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Milé sestry a bratři!
V adventu rozžíháme jednu svíci na adventním věnci za druhou a
rozmnožujeme tak světlo. Ty svíce nám mohou připomínat lidi kolem nás. Kolik jich
jsme již zapálili plamínkem lásky? A kolik jich ještě zbývá nezapálených
s potemnělou tváří?
Na prosincové dětské mši sv. jsem vyprávěl příběh o ženě, které bylo
zvěstováno, že jí navštíví sám Pán. Tak se dala do horečného uklízení, pečení a
připravování se. Třikrát jí vyrušili příchozí – nejprve sousedka, která něco
potřebovala, pak chlapec živící se podomním prodejem a nakonec člověk žádající o
pomoc. Reagovala vždy podrážděně – má přece jiné starosti – chce ji navštívit sám
Bůh! Čekala však na něj marně celý den až do noci. Pak únavou usnula. Ve snu
uviděla Pána. Začala mu vyčítat: Proč jsi nepřišel, tolik jsem se připravovala? – Ale já
jsem tě přece třikrát navštívil, ale ani
jednou jsi mě nepřijala.
Ten příběh nám připomíná, co
je vlastně o vánocích opravdu důležité.
Chceme je prožít šťastně, připravujeme
se, ale neutíká nám to podstatné?
Vztahy?
Přeji vám, abyste zbytek
adventu prožili v radostném očekávání
nového příchodu Pána a mohli se těšit
z mnoha zapálených světélek kolem
P. Pavel
sebe.
zapálení první adventní svíčky v Kaplici

Milí farníci,
závěr adventu můžeme chápat jako přípravu na nové narození Božího slova v našem nitru.
Mnohé ženy prožívající pokročilé těhotenství, zakouší, jak se jim úží dech. Očekávají okamžik
svého vysvobození z tíže břemene druhého života, který nesou.
Zároveň se však této hodiny obávají, neboť je to bolestná hodina. Přitom se ovšem na ni i těší,
protože se těší na své dítě. Jenže, jaké to bude dítě? Bude zdravé, bude růst a bude šťastné? Co
na něj čeká?
Někdy je to tak i s naší přípravou na Vánoce. Mnohé starosti nás sužují a říkáme si:
už aby to bylo za námi. Přece jen se ale na svátky těšíme, přinesou nám radostné chvíle,
radostná setkání a také po nich začne nový rok. Námaha se obrátí v dobrý pocit z vykonané
práce. A nový rok, přes všechnu nejistotu, je novým prostorem i pro naše tvůrčí záměry a
plány. Vše se ale bude odvíjet podle slova, které zůstane a bude růst v našem nitru. Jaké slovo
nás v uplynulém roce oslovilo, jaká myšlenka nás obohatila? Bylo by hezké si o tom
popovídat, nebo něco o tom napsat do farního časopisu.
I v novém roce nám bude k dispozici pokladnice myšlenek naší farní knihovny. Seznam knih,
pravidelně aktualizovaný o nové přírůstky, je k dispozici také na našich internetových
stránkách – v prostoru, který se otevře po kliknutí na odkaz knihovna. Jsou zde seznamy knih
podle názvu, autora i tématu. Využijte zimních večerů k četbě. Nezapomeňte, že slovo se chce
stát tělem v našem životě. Slova a myšlenky předurčují náš život.
A nyní ještě modlitby před začátkem a na závěr četby bible:
Modlitba před četbou Bible
Dobrý Bože,
mnoho už bylo řečeno a napsáno.
Tvé slovo je však jiné
než všechna ostatní slova.
Je to slovo, které se týká mého života,
slovo, které povzbuzuje,
slovo, které je výstižné.
Je živé a vede k jednání.
Bože, ať zaslechnu, co říkáš,
a jednám podle toho. Amen.

Modlitba na závěr četby Bible
Bože, děkuji ti za tvé slovo.
Je něčím více než naukou,
více než zákonem,
více než receptem.
Týká se mého života,
klade mi otázky,
provokuje mě a utěšuje.
Otvírej mě tomuto slovu
a daruj mi odvahu
a sílu žít podle něho. Amen.


