
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Bratři a sestry! 
 

 

 

Přátelé! 

Opět vás zdravím z úvodní stránky našeho časopisu. Vychází opět v úzké podobě – tedy 

jen s informacemi a přílohou se Slovem života a úmysly apoštolátu modlitby. 

Prožíváme adventní čas – čas naděje, očekávání a také touhy. Toužíme po změně 

mnohých věcí ve společnosti, v církvi i ve farnosti. Snad si přejeme i proměnu svého 
vlastního života. Často to tak bývá – když začneme se změnou u sebe, promění se i naše 

okolí. 

Na začátku adventu jsem v kázání připomněl příběh o zatopeném ostrově 

s chrámem s tisíci zvony. Je to obraz ztraceného ráje, zaplaveného mořem zla, mořem 

hluku a starostí. K jeho obnově je zapotřebí naslouchání – Bohu, lidem i světu. Budeme-li 

tak jako člověk z příběhu vytrvale naslouchat, zda uslyšíme nádhernou harmonii tisíců 

znějících zvonů – lidských srdcí, budeme-li si přát je uslyšet, stane se. Budeme-li 
naslouchat světu – i jeho 

vlnobití, jeho hluku, 

budeme-li se zamýšlet nad 

jeho problémy, tedy nad 

problémy bližních, uslyšíme 

tlukot jejich srdcí. 

Obrázek vpravo je 
z dětské adventní mše sv. 

v Malontech. Děti jsou 

symbolem adventu i Vánoc. 

Kéž nový život, život Krista 

Spasitele, naplní naše nitro, 

farnosti i celý svět. Kéž se 

brzy uskuteční harmonie 

všech a všeho.  P. Pavel                           

Časopis těchto farností: 
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Benešov nad 

Černou 
Malonty 
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Rychnov  

nad Malší 

Rožmitál  

na Šumavě 

Pohorská 
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Cetviny Pohoří n.Š. 
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P. Josef Jílek, mučedník 

rodák z Výhně u Kaplice 

náš vzor a patron 

 



 

 

Pro všechny farnosti 
 TIŠTĚNÝ VÁNOČNÍ A PŘEDVÁNOČNÍ PROGRAM bude vydán v neděli 15.12. 

 SLUČOVÁNÍ FARNOSTÍ proběhne od 1.1.2020, kdy se sloučí farnost Omlenice a 
Blansko s farností Kaplice; farnost Cetviny a Rychnov nad Malší  s farností Dolní Dvořiště; a 
farnosti Pohoří n.Š. a Pohorská Ves s farností Benešov n.Č. 

 ADVENTNÍ KONCERTY V NAŠICH FARNOSTECH viz níže (Klení 8.12 v 15h; 
Kaplice 15.12. v 15h; Pohoří 22.12. v 15.30h). 

 KŘESŤANSKÝ PLES se uskuteční v Kaplici v sále restaurace Slovanský dům v sobotu 
8.2.2020 ve 20h. K tanci bude hrát Kaplická šestka. Uvítáme dary do tomboly -  možno přinést 
do kostela nebo na faru. 
 

Kaplice 
 RORÁTY - ADVENTNÍ RANNÍ BOHOSLUŢBY se konají u nás ve čtvrtek - a to od 
7h v kostele sv. Floriána. Pak následuje snídaně na faře. Každý je zván. 
 SETKÁNÍ MLADŠÍ A STŘEDNÍ GENERACE se koná v neděli na faře, nyní od 

18.45h. 
 PÁSMO ADVENTNÍ HUDBY A POEZIE  ve středu 11.12. od 17.30 NEBUDE 

 ADVENTNÍ KONCERT – bude: - v neděli 15.12. od 15h v kostele sv. Petra a Pavla. 
Na varhany bude hrát Kurt Pohlhammer.  
 ZPOVÍDÁNÍ  se uskuteční : 

- v neděli 15.12. od 14h do 16h v kostele sv. Floriána - otec Ruslan Zassiedko 
- v neděli 22.12. od 14h do 16h v kostele sv. Petra a Pavla - otec Pavel   

a jinak v v obvyklém čase v pátek 1/2 hodiny před začátkem mše sv.  
 BETLÉMSKÉ SVĚTLO se bude předávat jednak na náměsti v neděli 22.12. od 17h a 
pak v pondělí 23.12. od 16h v kostele sv. Petra a Pavla s hudebním doprovodem ZUŠ Kaplice.  

