programů, kam patřily např. deskové hry nebo posezení u čaje.  

Sobota začala setkáním v katedrále sv. Mikuláše, kde 
měl povzbudivou katechezi biskupa O. Pavel Posád. Z té 
vybírám několik zajímavých postřehů: např. O. Pavel Posád 
řekl, že se nemáme snažit být milosrdní, ale že jsme 
milosrdný, což mi připadá jako celkem odvážné tvrzení. Nebo 
vyprávěl, že každého, koho potká, pozdraví. V malých 
skupinkách jsme poté formou hry myšlenku evangeliiního 
milosrdenství prohlubovali. Následovalo silné svědectví dvou 
mladých iráckých křesťanek pronásledo-vaných ve své vlasti 

pro víru. Po slavnostní mši svaté ke cti svatého Josefa jsme šli do Biskup-ského gymnázia na 
oběd. Ještě malá poznámka ke svátku sv. Josefa: v katedrále se dostalo blahopřání řediteli 
diecézního centra pro mládež Jozefu Gumenickému, knězi původem z východního Slovenska a k 
tomu jsme mu zazpívali legrační písničku o malých zvierátkách :-)) 

Po obědě, který se jako už tradičně každý rok skládal z řízku s bramborami a okurkou 
se konaly odpolední skupinky a workshopy. Já si vybrala 
skupinku s názvem Hledání životní cesty s bohoslovcem 
Vojtěchem Blažkem. Dozvěděla jsem se od něj mnoho 
zajímavých věcí, např. jak je důležité při hledání svého 
životního povolání otvírat často Písmo svaté, najít si 
prostor pro ticho, kde může člověk opravdu nahlédnout 
do svého nitra, nebo v případě manželství, že není 
nezbytné, aby oba byli horliví katolíci, ale aby měli 
jasno, co pro ně víra či nevíra v Krista znamená. 

Závěr celého setkání se konal opět v kostele Svaté Rodiny, kde jsme shlédli upoutávky 
na Světové dny mládeže v Krakově. Na konci jsme dostali malé upomínkové dárečky ve formě 
reflexních pásek s mottem letošního setkání: ,,Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou 
milosrdenství." Za celý program budiž Pánu Bohu a organizátorům díky.                                                                                    

Eva Haláčková, Kaplice  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Již desátý ročník našeho křesťan- Předtančení provedl ta- 
ského plesu se konal jako tradičně neční pár z La-St Dance 
v sále Slovanského domu v Kaplici Team, což je taneční škola 
a to v sobotu 23. ledna od 20 hodin  manželů Schönových z 

 z Českých Budějovic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ples uváděl Jiří Stein z Malont. Krátké Na plese byly (ze začátku) 
úvodní slovo jsem měl já. Připomněl  i děti – evangelického  
jsem, že Ježíš je přítomen nejen v kos- faráře Daniela. Jsme moc 
tele, ale všude - tedy i zde na plese. rádi, že ples je ekume- 
Vždyť chodil mezi lidi, i na slavnosti. nický. Foto od „evange- 
Kéž tu jeho přítomnost i zde poznáváme lického“ stolu je dole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ples je vždy spojen s pohybem. K našemu plesu patří také 
A také my křesťané bychom kvíz. Tentokrát obsahoval 
se měli více snažit aby bylo i otázky z tématu o víně. 
v církvi více pohybu, více Ty připravila farní  
života a radosti.  hospodyně Jarka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhodnocení – i těch s téma- -Marta a František- s kon- 
tikou našich kostelů a víry certem vážné hudby. Díky! 
bylo na mě. Nejlepší čtyři Foto vlevo zachycuje 
stoly postupovaly do dalšího kupování odměn – mýdla  
kola. Po desáté hodině –  s růží – za tanec v rámci 
o přestávce vystoupili souro- dámské volenky. 
zenci Talířovi (foto dole) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kolem 23. hodiny začínají různé hry 
a soutěže. Jako první se začíná tancovat 
„Židlový tanec“. Když přestane hudba hrát, 
tanečníci se rozdělí, muži obsadí připravené 
židle na levé straně sálu a ženy na pravé. 
Jedna židle na obou stranách však vždy  
 

 
 

  
 

chybí a tak někdo vypadne, až zůstane jen  
jeden – vítězný – pár. 
Po chvíle tance následuje semifinále soutě- 
že stolů. Všichni zúčastnění si při štafeto- 
vém přemístění k protější židli  naváží na 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nohu balonek, který před tím nafouknou 
a pak s ním spěchají zpět. Vítězí družstvo 
ve kterém se všichni vystřídají nejrychleji. 

 

Tyto hry se mohou někomu zdát dětinské, 
ale můžeme si připomenout Kristova slova 
Nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího 
království. Radostná atmosféra her uvolňu- 
napětí v duši a sbližuje s druhými. Tak se 
 

 
 
 
 
 
 

vlastně buduje Boží království. Finále sou- 
těže spočívalo ve vyhledávání knih, které 
byly různě rozložené v sále. Zvítězilo druž 
stvo, které nalezlo nejvíce knih. Kéž bychom 
podobně vyhledávali i knihy ke čtení! 
 