Na následující straně máme ještě pomůcku k prožitku ticha a mlčení. Slovo a mlčení patří
k sobě. Jsou to různé strany jedné mince. Jedno bez druhého nemůže být. Bez mlčení se žádné
slovo neuchytí v našem nitru. Zkuste se v mlčení dívat nejen na text následující strany, ale i na
nákres labyrintu, který nás dovede do středu – nejen obrazce, ale i nitra.

Ticho

zklidnit se
vypnout
cítit svůj dech

Ticho

slyšet
vidět
cítit

Ticho

v paprscích slunce
při putování krajinou
při odpočinku

Ticho

jit po stopě svých citů
jít po stopě svých myšlenek

Ticho

umět snít
toužebně cítit
hledat oporu na zemi

Ticho

jit pomalu do středu
hledat Boha
zůstat u něho

Ticho

ze síly středu
jit životem
a jednat

Jedenáctého prosince do prachatické farnosti zavítal P.Pavel
Šimák, aby nám posloužil adventní duchovní obnovou.
Zcela zaplněným farním sálem nejprve zazněla krásná
duchovní hudba:
„Bože, světlo naše, je důstojné Tě chválit…“.
Poté následovalo Boží slovo:
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla
tma. Ale nad vodami vznášel se Duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo.
Viděl, že je to dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí.
Byl večer a bylo jitro, den první. Gn 1, 1-5
„Boží slovo přineslo světlo. Je plné síly“ začal svoji promluvu P. Pavel Šimák.
„V tento roční čas jsou nejkratší dny v roce, je brzy tma. A právě do této temnoty nám Bůh
posílá své světlo skrze Boží slovo.. Advent je obdobím, kdy světlo vítězí nad temnotou.
Je dobré číst Písmo, Bůh promlouvá do našeho života, do dané situace, ukazuje nám cestu,“
pokračoval P.Pavel.
Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. Žalm 119, 105
„Někdy některým událostem ve svém životě nerozumíme, určité souvislosti však pochopíme
později..Je důležité nejen Boží slovo číst, ale vytvořit si ke Kristu svůj osobní vztah. On přišel,
aby měl podíl na všem, co prožíváme. Předkládejme každodenně Pánu svůj život, buďme
„jedno“ s Kristem, aby Kristus jednal v nás. Pak můžeme s apoštolem Pavlem říci: Nežiji už
já, ale žije ve mně Kristus.“ Gal 2,20
Poté nám P.Pavel vyložil některé verše 1.a 3. kapitoly knihy Píseň písní.
Táhni mne za sebou! Dáme se v běh! Král uvedl mě do svých komnat. Pís 1,4
P. Pavel nám také doporučil, abychom si doma pročetli 11.kapitolu knihy proroka Ozeáše o
tom, že Boží láska k hříšnému lidu je silnější než hřích.
„Bůh k nám promlouvá skrze určitá znamení /duha na obloze/, krásu přírody, skrze druhé lidi,
skrze příběhy. Svoji promluvu zakončím příběhem z Knihy radosti od Eduarda Martina,“
dodal P. Pavel.
…Ve svých 26 letech se doktor Devera zamiloval do 19leté krásné dívky. V té době byl již
ženatý, jeho žena čekala druhé dítě. Nedokázal to své ženě říci přímo, rozhodl se však odejít
z domova.

