
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Přátelé! 

V tento čas vrcholí masopustní veselí a zanedlouho ho vystřídá vážná doba postní. Radost, 

kterou jsme mohli prožít na plesích či na masopustních zábavách se změní v kající 

atmosféru duchovní přípravy na Velikonoce. Podobně se veselí střídá v životě s okamžiky 

vážnějšími. Křesťanský ples, který jsme připravili na 8.2. byl také příležitostí zakusit radost 

– z pohybu, z přátel, z hudby… Program obohatily soutěže inspirované pohádkou o 

Princezně se zlatou hvězdou na čele.  Bylo legrační sledovat jak si soutěžící připevňují 

hvězdu na čelo, jak pojídají na čas speciality kuchaře: šunku, polévku, buchtu, jak se snaží 

předběhnout konkurenci. Smích budily také řády: myšího kožíšku, zlaté vařečky apod. Ale i 

na pozadí toho všeho si můžeme uvědomit vážnější myšlenku: i mezi námi se skrývá 

v „myším kožíšku“ nějaká princezna, 

nějaký princ. Neměli bychom se spokojit 

s povrchním úsudkem o druhém člověku, 

ale hledat i jeho nitro.    

       Otcem každého z nás je Král králů 

a tak v každém člověku se skrývá jeho 

královská důstojnost. Přeji vám radost 

z tohoto objevu – v druhých i v sobě. 

 Časopis, který nyní držíte v rukou není 

ještě v obvyklé tloušťce, ale už se k ní 

blíží. Příští číslo snad zahrne i události 

loňské. Přeji vám veselý masopust i 

správné vkročení do ticha postní doby. 

                             P. Pavel 

Časopis těchto farností: 
Kaplice 

+ filiálky Blansko a Omlenička 

Benešov nad Černou 
+ filiálky Pohorská Ves a Pohoří 

Malonty 

Dolní Dvořiště 
+ filiálky Rychnov n.M., Svatý Kámen  

a Cetviny 

Rožmitál  na Šumavě 

 ÚNOR 2020 

FARNÍ LIST KAPLICKA č. 2/20 

P. Josef Jílek, mučedník 

rodák z Výhně u Kaplice 

náš vzor a patron 

 



 
 

 
                       

 

 

PODNĚTY PRO KŘESŤANSKÝ ŽIVOT  
 

Bratři a sestry, 

blíží se doba postní - doba přípravy na Velikonoce. Přesto není 

ještě daleko doba Vánoční a tak si myslím, že bychom si měli 

připomenout některé myšlenky, které o Vánocích zazněly z kazatelny. Tyto myšlenky 

nám mohou napomoci k duchovní obnově, která je tak aktuální v nadcházejícím čase. 

 Při „půlnočních“ bohoslužbách jsem připomněl, že slavíme svátek Slova, 

které se stalo Tělem. Či-li: Boží slovo se stalo činem. Slova jsou v životě velmi 

důležitá a ovlivňují ty, které je slyší. Často se automaticky mohou stávat skutečností. 

Řekneme-li druhému povzbuzující slova, zůstanou v jeho nitru a stanou se silou, která 

mu pomáhá žít. Naopak, vyjadřujeme-li se neustále kriticky a ostře vůči bližním, pak 

v jeho nitru působíme zranění. Zdravá kritika může jistě přinést změnu chování, ale 

jen je-li vyvážená pochvalou a příjemným jednáním.  

 V kázání jsem zmínil svědectví jednoho učitele, který vzpomínal na své první 

pedagogické zážitky. Spřátelil se s kolegou, který mu chtěl pomoci ve zdokonalení 

jeho učitelských schopností a tak ho neustále upozorňoval na chyby, které dělal, na 

nedokonalé způsoby jeho působení na žáky a podobně. To vše, jak zmíněný učitel 

vypráví, byla pravda a tak si říkal, jak je dobré vidět se naprosto reálně.  

Po určité době nastoupil na školu 

nový kolega, také mladý, ale zkušenější. 

Také s ním se náš učitel spřátelil. On na 

rozdíl od prvního kolegy, neustále nacházel 

na učiteli příležitosti k ocenění a sděloval 

mu, jak ho jeho žáci mají rádi. A na pozadí 

každé nedokonalosti našel něco pozitivního. 

Jaké přátelství přetrvalo? To druhé. 

I když náš učitel oceňoval upozorňování 

prvního kolegy, které ho mohlo přivést 

k zdokonalení učitelských dovedností, 

postrádal pozitivnější přístup, který je pro každý přátelský vztah nepostradatelný. Ten 

našel u druhého kolegy, který mu napomohl v upevnění zdravého sebevědomí. Dobré 

slovo se tak stalo skutečností, přinesl svůj užitek. 