 



 
Potom opět následoval čas k tanci, až do 1h. 

Ples sice nebyl kdovíjak ziskový, ale 
hlavní je, že nebyl ztrátový. Příjmy činily 
19.770 (vstupné, tombola, dary farníků- 
moc děkujeme!) Výdaje 17.374 Kč. 

 
 
 
 
 
 
(kapela, daň ze vstupu, pronájem 
sálu, poplatek OSA za písničky…) 
Zisk činil 2.396,- Kč. Děkujeme také 
za dary do tomboly, sešlo se na 200 
cen – od farníků a od sponzorů (níže): 
 
 
 

DĚKUJEME NAŠIM SPONZORŮM: 
 
 

PRODEJ BYTOVÉHO TEXTILU  p.Světlý, 
Potřeby pro domácnost  pí.Kořánová, 
ELEKTRO  pí.Faltinová, PC servis KB s. r. 
o., FOKUS – optika, Klenotnictví  - Mockovi, 
SKLENÁŘSTVÍ  pí.Ťupová, JEDNOTA 
KAPLICE, BUFET u města Kaplice, 
ZLATNICTVÍ a hodinářství p.Matějka , 
Zdravá výživa HARMONIE, Drogerie TETA 
pí.Feslová, Družstvo VYKRS Kaplice, 
BARVY, LAKY p.Kulhan, FREE STYLE 
pí.Debnárová,  VIDOX s.r.o., ŽELEZÁŘSTVÍ 
pí.Píchová, KADEŘNICTVÍ pí.Vanišová, 
AUTODÍLY pí.Bílková, JANTAR 
pí.Janošťáková, ZN VISIO s.r.o., Železářství 
J.Z.M. s.r.o., OPTIKA pí.Bartoňová, 
Pneuservis p.Hron, BEMAGRO a.s. Malonty, 
IPEMA Kaplice. 
 
 
 

 
V závěru plesu se ještě losovaly nevýherní 
lístky tomboly a tak se ještě mnozí mohli 
radovat z výher. 
      Jubilejní X. Křesťanský ples se opět 
vydařil. Velký dík patří především hlavní 
organizátorce Jarce Králové. Díky i všem 
kdo jakkoliv ke zdaru plesu přispěli!      pš 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V sobotu 13.2. se konalo za účasti biskupa Vlastimila na Svatém Kameni požehnání pamětní 
desky na kněze, který zde působil P. Stanislava Míku (viz článek v předchozím čísle Far.listu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po obřadu následovalo malé občerstvení. Setkání s biskupem se účastnili farníci z Kaplice 
a okolí. S panem biskupem přijel také  prelát P. Václav Pícha z Krumlova a P. Zdeněk Mareš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-děkan z Českých Budějovic a několik dalších hostí. Na závěr si hosté prohlédli kostel 
a zvláště kapli s kameny – místo údajného zjevení P. Marie, kde se i k ní všichni pomodlili. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svátek uvedení Páně do chrámu „pročistil syny Leviho“ Mal 3,3 
jinak Hromnice, jsme slavili ně- a aby ochránil před hromy, kte- 
kolikrát. Také na Sv. Kameni. ré občas zaznívají v našich ži- 
Stále si můžeme připomínat, že votech. Držíme-li se pevně světla 
Pán přichází, aby svým světlem Kristova-slova, nemusíme se bát! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V únoru jsme také byli navštívit našeho bratra v Kristu – Jakuba, pobývajícího v nemocnici 
v Jihlavě (foto vlevo). Za ním je jihlavský kostel sv. Jakuba. Na faře jsme slavili 45. narozeniny 
Jirky Mareše, ubytovaného na faře v Kaplici. (na fotce vpravo je uprostřed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto vlevo ještě jednou připomíná svátek Uvedení Páně do chrámu. Božím chrámem je celý  
svět a Pán potřebuje nás, stejně jako P. Marii, abychom ho do všech míst chrámu světa donesli. 
Jeho světlo šíříme láskou, úsměvem, povzbuzujícím slovem, pomocí v nouzi. Foto vpravo 
upomíná na začátek postní doby (popelec), která má v člověku obnovit síly k tomuto poslání.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyto tradiční pobožnosti konáme straně jsou z cesty kolem 
zvláště v postní době. Ony nám kapliček 7 bolestí P. Marie 
pomáhají přiblížit se trpícímu  z Rychnova nad Malší na 
Kristu i trpícím lidem. Foto na této Sv. Kámen dne 28. února. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cesta se konala v mlze a chladu.  jednom sešitu. Pobož- 
Snad proto se na ní vydalo pouze nost vedl Jakub. 
6 statečných. Já jsem ležel se zánětem Jednotlivá zastavení 
průdušek doma, ale díky tomu jsem na cestě připomínají, 
mohl připravit texty i s písněmi  v  že na všech našich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cestách je třeba se zastavit a rozjímat. Zastavit se na životní cestě znamená přemýšlet o smys- 
lu již prošlého úseku a vytyčit si blízké cíle pro úsek další. Často jdeme mlhou a vidíme jen 
na pár kroků dopředu. S vírou a naději však musíme jít dál, k cíli kterým je Svaté město –  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Nebeský Jeruzalém, do něhož Cetvin v neděli 13.3. Chlad- 
vejdeme jen tehdy, když mnohé připomínající chlad světa 
vytrpíme. S touto myšlenkou jsme kolem nás - překonáváme 
také vyšli na křížovou cestu blízko společenstvím, zpěvem i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
úsilím vynaloženým k zvládnutí cesty. Podobně je to i v běžném životě – kráčejme jím spolu 
a nezapomeňme na hudbu, zpěv a činnost, která rozehřeje. Nezapomínejme se také zastavit 
u těch, kteří musí utrpení a bolest snášet reálně a pomodlit se za uzdravení a útěchu pro ně. 
 