„A tak jsem šel po této cestičce,“ vypráví doktor Devera, „a když jsem byl támhle u toho
jasmínu, napadlo mě, že se otočím – a jestli se manželka za mnou dívá z balkonu a zamává mi,
nikam nepojedu. Možná si taky někdy říkáte, jestli se stane to a to, udělám to a to. Tehdy na
jaře jsem šel a něco mě táhlo domů a něco ven a já si řekl, že…
Ohlédl jsem se. Manželka stála na balkoně a mávala mi… A já se rozhodl zůstat s ní.
…Řeknu vám recept na šťastný život : Zamávat v pravou chvíli na toho, koho máme rádi.
Lidé si myslí, jaké ohromné úsilí je třeba vyvíjet, abychom byli šťastni – kdepak.
Chce to jen mít rád a nezapomenout zamávat, nezapomenout na to v pravou chvíli.“
„Bůh nám mává, ale ne vždy si toho všimneme,“ poznamenal k příběhu P.Pavel.
Nepoznali, že já jsem je uzdravoval. Provázky lidskými jsem je táhl, provazy milování, byl
jsem jako ti, kdo jim nadlehčují jho..
Oz 11, 3-4
Blíží se Vánoce a my se připravujeme na setkání s Kristem. Bůh znovu přichází do našeho
společenství. Mává nám, protože nás má rád. Všímejme si toho! Možná nám někdo řekne to
správné slovo ve správný čas.. Nebo požádá o odpuštění či jinak projeví svoji lásku. A na
lásku odpovězme – jak jinak než zase láskou.
Kéž je o letošních Vánocích hodně lásky mezi námi všemi! A též v novém roce!
Krásné Vánoce!
Milena Voldřichová, Prachatice

Potřebuji vyřídit důležitou záležitost. Zvedám sluchátko,
vytáčím příslušné číslo, ale ozve se mi pouze „halo, čekejte,
prosím“ a tak čekám za zvuku hudby a čas utíká. Mám hovor
odložit, nebo čekat, až můj protějšek bude mít čas se mnou
mluvit? Odkládám sluchátko a uvědomuji si, že nám všem
uprostřed houževnaté práce chybí čas, abychom byli ochotni
někoho vyposlechnout. . .
A pak mne napadá - jsme ochotni poslouchat, když k
nám mluví Bůh? Všechny naše telefonáty nemají stejnou
důležitost, ale spojení s Bohem by mělo být zásadní. Zve nás,
abychom mu naslouchali, abychom se chopili nabídky znovu
nalezeného spojení. Ježíš Kristus dal svůj život, aby nic
nezabránilo společenství mezi námi a Bohem. On sám je
každou denní či noční hodinu připraven nás slyšet.
Telefonem je možno nechat vzkaz. Bůh nám také nechal vzkaz - Bibli - Boží slovo poselství, kterým se na nás obrací. Ale k čemu je poselství někomu, kdo o ně nedbá? Všichni
víme, že advent je doba čekání a přípravy. Udělejme si tedy čas na čtení Božího poselství Bible a připravme především svá srdce na příchod Pana Ježíše, abychom mohli radostně
oslavit jeho první příchod a zároveň abychom byli připraveni přivítat jeho příchod na konci
času.
Růžena Otová, pastor. asistentka v Kaplici,

Kazatelně v Malontech je 290 let. I když se z ní již
nekáže, je pěkným uměleckým dílem a může nás
inspirovat k úvaze jakým způsobem nyní hlásáme
Boží slovo my.
Součástí zařízení farního kostela sv. Bartoloměje
v Malontech je barokní kazatelna, jež se – poněkud ve
stínu daleko známějšího a liturgicky důležitějšího
hlavního oltáře – nachází na samém rozhraní
evangelní strany presbytáře a chrámové lodi mezi
bočním mariánským oltářem a západním průchodem
do nynější kaple sv. Barbory.
Podle svědectví kostelních účtů nahradila svoji
značně sešlou předchůdkyni roku 1720. Truhlářské
práce provedl Johannes Eckher z Trhových Svinů a dostal za ně zaplaceno 42 zlatých.
Pravděpodobně to byl tentýž Johannes Egger, který jako tehdejší dvorní truhlář v Nových
Hradech vykonal v letech 1711 až 1713 truhlářské dílo pro hlavní oltář kostela
v Malontech.
Ozdobné části kazatelny včetně pelikána, mušlí a hlaviček andílků vyřezal Hanns
Georg Mayr, řezbář z Benešova (nad Černou). Za práci obdržel 35 zlatých. Ke kazatelně
se ještě jednou vrátil – roku 1727 nad ni vytvořil s pomocí
svého syna baldachýn. Pro tentýž chrám uskutečnil ve stejném
roce větší zakázku. Na přání patrona hr. Buquoye upravil a
doplnil hlavní oltář – mj. zhotovil postranní řezby a postranní
portály s podstavci, na něž byly umístěny obě sochy, a vyřezal i
znak hr. Buquoye a jeho manželky, který však již na oltáři není.
Možná se podobal tomu, který udělal o rok dříve pro farní
kostel v Blansku a který se dochoval dodnes. Pravděpodobně to
byl také on, který v témže roce instaloval v Malontech nový
boční oltář – patrně ten současný ke cti sv. Linharta.
O štafírování (nátěr) a zlacení kazatelny se rovněž roku 1727
postaral Marcus Antonius Porgeser (Bourgeser), pozlacovač
z Dobré Vody, v rámci zakázky, jejímž hlavním předmětem
bylo barevné a zlacené okrášlení hlavního oltáře, finančně
velmi náročné, o jehož úhradu se významně zasloužil tehdejší
farář v Malontech P. Ambrož Zwettler (1712 – †1728). Nového
barevného vzezření se kazatelně dostalo v osmdesátých letech
18. století prostřednictvím štětce, vedeného rukou Franze Broda
z Omlenic.
Sp.

