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BŘEZEN 2010
Bratři a sestry!
Zdravím vás opět z úvodní stránky našeho časopisu. S radostí opakuji našeho
časopisu, neboť jsem rád, že do něj přispíváte svými články a zážitky. K tomu byl tento
časopis založen. Obsahuje samozřejmě i vzdělávací a duchovní články, které vybírám jako váš
bratr, pověřený starat se o váš duchovní pokrm a o váš duchovní růst. Vzájemně se však
můžeme učit!
V poslední době mě opět oslovil příběh o hořícím keři na Sinaji, v němž se Mojžíšovi
zjevil Bůh. Trní je symbolem všeho zraňujícího, suchého a neživotného. Je symbolem našich
slabostí, hříchů, nezdarů… Ale i na tom se může zjevit oheň Boží lásky.
I na mne někdy dolehne smutek, že se mi mnohé nedaří, mnohé nezvládám. Smutek
z toho jak se lidé nezapojují, jak v kostelích ubývají… Vím, že na tom nesu velký díl viny já,
třeba i svým malým modlitebním úsilím. Ale právě na tomto nedostatku se chce nově zjevit
světlo Boží lásky. Konečně to dokazuje i zrod tohoto čísla. Nejprve jsem si myslel, že vše
půjde jako po másle. Stránky s fotografiemi byly připravené již dávno, něco udělal Jakub, ale
pak přišla o sobotní noci, kdy časopis tisknu, závada na kopírce. Nejdříve taková, že jsem ke
kopírce musel po každých asi 20 kopiích, pak (nad ránem) přestala tisknout úplně. Probděná
noc – a bez výsledku. Navíc jsem se při tisku spletl a
dva listy zůstaly na jedné straně prázdné. Přípravu na
kázání jsem už také nestihl a ještě ke všemu vypadl
hudební doprovod dětské mše sv. a tak jsem musel vzít
kytaru do rukou sám. Přesto se vše obrátilo k dobrému.
Nehotový časopis umožnil doplnění hezkými
texty. Prázdné stránky bylo možné využít, jak sami
uvidíte, i k uveřejnění rozjímání křížové cesty
s hlubokými myšlenkami. I vše ostatní se ukázalo být
k něčemu dobré. Věřme tedy, že všechno to trní našich
nezdarů a hříchů, proměněné ohněm Boží lásky, může
být užitečné!

P. Pavel

foto obětního stolu a trní na Sv. Kameni

VÝZVY POSTNÍ DOBY
Bratři a sestry,
postní doba jako doba přípravy na velikonoce obsahuje několik důrazů
a bodů k prožívání, které můžeme pochopit i nad zvěstí Božího slova, které slyšíme v tyto
neděle. Zkusme si je tedy připomenout :
Čtení 1. neděle postní nám dává poznat, že jako Ježíše i nás Duch vede na poušť, to znamená
do samoty, kde můžeme naslouchat Bohu. Právě v této době bychom měli častěji vyhledávat
chvíle ticha – doma, v kostele přede mší sv. nebo při návštěvě chrámu mimo bohoslužbu,
v přírodě (např. při procházce, kdy můžeme naslouchat, anebo se modlit – např. růženec).
l. postní úkol: udělat si čas na prodlévání v tichu a naslouchat Pánu, přemýšlet o svém životě
Postní doba je (podobně jako Ježíšova poušť) spojena s pokušeními. Pokud si v této
době chceme něco odříci, zcela jistě se pokušení budou týkat právě oné oblasti. Prosme tedy o
sílu v pokušeních obstát a naučme se, tak jak to dělal Ježíš, - bojovat proti nim slovy Písma
svatého. Udělejme si čas na jeho četbu!
2. postní úkol: prosit o sílu odolat pokušením, čerpat ze studny Božího slova – Písma sv.
Druhá neděle postní nám připomněla, že nás Pán chce přivést na vysokou horu
modlitby, z níž uvidíme všechny okolnosti našeho života v novém světle a pochopíme význam
těžkostí. Zdokonalit modlitbu se nám podaří zvláště tehdy, když si vypůjčíme nějakou knihu
z farní knihovny. Jsou v ní přichystány vybrané, mnou doporučené knihy. Nepropásněme tuto
příležitost.
3. postní úkol: zdokonalit se v modlitbě, přečíst si knihu o duchovním životě
Boží slovo 3. neděle postní nás varuje, že pokud se nebudeme více snažit o lepší život
v rodině, farnosti, na pracovišti (škole) a mezi lidmi, vše ve světě bude stále horší a horší…
(„Neobrátíte-li se, všichni podobně zahynete“, říká Ježíš). Zatím nám, Pán, - jako
v podobenství o neplodném fíkovníku dává čas (i naší farnosti), využijeme ho? Najde na
našem životě Pán očekávané plody? Ptejme se také svých bližních, čím je nejvíce zraňujeme.
(sám to člověk málokdy pozná)
4. postní úkol: uvědomit si, kde v životě nejvíce potřebuji obrácení, jak učinit svůj život i
život farnosti plodnějším, zeptat se bližních, kde vidí mou největší slabost, jít ke zpovědi
Čtvrtá neděle postní mluví o přijetí marnotratného syna, a 5. neděle postní o setkání
s cizoložnicí. „Kdo z vás je bez hříchu, hoď první kamenem.“ Dokážu být milosrdný ve svých
soudech, nebo ještě lépe: nesoudit druhé? Zlo je jistě třeba odsoudit, hříšníka však milovat!
5. postní úkol: neodsuzovat druhé, ale pomáhat jim k obrácení, alespoň modlitbou

Další pomůcky pro dobré prožití doby duchovní obnovy:

Účastnit se rozjímání křížové cesty v kostele, nebo si vypůjčit meditace křížové cesty
v knihovně a pomodlit se ji doma.

Dát si předsevzetí a napsat si ho na papírový stromek, který je k dispozici v kostele, a
zasadit ho. Věřit, že toto předsevzetí zakoření a vydá své plody. Modlit se za to.
Vypůjčit si ve farní knihovně breviář a modlit se ho. Způsob modlitby vám ochotně vysvětlí
P. Pavel.
Vzít si buď na celý Svatý týden, nebo alespoň od Zeleného čtvrtka dovolenou a věnovat se
duchovní přípravě na velikonoce (četba, modlitba, účast na farních akcích)
PASTORAČNÍ PROGRAM NÁSLEDUJÍCÍCH LET:
Naši biskupové vyhlásili pastýřským listem z 21.2. letošního roku program příprav na 1150.
výročí příchodu sv. Cyrila a Matoděje. (863-2013). Každý z následujících let má určitou
myšlenku:
Rok
Rok
Rok
Rok

2010 – bude zaměřen na poznávání Písma svatého a učení se jeho výkladu
2011 – bude zaměřen na poznání významu svátosti křtu a na život ze křtu
2012 – bude zaměřen na poznání významu svátosti biřmování a života z něho
2013 – bude zaměřen na poznání významu eucharistie a života z ní

Biskupové nás žádají, abychom se scházeli v malých společenstvích a četli si Písmo svaté,
uvažovali o něm a vzájemně se povzbuzovali duchovními zkušenostmi s Boží mocí v Jeho
slově!
Kéž toto biskupské slovo uslyší co nejvíce lidí!
ROK KNĚŽSTVÍ
Nyní ještě dobíhá rok zaměřený na kněžství a tak si můžeme připomenout několik myšlenek:
- je pouze jedno kněžství (kněz = prostředník mezi Bohem a člověkem), totiž kněžství
Kristovo
- my jsme však jeho Tělem (Církev) a proto jsme my všichni pokřtění účastni na Kristově
kněžství, které vykonáváme každý podle svého vlastního povolání. (formy vykonávání
Kristova kněžství v běžném životě si probereme v tématu křtu). Tomuto základnímu kněžství
všech pokřtěných říkáme všeobecné kněžství
- kromě tohoto kněžství všech pokřtěných existuje v katolické církvi ještě svátostné, jinak
také služebné kněžství. Toto služba je konána Pánem povolanými služebníky ve prospěch
pokřtěných. Vychází z apoštolské služby. Pán povolal apoštoly, aby pečovali o lid jim svěřený
a vedli ho. Služebné kněžství je tedy podíl na službě Krista – Hlavy Těla Církve. Je to tedy
služba vedení.
Všichni křesťané jsou si rovni, Pán chtěl, aby se nikdo nepovyšoval („nikomu nedávejte
jméno učitel, neboť jediný je váš učitel – Kristus“), ale na druhé straně představení v církvi
jsou nutní pro udržení jednoty a funkčnosti církve. Neměli by se však nad druhé povyšovat.
„…jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře
a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla, až
bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství,
měřeno mírou Kristovy plnosti. …Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista.
On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a
buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.“ Pavel Efesanům 4,11-14.16