Do Blanska se v březnu opět 
vrátil restaurovaný oltář a  
obraz sv. Linharta. Restauro- 
val ho akad. malíř Jiří Štork z 
Unhoště. Bohužel několik dní 
před instalací oltáře zemřel. 
Instalaci tedy provedli jeho 
spolupracovníci. Vzpomeňte, 
tedy prosím, na něj v modlitbě. 
Restauroval i oltář. P. Marie 
a v Kaplici také oltář sv. Linharta. 
     Můžeme si také připomenout, že 

 sv. Linhart byl poustevník z 6. stol. který žil ve Francii –  
v Akvitánii, kde byl pak založen klášter. Byl vyhledáván  
pro účinnou modlitbu. Vyprosil mnohým zajatcům a  
vězňům svobodu.           Do Blanska se přijeďte podívat!  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Velikonoce v podstatě začínají již Květnou nedělí. To je vstupní brána do Svatého týdne, kdy 
se snažíme prožívat s Ježíšem jeho poslední dny, abychom mohli zakusit i ty jeho první dny 
vzkříšení. Pána vítáme prvními rozkvetlými větvičkami – které nesou naději, že všechno jed- 
nou rozkvete. Tedy když se mu dáme k dispozici. Obě fotky jsou z Rožmitálu. Tam se konala 
velikonoční večeře již v sobotu před Květnou nedělí. Bylo nás 13, - jako při Poslední večeři. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kaplici se šlo o Květné ne- Cestou mohou být i naše set- 
děli skutečným průvodem do kávání ve společenství. Foto 
kostela.  Měli bychom přemýš- výše je z velikonoční večeře 
let jak jemně doprovázet druhé v Malontech. Setkávání u 
na jejich cestě do Boží blízkosti jídla pomáhá budování rodiny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kaplici se setkáváme na Zelený čtvrtek po mši sv. Na všech večeřích se podává beránek 
a nekvašené chleby, tak jako při Ježíšově poslední večeři. Máme tak příležitost vžít se hlouběji 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
do velikonočního děje a uvědomit si jeho podstatu: Ježíš vzal jako beránek na sebe naše hříchy 
a rozlámal sám sebe jako chléb, aby nám předal svůj věčný život. Snažme se ho napodobovat 
a snášet nedokonalosti druhých. Zároveň jim však pomáhat k uzdravení jejich duše. 
    Fotografie na této straně jsou z Malont. První vlevo zachycuje úvodní obřad Velkého pátku 
kdy se kněz s ministranty pokládá na zem na znamení smutku a poníženosti, do které vstoupil 
Kristus. Tento postoj můžeme chápat i jako vyjádření pádu člověka až na dno lidské existence,  
pádu do prachu, kam ho následuje i jeho Spasitel, aby ho pozvedl do vyšších forem života. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Úctu k Ukřižovanému Kristu jsme letos v našich farnostech konali  
jako skládání všeho co jsme a všeho co nás tíží na Kristův kříž. Po- 
ložili jsme své čelo na kříž a tak odevzdali naše trápení Ježíšovi. 
      V některých našich farnostech se v tyto dny také otevírá  
připomínka Kristova pohřbení - Ježíšův hrob, u kterého se na Bílou 
sobotu lidé schází k tiché soukromě modlitbě. 
 
 
 
 
 
 
 
Tyto fotogra 
fie jsou již ze 
sobotní vigilie 
v Malontech. 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(všechny fotografie na        této straně jsou z Kaplice)   
Vrcholem Velikonoc je slavnost zmrtvýchvstání Páně. Slavíme ji už v noci ze soboty na ne- 
děli. Oheň připomíná nové stvoření – velký třesk – uvolnění energie Boží lásky – vznik nové- 
ho světa v oslaveném Kristově těle. Od tohoto ohně se šíří světlo do všech temnot v nás i kolem 
nás. A my si pak zapalujeme své svíce a především si chceme od Krista zapálit srdce., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plamínek v našem srdci se stává semínkem, které musí dále růst a roste jako světlo předává-ím. 
V kázání jsem zmínil příběh dvou semínek, z nichž jedno nechtělo zapustit kořeny a ne-
odvažovalo se růst. Nakonec zahynulo. To hrozí i nám, když do ohně v naší duši nebudeme 
přikládat a ten nebude růst. Pak uhasne. Naopak druhé seménko přineslo květy i plody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po kázání následovalo posvěcení křestní vody a křest naší nové sestry ve víře – Vlasty Holu- 
bové. Prosme za to, aby ona i všichni pokřtění byli tím semínkem, které se nebojí pronikat  
svými kořeny do větších hloubek ducha, vyjít se sebe a pro užitek druhých vydat i květy a plody 
svého života. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Rychnov nad        Dolní Dvořiště 
                                                               Malší 