- v Rožmitále na Šumavě
a v Rychnově nad Malší
Kolem roku 1750 staví varhanář Anton
Preysinger z Freistadtu nové varhany do kostela
sv. Ondřeje v Rychnově nad Malší, které zde stály až do roku 1910, kdy byly
odstraněny, a byl zde postaven nástroj s jedním manuálem a pedálem firmou
Gebrüder Rieger z Krnova, jako opus 1631. Má pneumatickou trakturu s olověnými
trubičkami pro rozvody vzduchu, k míškům, otevírajícím vzduch k píšťalám. Je zde
606 dřevěných, zinkových a cínových píšťal. V roce 2007 byly vyměněny malé
kožené míšky, varhany rozebrány, vyčištěny, opraveny a po sestavení naladěny. Roku
2008 je zapojeno elektrické čerpání vzduchu a osvětlení nad hracím stolem. Na svou
malou velikost mají varhany silný a bohatý zvuk.
V roce 1752 staví varhanář F. B. Semrád
ze Sedlce dvoje varhany v Rožmitále na
Šumavě. Jeden nástroj v kapli Panny Marie
Pomocné (který zničili vandalové v šedesátých
letech) a druhý v kostele N. P. Marie. Tyto byly
odstraněny v roce 1909, při přestavbě kostela.
Roku 1910 zde postavila firma Leopold
Breinbauer z Ottensheimu u Lince nový
dvoumanuálový nástroj s pedálem pro hru
nohama. Tento varhanář stavěl oboje varhany v
klášterním kostele ve Vyšším Brodě a asi 9
nástrojů v okolí Kaplice, Českého Krumlova a
Nových Hradů. A to na objednávky
Vyšebrodských cisterciáků, pod jejichž správou
tyto kostely byly. Rožmitálské varhany mají 702
píšťal. V roce 2006 - 2009 bylo po částech
vyměněno asi 248 malých kožených míšků, opravena pneumatická soustava s
olověnými trubičkami a provedena celková oprava a seřízení.
Tyto varhany jsou vynikající nástroj, co do zvukové, ale i technické stránky a
pochvalují si ho amatérští i profesionální varhaníci.