To sobotní ráno, když jsem se
probudila, jsem se necítila moc dobře. Měla
jsem před sebou spoustu práce, ale nějak
jsem nedokázala začít. Připadala jsem si
jako ptáček, který vlétl malým oknem do
uzavřené místnosti. Ztratil svou volnost,
ztratil svou svobodu. Létá a naráží do
stropu, do stěn, padá na podlahu… Uvědomila jsem si, že je čas se zastavit.
A tak jsem se vydala na procházku. Rozhlížela jsem se po krajině - předjaří. Zbytky sněhu
ležely na polích a lemovaly cestu, sýkorky a vrabčáci švitořili v křoví a sluníčko chvílemi
vítězilo nad těžkými mraky a teplem svých paprsků pohladilo mou tvář.
Po chvíli jsem vstoupila na lesní cestu. Oslovilo mě ticho a já se začala modlit. Nejprve
modlitbu Otčenáš a pak jsem Pánu postupně předkládala celý svůj život. Své bolesti, slabosti,
starosti…Myslela jsem na své nejbližší a na všechny, kteří mi leží na srdci…Lesní cesta
stoupala vzhůru a stávala se náročnou. Šla jsem ve sněhu, místy bylo velké náledí. Ale
nevzdávala jsem to. A najednou jsem zahlédla pod smrčkem, v kaluži vody z roztálého sněhu
kosa. Zobáčkem nabíral vodu a čistil si peří.Uvědomila jsem si, že stejně jako on i já se
snažím „nabrat vody živé“ a s její pomocí očistit svoje srdce.
Na vrcholu lesní cesty jsem došla ke kříži s nápisem Poutníče, spočiň. Zastavila jsem se a
pochopila, že právě zde, v tajemství kříže, mohu nalézt řešení všech svých bolesti a starostí.
Byly to však naše bolesti, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal…
Jeho rány nás uzdravily.. ( Iz 53,4-5)
Měla jsem s sebou Křížovou cestu P.Vojtěcha Kodeta a začala se modlit:
„ Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi zde se mnou. S úctou se dívám na tvůj kříž a prosím o víru a
lásku, abych tváří v tvář tomuto zjevení tvé lásky nezůstala netečná a lhostejná. Chci otevřít
své srdce pro tebe a rozjímat nad tvou i mou životní cestou. Svěřuji ti všechny své starosti a
prosím tě: Ujmi se mě a dej mi zakusit svoji blízkost…
Prosím tě, Pane, dej mi vidět můj život pohledem víry. Dej mi odvahu přijímat vše bolestné a
těžké, co život přináší. Pomoz mi osvobodit se od vlastní vůle tam, kde jsou tvé cesty jiné než
moje. Nauč mě nespoléhat se v utrpení jen na sebe a na své síly. Dej, abych mohla zakusit, že
se můj kříž stává také tvým křížem, přijatým s láskou v poslušnosti víry – jen pak tolik netlačí
a netíží…“
Domů jsem se vracela úplně jiná, než když jsem na procházku vycházela.
Cítila jsem v sobě více lásky, více světla. Jakoby Pán ze mne sňal tíhu mých starostí a pomohl
mi jako ptáčkovi najít „okno“ v uzavřené místnosti, cestu do svobody.
A s nadějí jsem se pustila do práce.
„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ ( Mt 11,28-30)
Milena Voldřichová

7. ZASTAVENI
JEŽÍŠ PADÁ PODRUHÉ
Golgota je daleko.
Kristovo vyčerpání se zvětšuje.
Naše pozemská existence je krátká a
zároveň dlouhá.
Naše životy jsou posety pády. Zkoušky
přicházejí jedna za druhou.
Spadl už dvakrát.
Nás pozvedne víc než tisíckrát.
Modleme se, abychom nikdy neřekli svému manželovi, manželce
nebo dítěti: „Ty se už nezměníš."
Takto bychom mohli zabít milovanou bytost
Mysli vždycky na to,
že po pádu můžeš znovu povstat.
A pak se na sebe podívej. Jestliže jsi sám k sobě upřímný, dobře víš,
že toho, kdo už padá, je snadné ještě dorazit,
přestože ty sám taky často padáš.
Jestliže si najdeš vždy ty správné omluvy, aby sis odpustil, zkus je najít
i pro druhé. Tak budeš kolem sebe vytvářet ráj.
Lidé světla, kterých se nám
tak tragicky nedostává,
jsou především lidé milosrdenství.
Z Křížové cesty Guy Gilberta (k dispozici v knihovně)

(umění a víra)
Jednoho krásného dne jsem se vydal do českých Budějovic, do svého oblíbeného
krámku s knihami a CD, kde jsem si koupil album od světoznámého skladatele Claude
Debussyho s názvem Malování hudbou – moře a nokturna. CD je natočeno v podání
Tbiliského symfonického orchestru. Jedná se o velice náročnou hudbu, která by na první
poslech asi nezaujala jen tak někoho. Ona známá větná témata, která zaznívají v řadě jiných
symfonických básní a jsou tzv. chytlavá, zde člověk nenachází.
V první části poslechu se nalézáme „Od rána do poledne na moři“ a pokud člověk
nebyl nikdy u moře, je složité tuto symfonickou skicu pochopit. Moře se jak známo chová
určitým způsobem, který nelze jednoduše řečí vysvětlit. Hudba je k tomu však, jak dokázal
autor, velice vhodným nástrojem. Pamatuji si na jednoho surrealistického básníka, který svou
báseň „Moře“ učinil způsobem, který nenechal klidného leckterého čtenáře. Slova této básně
činily vlnky. Nic jiného. Pod básní se pouze vrýval do oka čtenáře autorův podpis.
Druhá skica se výstižně nazývá „Hra vln“. Při poslechu je velice vhodné zavřít oči a
nechat se vést fantazií kdesi na lodi bez kapitána, kterou zmítá i sebemenší vlnka velice
jistého moře, které je v dané situaci pánem nad pyšným člověkem, který si myslí, že ovládá
vše na zemi. Klid střídá mírná agrese, poezii krásy strach a obavy z budoucnosti.
Ve třetí skice se stáváme svědky dialogu bez úst, dialogu „větru s mořem“. Nikdy
předtím jsem neuvažoval nad tím, který živel má převahu, jestli vzduch zastoupený v této
situaci větrem, anebo voda jakožto moře či oceán. I zde je tento dialog vedený jakousi
nerovnováhou, jednou tak a jednou naopak. Avšak možná že zmiňovaná nerovnováha jest
něčím trvalým, je právě tím, co udržuje život takový, jaký je.
Abych se dostal k jádru věci, k důvodu, proč píšu právě o tomto díle. Pokud věříme
v to, že nás stvořil Bůh ke svému obrazu všechny, jak je možné, že se společnost dělí na tzv.
ateisty a věřící? Není právě ta víra, že v každém člověku sídlí Bůh důvodem k tomu, aby se
lidé věřící neseparovali od těch, kteří nevěří, ale naopak, aby vzbuzovali třeba jen malinko
pochybnost u zatvrzelých srdcí? Zdá se mi, že právě hudba, či umění, které jsou jistým
způsobem pro všechny lidi na světě spojovníkem, který se udržel přes veškeré krize lidského
jednání a války, je to, čím bychom měli zaujímat okolní svět.
Mým dlouhodobým snem je založit zde mládežnický sbor, který by doprovázel
bohoslužby a jiné akce, které jsou úzce spjaté s vírou. Vzpomínám si, že modlitbu „Otče náš“
jsem se naučil až ve Hlavním sboru Sušického Dětského Sboru. Její noty bylo tak složité
přezpívat, že jsme se dané skladbě věnovali opravdu v mukách možná půl roku. Nakonec se
povedla přezpívat na řadě koncertů a vzpomínám si, že jsme za její interpretaci dostali i dost
významné ocenění.
Melodii si již nepamatuji, co ve mně zůstalo, je však znalost modlitby a možná právě
semínko víry, kterou teď úspěšně rozvíjím a obohacuji.
Žádám všechny, abychom se v jednotě modlili za tento úmysl. Bylo by to jistě hezké
a pro naše farnosti velice obohacující.
Jakub Novotný