 
 

Také v ostatních našich farnostech konáme o Velikonocích obnovu svého křestního slibu se 
svícemi v rukou. Kéž by se v nás rozhořel nový plamen nadšení v křesťanském životě. 
Na Velikonoční pondělí jsem v kázání použil příběh o přerodu housenky v motýla. Když mu  
v tom chtěl jeden student pomoci, z kukly vylezl housenkomotýl, který neměl dost síly ani se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vznést, ani lézt po zemi. Zakrátko uhynul. Tak i my musíme projít různými těžkostmi v životě, 
které napomáhají k zesílení našich křídel, našich duchovních schopností. Ty nás pak povznesou 
          Snímky výše jsou z Rožmitálu a z Pohoří na Šumavě - kde už tradičně přichází mnoho 
Rakušanů, ale i pár Čechů. Kostel v Pohoří si takovou cestou bolestného přerodu prošel a tak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nyní napomáhá mnohým k povznesení. Mši sv. jsem zde sloužil s P. Grgicem z Windhaagu. 
Hudebním doprovodem posloužila Gregoriánská schola sv. Anny z Černice u Českého 
Krumlova pod vedením Martina Balka.  Po bohoslužbě bylo možné se občerstvit v atriu 
pohořského kostela. 
 

http://paptabe.rajce.idnes.cz/20160328_Pohori_na_Sumave_Novohradske_hory_Buchers_Die_Ostermesse_Cervene_pondeli_velikonocni_mse


opovážlivému posuzování 

Zlý duch dává někdy člověku 
poznat jeho ubohost. Dělá to proto, 
aby člověka naplnil beznadějí. 
Naplní ho zoufalstvím a nechá tak. 
. .  Zato Bůh nám současně s naší 
vinou dává poznat i své 
milosrdenství a zároveň nám 
ukazuje,  kudy jít životem dál 
správně, krásně. . . A jak zlu 
předcházet. 

Podobně to dělal i svatý farář 
arský Jan Maria Vianney. 
Ukazoval lidem ubohost, do které 
klesli, ale také cesty, jak z toho ven. 
Když hovořil o zlu spojeném  

s opovážlivým posuzováním druhých lidí, ukazoval také způsoby, jak tomuto zlu 
předcházet a jak s ním bojovat.      Tento článek je převzat z časopisu Milujte se č.27 
 

Na světě je plno farizeů, kteří všude vidí jenom hříchy, které všechno 
pohoršuje. Když se zeptáme člověka, který někoho posuzuje, na čem staví své 
přesvědčení, pak řekne, že to říkají všichni. Ale to k posuzování druhých nestačí. I 
kdybys konečně sám viděl něco hanebného, pak ani tak nesmíš o tom člověku mluvit 
zle, protože neznáš jeho vnitřní stav, nevíš, s jakým úmyslem to konal.  

1. Pochop, že nevíš vše, neviděls vše. . . ! 

Svatý Mikuláš vstal v noci a přišel pod dům, ve kterém žila tři mladá děvčata s velmi 
špatnou pověstí. Některý zlý a uštěpačný jazyk by toho využil a vykřičel by Mikuláše 
jako pokrytce. Ale my dobře víme, že Mikuláš tajně v noci daroval těm děvčatům 
věno, protože kvůli své bídě byly vystaveny velkému nebezpečí. A udělal to v noci, 
aby tímto způsobem ukryl dobrý skutek a děvčata svým činem nepokořil. Kdybyste si 
všimli krásné Judity (viz starozákonní kniha Judit), jak sundala svůj vdovský šat, 
krásně se ustrojila a vešla do stanu nemorálního velitele nepřátelských vojsk, hned 
byste řekli: To je určitě nemrava. A přece víme, že to byla osoba velmi zbožná, 
nevinná a milá Bohu – žena, která riskovala svůj život pro záchranu milovaného 
národa. A někdo, kdo by pozoroval nevinného Josefa (viz Gen 39), jak utíká z pokoje 
Putifarovy ženy, a potom spatřil tu ženu, jak s křikem ukazuje kousek jeho pláště, jistě 
by hned uvěřil, že ten člověk chtěl ukřivdit poctivé ženě. Putifar skutečně věřil falešné 
ženě a vsadil nevinného mladého muže do vězení, odkud ho teprve Bůh – ochránce 
těch, kterým je křivděno a kteří jsou nespravedlivě pronásledováni – zázračně 
vysvobodil.  
Z těchto příkladů vidíte, jak ostražitě je třeba postupovat a že nikdy bez dostatečných 
důvodů nemůžeme druhého zavrhnout. Teprve po důkladném zvážení můžeme ty,   
 
 



kteří opravdu bloudí, napomenout, když je to naší povinností, to znamená, když jsme 
otec, matka nebo představený takové osoby ( nebo jde o nějakou jinou situaci, ve které 
máme za dotyčného zodpovědnost  . pozn. red.). 
 