 

Toto téma nás tedy má přivést k zamyšlení, zda to také my s kritikou 

nepřeháníme a tak nepřicházíme o přátelské vztahy, o něž přece především jde. 

Samozřejmě, že bychom neměli druhým falešně lichotit, ale snažit se o vyváženost a 

uvědomit si, že pochvalou často dokážeme víc dobrého než neustálým 

upozorňováním na chyby. 

Stane se tedy i v našem životě dobré slovo skutečností? 
 

 



Druhý den –na Boží hod vánoční - mi myšlenka k promluvě přišla pár minut před 

odjezdem na bohoslužbu. Oslovil mě příběh malé holčičky, která se snaží neustále 

něco mamince říci. Ale maminka se točí kolem sporáku a připravuje večeři. Přitom 

ještě vzpomíná na úkoly ze zaměstnání a tak svou dcerku sotva vnímá. Ale holčička 

se nevzdává, maminku tahá za sukni a volá: „Mami já chci abys mě poslouchala také 

očima.“  

 

Poslouchat očima. To je vlastně také velké téma vánočních příběhů a běžného života. 

V evangeliu jsme v ony sváteční dny často četli o pastýřích, kteří slyšeli ale také 

viděli, že za vše co viděli a slyšeli vzdávali Pánu chválu. Nebo apoštol Jan mluví o 

Slově, které oni nejen slyšeli, ale i viděli a svýma rukama se dotýkali. Vidět druhého 

je pro každý vztah velmi potřebné. Pokud se s druhým bavíme a přitom se díváme na 

monitor počítače, na televizní obrazovku, do novin, do telefonu apod., pak náš dialog 

nebude příliš hluboký. Dívat se vzájemně do očí – to otevírá lidská srdce. Jak se říká: 

„Oko – do duše okno“. Pohledem mohu velmi mnoho – druhé rozveselit, povzbudit. 

Čili pohled na druhého je naprosto nepostradatelný pro kvalitní rozhovor. 
 

Jde však i o pohled na veškeré své okolí. Dívejme se kolem. V naší blízkosti je tolik 

krásy, tolik bohatství, kterého si nevšímáme. Pastýři v narozeném dítěti spatřili 

spasitele, ve svaté rodině Boží slávu. Myslím, že i dnes se Bůh podobně zjevuje a 

dostatečně vnímavý pohled může tuto Boží slávu i dnes odhalit. 

Dívejme se tedy pozorněji kolem sebe. Na druhé (každý člověk je obrazem Božím, 

v každém člověku mohu uvidět alespoň kousek Boží tváře) i na přírodu a na každou 

věc. Vše obsahuje Boží slovo, protože skrze ně bylo vše stvořeno. 

Vidíme, že i v dnešní době je možné se setkat s Božím slovem, které se stalo tělem. 

Jen mít oči – i ty svého srdce – otevřené. 

P.Pavel 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nemůžeš zabránit tomu, aby ti nad hlavou nelétali ptáci starostí  
a zármutku. Můžeš však zabránit tomu, aby si na tvé hlavě vybudovali                           

                                           hnízdo.                                 čínské přísloví 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

V mnohých našich farnostech Světlo přivezli hasiči z Rakous- 

se koná před Vánoci předávání ka. P. Pavel přečetl příběh o tom 

Betlémského světla. V Rožmitále jak předání Betlémského světla  

se 21.12. zcela zaplnil kostel. usmířilo dva rozhádané bratry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Benešově se předávání konalo Kaplice. Krásná atmosfé ra 

také 21.12. a i zde, stejně jako těchto dní, rozzáří úsměvem 

v Rožmitále, zpíval Pěvecký spolek naše tváře. Nesme ho dál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kaplici 23.12. přinesli světlo V Pohoří se konal adven- 

kapličtí skauti. O hudební dopro- tní koncert 22.12. Kromě 

vod se postarali žáci ZUŠ Kaplice. rakouských hudebníků 

Díky! vystoupily děti z V.Brodu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noční bohoslužby se konaly Tyto snímky jsou z „půlnoční“ 

ve většině našich farností. v Benešově. Vidíte zde jesličky 

P. Pavel jich měl pět. Akolyta i sošku dítěte Ježíše, která stejně 

Pavel sloužil v Rožmitále. jako v Kaplici a Malontech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obohatila vánoční bohoslužby. Díky! Další foto zachycuje  

Další fotografie jsou z Kaplice, štědrovečerní večeři na faře. 