Aleš Opatrný
Tak, jako existují odpůrci společenství, existují i jejich nadšení propagátoři a obhájci. Někdy
ovšem může nadšená propagace vzbuzovat, díky určitému přehánění, neopodstatněné naděje.
Kromě toho existuje řada lidí, kteří stále hledají prostředí, ve kterém by se mohli nějak „ukrýt
před světem“, které by je milovalo, v některých ohledech o ně pečovalo a mnoho nebo nic od
nich neočekávalo. Pro ty, kdo by ve společenstvích hledali to, co jim poskytnout nemohou,
jsou určeny následující řádky. Snad je uchrání od zbytečných zklamání.
4.1 Individuální a komunitní charakter křesťanského života
Tak, jako člověk je nezaměnitelná individualita a současně sociální bytost, tedy ten, kdo patří
také k jiným lidem (rodina, národ), je i křesťan na jedné straně nezaměnitelné individuum,
člověk, který své „věřím“ může a musí říci sám za sebe a současně údem církve. Plné
křesťanství nikdy nepostrádá oba prvky: osobní rozhodnutí i přináležitost do konkrétního
společenství církve. Pokud by někdo redukoval svůj křesťanský život jen na jeden aspekt, tedy
považoval by ho buď jen za zcela individuální, nebo jen kolektivní záležitost, zůstával by
svému křesťanství mnoho dlužen.
4.2 Společenství a milost
Někteří lidé jsou víc samotáři, jiní jsou mnohem družnější. Někdo se bez společnosti ostatních
lidí obejde hodně dlouho, jiný po několika hodinách osamění už strádá. Podle toho také lidé
hledají způsob svého života v církvi. Někdo v ní hledá především klid, hloubku, osobní
intimní kontakt s Bohem, jiný spíš společenství, vytržení z vlastní samoty. Mnohdy se také v
církvi hledá náhrada za to, co člověku v jeho osobním životě chybí: uznání od druhých,
náhrada za děti, které se odcizily, náhrada za neexistující nebo rozpadlou vlastní rodinu, atd.
Jakkoliv jsou tato hledání pochopitelná, jsou také většinou nebezpečná. Církev je
plnohodnotná realita, ne náhražka. A lidé, kteří v ní žijí, jsou svébytné osobnosti, určené k
vlastnímu životu, s vlastní důstojností a s vlastní schopností utvářet vztahy, ne objekty, které si
někdo „vypůjčí“ jako náhražky za ty, kteří mu chybí.
Jakkoliv je dobré společenství, dobrá farnost, dobrý farář a dobří křesťanští přátelé dar a
požehnání, nesmí se zapomínat na to, že základním Božím obdarováním je milost, která dělá z
lidí, Bohu více nebo méně vzdálených, jeho blízké, dědice Božího království. Tato milost není
zaměnitelná ani se skvělými jednotlivci, ani se skvělými společenstvími v církvi. Jedni i druzí
mohou být svědky a pomocníky, mohou tak napomoci k uvěření, k cestě, na níž člověk milost
od Boha přijímá, ale nemohou ji samu o sobě nahrazovat. Jinými slovy: od lidí a od
jednotlivého člověka není možno nikdy čekat to, co od Boha. A pokud to člověk dělá, velmi se
mýlí a připravuje si zklamání, za něž pak nejspíš udělá zodpovědným někoho jiného. Na
druhé straně ovšem nelze chtít být blízko k Bohu a lidi mít při tom v nenávisti, být vůči nim
bez lásky, odpírat jim odpuštění. Ostatně jak prosba Otčenáše o odpuštění, tak velké přikázání
lásky z Nového zákona - lásky k Bohu a bližnímu - na toto výrazně upozorňují.
4.3 Sociologie a typy skupin
Sociologie dnes běžně definuje různé typy skupin a pro nás může být rozlišení, které tato
odborná klasifikace přináší, docela užitečné.7 Z celé řady různých typů skupin, které
sociologie zná, vybíráme ty, které souvisejí s naším tématem:

