
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Přátelé! 

Všechny Vás zdravím v novém roce a z nového ročníku našeho Farního listu. Opět vychází 

jen informační dvoulist s přílohou. Jak je vidět z této první strany, začínáme opravdu něco 

nového – některé z našich farností se sloučily se sousedními. Co to přesně přinese, ještě 

uvidíme. Doufáme ve zjednodušení administrativních věcí. Bohoslužby i oddělené účetnictví 

však zůstávají jako doposud. Nový rok je jako nepopsaný list, který máme zaplnit dobrem. 

 V novoročním kázání jsem citoval příběh o tužce, který může být jakýmsi mottem  

nového roku. Jedna babička vypráví svému vnukovi o tužce: Tato tužka má 5 dobrých 

vlastností, které ti zaručí spokojený a šťastný život, pokud je budeš mít i ty“ „První je, že i s 

obyčejnou tužkou, když ji správně vedeš, můžeš udělat veliké věci“. Nikdy nezapomínej, že 

existuje ruka, která vede i tvé kroky. Ta ruka se jmenuje Bůh a on nás vždycky povede 

správně. 

Druhou vlastností je, že někdy musíme psaní přerušit a tužku ořezat. Kdyby tužka měla cit, 

jistě by při tom velmi trpěla, ale nakonec by byla spokojená, protože by se stala opět ostrou. 

Proto se nauč snášet bolest; trpělivost v utrpení nás činí lepšími. 

Třetí vlastností při psaní tužkou je to, že kdykoliv můžeme použít gumu a vygumovat to, co 

jsme napsali špatně. Nauč se, že pokud jsme v životě něco pokazili, nemusí to pro nás 

znamenat hned něco konečného. Právě naopak! Může to být velmi užitečné a schopnost 

napravit  věci nám  pomůže nevybočit ze správné cesty. 

Čtvrtá věc, na kterou je nutné při psaní tužkou pamatovat je to, že není důležité, z jakého 

dřeva tužku vyrobili, ani to, jakou má obal barvu. Důležitá je tuha uvnitř. Proto si vždy 

všímej, co se děje v tvém nitru. 

Poslední věc, kterou si musíme při psaní uvědomit  

je,  že tužka po sobě vždycky zanechá stopu. Nezapomínej,  

že všechno, co v životě uděláme, zanechává stopu. A proto  

važ každý svůj krok a rozhodnutí. Je dobré si tyto důležité  

věci uvědomit a na začátku nového roku je znovu zavést  

do svého života.  P. Pavel 
                              Nový rok je podobný i božskému dítěti, které v nás poroste.(foto z Kaplice) 
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Pro všechny farnosti 
 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. 
 

 POPELEČNÍ STŘEDA  - začátek postní doby -  připadá na středu 26.2. Je to 

den přísného postu.  
 
 

Kaplice 


 EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY se budou konat v Kaplici takto: 

neděle 12.1. .v evangelické Arše (Pohorská ul.).......v 9.30h, káže katol. kněz P. 

Šimák 

neděle 26.1. .v katolickém kostele ...................v 9.30h, káže evang.farář Pavel 

Klimeš 

neděle 16.2. – řeckokatolická liturgie v kostele sv. Floriána................v 9h  káže 

Ruslan Zassiedko 

 

 DALŠÍ EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA se uskuteční v evangelické 

Arše ve středu 5.2.2020 od 18h. Budeme probírat 1. list Korintským. Každý je zván. 


 SETKÁNÍ MLADŠÍ A STŘEDNÍ GENERACE se koná v neděli navečer 

na faře, nyní od 18.45h. Každý je zván. 
 

Benešov nad Černou  

 DĚTSKÁ MŠE SV. bude v neděli 9.2. od 11.15h .  

 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se bude konat ve čtvrtek 16.1. od 17h v 

klubovně seniorů 
 

Malonty 
 

 MŠE SV. v neděli 2.2. od 11h  bude zaměřena na děti  s rytmickými zpěvy. 

Mše sv. od 8h nebude! 

 

 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se bude konat ve čtvrtek 23.1. od 17h v 

klubovně hasičárny. 
 

Omlenice 

 MŠE SV. BUDE V NEDĚLI  12.+26.1.+2.2. V ostatní neděle bude v týž čas  

bohoslužba slova.   
 

Rožmitál na Šumavě  

 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ se bude konat v lednu.  
 

Dolní Dvořiště  

 MŠE SV. JE V NEDĚLI   od 17h (v letním čase až od 18h) a to 2. a 4. neděli 

v měsíci. Nyní 12.+26.1. 
 



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

Nyní: v neděli  19.1. od 17h 
 

Svatý Kámen  

 BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI v 17h. 

Nyní  1.2.  

 Kostel a kaple s kameny jsou celodenně otevřeny. 
 

Pohoří na Šumavě  

 KOSTEL JE OTEVŘEN po celý den. Každou první neděli v měsíci je 

otevřena i farní kavárna od 13 do 18h. 
 