kde jsou i zachyceny lilie, které Bylo nás jedenáct. Po jídle 

každoročně přináší p. Keclík.  jsme si rozbalili dárky a připo- 

mněli i ten největší dar-Ježíše 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Dolním Dvořišti jsme neměli varha- 

níka, a tak jsme naslouchali reprodukci V Pohoří byla bohoslužba o svátku  

České mše vánoční od Jakuba Jana sv. Štěpána 26.12. kterou sloužil  

Ryby.  jáhen Senk. Pak se pokračovalo venku 

 



 

 

 

 

 

Při ekumenické bohoslužbě v neděli 26.2. na které 

kázal evangelický farář Pavel Klimeš jsme využili 

několik rekvizit, zvýrazňujících hlavní myšlenky 

letošních modliteb za jednotu křesťanů. Téma 

připravili křesťané z ostrova Malta, u něhož kdysi 

ztroskotal apoštol Pavel na cestě do Říma. O tom  

vypráví 27. a 28. kapitola novozákonní biblické knihy Skutky apoštolů. Najděte si 

tento text a porozjímejte si ho! 

Hlavním symbolem našeho setkání byla loď – 

plachetnice. Tu nám laskavě zapůjčil akolyta 

Pavel. Připomíná církev. I s ní se někdy 

ocitneme v bouři, či na mělčině. Můžeme 

prožívat i její ztroskotání. Snaha o jednotu zatím 

ztroskotala. Každý se sice plavíme a 

zachraňujeme na nějaké části té původně 

zamýšlené jednotné církvi, ale uvědomujeme si, 

že je třeba pracovat na obnově té původní. Jak? 

Setkáváním s druhými (např. na společných 

biblických hodinách – u nás vždy 1. středu 

v měsíci),  modlitbou za jednotu a společným  

  úsilím, které je vyjádřeno osmi vesly – osmi skutečnostmi – viz dále. 
 

Také my sami můžeme mít někdy dojem, že jsme ztroskotali. Apoštol Pavel nabádá i 

nás, abychom nepropadali beznaději. Vždyť Bůh sice někdy dopustí, ale neopustí. 

Tak jako se zachránili všichni z oné lodi, i nám Pán pomůže v problémech. Apoštolu 

Pavlovi ono ztroskotání umožnilo zvěstování Krista na ostrově Malta. 

 
V průběhu bohoslužby se přinášela 

dopředu vesla. Symbolizovala snahy, 

které je třeba vyvinout, aby naše společná 

loď církve plula správným směrem a 

k jednotě. Uchopme tato vesla svou myslí 

a veslujme – tyto výzvy realizujme. 

Každý jistě máme také vlastní vesla – své 

dovednosti a schopnosti. Popřemýšlejme, 

jak jimi prospět farnosti, jak realizovat, 

aby církev u nás nestála, nebo se  

neotáčela na místě. Záleží na aktivitě každého z nás! 

 
 



Životním bouřím nemůžeme čelit sami. 

Loď pluje kupředu jedině tehdy, když 

všichni veslaři zabírají jednotně. Tváří v 

tvář všem obtížím vyznáváme, že musíme 

veslovat společně a spojit síly. Proto se 

modleme. 
 

SMÍŘENÍ- Milostivý Bože, uzdrav naše 

bolestivé vzpomínky na minulost, 

která našim církvím způsobila zranění a 

nadále nás od sebe odděluje.                   

Slyš naše prosby za smíření. 

OSVÍCENÍ Milostivý Bože, uč nás držet kurz přímo ke Kristu, pravému světlu.     

Slyš naše prosby za osvícení. 
 

NADĚJE- Milostivý Bože, posiluj naši důvěru ve tvou prozřetelnost vždy, 

když se cítíme ztracení v bouřích života. Slyš naše prosby za naději. 

DŮVĚRA Milostivý Bože, proměň naše mnohá rozdělení v harmonickou jednotu a 

naši nedůvěru změň ve vzájemné přijetí. Slyš naše prosby za důvěru. 

SÍLA Milostivý Bože, dej nám sílu, ať pravdu hlásáme ve spravedlnosti a lásce.       

Slyš naše prosby za sílu. 

POHOSTINNOST Milostivý Bože, odstraň všechny viditelné i neviditelné překážky, 

které nám brání přijmout bratry a sestry nacházející se v nebezpečí nebo nouzi.      

Slyš naše prosby za pohostinnost. 

OBRÁCENÍ Milostivý Bože, proměň naše srdce i celá křesťanská společenství, 

abychom mohli být nástroji tvého uzdravení.  Slyš naše prosby za obrácení. 

ŠTĚDROST Milostivý Bože, otevři nám oči, abychom v celém stvoření viděli tvůj 

dar, a otevři i naše dlaně, abychom se o plody tvého stvoření solidárně dělili.         