Malá skupina je skupina osob (zpravidla 7-10), která má takovou velikost a takový typ
vztahů, že v ní může mít a má osobní vztah každý s každým, i při dalším setkání si členové
snadno vybaví, kdo byl přítomen naposledy, není zde žádná anonymita. V malé skupině mají
členové společné normy, vyznávají společné hodnoty.
Primární skupina má opět malý počet členů a vztahy velmi osobní, každý vůči každému tam
stojí „tváří v tvář“. Členství v primární skupině nestojí na instrumentálních pohnutkách, to
znamená, že členové k sobě nepatří především z toho důvodu, že se rozhodli pro společnou
práci nebo jinou společnou akci, ale pro jiná pouta, a to více méně trvalá, která je pojí. V
primární skupině se nejsnáze a nejvíce předávají elementy kultury a je místem pro získání
základních sociálních dovedností. Typickým příkladem primární skupiny je rodina.
Sekundární skupina- ať už je to malá nebo větší skupina, se liší především tím, že základní
vazby v ní jsou funkční. Intimita vazeb nevzniká, doba trvání takové skupiny je dána zejména
dobou, po kterou trvá společná akce, po kterou má být pro společnou činnost funkční.
Tato malá typologie a charakteristika skupin, kterými jsou malá společenství, nás může
upozornit na omyly, ze kterých vznikají mnohá nedorozumění a zklamání. Omyly spočívají v
tom, že jednotliví členové společenství považují své společenství za ten nebo onen typ
skupiny, každý za jiný. Ten, kdo v něm vidí především účelové sjednocení lidí kvůli studiu
nebo modlitbě (sekundární skupina), se bude divit, že jiný chce prožívat ve společenství ty
neužší osobní vazby (vidí ho jako primární skupinu) a nebude s tím souhlasit. Ten, kdo chce
být i mezi lidmi v určité anonymitě, nerad se sděluje a nerad se otvírá druhým, se bude snažit,
aby se společenství (malá skupina) chovalo jako velký anonymní celek, což ale jeho životu
nijak neprospívá. Chce-li někdo udělat ze stohlavého zástupu „společenství“, totiž skutečnost,
která má vlastnosti malé nebo primární skupiny, snaží se o nemožné, člověk prostě není
schopen být tváří v tvář a v nejužších kontaktech současně s desítkami lidí, nemá na to
kapacitu.
Krátce řečeno, je třeba si dát pozor na různé omyly. Ty jedny vznikají z neoprávněných
očekávání, ve kterých se někdo domnívá, že společenství bude mít ten tvar a tu kvalitu, kterou
on žádá, a to bez ohledu na to, kolik lidí je tvoří a jaká jsou jejich očekávání. Ty druhé pak z
nepřesné a neuvážené mluvy, když se v různých prohlášeních požaduje či tvrdí, že farnost
(vikariát, diecéze) má být jedna rodina a skutečně pak někdo očekává, že tomu tak bude, že
najde ve velkém společenství lidí osobní, blízké vztahy, a to pokud možná se všemi.
Třetí a nejhorší nedorozumění pak vzniká zpravidla z toho, že ten, komu rodina, blízcí přátelé,
pocit bezpečí v malém důvěrném kolektivu chybí, se rozhodne, že společenství, do kterého
přišel nebo které vytvořil, mu musí tyto postrádané „služby“ poskytnout. Dá se říci, že
„odsoudí“ společenství k rolím, které má vůči němu hrát. Nezajímá ho, že druzí mají třeba
názory a očekávání jiná, nebo že je toto přání v daném společenství nereálné. Buď prosazuje
svou, až společenství rozloží, nebo, když neuspěje, na konkrétní společenství či na všechna
společenství (případně na církev) zanevře, protože se mu společenství nestalo tím, čím on
chtěl, nenaplnilo roli, kterou mu určil.
Nereálná očekávání jsou pro společenství nebezpečím a pro jednotlivce zdrojem zklamání a
zármutku. Proto je dobré jím bránit, třeba i tím, že se v druzích malých skupin a v jejich
charakteristikách a možnostech trochu lépe vyznáme a pochopíme, co od čeho můžeme
očekávat.

V listopadu děti z Pohorské Vsi vyráběly malé dráčky – pro potěšení své i pro obyvatele
Domova pro seniory v Kaplici. Na jedné schůzce jsme si udělali výlet opět do Pohoří, kde
jsme zkontrolovali postup prací na opravě kostela. Střechy jsou již hotové a také fasáda díky
přátelům z Rakouska. Také se podařilo udělat drenáž kolem kostela a odvést tak vodu.

Sakristie kostela v Pohoří teď září novotou. Také v Omleničce se dokončovala další část
obnovy kostela, fasáda je již téměř hotova (zbytek se dokončí příští rok). Střecha sakristie
byla nově pokryta a také uvnitř byly vyspraveny trhliny. Proto jsme mohli sakristii koncem
listopadu vymalovat. Venku již sice byly mrazy, ale s pomocí plynového topidla a hlavně
Luboše – opět ubytovaného na faře - se práce podařila.