Když jsem v neděli slyšela v pastýřském listu pobídku našich biskupů, abychom
se zapojili do Postní almužny, organizované Charitou, vzpomněla jsem si na příhodu z
naší letošní tříkrálové sbírky. Ale nejdřív co je to Postní almužna. Ježíš nám ukládá,
abychom ze svého nadbytku pomáhali nuzným. Také si myslím, že nikterak velký
nadbytek nemáme, ale přesto si občas dopřejeme něco, co není nutné pro náš život. Např.
zákusek, sklenku vína či piva, cigaretku, nějakou drobnost, která nás potěší. A protože
doba postní je dobou hlubokého rozjímání o životě Kristově a dobou hlubšího hodnocení
sama sebe a po poznání, že stále ještě nejsme takoví, jací bychom vzhledem k lásce
Kristově měli být, také dobou pokání.
Proto bychom si měli umět něco odříci a finanční hodnotu toho, co si odřekneme, dát do
pokladničky, která vám už byla nabídnuta v kostele a většina z vás už ji má doma.
A teď k tomu dobré mu příkladu.
Když jsem s dětmi třemi králi vykonávala tříkrálovou sbírku, otevřela nám v jednom bytě
v přízemí nám otevřela šestiletá Kristýnka a po zpěvu koledníků nám pověděla, že
maminka šla vyvenčit psa Maxe, ale že se brzo vrátí, ať chvíli počkáme. Protože nás
čekalo ještě mnoho dalších dveří, poděkovali jsme a šli
jsme koledovat do dalších poschodí. Když jsme se
vraceli, stála Kristýnka v otevřených dveřích se svou
otevřenou pokladničkou v rukách a se sdělením, že se
maminka ještě nevrátila, ale ať si vezmeme alespoň to,
co má v pokladničce. Dojalo to mne i mé tři krále k
slzám. Samozřejmě jsme si to vzít nemohli, ale moc
jsme jí děkovali za její dobré srdíčko. Před domem
jsme pak potkali její maminku, která dala do naší
pokladničky štědrý dar a i ona byla potěšena, když jsme
jí pověděli, jakou má hodnou dcerku. Vezměme si tedy
příklad z dítěte. Aby drobnost, kterou si odřekneme,
pomohla těm, kteří pomoc potřebují. A jistě i náš
Nebeský Otec bude potěšen, že se snažíme být jeho
hodnými dětmi.
ilustrační foto
Myslím, že tato příhoda by mohla být také výzvou, abychom všichni otevřeli nejen svá
srdce pro potřeby našich bližních, ale i své pokladničky a zapojili se do charitní akce
Postní almužna, kterou všem věřícím doporučují naši čeští biskupové. Věřím, že se
nedáme zahanbit šestiletou dívenkou.
pastorační asistentka Růžena Otová

Aleš Opatrný

(další část )
1.3 Jak vzniká společenství
Na to zní nejpřesnější odpověď: různě. Tím má být naznačeno, že nejsou žádné ověřené a
všude fungující recepty na vznik společenství. Existuje řada možností, jak k tomu může
dojít. Ovšem sejde-li se pět lidí, kteří chtějí něco dělat, ale nemají představy reálné nebo
jsou jejich představy diametrálně odlišné, tak z toho nic nepovstane.
Někdy společenství uvede do života člověk, který
má schopnost shromažďovat lidi a zainteresovat
je na společném programu. Ten člověk je někdy
kněz, jindy laik. Většinou bývá lepší, když
společenství vznikala a vznikají bez závislosti na
knězi (to neznamená bez vztahu k faráři nebo
jinému knězi, který je rádcem nebo který je
pastýřem aspoň některých členů společenství).
Založí-li totiž kněz společenství a zůstává v něm,
zpravidla ho dál vede a společenství se stává na
něm závislým. Je to potom spíš sbor učedníků
důstojného pána (nebo fan klub oblíbeného
kněze) než místo vzájemného obohacování a růstu k dospělému křesťanskému životu, k
němuž jsou přece křesťané křtem a biřmováním uschopněni a zmocněni.
Jindy společenství vznikne ze společné poutě, cesty, vycházky, exercicií, kurzu apod.
Lidé, kteří se někam přihlásili, tam spolu cosi dobrého prožili a zjistili, že chtějí společně
pokračovat, skutečně pokračují a tvoří stabilní skupinu. Takové společenství ale má šanci
vydržet jen v případě, že jeho členové jsou schopni si tvořit program a skutečně
pokračovat na cestě. Pokud jen vzpomínají, prohlížejí si fotografie a pouštějí video ze
společné akce, zřejmě brzy skončí. Právě tak, scházejí-li se jen proto, aby si znovu
opakovali zážitky, které na exerciciích, v Taizé, v Medžugorje, v Palestině apod., prožili.
Společenství také může vzniknout jako pokračování skupiny, která se připravovala na
přijetí svátostí (křest dospělého, manželství, biřmování apod.). Pokud se takto scházejí jen
lidé, kteří se připravovali a svátost přijali, může to být příliš „jednobarevné“ a takové
společenství nemusí dlouho vydržet. Scházejí-li se ale například dospělí křtěnci se svými
kmotry, případně s dalšími, kteří je na křest připravovali, může být životnost takového
společenství větší.
Někdy se záměrně sdruží ve společenství lidé, kteří mají ve farnosti nebo v diecézi nějaký
společný úkol. Společenství modlitby a víry jím pomáhá v jeho naplnění - není to tedy
činnost totožná s jejich pastoračním nebo evangelizačním úkolem. A také se může stát, že
fungujícím společenstvím se stane širší rodina (např. rodiče, jejich sourozenci a jejich

dospělé děti s životními partnery a další přátelé), která překoná vzájemný ostych a začne
se společně modlit nebo se nějak společně vzdělávat apod. Zde ovšem mohou být
příbuzenské vazby někdy spíš na obtíž než ku prospěchu života společenství.
Několik lidí se sejde za určitým účelem. Představy a přání mohou být neurčité a velmi
různorodé (např. se chtějí nějak polepšit) a nebo mohou být i konkrétnější (společná
modlitba). Je proto nutné si vše vyjasnit, aby se poznalo, zda všichni mají na mysli totéž a
zvážit přiměřenost zvoleného programu. To, na čem se všichni shodnou, pak musí zůstat
hlavním bodem programu, musí se tomu věnovat nejvíce času, nejvíce sil a nejvíce
pozornosti. Je potřeba, aby se na programu dohodli opravdu všichni a aby na jeho
dodržení za všech okolností trvali. Bude-li se k nim pak chtít někdo připojit, musí znát
proč se scházejí a buď jejich program akceptovat, nebo se k nim nepřipojovat. Je potřeba
vědět, které body vždy budou na programu, např. pokaždé si přečteme na začátku nedělní
evangelium, nebo se budeme na začátku pět až sedm minut modlit, nebo když má někdo
nějakou větší starost, tak nám ji řekne atd. Základní body musí být tedy naprosto jasné a
někdo musí být zodpovědný za to, že na ně bude vždy pamatováno.
Jiný případ: dvě rodiny se sejdou na dovolené a třetí se k nim přidá. Nebo ve farnosti je
pár mladých lidí, kteří se začnou společně scházet bez konkrétní představy o tom, co
budou dále dělat, ale už tak nějak patří dohromady. Co je zde tedy potřeba dělat? Najít
nosný program společenství, který mohou všichni přijmout. Mají-li se lidé na něčem
sjednotit, pak to znamená, že se každý musí také něčeho vzdát; někdo více, někdo méně.
To jinak nejde, ani v rodině. Ti lidé se musí ptát, co by chtěli a co by potřebovali dělat (to
jim má částečně poradit někdo zkušenější, kdo je všechny aspoň trochu zná). Jestliže se
tedy dohodnou, co budou dělat, musí se dohodnout i jak dlouho. Jsou-li přání velice
různorodá, musí se časově omezit, říci si např. „pro začátek si budeme povídat o
čemkoliv, co nás zajímá, a nakonec se budeme společně deset minut modlit jeden desátek
růžence“. Tak to ovšem nemůže zůstat navěky, po čase se přikročí k něčemu dalšímu, na
čem se zase všichni dohodnou. Mají se dohodnout na programu, který bude pro všechny
přijatelný, povede je dál a bude schopen dalšího rozvoje. Pokud se hned v samém začátku
na žádném programu neshodnou a mají-li tendenci nemít žádný program, pak takové
společenství zdegeneruje a přestane existovat
samo od sebe bez jakýchkoliv vnějších zásahů.
Je snad dobré zmínit ještě jeden dost častý
problém. Jsou lidé (jednotlivci, manželské páry,
rodiny), kteří třeba po přestěhování nebo po
nějakém duchovním zážitku, který jim pomůže k
oživení, hledají společenství. Může se stát, že ho
nenajdou. Buď proto, že žádné v tom místě není,
nebo proto, že se schází v čase či místě, které jim
nevyhovuje, nebo je prostě společenství z
nějakého důvodu nepřijme či oni v něm nenajdou zalíbení. Všem těmto lidem je lepší
poradit, aby nějaké společenství sami založili, než se stát jejich agenty a společenství pro
ně hledat. Na rozsahu této vlastní aktivity k založení společenství se mnohdy ukáže, do
jaké míry o něj stáli a zda jsou ochotni do společenství také sami něco přinést a vložit,
nebo zda chtěli jen cosi pro sebe získat.

