
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Bratři a sestry! 
 

Milí bratři a sestry! 

Toto číslo našeho časopisu vychází pouze jako dvoulist s přílohou. Obsahuje především 

informace, které je potřeba co nejdříve zveřejnit. Ačkoliv plánuji vydání běžného čísla 

Farního listu snad už za týden, (s reportážemi o uplynulých akcích a s články), raději kvůli 

zmíněným informacím vám předkládám i toto číslo s minimálním obsahem. Kromě informací 

o chystaných akcích, na které vás srdečně zvu, zde najdete také nové časy bohoslužeb 

v některých našich farnostech. A také modlitební přílohu se Slovem života a modlitební 

úmysly pro tento čas. 

Na úvod chci také přivítat ve svazku farností spravovaných z Kaplice farnost Benešov 

nad Černou a všechny sestry a bratry, kteří do ní patří. Do kostela zde chodí asi 50 lidí, což je 

někdy i více než v Kaplici. Mám radost, že je zde také celkem dosti aktivních lidí, kteří se 

podílí na farním životě. Díky!  

Září je měsícem, kdy začíná 

nový školní rok. I my jsme žáci – 

našeho Učitele Krista, proto se 

vzdělávejme, půjčujme si knihy, 

které jsou k dispozici i v našich 

kostelích.  

V neděli 22.9. se konal 

Farní den, na němž přednášel P. 

Rado Šedivý z N.Hradů. I to byla 

příležitost k vzdělávání. K této 

akci se ještě vrátím v příštím čísle.  

            Nyní vám i všem studujícím 

chci popřát radost z poznávání         

a moudrost od Pána, která se dává 

poznat těm, kdo ji hledají. (Mdr 6.12)    P. Pavel    

Časopis těchto farností: 

Kaplice 

Benešov nad 
Černou 

Malonty 

Omlenice Blansko 

Dolní 

Dvořiště 

Rychnov  

nad Malší 

Rožmitál  

na Šumavě 

Pohorská 

Ves 

Cetviny Pohoří n.Š. 

 ZÁŘÍ 2019 

FARNÍ LIST KAPLICKA č. 2/19 

P. Josef Jílek, mučedník 

rodák z Výhně u Kaplice 

náš vzor a patron 

 



 

 

Pro všechny farnosti 


 PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ   jsou k dispozici v sakristii našich kostelů, či u P. 

Pavla  


 CESTOVATELSKÝ VEČER - ST 2.10.v 18h katol. fara. Vyprávění o cestách  po 

Bosně a Hercegovině s promítání fotografií. Beseda se věnuje zajímavé a bohaté historii regionu, 

národnostní, náboženské i kulturní rozmanitosti, pamětihodnostem i přírodním krásám. Součástí 

pořadu je například dokument o Aivatovici, nejvýznamnějším svátku muslimských Bosňáků. 

Rovněž nejsou opominuty ani významní i časem zapomenutí Češi, kteří v Bosně i Hercegovině 

působili a přispěli k jejímu rozvoji, případně se zasloužili o její zdokumentování.  



 FARNÍ VÝLET DO ROHRBACHU (poutní místo) A SCHLÄGLU (klášter) plánujeme 

na neděli 6.10. Odjezd od fary v Kaplici ve 14h od fary. Přihlaste se, prosím, co nejdříve u P. Pavla 

(tf.: 732 872 662). Pokud bude větší zájem, objednáme autobus.


 DĚTSKÝ VÍKEND NA KTIŠI - se uskuteční o víkendu 11.- 13.10. v Diecézním středisku 

života mládeže Ktiš  Program vytváří a vede PhDr. Zuzana Kornatovská V programu bude kromě 

her, vycházek do přírody, bohoslužby i pouštění draků. Odjezd z Malont ve 13.15h linkovým 

autobusem do Kaplice, z Pohorské Vsi ve 13.30 autem, z Kaplice ve 14.15h. Návrat v neděli 

13.10. do 17h. Cena 300,- Kč. (možnost slevy). Bližší inf.: P.Pavel Šimák, tf. 732 872 662 
 

 SBÍRKA NA MISIE A MISIJNÍ NEDĚLE  připadá na 20.10. 
 