Pohorská Ves  
 

 BOHOSLUŽBA se bude konat první neděli v měsici 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. 
 

Pohorská Ves  
 BOHOSLUŽBA se bude konat první neděli v měsici 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.) 
 

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. 
 

OZNÁMENÍ  
 ÚČELOVÉ SBÍRKY V NAŠICH FARNOSTECH VYNESLY:  

Pán ať Vám odplatí. Děkujeme. 

 na Charitu ČB na bible  17.11. na bohoslovce 

 10.11. Celkem z toho: ČBS KBD        8.12. 

Kaplice 1680 1727 1295   432 1206 

Benešov n.Č. 2870 1434 1068   356 1683 

Malonty  698   496   372   124    331 

Omlenice  550   210   158     53   150 

D. Dvořiště 
Rychnov n.M. 

 740 
   

 
  315 

 
  236 

 
    79 

   170 

Rožmitál n.Š.   270   100     75     25     -- 

Blansko u K.    --   --      -- 

         ČBS= Česká biblická společnost – na tisk biblí do Rwandy, Guatemaly, Papuy 

         KBD=Katolické biblické dílo – na pomůcky ke studiu bible v naší zemi 



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:ST 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-18.45 zč /19.45 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: 16.1. 

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 
 23.1. 

 

 OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara  

 NEDĚLE 
mše svatá 

/ boh.slova 
8 h  

Setkání na faře:  Út 1x za měsíc, 

nyní: asi 21.1. 
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 výše 

zajistíme odvoz do Kaplice Tf.: 732 872 662 
 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 
NEDĚLE 

2.a 4.v měsíci 

mše svatá - nyní:  

12. a 26.1. 

  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:  

19.1. 

18h l.č 
17h z.č 

Setkání v17/18h 1. SO  v měsíci  17h nyní: 1.2.  

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: 25.1.? 
19.15h 

 

 POHORSKÁ VES  kostel sv. Linharta  

 
NEDĚLE 

- 1. v měsíci 
mše sv.    
v 15h 

nyní jen dle zájmu 
volat: 732 872 662 

Setkání dětí  venku nebo 

 v klubovně na Obec.úřadě: 
nyní nepra-
videlně 

 

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

 
Kostel se nyní rekonstruuje, proto zde 

zatím 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 12.1.2020. 

 

mailto:farnost.kaplice@atlas.cz


              

Úmysly apoštolátu 

modlitby 
 

                          na měsíc leden 2020 
 

Úmysl evangelizační 
Modleme se, aby křesťané, lidé vyznávající jiná náboženství a 

všichni lidé dobré vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost. 
 

Úmysl papeže:  
Modleme se za mír ve světě, v rodinách a v lidských srdcích. Plamen dialogu a sebeovládání 

ať zahání každý stín nevraživosti.  

Úmysl národní:   
Za věřící různých církví – ať na přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí společenství jedné 

Boží rodiny modlitbou a společnou pomocí potřebným.. 
 

Úmysly farní:   
 

 Požehnej nám, Pane, tento nový rok, aby přinesl mnoho dobrého pro každého 

z nás, pro naše rodiny i farnosti 

 

 Požehnej, Pane, výuku náboženství v našich farnostech, dej, ať děti v tebe uvěří  
 

 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 ve farnosti 
 

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

 Požehnej, Pane, náš křesťanský ples a další připravované akce, ať přinesou 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, nalézat 

s tvou pomocí novou sílu lásky a také se setkávat s jinými věřícími rodinami 
 

 Požehnej, Pane, našim ministrantům a ministrantkám i všem, kdo ve farnostech slouží a 

odplať jim jejich službu 
 

 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.  



SLOVO ŽIVOTA NA MĚSÍC  

leden 2020 

„Zachovali se k nám  
neobyčejně laskavě.“ (Sk 28,2) 

 

Na středomořský ostrov Malta dorazilo po čtrnácti dnech na lodi dvě 

stě sedmdesát šest trosečníků. Jsou promočení, vyčerpaní a vyděšení; zažili 

bezmoc vůči přírodním silám, hrozila jim smrt. Mezi nimi je i vězeň cestující 

do Říma, aby se zde podrobil soudnímu procesu u císaře. 

Tato událost není aktuální zpráva z novin, ale vyprávění apoštola Pavla, kte-

rého vezli do Říma, kde měl korunovat svoje evangelizační poslání svědec-

tvím skrze mučednictví. 

Podpírán svojí nezdolnou vírou v Boží prozřetelnost dokázal navzdory svému 

postavení vězně pomáhat všem druhům v neštěstí, dokud nepřistáli na Maltě. 

Zde je přivítali místní obyvatelé, rozdělali pro ně veliký oheň, aby se zahřáli, 

a pak se o ně postarali. Na konci zimy, asi po třech měsících, jim dali všech-

no potřebné k tomu, aby mohli pokračovat bezpečně v cestě. 