1.
Přes všechnu lidskou zlobu
proti beznaději
přes krutost soudu Nevinného
tvář jeho září
můžeš doufat v Něho
i pro tebe kříž Ježíšův
je mostem výkupným
2.
Obejmout kříž
a nést jej s láskou za všechny
jež denně křižují tě
přívalem křivých slov
a myšlenkou
jež skutkem dozrává
a proti davům zaslepeným
jít sám a zpříma
To dej nám také Ježíši
ať cestou k světlu
tě věrně následujem
3.
První pád
Nikdo nechce vidět
nikdo nechce slyšet
Jako němí svědkové
jen zkameněliny paneláků
a okna nevidění
V naději září jistota
že na misce vah
jistota
spravedlnosti
a milosrdenství
že
na misce vah
tvůj
pád
vždy
spravedlnosti převáží
zkameněliny
avšechny
milosrdenství
lidských
srdcí
tvůj
pád vždy
převáží
všechny
zkameněliny
lidských srdcí

4.
Růže krásná v ráji zaštípená
tys provázela Ježíše
z jeskyně betlémské
až po Golgotu
Ať vůní tvou
též pookřejem
Růže tajemná
když bídou svou
jsme denně křižováni
5.
Šimone
možná to bylo jen z přinucení
nadzvednout Kristu kříž
Dal jsi však příklad všem
kteří s křížem v mnoha podobách
půjdou v tvých šlépějích
Je jich stále více
lidé bez rukou
bez nohou na vozíčku
co nadzvedají Kristův kříž
jako spoluvykupitelé světa
6.
Navrať se k nám Veroniko našich dnů
ve škole své nás nauč popíjet slzy trpících
a na oplátku vlévat do duše rosu radosti
Navrať se k nám
ať s tebou jdem
vstříc jemu
ukrytému
kolem nás i v nás
v proměnách bez konce
7.
Pavučiny hracích automatů
drog a nevázané lásky
číhají nenápadně
u brány pokušení
Můj druhý pád
zrcadlo nastavené
těm kteří si zvolili
žalář vnitřní nesvobody

8.
Jsou někdy málo
slzy pláč
a lítostivá slova
když lidské srdce
zakleto je do olova
pohodlí a lásky falešné
Můj pláč je pláč nad
marnotratným
má touha jediná
opravdový návrat
9.
Tak často člověk krouží
nad propastí beznaděje
v tunelu zoufalství často pohasíná
poslední paprsek světla
Ale ty Ježíši nikdy se nevzdáváš
nikoho ze všech klesajících
Ve své nekonečné moci
ve své nekonečné lásce
ve své nekonečné
pokoře padáš pro nás potřetí
10.
Tolik se bojíme všechno ztratit
co časem jsme na sebe navěšeli
Tolik se bojíme
stát před Bohem a před lidmi
takoví jací opravdu jsme
Ani nejponíženější vnější nahota
nemůže nás okrást
o vnitřní velikost
a krásu naší duše
11.
Pýcha zloba závist
strašná kladiva jež denně přibíjejí
na kříž ruce i srdce nevinných
Jsi vždycky s námi Kriste Ježíši
i ve svém odsouzení k nebytí
a třebas ruce na kříž přibity
ty ruce stále objímají svět

12.
Co všechno do duše se denně vkrádá
když závistivé namlouvání hada
na vlnách éteru zní stále nad světem
Kdejakou skulinou se dovnitř vtlačí
bezmezná nenasytnost dračí
vsynem
tom ráji zradou zakletém
Však z Kalvárie světlo jasné září
kříž uzdraví a silou svojí zmaří
jed
hadí v těle uštknutém
k Otci
Dívá se na tebe o lásku tě prosí
Král zbičovaný chudý bosý
na dveře srdce klepe trpělivě čeká
zda Všemohoucí najde místo u člověka
by také rány tvoje zahojil
13.
Smrt není zlá zlé je jen umírání
smrt převede tě jako Jitřní paní
propastí zla a noci v nový den
Kdo v lásce za žívaje Bohu podoben
nad tím smrt moci nemá tomu neublíží
Blažení čistí milosrdní chudí tiší
těm navždycky patří
Boží království
14.
Pomalu den co den
do skály života všedního
hloubíme tunel věčnosti
Výbuchy utrpení i radosti
nenápadné odklízení prachu
neustálé zaměřování k cíli
A zatím z druhé strany
s příkladným úsilím dobrého Pastýře
Ty sám se k nám dobýváš
křížem své milosti
přes kalvarskou horu

Kristova trnová koruna napomohla proměně
nás - prachu - v nového člověka (foto z Malont)
Měsíc únor začíná krásným svátkem Uvedení Páně do chrámu. „Samo nebe otevřeno, Boží
Slovo přichází“, zpívali jsme při průvodu. Svíce v našich rukou nám připomínaly, koho vlastně
neseme do chrámu i do světa. Světlo Boží však osvětluje i naše nitro a tak jsme pravdivě
slyšeli na Popeleční středu: Pamatuj, že jsi prach… Obrať se …. a budeš žít. Totéž světlo,
plamen Boží lásky, zjevený v Kristově utrpení, ale naši ubohost přetváří v sílu.

Zástup věřících (foto z Kaplice) si na Popeleční středu či o první neděli postní nechal udělat
znamení kajícnosti – křížek popelem na čelo. V kázání byla připomenuta legenda o ptáku
Fénixovi, který po sebespálení z popela povstal k novému životu. Podobně by mohli o sobě
mluvit mnozí z těch, kteří přicházejí na schůzky mladých na faru v pátek večer.

Na první neděli postní byl v Kaplici přijat katechumen Štěpán Doušek mezi čekatele křtu.
Aktivně se zapojil do našeho společenství mladých a bude pokřtěn o Velikonoční vigilii.

Na začátku plesu (so 13.2.) to s účastí nevypadalo moc dobře, ale za chvíli se sál začal plnit a
bylo možné náš IV. křesťanský ples zahájit. Moderování se letos ujala dvojice Kristýna Perausová a Pepa Bicek. K úvodnímu pozdravu se připojil i P. Pavel, který hovořil o potřebě radosti

v církvi i o tom jak jásali a plesali při bohoslužbách kdysi dávno Izraelité a jak dynamicky
prožívají bohoslužby třeba Afričané. Tanec je na mnohých místech světa běžným výrazovým
prostředkem při liturgii. Uvolněnost a radostnost tance pak předvedla také kaplická taneční
skupina Brajgl při country tancích.