 DÍKŮVZDÁNÍ A VÝROČÍ POSVĚCENÍ CHRÁMU  budeme v našich farnostech slavit 

v neděli 27.10. Prosíme připravte (jako vloni) do průvodu tyto dary naší země: chléb, hrozny, 

 ovoce, zeleninu, klasy, láhev vína. květiny a koláče. 
 

 JEŽÍŠ UZDRAVUJE je název programu komunity sv. Jana Křtitele v Liticích u Plzně, 

který zahrnuje přednášky a modlitby za uzdravení. Z našich farností by se jelo na sobotní program 

19.10.2019 - brzy ráno, návrat pozdě večer. Přihlášky buď na výše uvedeném odkaze, nebo u P. 

Pavla Šimáka. (tf.: 732 872 662) 
 

Kaplice 
 MŠE SV. v neděli 6.10. od 9.30h  bude zaměřena na děti  s rytmickými zpěvy a zároveň to 

bude v naší farnosti Den modliteb za péči o stvoření. Na začátku bohoslužby proběhne žehnání 

zvířat. Děti i dospělí si mohou přinést domácí mazlíčky k požehnání. Pokud by zvířátka 

nevydržela v klidu přes celou bohoslužbu, bude lepší domluvit se s někým na odnesení domů.  
 PÁSMO HUDBY A POEZIE se uskuteční v kaplickém kostele ve středu 9.10. od 18h 

 BOHOSLUŽBA ZA ZEMŘELÉ se bude konat V SOBOTU 2.11. od 9.30h v kaplickém 

kostele. NA HŘBITOVĚ bude modlitba za zemřelé v neděli 3.11. od 16.30h 
 

Benešov nad Černou  
 

 MŠE SV. V NEDĚLI 13.10. od 11.15h bude zaměřena na děti, s rytmickými písněmi. 

Pozvěte, prosím, děti které mají k víře blízko. Zároveň to bude v naší farnosti Den modliteb za 

péči o stvoření. Na začátku bohoslužby proběhne žehnání zvířat. Děti i dospělí si mohou přinést 

domácí mazlíčky k požehnání. Pokud by zvířátka nevydržela v klidu přes celou bohoslužbu, bude 

lepší domluvit se s někým na odnesení domů. 

 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kzv/kornatovska.php


 BOHOSLUŽBA ZA ZEMŘELÉ se bude konat v kostele v Benešově v sobotu 2.11. v 

11.15h 
 

Malonty 
 MŠE SV. v neděli 6.10. od 11h  bude zaměřena na děti  s rytmickými zpěvy a zároveň to 

bude v naší farnosti Den modliteb za péči o stvoření. Na začátku bohoslužby proběhne žehnání 

zvířat. Děti i dospělí si mohou přinést domácí mazlíčky k požehnání. Pokud by zvířátka 

nevydržela v klidu přes celou bohoslužbu, bude lepší domluvit se s někým na odnesení domů. 

 MODLITBU RŮŽENCE  se v měsíci říjnu budeme modlit v kostele ve čtvrtek od 17h  

 BOHOSLUŽBA ZA ZEMŘELÉ se bude konat v kostele v sobotu 2.11. od 15h s 

modlitbou za zemřelé na hřbitově 
  

Omlenice 
 MODLITBU RŮŽENCE  se v měsíci říjnu budeme modlit v kostlele v úterý od 17h 
 BOHOSLUŽBA ZA ZEMŘELÉ se bude konat v kostele v sobotu 2.11. od 8h, pak ještě 

následuje modlitba za zemřelé na hřbitově 

Rožmitál na Šumavě  
 BOHOSLUŽBA ZA ZEMŘELÉ se bude konat v kostele v pátek 1.11. od 16h s modlitbou 

za zemřelé na hřbitově  
 

Dolní Dvořiště  
 MŠE SV. JE V NEDĚLI   od 18h (v zimním čase již od 17h) a to 2. a 4. neděli v měsíci. 