Slyš naše prosby za štědrost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 posezení na faře u kávy po bohoslužbě           z bohoslužby v neděli 12.1. v Arše 

 



 

 

 
 

I tento školní rok je v malontské  

základní škole vyučováno Náboženství 

a já jsem za to moc ráda. Letos tato  

setkání navštěvuje 18 dětí  

a od druhého pololetí přibyla ještě  

jedna dívka, Natálka.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na podzim jsme se seznamovali s Biblí a s modlitbou 

Otčenáš. Děti pak měly za úkol vymyslet nějakou 

vlastní modlitbu a výsledek Natálky Kubánkové si 

můžete přečíst níže. Velice krásná slova od 

patnáctileté dívky. Já si těchto jejích slov nesmírně 

vážím a jsem velmi ráda, že se mohu setkávat i s takto 

nadanými dětmi. Celý podzim jsme nacvičovali tanec 

na skladbu „Blahoslavení milosrdní“ a následně jsme  

naše úsilí prezentovali na mikulášské 

nadílce v kostele a během dětské 

bohoslužby na první adventní neděli.  

Tímto vystoupením také děti 

potěšily seniory v Domově pro seniory 

v Kaplici ve čtvrtek 12. 12. 2019. Podařila 

se jim „velká věc“, darovaly kousek sebe 

sama druhým. A že to bylo „velké“, to 

dosvědčovaly výrazy tváří všech 

přítomných. V lednu jsme si připomněli 

svátek Tří králů a některé z dětí se také 

zúčastnily Tříkrálové sbírky v roli králů.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Naposledy jsme si vyprávěli o Hromnicích a děti vyráběly 

svíčky „hromničky“. Těším se na naše další setkání a 

spoustu zážitků. Věřím, že i ve druhém pololetí nás čeká 

spousta legrace. Přeji dětem i nám všem vše dobré a 

vyprošuji Boží požehnání. 

 

Andrea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
dej, aby mé kroky 
vzbudily z umdlení 
radostné čekání bratří a 
na můj pozdrav  
aby vlídně odpověděli pospíchající! 
Dej, ať v hněvivých pohledech nepřátel dovedu uctíti  
záření tajemství tvého 
a chvílím, které proti mně vyšlou, 
ať řeknu s úsměvem: Dělníci mojí! 
A nezasloužím, aby má křídla se vznášela silou mého zraku,  
ať lítost má vznáší se silou, po níž teskní má slabost! 
Dej mé duši odvahu mlčení, 
když jsi promluvil znameními, 
a zahradám mým dosti růží, 
když nastane doba navíti věnců. - 
Učiň, ať pravda má podobna jest 
knize modlitební, aby každý v ní našel modlitbu svou, 
i zavržený a umírající!... 

Dej, ať v paprscích úsměvu mého 
pel z mých polí padá na sousední líchy 
a dech bolesti mé ať sráží se v krystaly léků těm, kteří 
hledáním onemocněli! 
Ticho mé samoty naplň šuměním křídel 
sbratřených dusí a okamžiky radosti mé ať vonným deštěm 
se nad loži beze snů třesou jako zpívání harfy k útěše 
zarmouceného. 
Dej, aby myšlenky mé byly jak větry jarní, jež přinášejí rytmus 
budoucím písním, 
a jako vichřice, které nutí k návratu 
chodce před cestami smrti... 

 (O. Březina) 
 

 



Z farní matriky:    

 
 

Kaplice: 
 

Malonty: 

Křty: Pohřby: Křty: 

  3.8.  Kateřina Maršáková   2.8.  Jan Fugura  21.9. Šarlota Škorvánková 

  3.8.  Marek Švepeš 26.8.  František Bireš  12.10. Valerie Dobiášová 

17.8.  Ondřej Kaloš 19.8.  Šarlota Zivčáková    9.11. Natálie Německá 

  5.10. Filip Tácha   1.11. Světlana Malceva  

23.11. Rozálie Mišková 15.11. Rudolf Kouba   Blansko: 

 12.12. Jaroslav Sosna  Křty: 

Sňatek: 13.12. Karl Dreiling  
19.10.Lucie Izáková  

 

 

14.9.  Pavel Tanáč   

a Barbora Langová Dolní Dvořiště: Rychnov n. Malší 

 Pohřby: Křest: 

 25.10. Karel Netolický  16.8. Elizabeth Kolářová 

   

Benešov nad Černou 

Křty: Sňatek: Pohřeb: 

  5.10. Justýna Kejdová 23.11. Jaroslav Zeman 16.8.Wilibald Otenschläger 

19.10. Jakub Troják 

a Veronika Zemanová-

Korchová 
 

                Klení:       

         26.10. Jan Šebesta   

         26.10. Karolína Šebestová   

16.11. Eliška Ferenčíková   

14.12. Jana Opolzerová   
 

 

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 

 
Přeji ti pokoj mořských vln, pokoj jemného vánku, 

pokoj mlčenlivé země,  
přeji ti pokoj jasné hvězdné noci.   