Tanec sbližuje, pomáhá navázat kontakt s druhým, uvolňuje a přináší radost. Tak to jistě cítila
většina z těch, kdo se plesu zúčastnili. I když třeba všichni netancovali, alespoň si poslechli
veselou hudbu a popovídali si.

Po deváté večerní hodině se začala prodávat tombola. Díky mnoha sponzorům z řad obchodníků a také díky vám, milí farníci, kteří jste do tomboly přispěli, se podařilo připravit ceny,
které byly velmi lákavé.

Na plese chceme prožít hezké chvíle ve společnosti přátel, což se, myslím, dařilo. I zábava
je něčím zbožným, vždyť Ježíš sám chodil na hostiny, kde se i tancovalo, kde bylo možné se
poveselit s přáteli. A samo Boží království je v bibli připodobněno hostině. Nemusíme se
tedy domnívat, že veselí je něčím neslučitelným se zbožností. Právě naopak!

Součástí programu jsou i veselé hry. Jednou z nich byl tanec se starou babiznou – což byl
převlečený Jakub. Na koho při výměně partnerů po náhlém ztichnutí hudby nezbyla partnerka, musel tancovat s babiznou.

Na našem plese se setkávají také křesťané z různých církví – zvláště z katolické a evangelické.
Letos jsme mohli přivítat z Českobratrské církve evangelické kurátora sboru v Českých Budějovicích s rodinou. (obr. vpravo) Bohužel řeckokatolíci stejně jako loni nedorazili. Asi jsme
je pozvali příliš pozdě.

Jak jsem zaslechl u jednoho stolu, křesťanský ples je hezký tím, že se zde setkávají různé
generace – mladí i starší. Letos se sice nepodařilo mládeži zorganizovat hudební vložku,
ale i tak mladí rozdávali kolem sebe hodně radosti.

Při tanci hrála Taneční kapela Agria. Vloni jsme mohli slyšet Swing band Agria v plné sestavě
- což bylo asi 18 hudebníků. Letos jsme se rozhodli pozvat menší sestavu kvůli malému
prostoru sálu. Při příliš silné hudbě totiž nebylo slyšet, když si lidé u stolů chtěli povídat.

Před půlnocí P. Pavel vyhlásil výsledky testu, jehož správné odpovědi zaškrtávali lidé u
jednotlivých stolů. Ti nejlepší pak pokračovali další soutěží, připravenou k obveselení
účastníků plesu.

Vítězné stoly sestavily štafetu a v níž její členové museli doběhnout k židlím, kde byly
připraveny balónky. Ty bylo třeba nafouknout a po umístění mezi koleny dopravit přískokama
zpět. Poslední hrou bylo předvádění předmětů, které musela osoba uprostřed

uhádnout na základě pantomimické nápovědy. Poslední vytrvalci odcházeli z plesu domů kolem ½ 3 ráno. Byla to hezká příležitost společně se pobavit. Díky organizátorům, sponzorům i všem účastníkům!

(Jakub Novotný)

Ve dnech 5-8.3 2010 jsem se zúčastnil již podruhé víkendové postní obnovy v Arcibiskupském semináři v Praze., nazvané hebrejským slovem znamenajícím dokonalý, naprostý.(život
pro Pána). Akce se účastnilo 62 mladých věřících z celé ČR, nejvíce jich bylo

z Královéhradecké a Českobudějovické diecéze. Součástí programu byly mše svaté, meditace,
adorace, beseda s biskupem Karlem Herbstem a také pravidelné modlitby, jak breviáře, což
znázorňují fotografie, tak osobní, ať s bohoslovci, či s duchovními otci.

Nejvíce jsem se těšil, a také mě zaujala meditace s Otce m spirituálem ThDr. Zdenkem
Wasserbauerem, který uvažoval nad podobenstvím přímo v srdci Lukášova evangelia, ve
kterém Ježíš vypráví podobenství o ztracené ovci. Fotografie vpravo znázorňuje zmiňované
podobenství a je od známého současného, dosud žijícího německého malíře Siegra Ködera,
který často ztvárňuje biblické obrazy.

Odpolední program byl veden bohoslovci ve skupinkách. Vyslechli jsme si svědectví
bohoslovců, jak se dostali k rozhodnutí na celý život – rozhodnutí stát se duchovními pastýři.
Na fotografii vpravo je bohoslovec Tomáš, který si prošel před svým rozhodnutím zajímavou
a ne zrovna moc jednoduchou cestou (drogy). Neměla by to být pro některé z nás výzva?

Odpoledne jsem se zúčastnil přednášky bohoslovce Petra Mináře, který své zájemce
zajímavým způsobem poučil o již starém, avšak dosud málo známém způsobu modlitby
Lectio Divina. Tento způsob modlitby vymyslel řád benediktinů již ve čtvrtém století a jde o
spojení čtení písma svatého s modlitbou. Vrcholem sobotního programu byla večerní mše
s biskupem Karlem Herbstem. Jeho výstižné kázání nad podobenstvím o Marnotratném synu
zaujalo jistě každého.
.

Celou liturgii doprovázela kapela včele se sbormistrem bohoslovcem Petrem Minářem.
Jakub Novotný

O Velikonocích bude v kaplické farnosti pokřtěn
katechumen – čekatel křtu Štěpán Doušek. Poznal jsem
ho asi před dvěma lety, kdy občas zavítal do společenství
mladých na faře a zajímal se o víru v Krista. Později
v něm dozrála touha po křtu. Chtěl jsem, aby se nám
nějak představil i prostřednictvím farního časopisu a tak
nyní uveřejňujeme jeho článek. Na úvod by snad bylo
vhodné ještě říci, že o křesťanství se Štěpán zajímal už
v době mého předchůdce v Kaplici – P. Píši, s nímž o víře
také hovořil. Jak mi sdělil, velkým mementem jeho života
byla autohavárie, po níž se začal dívat na svět i život
trochu jinak než před tím. Ale o tom již píše on sám.
Reaguji na výzvu P. Pavla, který mi v únorovém čísle Farního listu naznačil, že by nebylo
od věci, kdybych se místní církevní obci stručně představil. Tento nápad chápu jako
milou povinnost a také vlastně slušnost z pozice čekatele na křest.
Charakterizoval bych se ve stručnosti jako člověk, kterému není lhostejný svět
kolem nás, tedy samozřejmě ani jeho vlastní. Na negativní stránky a dopady světa reaguji
citlivě, někdy i s úzkostí, zejména pokud se negativní události jeví jako neměnné,
neřešitelné. Nebývá pak pokaždé východiskem hledat pomoc či uzdravení srdce ve světě
pozemském, ve kterém těžkosti vznikly a vznikají. To lze, ale jen do určité míry.
V nedávné době mě zasáhnul nečekaný a radikální životní zlom, kdy se seběhlo
tolik negativních faktorů najednou, že jsem mohl dění kolem sebe považovat za velikou
křivdu a nespravedlnost. Pokud bych ve svém předchozím životě nepoznal Boha, dalo by
se říci, že by mne množství stanuvších se událostí položilo na lopatky. Do tohoto
okamžiku jsem již k duchovnímu smýšlení inklinoval, ovšem pouze na povrchnější
úrovni. Obrat nastal v době, kdy jsem začal vzhlížet k Bohu intenzivněji a on mne
vyslyšel.
Přátelstvím s Bohem v nejtěžších etapách mého dosavadního života jsem si
ujasnil, kam chci patřit a koho bych chtěl následovat. Bůh je pro mne světlem
v temnotách, zářivým a hřejivým, které nikdy nezklame. Světlem, jehož příchod v nouzi
očekávám, vždy s radostí přijímám a na které se těším. Ještě nikdy mě Bůh neopustil,
když jsem ho nejvíc volal a potřeboval. Teď volá on mne a já se od něj rozhodně
nehodlám odvracet.
Jsem vděčný za přátelství s Bohem, jsem vděčný za přátelství s vámi. Děkuji, že
mi to bylo umožněno. Děkuji jmenovitě P. Pavlu Šimákovi za lákavě probíhající přípravu
na křest, i za samotné přijetí mé osoby s otevřenou náručí. Děkuji Jakubovi Novotnému
za jeho přátelství a děkuji Jirkovi Klimešovi, díky němuž jsem vás vůbec poznal.
Štěpán Doušek