Nyní 13. a 27.10.  

 BOHOSLUŽBA ZA ZEMŘELÉ se bude konat na SVATÉM KAMENI v sobotu 2.11. od 

17h 
 

Blansko  
 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY se nyní konají V SOBOTU - od 16.30h, mimo první sobotu v 

měsíci, kdy je mše sv. na Svatém Kameni. Zájemci o odvoz na Sv. Kámen se mohou přihlásit u P. 

Pavla na tf.: 732 872 662 

 BOHOSLUŽBA ZA ZEMŘELÉ se bude konat v kostele v neděli 3.11. od 18h s modlitbou 

za zemřelé na hřbitově. 
 

Rychnov nad Malší  
 MŠE SV.ZDE JE 3.a 5. neděli v měsíci od 18h. (v zimním čase od 17h) Nyní: v neděli 

29.9. a 20.10. od 18h 
 BOHOSLUŽBA ZA ZEMŘELÉ se bude konat na SVATÉM KAMENI v sobotu 2.11. od 

17h 
 

Pohorská Ves  
 BOHOSLUŽBA se bude konat první neděli v měsíci od 15h v kostele sv. Linharta, JEN 

KDYŽ SE ZÁJEMCI PŘIHLÁSÍ P. ŠIMÁKOVI NA TF.: 732 872 662. Možno se domluvit i v 

týž den a třeba jen chvíli před plánovaným časem bohoslužby. (přijedu z Kaplice, cesta 

trvá 20min.) 

 BOHOSLUŽBA ZA ZEMŘELÉ se bude konat v neděli 3.11. od 15h v kostele sv. 

Linharta. 
 

Pohoří na Šumavě  
 KOSTEL JE OTEVŘEN po celý den. Od dubna do konce září je každou první a třetí 

neděli v měsíci je otevřena i farní kavárna – přímo v kostele –  od 13 do 18h. 



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

 Úterý modlitba  18 h  duben-září 17.00 říjen-březen kostel  

 Středa setkání / biblická hodina 18 h  letní čas 17.30 zimní čas fara  

 
Ekum.biblická hodina: 1.STv měsíci-18h kat.fara /1.ČT-19h ev.Archa nyní:???  

Čtvrtek mše svatá     8 h  ( v adventní době již v 7h ) kostel 

Pátek mše svatá+ adorace 18 h letní čas 17.30 zimní čas kostel 

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

 NEDĚLE 
  mše svatá  9.30 - 1.NE v měsíci - zaměřená na děti, s rytmic. 

zpěvy. Mimo hl. svátky a hl. prázdniny! 

 

setkání mladší gen-fara-18.30 zč /19.30 lč  

 

BENEŠOV NAD ČERNOU – kostel sv. Jakuba staršího  

NEDĚLE 
mše svatá 

2.NE v měs.-dětská 

11.15 h – 

kostel.  
Setkání společenství-klub seniorů 
– 1x za měsíc ČT – nyní: 10.10. 

17h-zim.čas 

18h-let.čas 

MALONTY – kostel sv.Bartoloměje  

 NEDĚLE 
mše svatá 

/ boh.slova 

8 h – První v měsíci: 

dětská - až v 11h! 

Setkání společenství- klubovna 

hasičárny: Čt 1x za měsíc,   
 17h 
 17.10. 

 

 OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara  

 NEDĚLE 
mše svatá 

/ boh.slova 
8 h  

Setkání na faře:  Út 1x za měsíc, 

nyní: 1.10. 
18h 

l.čas 

17h 
z.čas 

 

 BLANSKO – kostel sv.Jiří   

 
SOBOTA mimo  

1. sobotu v měsíci 
mše svatá  16.30h  

Setkání ve společenství ST, NE v Kaplici-viz výš 

zajistíme odvoz do Kaplice Tf.: 732 872 662 
 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 
NEDĚLE 

2.a 4.v měsíci 

mše svatá - nyní:  

13.a 27.10. 