 

„Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ 

Pavel a další trosečníci zakusili hřejivé a konkrétní lidství lidí, k nimž ještě 

nedosáhlo světlo evangelia. Je to osobní přijetí beze spěchu, které umí po-

sloužit hostům bez kulturních, náboženských nebo společenských předsudků. 

K jeho uskutečnění je zapotřebí osobního zapojení i zapojení celé komunity. 

Schopnost přijmout druhého má v krvi každý člověk jakožto tvor, který 

v sobě nese otisk milosrdného Otce, i když v něm křesťanská víra ještě neby-

la zažehnuta anebo zeslábla. Je to zákon vepsaný do lidského srdce, který 

Boží slovo ukazuje a zhodnocuje, od Abrahama až po strhující zjevení Ježíše: 

„Byl jsem na cestě, a ujali jste se mě.“  

Sám Pán nám nabízí sílu své milosti, aby naše křehká vůle dosáhla plnosti 

křesťanské lásky. 

Touto zkušeností nás Pavel učí také důvěřovat zásahu Boží prozřetelnosti, ro-

zeznat a ocenit dobro získané skrze konkrétní lásku mnoha lidí, s nimiž se se-

tkáme na naší cestě. 

 

 



 

„Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ 
Tento verš ze Skutků apoštolů navrhli křesťané různých církví z Malty jako 

motto pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020.  

Tyto komunity se společně věnují mnoha iniciativám na podporu chudých 

a migrantů: pořádají distribuce jídla, oblečení a hraček pro děti, hodiny ang-

ličtiny na podporu sociálního začlenění. Touhou je posílit schopnost přijetí, 

ale také oživit společenství mezi křesťany náležejícími do různých církví, aby 

svědčilo o jediné víře. 

A jak svědčíme my mezi bratry o Boží lásce? Jak přispíváme k vytváření 

sjednocených rodin, solidárních měst, skutečně lidské společnosti? Takto 

nám radí Chiara Lubichová: 

„Ježíš nám ukázal, že milovat znamená přijmout druhého takového, jaký je, 

stejně jako On přijal každého z nás. Přijmout druhého s jeho zálibami, myšle-

ním, chybami, jinakostí. (…) Udělat mu místo v sobě a vyklidit ze srdce 

všechny předsudky, soudy a instinktivní odpor. (…) Nikdy nevzdáme Bohu 

tak velikou chválu jako tehdy, když se snažíme přijmout svého bližního, pro-

tože  

 

tehdy stavíme základy bratrského společenství, a nic nedělá Bohu takovou ra-

dost jako skutečná jednota mezi lidmi. Jednota přitahuje přítomnost Ježíše 

mezi nás a jeho přítomnost vše proměňuje. Přistupujme tedy ke každému 

bližnímu s přáním z celého srdce jej přijmout a dříve či později s ním navázat 

vztah vzájemné lásky.“  

                                                                                                                            

             Letizia Magri



Farní knihovna nabízí: 

Papež František : CHRISTUS VIVIT        

Posynodní apoštolská exhortace mládeži a celému 

Božímu lidu. 

Dopis papeže Františka je určen především mladým 

lidem. Připomíná jim základní pravdy víry a současně 

je povzbuzuje k růstu ve svatosti a horlivosti v 

osobním povolání. František se nechal inspirovat 

bohatými úvahami a rozhovory na synodě o mládeži v 

roce 2018. Inspirativně, důkladně a mnohdy 

překvapivě pojednává o tématech, jako jsou domov, 

autorita, různé formy zneužívání, osobní růst, 

partnerské vztahy, stále větší propojenost i samota v 

digitálním prostředí, migrace, nezaměstnanost a mnohé 

další. 
 

Otec Grosjean zná mladé lidi velmi dobře, vždyť se s 

nimi setkává, naslouchá jim a doprovází je už celé 

roky. Ze své kněžské zkušenosti a svých přednášek 

vybral to nejlepší, aby je povzbudil a odpověděl na 

všechny jejich otázky týkající se budování 

opravdové lásky. 

Tato knížka není ani kázání o morálce, ani soubor 

nějakých pravidel. Obrací se na mladé lidi ve věku 

patnácti až dvaceti dvou let a předkládá jim k úvaze 

myšlenky, které mají napomoci jejich osobnímu 

růstu a připravit je na opravdovou lásku. 

Velmi ji ocení i dospělí, kteří chtějí svým 

dospívajícím dětem předat 

správnou a nezkreslenou 

představu o tom, co je to 

opravdová láska. 
 

 

Ondřej Selucký. SVATÁ  ANEŽKA 

Okouzlující příběh svaté Anežky České, té nejchudší, ale 

také nejpodivuhodnější české princezny. První čtení o 

Svaté Anežce pro školáky a předškoláky, jejich rodiče a 

prarodiče, napsal a namaloval Oldřich Selucký.  

 