- nad sebe
- do sebe
- vedle sebe

Třetí neděli postní navštívil naši farnost P. Jakub Berka
premonstrát z kláštera v Milevsku. Přijel, aby vedl
svatopostní duchovní obnovu věřících v naší farnosti.
První část této duchovní obnovy se uskutečnila při
mši svaté, kterou P. Berka sloužil v kostele sv. Petra a Pavla v Kaplici a pak také v Malontech.
Ve své promluvě hovořil o třech aspektech, které považuje za důležité pro duchovní růst
člověka.
Jako první uvedl pohled vzhůru, k našemu nebeskému Otci. Tam máme čerpat a
prosit s vírou, že naše prosby budou vyslyšeny. Zdůraznil důležitost modlitby pro náš
každodenní život.
Jako druhý uvedl pohled člověka do vlastního nitra. Máme pozorně nahlížet do
vlastního srdce a poznávat, co neděláme správně.
Pracovat na odstranění svých chyb a nedostatků. Mít
před očima Ježíše a následovat jej. Vždyť i naším
posláním na zemi je láska.
Třetí zaměření našeho pohledu by mělo být vedle sebe. Vidět a všímat si těch, kteří žijí v našem
okolí, ale i těch, se kterými se setkáváme třeba jen
náhodně. Zajímat se o všechny lidi a snažit se
pomáhat. Ať už modlitbou nebo laskavým slovem a
podle možností i materiál- ní pomocí. Máme si
uvědomovat smysl života nás křesťanů - být svědky Boží lásky.
Další část duchovní obnovy probíhala v odpoledních hodinách na faře v Kaplici, kde
se sešlo asi 20 lidí. I tam P. Berka zajímavě hovořil např. o názorech na Boží existenci lidí,
kteří se zabývají vědou. Uvedl několik krásných citátů. Hovořil o své práci v oblasti
evangelizace a uvedl celou řadu podnětných příkladů práce s lidmi. Velmi zajímavé pro nás
bylo seznámení s křížovou cestou ruky, kdy na kartičkách v různých polohách vyobrazené
lidské ruce symbolicky znázorňovaly 14 zastavení křížové cesty.
V odpoledních hodinách už byl s námi i náš duchovní otec Pavel Šimák. Celé
odpoledne probíhalo ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. Pro všechny, kteří se zúčastnili,
bylo přínosné pobývat v přítomnosti dvou kněží, které spojuje veliká láska ke Kristu a snaha
prozářit Jeho světlem všechny, kteří jsou jim svěřeni.
Za duchovní
obnovu v
letošní postní
době jim
oběma patří náš
vřelý dík.
Marie
Peroutová

Charitativní téma
Tříkrálová sbírka - oprava
Omlouváme se za chybu v uváděných číslech výsledků Tříkrálové sbírky. Skupinka, která
sbírala finance v Omleničce, také vybírala v Kaplici a tak se součet peněz v kasičce (4183,Kč) chybně přičetl celý jak Kaplici, tak Omleničce. Znovu tedy uvádíme opravené údaje:
Kaplice
Kaplice+Omlenička
Malonty
Pořešín
Blansko
Dolní Dvořiště
Rožmitál na Šumavě
Rychnov nad Malší

27.210,- Kč
4.183,- Kč
13.613,- Kč
4.435,- Kč
2.163,- Kč
3.105,- Kč
1.887,- Kč
5.416,- Kč

Sestry a bratři, rádi bychom vás v letošním roce poprvé pozvali k účasti na Postní
almužně, kterou pořádá Charita ČR s laskavým svolením České biskupské konference na
celém území ČR. Jde o snahu spojit úsilí farností a Charity ve službě bližním v nouzi.
Postní doba je jako příprava na Velikonoce příležitostí vrátit se ke staré postní praxi,
protože zvlášť v tomto období křesťané prohlubují svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě
samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků: ,Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se
postí, ať je milosrdný... Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo
jej prosí" (sv. Petr Chrysolog). Starobylá postní tradice, na kterou chce Postní almužna
navázat, spočívala v tom, že během postní doby dávali křesťané chudým a potřebným to, čeho
se během dne zřekli. Kdo se chce Postní almužny zúčastnit, může si v kostele vyzvednou
skládací schránku, do které bude během Postní doby ukládat peníze, které ušetřil svým
sebezáporem - omezením kouření, alkoholu, kávy, sladkostí, zábavy, luxusu nebo jiných
potřeb, které nejsou pro život nezbytné. Doporučujeme vložit do schránky svou „almužnu" po
zralé úvaze a zhodnocení každého dne, nakolik jsem byl ve svém postním snažení úspěšný.
Rodiny mohou mít jednu společnou schránku nebo schránek více. Na spodní straně schránek
můžete vyznačit, na co mají být almužny z Vaší farnosti využity. Postní almužna nenahrazuje
dar, který dáváte do sbírky při nedělních bohoslužbách na potřeby farnosti a církve.
Na 2. neděli velikonoční doneste prosím schránku do kostela, kde ji odevzdáte.
Schránky otevře komise složená ze zástupců farnosti a Charity. Výnos bude moci použít buď
farnost na své sociální aktivity, nebo je podle preferencí na spodní straně schránky využije
Charita. Farnost může rozhodnout, která z Charit v diecézi má její almužny dostat.
Postní almužna je tedy výrazem křesťanského odhodlání měnit sebe sama
prostřednictvím pomoci druhým. Takto pojatý půst umožňuje vnímat velikonoční tajemství
Kristova „vydání se za mnohé" skrze zřeknutí se sebe sama ve prospěch lidí v nouzi. V tomto
způsobu prožívání doby postní je skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry.
Přejeme Vám láskyplné prožití postní doby ve znamení modlitby, postu a almužny.
Mgr. Michaela Čermáková, Ředitelka Diecézní charity, P. Hugo J. Pitel, O.Praem.,
Prezident Diecézní charity, Mons. Pavel Posad, pomocný biskup a biskupský vikář pro
Charitu

Oznámení
 SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ (21.2.) Tato sbírka se zasílá přes biskupství do
papežského fondu, z něhož se pomáhá potřebným na celém světě, zvláště postiženým nějakou
katastrofou.
Blansko

Malonty

Kaplice

390,- Kč
633,- Kč
1764,- Kč
Děkujeme jménem potřebných za vaši pomoc!

Omlenice

Rožmitál n.Š.

430,- Kč

180,- Kč

RychnovD.Dvořiště
535,- Kč

 VIDEONAHRÁVKY z bohoslužeb budou k dispozici ve farní knihovně.
 PŘEDVELIKONOČNÍ a VELIKONOČNÍ NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH: pokud víte o
nemocných, kteří by měli zájem o návštěvu kněze (případně i o zpověď, či svátost
nemocných), sdělte to P. Pavlovi. (tf. 732 872 662)
 ZAMYŠLENÍ PRO POSTNÍ DOBU V RÁDIU Pravidelně v neděli o půl osmé ráno
začíná na stanici Vltava pořad Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Jeho
autor, Petr Vaďura, vybírá z liturgického kalendáře příslušné neděle vždy jeden text, který pak
interpretuje jeden z našich předních biblistů. Nejde o kázání, ale o snahu porozumět poselství
textu v kontextu doby, ve které vznikl.
 VYÚČTOVÁNÍ PLESU

Příjmy:
dary
za lístky na tombolu
za prodané vstupenky
CELKEM

2800
8400
8880
20080

Výdaje
předtančení
nájem sálu
občerstvení pomocníkům
správ.poplatek tombola (Městu Kaplice)
provozní výdaje
nákup tomboly
OSA
daň z tomboly-posláno na charitativní účel
daň ze vstupu-pro Město Kaplice
kapela
CELKEM VÝDAJE

850
3970
600
1200
483
1530
1740
533
840
7500
19246

Výsledek:
Příjmy: 20080,Výdaje:19246,ROZDÍL +834,- Kč
Ples tedy nebyl ztrátový.
Ještě jednou díky
všem, kdo se o ples
přičinili, díky
sponzorům
i všem účastníkům.
Těším se na další
ples za rok. Snad
přijde více lidí.
pš

K íÙovka
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kdo nás naplňuje radostí?
1.Jedno z posledních slov Ježíše na kříži
2. Počet zastavení křížové cesty
3. Kdo odsoudil Ježíše?
4. Část ruky
5. Který den nazýváme Velký?
6. Chlapec
7. Číslovka
8. Vření
9. Svatá zpověď=svátost….
10. Kterého apoštola usvědčil kohout?