1. Nezobecňuj! 

A zatím lidé obyčejně chyby zobecňují. Když vidí jednoho špatného člověka, odsoudí 
celou rodinu. Mezi duchovními uvidí někoho horších mravů a už létají kameny potupy 
na všechny služebníky Církve. Takové postoje jsou bludné. Přestože byl Jidáš zlý, 
můžete říci, že ostatní apoštolové byli také takoví? Kain byl zvrácený, ale můžeme 
zároveň s ním tupit jeho bratra Abela? 
Drazí bratři, nerozvážné soudy jsou v rozporu s láskou k bližnímu. Musíme se bát 
vynášení takových soudů, protože záležitosti bližních nepatří nám, ale samému Bohu. 
Každý zodpovídá za své vlastní chyby. Ať tedy hledí na sebe samého  a netupí jiné, 
protože Pán Ježíš důrazně připomíná: „Nesuďte a nebudete souzeni. Jakou mírou 
měříte, takovou se naměří vám“. Nedělejme jiným to, co nám je nemilé.  
 

2. Vyhýbej se zbytečné zvědavosti 

Dále se vyhýbejme zbytečné 
zvědavosti, nezabývejme se druhými – 
tvrdě pozorujme a odsuzujme pouze 
sebe samé. Ať si svět dělá, co chce. 
Když nám to nepřináleží (jiná je 
situace, pokud můžeme něco ovlivnit 
k dobrému, nebo máme dokonce za 
něco přímou nebo nepřímou 
zodpovědnost – pozn. red.), 
nemíchejme se do jeho záležitostí. Tak 
postupovali světci. Svatému Tomášovi 
kdysi vyčítali, že má dobré smýšlení o 
všech lidech a že ho kvůli tomu využívají. Na to svatý odpověděl: „To je možné, ale já 
jen o sobě smýšlím zle a sebe považuji za nejnehodnějšího člověka na světě. Raději 
volím, aby jiní podváděli mě, než abych já podváděl sebe tím, že budu špatně smýšlet o 
bližních“. 

3. Nezapomeň na úmysl a okolnosti  

Dále je třeba vždy rozlišit mezi skutkem a úmyslem konajícího. Tak - jak říká svatý 
Ambrož – postupoval císař Valentinián. Nikdy nehodnotil bližní zlostně a nikdy také 
nespěchal s pokáráním, když poddaný překročil nějaký zákon. Když byl poddaný 
mladistvý, připsal jeho chyby lehkomyslnosti a nedostatku zkušenosti. Staré lidi také 
obhajoval tím, že jsou slabí, že vedli boj s pokušením a že již jistě litují svého 
poklesku. O osobách výše postavených říkal, že klopýtli, protože hodnosti a důstoj-
nost jsou velkým a nebezpečným břemenem. O lidech ubohých a prostých říkal, že se  
 
 



dopustili zla pouze z chudoby, protože neměli co jíst  a že ukřivdili bližnímu 
z nutnosti, ale měli záměr později tuto křivdu vynahradit. Když přestupek bil jasně do 
očí, řekl: „Ano, ale ten člověk upadl do sítí ďábla“… Vždy předpokládal u člověka 
lítost a říkal sám sobě: „Kdyby mě Pán Bůh vystavil podobné zkoušce, kdoví, zda bych 
nedopadl mnohem hůř. Pán Bůh všechno posoudí, protože on jediný zná důkladně 
srdce člověka. Před jeho okem se nic neukryje, ale my chodíme temnotě“. Tak smýšlel 
císař, protože byl oproštěn od pýchy a vtíravé závisti, kterým my naopak tak často 
podléháme. Kdybychom se zamyslili nad tím, co jsme spáchali v uplynulých letech 
našeho života, oplakávali bychom své vlastní poklesky a nemíchali bychom se 
zbytečně do cizích záležitostí. 
 

1. Řiď se příklady svatých 

Nezapomínejme na to, že svatí se 
velmi vyhýbali pomluvě. 
Následujme je a určitě se vyléčíme 
z této hnusné náklonnosti. Svatý 
Pachomius nemohl snést, když 
někdo v jeho přítomnosti mluvil 
špatně o jiných, a tvrdil, že z úst 
křesťana nesmí nikdy vyjít slova, 
která by pošpinila druhého 
člověka.  
vatý Augustin cestoval ve 
společnosti poustevníků. Ti 
nejprve vedli dobré řeči, ale 
později, jak to obvykle bývá, se 
začali bavit pomlouváním lidí. Byl 
v této společnosti jeden poctivý stařec, kterého se ke konci cesty svatý Augustin zeptal, 
zda se mu s těmito poustevníky dobře cestovalo. A ten odvětil: „Jsou to dobří lidé, ale 
nemají v domech dveře“. Chtěl tím říci, že neumí ovládat svůj jazyk, a tím křivdí 
jménu bližního. 

Drazí bratři! Opravdu – mnozí lidé nemají 
dveře, nemají zámky pro svá ústa. Šťastný 
je takový člověk, který se nevyjadřuje o 
bližším zlostně, který přemýšlí jen nad 
sebou a nad svými chybami, který se 
snaží napravit ze svých hříchů! Šťastný, 
kdo srdcem stoupá k nebi – jazyk užívá ke 
chvále Boží a oči k oplakávání svých 
hříchů.                       