V polovině listopadu (17.11.) se z Kaplice vydalo několik mladých na muzikál Jesus Christ
Superstar do karlínského divadla v Praze. Působivý zážitek nezkazila ani malá porucha na autě

Advent jsme v Kaplici zahájili v neděli 28.11. mší svatou doprovázenou pěveckým sborem
z Holandska (na obr. vlevo). I když jsme si sami při mši příliš nezazpívali, cítili jsme se velmi
duchovně povzneseni. Mlčení a naslouchání jsou přece typické postoje adventní doby. Na
začátku bohoslužby byly posvěceny adventní věnce – symboly vítězství světla nad temnotou.
Po mši následovalo malé občerstvení na faře pro naše hosty. Díky těm, kdo ho připravili.

V neděli 5.12. se v našich kostelech konala mikulášská nadílka. Na závěr bohoslužby přišel
„sv. Mikuláš“ a rozdal dětem balíčky. Byla tak připomenuta štědrost biskupa působícího
na přelomu 3. a 4. století ve městě Myra v dnešním Turecku.
Fotografie máme jen z Malont. Ty následující jsou sice z Kaplice, ale až z večerní nadílky.

Nadělovat vyšel při dětské bohoslužbě kostelník Jan Dekret, večer doprovázený také andělem
– Kristýnou Perausovou. Díky.

Již počtvrté jsme se vydali z Kaplice a okolí na adventní poutní zájezd do Rakouska. Jít Pánu
vstříc, zažít něco nového, otevřít se.. To je hlavní téma pouti i adventu. První naší zastávkou
byl kostelík v Kaltenbergu, kde je krásná dřevěná socha Madony z 15. stol. Zastavili jsme se

na chvilku rozjímání a naši pozornost upoutal adventní věnec – symbol vítězství světla nad
temnotou. Jedna ze svící je růžová – představuje 3. neděli adventní zvanou Gaudete – Radujte
se (neboť Pán je již blízko). Potom jsme z výšin sjeli až k Dunaji. Snížit hory své pýchy a vyrovnat propasti svých nedostatků a sobectví je také adventní myšlenka. Snažíme se však také

sestoupit do hlubin nitra, abychom
právě tam načerpali vodu života.
Životodárná řeka života však
obsahuje i mnohá nebezpečí.

Podobně jako Dunaj. Zastavijsme se v kostele Sv. Mikuláše, na místě kde byla kdysi
řeka velmi nebezpečná

a mnoho lodí zde ztroskotalo. Sv. Mikuláš je patronem námořníků, neboť jim kdysi jeho
modlitba pomohla v bouři. Inspiruje nás to k tomu, abychom i my pomáhali lidem v bouřích
života. Snažili jsme se zde také zklidnit své nitro a naslouchat slovu Božímu při ekumenické
bohoslužbě, při které kázal Daniel Freitinger. (- na obr. ,kde jsou i rožmitálští, zcela vlevo)

Pak jsme se vydali do vinného kraje Wachau. Podél cesty jsme viděli především na kopcích
rozlehlé vinice. Připomněly mi církev. Přinese i ona, jako tyto vinice na podzim, své plody?
Věřím, že ano. Pokud překoná nesnáze zimy a bude se vystavovat paprskům Slunce – Krista.
Projížděli jsme také kolem hradu Dürnstein, kde byl ve 12. stol. vězněn anglický král Richard
Lví srdce po návratu z III. křížové výpravy. My dnes bojujeme již jen duchovními zbraněmi-

modlitbou a láskou. Také se setkáváme se zradou svých spolubojovníků, jsme v nejrůznějších
zajetích, ale dál putujeme k nebeskému Jeruzalému. Jeho obrazem může být i poutní chrám.

Poutní místo se jmenuje Maria Taferl a je to nejvýznamnější poutní místo v Dolním Rakousku.
Kromě prohlídky baziliky a modlitby u stolu Páně jsme poseděli také u stolu v místní
hospůdce, kde jsme se občerstvili a ochutnali víno z wachauských vinic.