 PŦLNOČNÍ MŠE SV.  bude v úterý 24.12. na Štědrý den  ve 24h . 
 VÁNOČNÍ KONCERT Pěveckého sboru Kaplice bude v sobotu 28.12. v kostele od 

19h. 
 EKUMENICKÉ BOHOSLUŢBY se budou konat v Kaplici takto: 
neděle 12.1. .............v evangelické Arše (Pohorská ul.).......v 9.30h, káže katol. kněz P. Šimák 

neděle 19.1. ............v katolickém kostele ................v 9.00, káže řeckokatol.kněz R. Zassiedko 
neděle 26.1. ............v katolickém kostele ................v 9.30h, káže evang.farář Pavel Klimeš  
 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA se uskuteční na katolické faře ve středu 

8.1.2020 od 18h. Budeme probírat list Římanům. Každý je zván. 
 

Benešov nad Černou  
 DĚTSKÁ MŠE SV. V NEDĚLI 8.12. od 11.15h bude s mikulášskou nadílkou pro děti.  

 ADVENTNÍ KONCERT V KLENÍ - v kostele sv. Vavřince s duchovním slovem se 
uskuteční v neděli 8.12. od 15h. Vystoupí Alena Máčová, Leo Schwarz, Johanka Schwarzová. 
 PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT Pěveckého sboru Kaplice bude v SO 21.12. v kostele od 

19h. 
 ZPOVÍDÁNÍ  se uskuteční v pondělí 23.12. v 9-11h v kostele. 
 VÁNOČNÍ MŠE SV.  bude v úterý 24.12. na Štědrý den  ve 22.15h a pak  ve čtvrtek 

26.12. od 11.15h.  
 

 



Malonty 
 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se bude konat ve čtvrtek 12.12. od 17h v hasičárně. 
 ZPOVÍDÁNÍ  se uskuteční v pondělí 23.12. v 13-15h v kostele. 
 VÁNOČNÍ MŠE SV.  bude v ÚT 24.12. na Štědrý den  v 16.30h a pak  ve ST 25.12. od 

8h.  
 VÁNOČNÍ KONCERT Pěveckého sboru Kaplice bude v neděli 29.12. v kostele od 
16.30h 

 MŠE SV. v neděli 5.1. od 11h  bude zaměřena na děti  s rytmickými zpěvy. Mše sv. od 
8h nebude! 
 

Omlenice 
 MŠE SV. BUDE V NEDĚLI  15.+29.12. V ostatní neděle bude v týž čas  bohoslužba 
slova.   
 ZPOVÍDÁNÍ  se uskuteční ve čtvrtek 19.12. v 16-17h v kostele. 

 VÁNOČNÍ MŠE SV.  bude v úterý 24.12. na Štědrý den  v 15h a pak  ve středu 25.12. 
od 8h bohoslužba slova. 
 

Rožmitál na Šumavě  
 ZPOVÍDÁNÍ  se uskuteční ve čtvrtek 19.12. v 17.30-18.30h v kostele. 

 PŘEDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA s programem se bude konat v kostele v 
sobotu 21.12. od 17h. (od 17h koncert Pěveckého sboru Kaplice) mše sv. nebude. 

 VÁNOČNÍ BOHOSLUŢBA  bude v úterý na Štědrý den 24.12.  ve 22h . 
 

Dolní Dvořiště  
 ZPOVÍDÁNÍ  se uskuteční v sobotu 21.12. v 10-11h v kostele. 
 VÁNOČNÍ MŠE SV.  bude v úterý na Štědrý den 24.12.  ve 20.30h . 
 

Rychnov nad Malší 
 ZPOVÍDÁNÍ  se uskuteční v sobotu 21.12. v 11-12h v kostele. 
 VÁNOČNÍ MŠE SV.  bude ve středu 25.12.  v 11.15h . 
 

Blansko  
 ZPOVÍDÁNÍ  se uskuteční v sobotu 14.12. od 16.10h v kostele, pak mše sv. 

 MŠE SV. v sobotu 21.12. NEBUDE . 
 VÁNOČNÍ BOHOSLUŢBA  bude v úterý na Štědrý den 24.12.  ve 22h . 
 

Pohoří na Šumavě  
 ADVENTNÍ KONCERT se bude konat v kostele v neděli 22.12. od 15.30h  
 VÁNOČNÍ BOHOSLUŢBA  bude ve čtvrtek 26.12. od 14h  
 NOVOROČNÍ KONCERT se bude konat v kostele v neděli 5.1. od 16h.  
 

Pohorská Ves  
 VÁNOČNÍ BOHOSLUŢBA  bude ve středu 25.12. od 16h. 
 

Poděkování 
Na jaře letošního roku zakoupil pan Jiří Klimeš další 
sadu ornátů pro kostel v Kaplici. Chtěl bych mu 
jménem farnosti poděkovat, stejně i za další věci, které 

pro kostel zakoupil.  
 

 



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 ve společenství 18 h  letní čas 17.30 zimní čas fara  

 
Ekum.biblická hodina: 1.STv měsíci-18 h kat.fara / evangel. .Archa nyní: 8.1.  

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 měsíci-dětská 
11.15 h 
– kostel.  