 
Irské požehnání 

 



Humor 
 

☺ Stalo se v Africe. Misionář vzal děti po vyučování k vodě. Africké děti vodu 

milují, i když voda v jejich říčce byla špinavá. Malý Pepino brzy vylézá z vody. 

Misionář se ptá: „Copak, Pepino, tobě se už nechce plavat?“ A Pepino odpovídá: „Ale 

jo, plavat se mi chce, ale už nemám žízeň.“  

 ☺Misionář potká dva Eskymáky, kteří táhnou od moře uloveného tuleně: „Proč 

toho tuleně netáhnete za hlavu? Když ho táhnete za ocas, jde to proti srsti a brzdí vám 

to. Když ho chytnete za hlavu, potáhnete ho po srsti, půjde to rychleji a tolik se 

nenadřete.“ Eskymáci tedy chytnou tuleně za hlavu a jdou. „Hele, ten misionář je fakt 

chytrej, opravdu to jde rychleji a snadněji.“ „No, já nevím, mně se zdá, že je dost 

hloupej. Podívej, vždyť se vracíme k moři!“  

 ☺Pouští jde poutník, když najednou zpozoruje, že jej pronásleduje lev. Začne 

utíkat, avšak lev je stále blíž. Když už je těsně u něho, padne na kolena a prosí Boha: 

„Pane, vnukni tomu lvovi, prosím, křesťanské smýšlení!“ Lev okamžitě padne na 

kolena, sepne packy, vzhlédne k nebi a říká: “ Pane, děkuji ti za tento pokrm, který mi 

tak milosrdně posíláš do cesty…“  

 ☺Mladík se vrací z pouti celý potrhaný. Matka na něho udeří: "Vy jste se stavěli v 

hospodě a poprali jste se!" "Ale ne, mami," odpovídá syn. "Naše procesí vyprošovalo 

vláhu pro příští úrodu, no a potkali jsme druhé procesí, které bylo zase ve žních prosit 

o sucho!"  

 ☺Muž ve zpovědnici přiznal, že si občas vypije. "A jak často?" ptá se kněz. 

"Kdybych měl říci pravdu, tak to bych musel lhát," odpoví muž.  

 ☺Ve farnosti nastoupil čerstvě vysvěcený kaplan. "Dneska přinesou rodiče dítě ke 

křtu," řekl mu pan farář. "Já musím odjet, tak ho pokřtíte vy. Tady máte knihu, je v ní 

všechno napsáno, nemusíte si 

dělat starosti." Když rodiče s 

kmotry a porodní bábou přinesli 

dítě ke křtu, pan kaplan otevřel 

knihu a postupoval podle toho, 

co tam bylo uvedeno. Až došel k 

poznámce: "U děvčete 

přeskočit!", tak přikázal: "Dejte 

to dítě níž!" Rodiče se po sobě 

podívali a porodní bába se též 

podivila. "Ještě níž." Položili ho 

na zem, kněz ho přeskočil a pak 

pokračoval. 
 

 



 
 

 
       
 

 v Kaplici informuje 
 

DVD – FILM -  MATKA SEDEMBOLESTNA   
 

Naši predkovia od nepamäti vzývali Pannu Máriu ako svoju 

Ochrankyňu, Pomocnicu a Orodovnicu. Úcta k Preblahoslavenej 

Panne bola rozšírená už za čias Veľkomoravskej Ríše, Uhorské 

kráľovstvo sa nazývalo aj ako Regnum Marianum – Mariánske 

kráľovstvo. Dodnes nenájdeme vo svete krajinu, kde by bolo na takom 

malom území toľko mariánskych pútnických miest, kostolov a 

kaplniek zasvätených Panne Márii, ako práve na Slovensku (až 1762). 

Dokumentárny film o histórii a rôznych aspektoch úcty k 

Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska, je popretkávaný 

dojímavými osobnými svedectvami, vzácnymi archívmi, či 

pôsobivými umeleckými stvárneniami Božej Matky.  