11. Babylonská …
12. Nevědět
13. Komu Ježíš svěřil matku?
14. Co se o Velikonocích čte v kostele?
15. Která žena viděla Ježíše po zmrtvýchvstání
první?
16. Ježíšův pěstoun
17. Jeden z rodičů
18. Malá ovce
19. Dopravní prostředek
20. Pro co musel být Ježíš ukřižován?

Humor
☺ Co nazýváme emancipací, je vždycky a nezbytně jen volba mezi jedním nebo jiným
omezováním
☺ Odjakživa je populární literatura stejná. Obsahuje důstojný smutek a nedůstojnou legraci.
Jde o smutné příběhy zlomených srdcí a o veselé příběhy rozmlácených hlav.

☺ Kdyby tři králové místo zlata, myrhy a kadidla přinesli pravdu, lásku a spravedlnost,
nevzniklo by křesťanské umění ani civilizace.
(Paradoxy aforismy a postřehy)

Z farní matriky:
Kaplice:

Rychnov nad Malší

Pohřby:

Pohřby:

12.2. Marie Orlovičová

6.3. Václav Spálenka

3.3. Marie Kostková

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
Vůbec by nebylo třeba vykládat učení, kdyby zářil sám náš život.
Nebylo by třeba brát na pomoc slova, kdyby dostatečným svědectvím
byly naše činy.
Jan Zlatoústý

Humor není dar ducha, je to dar srdce.
Nejlepší prostředek jak poznat sám sebe, je pokusit se porozumět druhým.
André Gide

Křesťan ve světě si nemusí vymýšlet žádná asketická cvičení. Konkrétní život
mu je přináší v nesčetných podobách a leckdy v množství,
které lze stěží zvládnout.
Alfons Auer

Žít znamená měnit se. Být dokonalý znamená
projít mnoha a častými změnami.
J.H. Newman

Když někdo říká NE, zatímco všichni slepě křičí ANO
– tehdy se pracuje na změně světa
R.O. Wiemer

i prodejna v Kaplici informuje
Wilfrid Stinissen: I DNES JE DEN BOŽÍ – rozjímání na celý rok
Tato kniha nabízí krátké čtení k rozjímání na každý den. Najdete v ní 365 textů z kázání a
přednášek autora, vztahujícími se ke konkrétní době.
Chiara Lubichová: CESTA KE SPOLEČENSTVÍ
Kniha seznamuje s duchovním aspektem života Hnutí fokoláre a zvláště tím, co je jeho
spiritualitě vlastní a je pro ní charakteristické.
Vojtěch Kodet: JEHO RÁNY NÁS UZDRAVILY - Křížová cesta
Modlitba křížové cesty není jen příležitost jak si uvědomit, že náš život je plný temných a
bolavých skutečností. Je to především jedinečný způsob, jak všechno těžké co prožíváme
propojit s Kristem a s mocí jeho lásky.
Anselm Grün: POKOJ V SRDCI
Klidu a pokoje v srdci nelze dosáhnout pomocí vnějších uvolňovacích technik. Je to
výsledkem složité duchovní cesty. Autor této knihy zve dnešního člověka na cestu
inspirovanou moudrostí starých mnichů.
Viliam Judák : POSTNÍ A VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Úvahy biskupa Judáka jsou bezesporu vhodnou inspirací k přípravě na oslavu velikonočního
tajemství a k co nejlepšímu prožití Velikonoc.
K prodeji : Kč 129,Pro děti:
Leena Laneová: Biblické příběhy z hlavolamy
Kniha přináší známé i méně známé příběhy Starého a Nového zákona, jejichž podání je
přizpůsobeno dětskému čtenáří. Za každým vyprávěním následují hlavolamy, křížovky,
doplňovačky, či skládačky, které přimějí dítě s přečteným textem dále pracovat.
KŘÍŽOVÁ CESTA – omalovánky
Jednotlivá zastavení s doprovodným rozjímáním.

K prodeji: Kč 15,-

Půjčovní doba farní knihovny: ST 16-17.30 ČT 8.45-9.30 PÁ 16-17.25 NE – na požádání
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 a přívěšky.
M. Mazancová

INFORMACE
Pro všechny farnosti
 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE v Českých Budějovicích 26. a 27.3. Program:
Pátek 26.3.:
19h – Pašije v podání plzeňské skupiny Slyšíme ryby. (v katedrále)
20.30 – adorace
Sobota 27.3.
9h – promluva otce biskupa (v katedrále)
10.30 – skupinky v Bisk.gymnáziu (téma: Duchov. život. O čem je křesťanství, Život věčný,
Povolání, Sport, Tvůrčí činnost 11.40 oběd 13h – skupinky v Bisk. gymnáziu 15h – závěr.
bohoslužba v katedrále
 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY V CETVINÁCH se uskuteční o Květné neděli
28.3. Odjezd od fary ve 13.15h (nutno se přihlásit), začátek u prvního zastavení ve 14h. V
případě deště se křížová cesta bude konat v kostele v Cetvinách.
 ČASY VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB budou vydány na zvláštním dvojlistu,
který vyjde nejpozději na Květnou neděli. Souhrný přehled bohoslužeb o Velikonocích je na
vývěsce.
 VYBRANÉ ÚDAJE Z POSTNÍHO A VELIKONOČNÍHO PROGRAMU:
farnost
křížové cesty
zpovídání
velik. večeře
vigilie
Kaplice
út a ne 17h
ne 21.3. 15-17h
čt 1.4. v 19.30
so 3.4. ve 20.30
Malonty
út v 17h
so 27.3. 14-16h
út 30.3. v 17h
so 3.4. v 18h
Omlenice
čt v 17h
čt 25.3. 16-18h
ne 28.3. v 18.30
Rožmitál n.Š. so 20.3. v 17h
so 20.3. v 17h
so 27.3. v 18.30
Dol. Dvořiště pá 2.4. v 17h
po 29.3. 17-18h
po 29.3. v 18h
Rychnov n.M. pá v 15h
ne 21.3. 11.15h
- „ Blansko
čt v 17h
čt 18.3. 17-17.30
st 31.3. v 18h
 JAK AKTIVNĚ PEČOVAT O SVÉ ZDRAVÍ je název přednášky Doc. PaeDr.
Milady Krejčí CSc, vedoucí katedry výchovy ke zdraví na Pedagogické fakultě Jihočeské
univerzity, která se uskuteční ve čtvrtek 15.4. od 18h v Arše (Sborový dům Církve
českobratrské evangelické). Všichni jsou zváni.
 MŠE SV. NA SVATÉM KAMENI bude až v sobotu 17.4. od 17h!

Kaplice
 EKUMENICKÁ MODLITBA VE STYLU TAIZÉ se bude konat v Kaplickém
kostele Sv. Floriána v pátek 19.3. od 19h. Obsahuje zpěvy komunity v Taizé, četbu Písma,
chvíle ticha a modliteb. Všichni jsou srdečně zváni.
 VEČER POSTNÍ POEZIE A HUDBY se bude konat v kostele ve středu 24.3. od
17.30h.
 VIDEO NA FAŘE bude promítnuto ve společenství ve středu 28.4. od 18h.
 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA bude na katolické faře až ve středu 14.4. od
18h. a bude spojena s povídáním o Izraeli

LITURGICK› KALEND¡ÿ
BŘEZEN 2010
NEDĚLE

14.3.

4. NEDĚLE POSTNÍ

žaltář 4.t.

Pátek

19.3.

Sv. Josefa, snoubence Panny Marie

slavnost

NEDĚLE

21.3.

5. NEDĚLE POSTNÍ

žaltář 1.t.

Čtvrtek

25.3.

Zvěstování Páně

slavnost

NEDĚLE

28.3.

KVĚTNÁ NEDĚLE

žaltář 2.t.