Setkání společenství-klub seniorů 
– 1x za měsíc ČT – nyní: ? 

17h-zim.čas 

18h-let.čas 

MALONTY – kostel sv.Bartoloměje  

 NEDĚLE 
mše svatá 
/ boh.slova 

8 h – První v měsíci: 

dětská – a to až v 11h! 
Setkání společenství- klubovna 

hasičárny: Čt 1x za měsíc,   
 17h 
 12.12. 

 

 OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara  

 NEDĚLE mše sv. / boh.slova 8 h  Setkání na faře:  Út 1x za měsíc, 18/17h nyní: ?  

 BLANSKO – kostel sv.Jiří   

 
SOBOTA mimo  

1. sobotu v měsíci 
mše svatá  16.30h  

Setkání ve společenství ST, NE v Kaplici-viz výše 

zajistíme odvoz do Kaplice Tf.: 732 872 662 
 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 
NEDĚLE 
2.a 4.v měsíci 

mše svatá - nyní:  
 8.a 22.12. 

  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: 
15.12. a 19.1. 

18h l.č 
17h z.č 

Setkání v17/18h 1. SO  v měsíci  17h nyní: 4.1.  

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

 ROŢMITÁL NA ŠUMAVĚ  kostel sv. Šimona a Judy  

 
SOBOTA mimo  

1. sobotu v měsíci 
mše svatá:    18h   

Setkání na faře: Sobota 

1x za měsíc, nyní: ? 
19.15h 

 

 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 
Mail:  farnost.kaplice@atlas.cz  či  p.pavel.simak@seznam.cz  web: www.farnostkaplice.cz 

 Kněz je nejsnáze k zastiţení 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 8.12.2019. 

 

mailto:farnost.kaplice@atlas.cz


                

Úmysly apoštolátu 

modlitby 
 

                          na měsíc prosinec 2019 
Úmysl všeobecný:  
Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky 

pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, 

především těch, kteří nepřiměřeně strádají. 
 

Úmysl evangelizační:  
Abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, 

které církev před ně klade.  

 

Úmysl národní:   
Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha 

pro tento svět. 
 

Úmysly farní:   
 

 Pomoz nám, pane, prožít advent jako duchovní přípravu na Vánoce. Ať Ti 

připravíme cestu do svého nitra i do srdcí našich bližních  

 

 Dej, Pane, ať o Vánocích nově prožijeme Tvé narození v naší duši i farnosti a kéž 

vánoční atmosféra osloví ty, kteří přijdou do kostela 
 

 Dej ať všichni a zvláště lidé osamělí prožijí vánoční svátky v radosti a pokoji 
 

 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 
 

 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 všechna manželství, aby se jim dařilo překonávat krize a nalézat s tvou 

pomocí novou sílu lásky; požehnej také společenství rodin u nás 
 

 Prosíme za mír na celém světě a za pomoc k smíření všech narušených vztahů 
 

 Ochraňuj, Pane, všechny lidi před terorismem a proměň smýšlení teroristů  
 

 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 



SLOVO ŽIVOTA NA MĚSÍC  

prosinec 2019 

„Bděte tedy, protože nevíte,  
který den váš Pán přijde.“  

(Mt 24,42) 

 

      V tomto úryvku Matoušova evangelia připravuje Ježíš učedníky na svůj po-

slední a nečekaný návrat, který je překvapí. 
I v oné historické době existovalo mnoho problémů, válek, utrpení všeho druhu. 
Izraelský lid vkládal naději do zásahu Hospodina, který učiní konec slzám. Toto 
čekání proto nebylo důvodem ke zděšení, ale spíše útěchou, časem spásy. 

Zde Ježíš ukazuje velké tajemství: máme žít dobře přítomný okamžik, protože 
On se vrátí ve chvíli, kdy budeme pracovat, věnovat se běžným každodenním 
věcem, v nichž často zapomínáme na Boha, protože jsme příliš pohlceni starost-

mi o zítřek. 
„Bděte tedy, protoţe nevíte, který den váš Pán přijde.“ 
Bděte: to je také výzva k tomu, abychom měli oči otevřené, rozeznávali zname-
ní Boží přítomnosti v dějinách, v každodennosti, a pomáhali těm, kteří žijí 

ve tmě, nacházet cestu životem. 
Nejistota ohledně přesného dne, kdy Ježíš přijde, staví křesťana do pozice neu-
stálého očekávání. Povzbuzuje ho, aby intenzivně prožíval přítomný okamžik, 
aby miloval dnes,  ne zítra; aby odpustil teď, a ne až potom; aby proměňoval 

danou situaci nyní, a ne až najde místo ve svém zaplněném diáři. 
Chiara Lubichová o tomto Slově rozjímala takto: „Všiml sis, že mnohdy nežiješ 
svůj život, ale živoříš čekáním na ,pak’, kdy by mělo přijít něco ,krásného’? 
Faktem je, že to ,krásné - potom’ musí přijít, ale to není to, co očekáváš. Jakýsi 