  18h letní čas 
  17h zimní čas 

Setkání ve společenství 
-  dle zájmu, nepravidelně 

nyní: ??? 
 

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

NEDĚLE  

3.a 5.v měsíci 

mše sv.  nyní: 

29.9.  a 20.10. 
18h l.č 
17h z.č 

Setkání v17/18h 1. SO  v měsíci  17h nyní: 5.10.  

Pondělí: ??  Hl.pouť- neděle po dni 5.8. - v 11h 

 ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ  kostel sv. Šimona a Judy  

 
SOBOTA mimo  

1. sobotu v měsíci 
mše svatá:    18h   

Setkání na faře: Sobota 

1x za měsíc, nyní: 28.9. 
19h-l.čas 
18h-z.čas 

 

 POHORSKÁ VES  kostel sv. Linharta  

 
NEDĚLE 

- 1. v měsíci 
mše sv.    
v 15h 

nyní jen 
dle zájmu 

Setkání dětí  venku nebo 

 v klubovně na Obecním úřadě: 
nyní nepra-
videlně 

 

 CETVINY:  kostel Narození P.Marie                          POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ:  P. Marie Dobré rady  

 
Kostel se nyní rekonstruuje, proto zde 

letos bohoslužby nejsou 

- 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. P. Šimák  732 872 662 

E-mail:  farnost.kaplice@atlas.cz  či  p.pavel.simak@seznam.cz  web: www.farnostkaplice.cz 

 Kněz je nejsnáze k zastižení na faře v Kaplici ve ST 8 – 10.30h + 16h-17h a ve ČT  9 – 10.30h.  Dle 

možností i jindy. Pondělí je volný den.  Návštěvu je nejlépe domluvit předem (telefonicky). 

 Farní list Kaplicka vydává Řím. kat. farnost Kaplice pro vnitřní potřebu farností v nákladu  

150 ks.    NEPRODEJNÉ  Vyšlo v neděli 29.9.2019. 

 

mailto:farnost.kaplice@atlas.cz


Úmysly apoštolátu 

modlitby 
 

                          na měsíc září 2019 
 

Úmysl všeobecný:  
aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu 

moří a oceánů 
 

Úmysl papeže:  
za bohaté plody pastorační cesty papeže Františka do Afriky a pak 

do Thajska a Japonska, a za požehnání pro nově jmenované 

kardinály 

 

Úmysl národní:   
Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost 

odhodlanosti i sebeovládání. 
 

Úmysly farní:   
 Pomoz dětem i učitelům získat skutečnou moudrost a osvojit si pravé hodnoty. 

 

 Požehnej, Pane, výuku náboženství v našich farnostech, dej, ať se jí účastní co nejvíce dětí, ať si 

tě děti zamilují a účastní se také bohoslužeb 
 

 Žehnej také farnosti Benešov, která nyní patří do svazku farností Kaplicka 
 

 Prosíme za všechny, kdo se připravují na křest či k jiným svátostem, ať tě lépe poznají, zamilují 

si tě, následují tě a aktivně se zapojí do života v církvi 
 

 Prosíme o požehnání pro dívku z Indie Sakshi, kterou máme v adopci na dálku 
 
 

 Požehnej pobyt dětí na Ktiši, ať přinese co největší užitek 
 

 Dej, Pane, ať co největší počet bratří a sester pozná jak svým obdarováním ve farnosti sloužit a 

nabídnou své síly i čas pro farnost 
 

 Požehnej, Pane, našim společenstvím, aby rostla početně i kvalitou 
 

 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 
 

 Prosíme o pomoc vedoucí k míru na celém světě a k smíření všech narušených vztahů 
 

 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. Dej ať se do 

charitativní služby také zapojí lidé z farnosti 
 

 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.  



 

FARNÍ VÝLET NEDĚLE 6.10.2019, přihlášky P. Pavel 732 872 662 

odjezd Kaplice – fara 14h 

 

Poutní místo Maria Trost 

u Rohrbachu 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

klášter Schlägl 

 

 

 

 