DUBEN 2010
Čtvrtek

1.4.

Zelený čtvrtek – den poslední večeře Páně

Pátek

2.4.

Velký pátek – den ukřižování Páně den přísného postu

Sobota

3.4.

Bílá sobota – den kdy leželo Kristovo tělo v hrobě

NEDĚLE

4.4.

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Pondělí

5.4.

Pondělí velikonoční

slavnost

NEDĚLE

11.4.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

pak žlt. 2.t.

NEDĚLE

18.4.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

žaltář 3.t

Rožmitál na Šumavě
 KŘÍŽOVÁ CESTA S HUDBOU A PROMÍTÁNÍM bude v kostele v neděli 28.3.
od 15h.

Malonty
 KŘÍŽOVÁ CESTA S HUDBOU A PROMÍTÁNÍM bude v kostele v úterý 23.3.
od 17h.

Blansko
 POUŤ PO SVÁTKU SV. JIŘÍ v neděli 25.4. bude mít tento program: v 11h slavnostní
mše sv., v 15h procházka ke kapličce, 17h varhanní koncert Martina Kubáta. Autobus
z Kaplice pojede takto: Jihostroj - 14h, Penny Market - 14.02, škola - 14.04, aut. nádraží 14.06
a zpět z Blanska v 18.30h. Kostel bude celé odpoledne otevřený – k prohlídce i odpočinku,
bude zde připraveno také malé občerstvení. Srdečně všechny zve farnost Blansko.

Z okolních farností
 POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V TŘEBONI: v sobotu 20. března 2010
přednáší: P. Lev Eliáš, OFMCap.Téma: Eucharistie. Začátek v 9 hod. na děkanství
(1. patro), zakončení mší sv. od 14 hod. Občerstvení a oběd zajištěn
 BYL 1. MÁJ, BYL LÁSKY ČAS pá 30.4. – ne 2.5.2010 – víkend , který pořádá
Diecézní centrum pro rodinu Biskupství českobudějovického Na programu bude přednáška
PhDr. Prokopa Remeše o sexualitě v manželství. V programu nebude chybět modlitba,
adorace, mše, příležitost ke svátosti smíření, rozhovory ve skupině i v manželské dvojici,
svědectví i společný čas pro rodiče a děti v sobotním odpoledni. V klášteře N. Hrady.

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

Sobota

modlitba
setkání / biblická hodina
Ekum. biblická hodina:
mše svatá
mše svatá, pak adorace
setkání mladých
1. so v měsíci

NEDĚLE

mše svatá

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

18 h let.čas
18 h let.čas

17.30 zim.čas
17.30 zim.čas

kostel
fara

1. ST v měsíci v 18h fara, či 1. ČT od 19h u ev.v Arše

8 h v adventní době již v 7h

kostel

18 h let.čas
17.30 zim.čas
kostel
19.15 fara Mše sv. v Domově pro seniory
15h
16.30h odjezd na Svatý Kámen na mši sv. v 17h
1.ne v měsíci - zaměřená na děti, s rytmickými
9.30 zpěvy. Mimo hl. svátky a hl. prázdniny!

MALONTY – kostel sv.Bartoloměje / fara
Setkání na faře: nyní u Otů
mše svatá 8 h
NEDĚLE
17h
Út 1x za 14 dní,nyní 16., 30.3. a 20.4.
/ boh.slova v kostele
OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
Setkání na faře:
mše svatá 8 h
18h 17h
NEDĚLE
Čt 1x za měsíc, nyní 25.3.
l.čas z.čas
/ boh.slova v kostele
BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
Setkání na faře: Čt 1x za 18h
mše svatá 18h let. čas
17h
NEDĚLE
17h zim.čas
let.čas
zim.č.
měsíc, nyní 18.3.
v kostele
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
Setkání - u pí. Lauterbachové
NEDĚLE
mše svatá
11.15
Nyní nepravidelně
1x za 14 dní nyní: 14.a 28.3.
RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen
poutní kostel P. Marie Sněžné:
NEDĚLE mše svatá nyní:
Setkání v 17h:
11.15
1x za 14 dní 21.3. a 5.4.
Pondělí: 19.4.
1. SO v měsíci: mše s. nyní: 17.4.v 17h
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
SOBOTA
18h 17h Setkání na faře: So 1x za měsíc, 19h-l.čas
mše svatá: l.čas z.č.
18h-z.čas
mimo 1. sobotu
nyní: 27.3.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
připravují v kapli na Setkání dětí
Bohoslužby:
hřbitově
zatím není domluveno
se
CETVINY: kostel Narození P.Marie

POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ: P. Marie Dobré rady

Něm.-česká pouť: So 7.8.10 ve 14h
Česká pouť: Ne 12.9.10 ve 14.30h
Velikon. pondělí 5.4.10 v 15h
Správa farností: Farské nám. 80, 382 41 Kaplice,  380 313 096, fax - po tf. oznámení.
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 – 10.30 a 16h-17h, Čtvrtek 9 – 10.30h Dle možností i jindy. Pondělí je volný den.
Návštěvu je nejlépe domluvit předem (po telefonu)
Farní list Kaplicka vydává Římskokatolická farnost Kaplice pro vnitřní potřebu farností
v nákladu 150 ks. Adresa na níž můžete posílat příspěvky do časopisu - výše. NEPRODEJNÉ
(náklady na 1 ks asi 10,-Kč) Toto číslo vyšlo v neděli 14.2.2010

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc březen 2010
Úmysl všeobecný: Aby byla světová ekonomika řízena
podle zásad spravedlnosti a poctivosti a s ohledem na
skutečné potřeby lidí, zvláště nejchudších.
Úmysl misijní: Aby církve v Africe byly všude na celém
kontinentu znamením a nástrojem usmíření a spravedlnosti.
Úmysl národní: Aby křesťané odolali pokušení konzumního stylu života a znovu
objevili hodnotu postní kázně a střídmého způsobu života.
Úmysly farní: Pomoz nám, Pane, dobře se připravit na velikonoční svátky, obnovit
své vztahy k lidem i k sobě mým a zvláště k Tobě, abychom Velikonoce mohli oslavit
opravdu jako svátek nového života
G Dej, Pane, ať se Tvé utrpení i bolest našich bližních hlouběji vryje do našeho srdce,
abychom byli schopni niterného soucitu a pak také účinné pomoci.
G Prosíme za našeho katechumena Štěpána, který bude o Velikonocích pokřtěn, dej,
ať se mu tento zážitek hluboce otiskne do nitra a zůstane vždy Tvým horlivým a
věrným učedníkem. A nám dej, ať pro něj vytváříme silné zázemí farní rodiny.
G Obrať, Pane, ty kteří sešli na cestu zla a hříchu a přiveď je k nápravě života
G Pomoz, Pane, ke smíření všem znesvářeným lidem a dej, ať se zřeknou násilí
G Požehnej, Pane, naší práci s dětmi – v Kaplici, Malontech a Rožmitálu, ať přinese
dobrý užitek, zvláště prosíme za pomoc při obnově dětských společenstvích
v Pohorské Vsi a Omleničce
G Prosíme o nová kněžská i řeholní povolání, i za povolání k různým službám ve
farnosti, povolej, Pane, nové ministranty a ministrantky
G Prosíme za pomoc pro všechny postižené zemětřesením na Haiti a v Chile a za
ochranu všech lidí před ničivými katastrofami
G Prosíme za ubytované na našich farách, pomoz jim v jejich problémech
G Požehnej činnosti Kaplické Charity a všem, o které se Charita stará.
G Veď svým Duchem činnost P. Pavla v léčebně pro závislé v Červeném Dvoře.
G Smiluj se, Pane, nad těmi, kteří propadli alkoholu, drogám, hazardním hrám, ap., a
také nad uvězněnými, osvoboď všechny z moci zla.
G 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 …...
nOdpusť, Pane, hříchy našich zemřelých, smiluj se nad nimi a přijmi je do své slávy.

Výkresy dětí ze společenství v Rožmitále n.Š.
na téma „Smíření“
Jak se rodina usmířila

Válka proti Američanů
proti Číňanům.
„Rudo, promiň“
„Tome, promiň“

Katužka, promiň.

Už jsme zase kamarádi