božský instinkt tě přivádí k tomu, abys očekával někoho nebo něco, co by tě 
mohlo uspokojit. Možná, že myslíš na nějakou oslavu nebo na volný čas, nebo 
na nějaké mimořádné setkání. Jakmile tyto okamžiky pominou, nejsi uspokoje-
ný, alespoň ne v plnosti. Znovu se začleňuješ do běžného koloběhu života, kte-

rý neprožíváš naplno, ale v neustálém očekávání. Pravdou je, že mezi prvky, 
které utvářejí také tvůj život, je jeden, před nímž nemůže nikdo utéct. Je jím 
osobní setkání s Pánem, který přijde. To je to ,krásné’, k čemu podvědomě smě-

řuješ, protože jsi stvořen pro štěstí. A plnost štěstí ti může dát pouze On.“ 
„Bděte tedy, protoţe nevíte, který den váš Pán přijde.“ 
 
 

 



Pán Ježíš určitě přijde na konci života každého z nás, ale už nyní ho můžeme 

poznávat skutečně přítomného v Eucharistii, kterou máme slavit, v jeho slově, 
které máme poslouchat a žít, v každém bratrovi a sestře, které máme přijmout, 
v jeho hlase, který mluví ve svědomí. 
I dnes před nás život klade mnoho výzev a my se ptáme: „Kdy toto všechno utr-

pení skončí?“ 
Nemůžeme pasivně čekat na Pánův zásah: každý okamžik musíme využít 
k uspíšení Božího království, k uskutečnění jeho plánu bratrství. Každý drobný 
skutek lásky, každá laskavost, každý darovaný úsměv proměňuje naši existenci 

v ustavičné a plodné čekání. 
Otec Paco je kaplanem v jedné španělské nemocnici. Leží tu mnoho starých 
lidí, kteří často trpí vážnými degenerativními chorobami. Vypráví: „Když jsem 
jednou klepal na dveře jednoho starého pacienta, který se často hlasitě bouřil 

proti víře, trochu jsem zaváhal, ale pak jsem si řekl, že chci svědčit o Boží lás-
ce. Vešel jsem s nejkrásnějším úsměvem, jaký jsem dovedl. Mluvil jsem 
k němu laskavě, vysvětloval jsem mu krásu svátostí. Zeptal jsem se ho, zda by 

je chtěl přijmout a on odpověděl: „Určitě!“ Vyzpovídal se a přijal Eucharistii 
a svátost nemocných. Chvilku jsem s ním ještě pobyl. Když jsem odcházel, byl 
klidný a jeho dcera, která tam byla s ním, byla překvapená.“ 
                                                                                          Letizia Magri 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Doporučené knihy, které máme k dispozici 
 

Svůj první knižní rozhovor poskytl Marek Vácha 
svému příteli, bývalému studentu a vedoucímu 
táborů pro mládež Jožinu Valentovi. Vácha 

v něm vydává svědectví o své cestě k Bohu a ke 
kněžství, o radostech i bolestech kněžského 
života, hovoří o svých zkušenostech učitele a 
cestovatele, o tématech duchovních i 

společenských, a to vše v atmosféře rozhovoru 
dvou přátel, která se při jednotlivých setkáních 
příliš nelišila od momentu, kdy vzešel nápad 
knihu rozhovorů vydat – když spolu oba autoři 

v jedné únorové noci 2018 seděli u ohně kdesi 
v argentinských horách. 
 

Kniha o přírodě vycházející z encykliky Laudato si. 

Encyklika Laudato si nepřináší ke všem těmto 

problémům a starostem ještě další starost navíc, encyklika 

to vše integruje, dává našemu snažení rámec a 

soustřeďuje nás na to, co je opravdu důležité. Když 

chránit život, tak veškerý. 
 

 

Sborník obsahující sedm 

fundovaným a současně 

čtivým způsobem 

zpracovaných témat pěti 

různých autorů: Turínské  

plátno (včetně nově publikovaných poznatků - autorem 

textu je Mons. František Radkovský), Rouška z 

Manoppella (Ondřej Prokop Vaněček), Zázrak zázraků v 

Calandě (P. Mieczyslaw Piotrowski, TChr), Nositel 

Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu Alexis Carrel 

svědkem zázraku v Lurdech (P. Martin Sedloň, OMI), 

Plačící Madona v Syrakusách (P. Pavel Zahradníček), 

Obrácení Andrého Frossarda (P. Mieczyslaw Piotrowski,  

TChr), Eucharistický zázrak v Sokólce (P. Mieczyslaw Piotrowski, TChr).  
       

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/dotyky-nebe-a-zeme-393932?show=alldesc