 
 
 

                                                                                                                         svatý Jan Maria Vianney   
 
 



Humor   
 
Z knihy: Člověk František 
Kreslené vtipy Gerh. Mestera 
 
 
 
 
„Jestliže znovu nebudete jako 
děti, jistě nevejdete do Božího 
království“   Mt 18,3 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
„Cokoliv jste neudělali pro  
jednoho z těchto naposled- 
nějších, ani pro mne jste 
neudělali.“    Mt 25,45 
 
 
Děti píší Bohu: 

 „Milý Bože, to ty si vymyslel matiku, aby si spočítal zvířata na Noemově arše?  
Ještě nám je třeba?“ ......Jana - 10 roků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z farní matriky:    

 

 
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 

 
 

Báseň: 

 

 

 

           PŘÍRODA             Otokar Březina 
 
Hudbou hrály ukryté prameny  
a den můj k ní zpíval svou píseň 
na březích melancholických. 
 
Smutek dávného žití, z něhož jsem vyšel,  
dechl mi z vůní a z hovoru stromů  
a z těžkého zvonění hmyzu nad vodami,  
a celá staletí ležela mezi mou rukou, jež 
trhala květy, a jimi. 
 
mezi mým zrakem a tajemným světem,  
jenž tisíci tázavých pohledů v duši mou němý se díval. 
 
Oblaky setměly západní slunce. A duše má ptala se větrů:  
Jsou to oblaky přicházející nebo odcházející?  
Odmlčely se větry, v poslušná zrcadla se zhladily vody.  
a hvězdy, jak ohně hasnoucí v studených vlnách svítících moří, 
vřely a šuměly nade mnou, neviditelné: 
Světlo umírá jenom příchodem ještě většího světla, 
ještě většího, většího světla. 
 
Větry od pólů, 1897 
 
 

Kaplice: 
Křty: 

Rychnov nad Malší:  

12.3. Jaroslav Dunka Pohřeb:  

29.4. Emílie Hanáková 23.4. Hana Korchová  

29.4. Elena Juhásová   



              

                                                                                                    
 

                                i   a prodejna v Kaplici informuje: 
 
 

            Rob Parson: JAK ŽÍT A PŘEŽÍT MANŽELSTVÍ  
 

Autor pořádá v Anglii semináře na rodinná témata a za svou službu rodinám byl vyznamenán 
britskou královnou. Z obsahu např.: Přestali jsme spolu mluvit…Udělejte si čas…Jak zvládat 
konflikty…přijměte co nezměníte…Jak být rodičem a nepřijít o rozum…Mýty v sexu… Jak si 
poradit s dluhy…Myslete na děti… Zbavte se iluzí-že život s jiným bude lepší, že se Vaše 
situace nezmění, že pravou lásku musíte cítit, že tráva za plotem je vždycky zelenější 
 

           Louis de Wohl: TICHÉ SVĚTLO  Román o sv. Tomáši Akvinském 
 

Autor má veliký dar představovat světce jako lidi z masa a kostí, takže i velikán Tomáš 
Akvinský, nedostižný myslitel a mystik, se nám přiblíží jako člověk v procesu zrání, jako 
usilovný hledač pravdy. Navíc možná zjistíme, že doba středověku nebyla ani černobílá, ani 
temná, byla jen jinak náročná, než je doba naše. Tomáš Akvinský ač šlechtic, vstoupil do 
žebravého Řádu bratří kazatelů a stalse jedním z nejvýznamnějších teologů své doby. 
 
 

         Cettina Militello: SKUTKY MILOSRDENSTVÍ    
 

Jaké jsou skutky milosrdenství a kde se vzaly, nám  napoví tato knížečka. Především nás však 
inspiruje jak skutky milosrdenství konat v současné době, plné závažných výzev. Neotřelé 
aktualizace jinak tradiční nauky církve činí z této studie inspirativní čtení. 
 

         Raniero Cantalamessa, Aldo M. Valli: MŮJ ŽIVOT VE SLUŽBĚ SLOVA 
 

Rozhovor s papežským kazatelem Ranierem Cantalamessou poodkrývá to nejdůležitější, o co se 
tato světoznámá osobnost opírá, na čem staví a čím umí oslovit široký okruh posluchačů v Itálii, 
v dalších evropských zemích i v Americe, katolíky, židy, evangelikály i nevěřící. On sám říká, 
že svůj život staví na oddanosti Božímu slovu a Ježíšově lásce. V interview se dozvídáme 
mnohé nejen o jeho mládí, studiu, řeholním životě a celkovém zrání, ale také mnohé o umění 
komunikovat či o spiritualitě papeže Františka 
 
 

 
Bible k prvnímu sv. přijímání 
s pěknými ilustracemi.  
Obsahuje výběr z biblických  Kufříková                                  
příběhů.    bible pro 
    malé děti 
    s tvrdými  

 listy    
   

Půjčovní doba farní knihovny:  ČT 15.30-16.30     Pá+St 16-17.30 na požádání + NE ráno   
 

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

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

Je zde i možnost zakoupit si knihy, růžence, obrázky a přívěšky. 
 