          Dokumetárny film 51 min., © Televízia LUX 2015 

 

Tvár Krista v umení zachytáva dramaticky odlišné spôsoby 

umeleckého stvárnenia Ježiša v rôznych častiach sveta. Tento 

cestopis výtvarným a sochárskym umením od počiatkov 3. 

storočia do súčasnosti sprevádza divákov starovekým Rímom, 

Amerikou dvadsiateho storočia, Európou i Stredným 

východom. Zachytáva najveľkolepejšie zobrazenia Ježiša a 

jeho životného príbehu. Prináša detailné zábery rímskych 

katakomb, diel Michelangela, pokladov Katedrály v Chartres a 

mnohé iné.       Dokumentární film 

 

DVD – FILM - SVÄTÝ IGNÁC Z LOYOLY 
 

DVD - Svätý Ignác z Loyoly, ponúka divákovi životopisný príbeh 

mladého muža, vojaka, ktorý sa zásahom Božej milosti a pomoci 

stáva jedným z najväčších svätcov a zakladateľom rehole jezuitov. Je 

prezývaný aj ako „svätec druhej šance“ Napínavý príbeh skutočného 

muža, hľadiaceho smrti do očí, ktorí vykresľuje jeho transformáciu. 

Vojak s výbušnou povahou, žijúci v nerestiach, prechádzajúci 

skúškami, zranením a väzením, ale aj výsluchom španielskou 

inkvizíciou sa mení v Božieho bojovníka, mysticky prežívajúceho 

Božiu prítomnosť.  Jeho vrcholné dielo - Duchovné cvičenia - 

pomohli v priebehu storočí nespočetnému množstvu hľadajúcich 

pochopiť svoje miesto a urobiť životné rozhodnutie. Hraný špaň film 
 

Knihy a filmy si můžete vypůjčit na požádání u P. Pavla. Nejlépe ve středu 16 – 17.30h 

 

              DVD – FILM - TVÁR KRISTA V UMENÍI 



 
 

Pro všechny farnosti 
 

 POPELEČNÍ STŘEDA začátek postní přípravy na Velikonoce připadá na 26.2. Je to 

den přísného postu, kdy se odříkáme masa a dosyta se najíme jen 1x za den. Odřekněte se, 

prosím, také zábavných pořadů v televizi, věnujte se četbě, Písma sv., či jiné duchovní četbě, 

modlitbě, příp. sledujte pořady v TVNOE či TVLUX. Kdo se nemůže zúčastnit bohoslužby (v 

Kaplici v 17.30), může přijmout popelec (znamení kajícnosti) v následující neděli (1.3.) na 

začátku mše sv. 
 

 CESTA 7 BOLESTÍ PANNY MARIE se uskuteční v neděli 15.3. Odjezd z Kaplice od 

fary ve 14h. (pro přihlášené u P. Pavla – tf.: 732 872 662). Sraz v Rychnově n.M. u kostela 

v 14.15h. Pak půjdeme kolem kapliček směrem na Svatý Kámen. Tam bude následovat 

občerstvení a pak pro zájemce mše sv. 
 

Kaplice 


 NA POPELEČNÍ STŘEDU 26.2.  se bude konat mše sv. s udílením znamení 

kajícnosti - popelcem- od 17.30h. Pro ty, kdo se nebudou moci zúřčastnit bude možnost v 

neděli 1.3. na začátku mše sv. 

 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v kostele  v úterý od 17h 
 

 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA se uskuteční v katolické faře ve středu 4.3.  od 

18h. Budeme probírat  2. list Korintským. Každý je zván. 




 PÁSMO HUDBY A POEZIE se uskuteční v kostele  ve středu 11.3. v 17.30h    

 

Benešov nad Černou  


 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v kostele  v úterý od 17h 

 DĚTSKÁ MŠE SV. bude v neděli 8.3. od 11.15h .  

 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se bude konat ve čtvrtek 27.2. od 17h v klubovně 

seniorů 
 

Malonty 
 

 MŠE SV. v neděli 1.3. od 11h  bude zaměřena na děti  s rytmickými zpěvy. Mše sv. od 

8h nebude! 

 

 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v kostele  ve čtvrtek od 17h 

Ve čtvrtek 5.3. to bude v klubovně hasičárny. 

 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se bude konat ve čtvrtek  5.3. od 17h v klubovně 

hasičárny. 
 

Omlenička 

 MŠE SV. BUDE V NEDĚLI  1.+8.+22.3. V ostatní neděle bude v týž čas  bohoslužba 

slova.   

 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v kostele  v úterý od 17h 
 

Rožmitál na Šumavě  

 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ se bude konat asi v sobotu 21.3. od 19.15h 

 



 
 

ÚNOR 2020 

Sobota  22.2. Stolce sv. Petra, apoštola svátek 

NEDĚLE  23.2. 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ žaltář 3.T. 

Středa  26.2. POPELEČNÍ STŘEDA      den přísného postu žaltář 4.T. 

DOBA POSTNÍ 

Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší 

soustředěnosti na duchovní věci, sebeovládání a kajícnosti. 

V liturgických textech se vynechává každé "Aleluja" 

BŘEZEN 2020 

NEDĚLE   1.3. 1. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 1.T. 

NEDĚLE   8.3. 2. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 2.T. 