BIBLICKÁ ČETBA  NA MĚSÍC KVĚTEN: kniha proroka Izaiáše a  Jeremiáše. 


 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ  se koná - v Kaplici v pátek 1x za 14 dní od 19.15h na 
faře, nebo dle domluvy. Přihlášky a dotazy mi můžete adresovat buď na mailovou adresu, 
nebo na tf.: 732 872 662 Biřmování se bude konat na Sv. Kameni v neděli 9.10. od 10h.  
Nejbližší schůzka přípravy:  v Kaplici na faře v pátek 13.5. od 19.15h  
 

 SVĚCENÍ ZVONU V POHOŘÍ za účasti gen. vikáře Davida Henzla se bude konat v 
sobotu 14.5. od 15h. Zájemci o dopravu ať se přihlásí u P. Pavla (Tf.:732 872 662) 
 

 NÁRODNÍ POUŤ DO KRAKOVA (Jubilejní rok milosrdenství) se uskuteční v 
sobotu 28.5. Je možné využít variantu jednodenní nebo dvoudenní. Zájemci o společnou pouť z 
našich farností nebo diecéze se mohou přihlásit u P. Pavla (732 872 662). Příp. se můžete hlásit 
sami a příp. také cestovat vlastní dopravou. Bližší informace pod odkazem 
http://www.proglas.cz/pout2016.html    


 VÍKEND PRO DĚTI se uskuteční od pátku 3. do neděle 5. června na tábořišti u Desek 
(blízko Malont) ve srubu. Povede ho PaeDr. Zuzana Kornatovská s manželem Petrem. Na 
programu poznávání přírody, hry i duchovní program. Příspěvek na ubytování a stravu 200,- 
Kč. Pokud by některá rodina neměla ani tuto částku, může požádat o slevu. Přihlášky u P. 
Pavla, nebo na hodině náboženství, či v sakristii kostela.  


NOC KOSTELŮ SE BUDE KONAT V PÁTEK 10.6. K prohlídkám a k programu bude 
otevřen od 18h kostel v Kaplici, Omleničce a v Blansku. 


 POUŤ DO KLOKOT U TÁBORA  kde je také Svatá brána se uskuteční v sobotu 11.6. 
Odjezd z Malont v 7h. Z Kaplice v 7.30h Návrat do 18h. Přihlašovat se můžete v sakristii 
kostelů, nebo u P. Pavla (Tf. 732 872 662) 


 SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S PAPEŽEM se koná v Polsku - v Krakově 
koncem července. Předprogram pro naši diecézi bude v katowické diecézi 20.- 25.7. Hlavní 
program v Krakově bude 25.7.- 31.7. Přihlásit se je možné buď včetně předprogramu, nebo jen 
na hl. program. Pokud chcete jet společně s P. Pavlem (tf: 732 872 662), hlašte se u něho. 
Individuálně se můžete přihlásit a další informace získat na internetu  


SPOLEČNÁ FARNÍ DOVOLENÁ 14.8.- 22.8. se bude konat na Mikulovsku.  


 KURZ PRO AKTIVNÍ LAIKY  - 1 x měsíčně v sobotu Č. Budějovicích, od září do 
června, po dobu 2 let. Bližší informace u P. Pavla 
 

Kaplice 
 MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se konají v květnu v neděli a v úterý od 18h.  


 PÁSMO HUDBY A POEZIE se uskuteční ve středu 18.5. od 18h v kostele.  


SETKÁNÍ FARNÍ RADY se uskuteční ve středu 25.5. od 18h na faře. 


 DĚTSKÁ MŠE SV. se bude konat v  neděli 5.6. od 9.30h v kostele. 


 PETROPAVLOVSKÁ POUŤ V KAPLICI se bude konat v neděli 26.6.  
 

Malonty 
 MÁJOVÉ POBOŽNOSTI  se konají v květnu v kostele od 17h. Setkání ve společenství 
bude po májové – v 17.45.( 3.+ 17 + 31.5.) Každý je zván. 
 
 

http://www.proglas.cz/pout2016.html


 
 

KVĚTEN 2016 

NEDĚLE   8.5. 
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 
a 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

žaltář 3.t 

Týden do slavnosti Seslání Ducha sv. je týdnem intenzivních modliteb za naplnění Duchem 

Sobota 14.5. Sv. Matěje, apoštola svátek 

NEDĚLE 15.5. Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO pak žlt. 3.t. 

Následuje liturgické mezidobí – 7. týden 

Pondělí 16.5. Sv. Jana Nepomuckého, hl. patrona Čech svátek 

Čtvrtek 19.5. Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze svátek 

NEDĚLE 22.5. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE žaltář 4.t. 

Čtvrtek 26.5. Slavnost  Těla a Krve Páně – překládáme na naděli  

Čtvrtek 26.5. Sv. Filipa Neri památka 

NEDĚLE 29.5. Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ pak žlt.1.t. 

Pondělí  30.5. Sv. Zdislavy památka 

Úterý 31.5. Navštívení Panny Marie svátek 

ČERVEN 2016 

Středa   1.6. Sv. Justina, mučedníka památka 

Pátek   3.6. NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA slavnost 

Sobota   4.6. Neposkvrněného srdce Panny Marie památka 

NEDĚLE   5.6. 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltář 2.t. 