Pátek 13.3. Výroční den zvolení papeže Františka  

NEDĚLE 15.3. 3. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 3.T. 

Čtvrtek 19.3. Sv. Josefa, snoubence Panny Marie slavnost 

NEDĚLE 22.3. 4. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 4. T. 

Středa 25.3. Zvěstování Páně slavnost 

NEDĚLE 29.3. 5. NEDĚLE POSTNÍ žaltář 1. T. 
 



 

 

Cetviny  
 

 KŘÍŽOVÁ CESTA rozjímání křížové cesty se uskuteční na Květnou neděli 5. dubna. 

Sraz u kostela v Cetvinách ve 14.30h. Odjezd z Kaplice od fary ve 14h. Pokud máte zájem o 

odvoz, přihlaste se u P. Pavla (tf.: 732 872 662). 
  

Odjinud  


DĚTI, RODINA A VÍRA, SOBOTA 29. 2. 9,30 – 12,00 

sál Děkanství u sv. Mikuláše, U Černé věže 4, vchod blíže Kněžské ul., České Budějovice 

Diecézní centrum pro rodinu ve polupráci se zkušeným pastoralistou Mons. Alešem 

Opatrným pořádá setkání na téma předávání a sdílení víry dětem. Přednáška, diskuze, 

sdílení dobré praxe. 

 JAK NAPLNIT "PRÁZDNÉ HNÍZDO"? 27. – 29. 3. 2020 

Panský dům Rožmitál pod Třemšínem 
 

Centrum pro rodinu Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Diecézním centrem pro rodinu v 

Českých Budějovicích zvou na setkání manželů 50+, kterým odešly nebo odcházejí děti z 

domova. V programu nabídneme přednášky, adoraci, modlitbu, čas pro pár i vzájemné sdílení 

účastníků - programem provázejí Alena a Pavel Poláčkovi

 

http://dcr.bcb.cz/clanky/Deti-rodina-a-vira.html


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.ST v měsíci-18 h kat.fara / evangel. Archa nyní: KF 4.3.  

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. prázdniny!  

setkání mladší a střední generace 18.45 zim.č.  /19.45 let.č . - fara 

 

Omlenice – filiální kostel sv.Jana Nepomuckého / fara  

NEDĚLE 
mše svatá 

/ boh.slova 
8 h  

Setkání na faře:  Út 1x za měsíc, 

nyní: asi 17.3. 
18h l.čas 

17h z.čas 

Blansko – filiální 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 
 

 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 
 5.3. 

 

 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: 21.3.? 
19.15h 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 
NEDĚLE 

2.a 4.v měsíci 

mše svatá - nyní:  

23.2.+ 8. a 22.3. 

  18h letní čas 
  17h zimní čas 

Setkání ve společenství 
-  dle zájmu, nepravidelně 

nyní: ??? 
 

Rychnov nad Malší – filiální kostel sv. Ondřeje Svatý Kámen P. Marie Sněžné: 

NEDĚLE  

3.a 5.v měsíci 

mše sv.  nyní:  

15. a 29.3. 

18h l.č 
17h z.č 

Setkání v17/18h 1. SO  v měsíci  17h nyní: 7.3.  

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

 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: 27.2. 

17h-zim.čas 

18h-let.čas 

 

 Pohorská Ves  filiální 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 

 

 Pohoří na Šumavě: filiální kostel P. Marie Dobré rady Cetviny:  fil.kostel Narození P.Marie                           

 
- Pondělí velikonoční: 15h mše sv. /ost. nepravidelně 

- září- 2.sobota a neděle: česko-něm.poutní oslavy  

Kostel se nyní rekonstruuje,  

proto zde zatím bohoslužby nejsou 

 

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 23.2.2020. 

 

mailto:farnost.kaplice@atlas.cz


                

Úmysly apoštolátu 

modlitby 
 

                          na měsíc únor 2020 
Úmysl všeobecný 
Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé 

volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do 

rukou bezohledných převaděčů. 
 

Úmysl národní:   

Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích 

nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti.. 
 

Úmysly farní:   
 

 Požehnej Pane, začátek postní doby, aby nám přinesla hlubokou duchovní obnovu 

a nové nadšení pro vztah k Tobě 
 

 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, naše připravované akce, ať přinesou bohatý 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. 



Zveme Vás na společnou farní dovolenou 
v Kroměříži a okolí  9.- 15.8.2020 

Přihlašovat se můžete u P. Pavla Šimáka (tf.: 732 872 662) 

Ubytování na okraji 
zámeckého parku 
v klášterním penzio- 
nu ve 2-3 lůžkových 
pokojích. Cena: šest 
nocí pro 1 osobu: 
1500,- Kč. Sociální 
zařízení  na chodbě 

V blízkosti je restaurace. 
V Kroměříži je možno 
kromě  Arcibiskupského 
zámku a parku shlédnout 
několik muzeí.  
 
 

 

V okolí je možné navštívit např.: 
archeoskanzen 
Modrá 
s prohlídkou podvodní- 
ho světa 

 
 
 

 
hrad Lukov 
 

 
 

hrad Cimburk 
 
Svatý Hostýn 
 

 
 

ZOO 
Zlín 
 

zámek Tovačov 
V Kroměříži je i hvězdárna.  V plánu je též koupání a pěší výlety do přírody. 

 



SLOVO ŽIVOTA NA MĚSÍC únor 2020 

                        „Otec toho chlapce hned zvolal:  
,Věřím! Pomoz mé slabé víře!“  

(Mk 9,24) 
 

 

      Ježíš je v doprovodu učedníků na cestě do Jeruzalema. Už je začal připra-

vovat na rozhodující setkání: na odmítnutí ze strany náboženských autorit, od-

souzení k smrti ze strany Římanů a ukřižování, po kterém bude následovat 

vzkříšení. 

Pro Petra a ostatní, kteří ho následovali, je to těžko pochopitelná záležitost, ale 

Markovo evangelium nás doprovází při postupném objevování Ježíšova poslá-

ní: definitivně spasit lidstvo skrze křehkost utrpení. 

Během své cesty Ježíš potkává mnoho lidí a ke každému přistupuje s porozu-

měním jeho potřebám. Nyní ho vidíme, jak zaslechl volání o pomoc jednoho 

otce, který ho prosí, aby uzdravil jeho těžce nemocné dítě, pravděpodobně epi-

leptika. 

Aby mohlo dojít k tomuto zázraku, Ježíš něco po otci žádá: víru. 

„Otec toho chlapce hned zvolal: ,Věřím! Pomoz mé slabé víře!‘“ 

Otcova odpověď, vyslovená nahlas před zástupem lidí, kteří se kolem Ježíše 

shromáždili, si zdánlivě protiřečí. Tento muž, jako se často stává  
 

i nám, cítí křehkost své víry, neschopnost plně vložit důvěru v Boží lásku, 

v jeho plán štěstí pro každého z jeho dětí. 

Na druhé straně dává Bůh důvěru člověku a nedělá nic bez jeho přispění, bez 

jeho svobodného přitakání. Žádá naši účast, i když nepatrnou: poznat ve svě-

domí jeho hlas, důvěřovat mu a milovat. 

„Otec toho chlapce hned zvolal: ,Věřím! Pomoz mé slabé víře!‘“ 

Veliká část kultury, do níž jsme ponořeni, oslavuje agresivitu ve všech for-

mách jako vítěznou zbraň k dosažení úspěchu. 

Evangelium nám naopak předkládá paradox: uznat svoji slabost, omezení 

a zranitelnost jako výchozí bod ke vztahu s Bohem a k účasti spolu s ním 

na největším vítězství: na univerzálním bratrství. 

Ježíš nás celým svým životem učil logice služby, volbě posledního místa. To 

je totiž optimální pozice k proměně zdánlivé porážky v nesobecké, nepomíjivé 

a sdílené vítězství. 
 

„Otec toho chlapce hned zvolal: ,Věřím! Pomoz mé slabé víře!‘“ 
Víra je dar, o nějž můžeme a máme vytrvale prosit, abychom mohli s Bohem 

spolupracovat na otevírání cest naděje pro mnohé. 

 



Chiara Lubichová napsala: „Věřit – to znamená vědět, že Bůh se na nás dívá, 

že nás miluje a že sleduje každou naši modlitbu, každé slovo, každý pohyb, 

každou událost – smutnou, radostnou i indiferentní; každou nemoc, všechno, 

úplně všechno (…). Jestliže Bůh je Láska, logicky z toho vyplývá naprostá dů-

věra v něho. Můžeme tedy k němu mít takovou důvěru, že s ním často hovoří-

me, předkládáme mu své záležitosti, své úmysly a plány. Každý z nás se může 

odevzdat jeho lásce s jistotou, že bude pochopen a že se mu dostane útěchy 

a pomoci. (…) Můžeme mu říci: ,Pane, pomoz mi, ať zůstanu ve tvé lásce. 

Učiň, abych ani na okamžik nepřestal cítit, uvědomovat si, z víry poznávat 

a zakoušet, že mě miluješ, že nás miluješ.’ A potom milovat. Působením  
 

lásky bude naše víra pevná. Nejenže v Boží lásku uvěříme, ale až hmatatel-

ně ji pocítíme a uvidíme, jak se kolem nás dějí ,zázraky’.“  

            

                                                                               Letizia Magri 
 

 

 

 

 