Sobota  11.6. Sv. Barnabáše, apoštola památka 

NEDĚLE  12.6. 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltář 3.t. 
 

 

Omlenice 
 MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou konat ve čtvrtek od 18h v kostele 


 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ se uskuteční ve čtvrtek 19.5. od 18.30h na faře.  
 POUTNÍ MŠE SV. se uskuteční v neděli 22.5. od 11.15h Koncert v SO 21.5. od 18h 
 

Rožmitál na Šumavě  
 DĚTSKÉ SETKÁNÍ NA FAŘE se bude konat v sobotu 21.5. od 10h na faře (do 12h). 
Za pěkného počasí budeme i hrát hry venku. Setkání vede býv. ředitelka Mateřské školy v 
Kaplici paní Marie Peroutová. 


 Dolní Dvořiště  
 V NEDĚLI 22.5. bude bohoslužba slova z důvodu poutní mše sv. v 11h v Omleničce 
 



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– ST 1.6. fara  

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 nyní ne 

 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: 3. a 17.5. 

17h 
 

 OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara  

 NEDĚLE 
mše svatá 
/ boh.slova 

8 h  
v kostele 

Setkání na faře: Čt 1x za měsíc, 
nyní: 19.5. 

18h 
l.čas 

17h 
z.čas 

 

 BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara  

 NEDĚLE 
mše svatá 
v kostele 

18h  
let.čas 

17h  
zim.čas 

Společenství: nyní pro zájemce 
odvoz do Kaplice ve STŘEDU 

18h  
let.č. 

17h  
zim.č. 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 
NEDĚLE 
1x za 14 dní 

mše svatá  
- nyní: 8.+ 22.5. 

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 
1.+ 15.+29.5. 

11.15 
Setkání v17/18h  
Pondělí: ?  1. SO v měsíci: mše v 17h  nyní: 4.6. 

 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: 21.5. 

19h-l.čas 
18h-z.čas 

Děti-ob sobotu v 
10h, nyní 21.5. 

 

 POHORSKÁ VES  kostel sv. Linharta  

 
NEDĚLE 
- 1. v měsíci 

mše sv. 
nyní: 5.6. 

v 15h 
Setkání dětí  (1 x za 14 dní) venku nebo 
 v klubovně na Obecním úřadě: nyní 14.5. 

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 1 ks asi 15,-Kč.) Toto číslo vyšlo v neděli 8.5.2016. 



Úmysly apoštolátu 

modlitby 
 

                          na měsíc květen 2016 
 

Úmysl všeobecný:   Aby ženám ve všech zemích světa byla 
prokazována vážnost a úcta a jejich přínos pro společnost byl 
náležitě oceňován.. 
 

Úmysl misijní: Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách 
rozšiřoval zvyk modlit se růženec za šíření evangelia a za mír.. 
 

Úmysl národní:  Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému 
duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat 
a ochotně plnit vůli Boží. 
 

Úmysly farní:  Prosíme Tě Pane, naplň naše srdce novou silou lásky – Tvého Svatého Ducha -  
abychom hlouběji milovali Tebe i své bližní 

 

 Daruj Pane, mnohým z nás dary svého Ducha k budování živého farního společenství a ke 
službě světu kolem nás a dej ať se co nejvíce lidí zapojí do života a služeb ve farnosti 
 

 Prosíme za naši novou sestru Vlastu a bratra Petra, veď je v křesťanském životě, aby se 
aktivně zapojili ve farnosti a v následování Tebe vytrvali. Veď  
 

 Prosíme za mládež v našich farnostech, za prohloubení víry a za to aby se v co největším 
počtu účastnila setkání společenství a dalších farních akcí 
 

 Požehnej všem, kdo se v našich farnostech věnují dětem, kéž to přinese bohatý užitek a 
požehnej také víkendový pobyt dětí i všechny naše akce pro děti 
 

 Veď ty, kdo se připravují na křest svých dětí či biřmování, aby se jejich víra prohloubila a 
byli stále víc naplnění Tvým Duchem 
 

 Prosíme, Pane, za mládež, za víru a touhu účastnit se společných setkání. Dej také ať se 
mladí snaží o čistou lásku a najdou dobré partnery pro společný rodinný život 
 

 Prosíme za pomoc pro všechna manželství, aby se jim dařilo překonávat krize a nalézat 
s tvou pomocí novou sílu lásky; prosíme také o pomoc pro založení společenství rodin u nás 
 

 Naléhavě prosíme o pomoc vedoucí k zastavení bojů  v Sýrii, Iráku, na Ukrajině 
i na všech místech, kde se bojuje  
 

 Pomoz, Pane všem uprchlíkům i těm, kdo se jim věnují a naplň moudrostí ty, kdo usilují o 
správné vyřešení uprchlické krize 
 

 Ochraňuj, Pane, všechny lidi před terorismem a proměň smýšlení těch, kteří teroristické 
útoky připravují 
 

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

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

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

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

 
 



 

 

Doporučujeme k zapůjčení i k zakoupení: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   


	Humor  