Posledním cílem našeho zájezdu byl bývalý klášter
Waldhausen s nádherným kostelem a také hezkými
prodejními stánky adventního trhu. Prodávaly se zde
většinou ruční práce – vánoční ozdoby a občerstvení.

Bývalý klášter má také souvislost s našemi dějinami – odtud pocházel reformní pražský
kazatel za Karla IV. Konrád Waldhauser. Chrám nás nadchl svou nádhernou štukovou
výzdobou stěn i stropu. Snad nás toto místo i celý zájezd (za jehož uspořádání děkujeme
zvl. Květě Lauterbachové) nadchl i pro krásu duchovní a adventní reformu svého života.

O první neděli adventní se koná na kaplickém náměstí slavnostní rozsvícení vánočního
stromu a první svíce na adventním věnci doprovázené zpěvem a hudbou. P. Pavel zde vybídl
rodiny, aby se u tohoto symbolu adventu scházeli k rozhohovorům a ke zpěvu či k poslechu
hudby. I naše farní rodina se takto schází – po čtvrtečních rorátech ke snídani na faře.

Kostelník Jan Dekret již začal se stavbou betlémské chýše pro Svatou rodinu. Jak jsme my
daleko s úpravou své chýše pro Ježíše v našem nitru? Povzbuzením nám mohou být biblické
texty i znamení z nebe. Pro P. Pavla tímto znamením byla duha, kterou uviděl na cestě do
Kájova, kde měl kázat na kněžské schůzi o textu proroka Izaiáše: Těšte, těšte můj lid…

Takovým znamením naděje může být pro kaplickou farnost nově vzniklá skupinka dětí
a mládeže, doprovázející dětské mše sv. Díky Kristýně Perausové se dala dohromady
a pilně cvičí v prostorách Archy. Děkujeme tak i naši evangelickým bratřím za spolupráci.

Josef Javora

Z prázdnoty
slovo nevylovím
Z plnosti
těžko vybírá se
Co tedy dělat
kdo mi poví
Rozhodit rukama
a vzdát se
Z plnosti
Prázdnota se stává
z Prázdnoty
není uniknutí
Proto své všechno
Tobě dávám
a očekávám
pohlédnutí …
Pochopit slovo
Můžeme až z dění
Jeho duch přetrvává
jak hlubina se chví
Pochopit slovo
to Hlubina si cení
… je třeba vytoužit
je nutno vykrvácet
Pochopit slovo
znamená žitím splácet
staletá zatížení
ten věkovitý dar
nesčetných generací …
Pochopit slovo

CHARITATIVNÍ OBLAST
Z DOPISU NAŠÍ ADOPTIVNÍ DÍVKY JOYCE
V uplynulých měsících přišly od Joyce z Indie dva
dopisy. Jednak vysvědčení a zpráva o jejích výsledcích
a jednak přání k Vánocům. Protože ještě nemáme
překlad, tak uveřejňujeme jen několik jasných
informací z dopisů. Po odchodu Jany Navarové
s rodinou do Českých Budějovic, nemáme nikoho, kdo
by nám překlady z angličtiny do češtiny prováděl.
Pokud by se někdo našel, byli bychom rádi.
Joyce Vas se narodila 2.5.1995 (mohl by někdo
pamatovat v dubnu na blahopřání k narozeninám?) a
bydlí ve městě Neermarga v Indii (někdo by mohl toto
město najít na mapě – třeba i přes internet) V červnu
ukončila 9. třídu a postoupila do 10. třídy.
Prospěch:
Kannadština (místní jazyk) –
Angličtina
Hindština
Matematika
Přírodověda
Společenská nauka

B+ (lepší 2)
B
B
B
B
C+ (lepší 3)

Joyce je velmi dobrá v mimoškolní činnosti. Byla 2. v běhu a 3. ve zpěvu.
Ráda by se stala učitelkou.
Joyce spolu s vedením školy i projektu Adopcí na dálku nám všem přejí požehnané Vánoce.

Joyce nám také poslala dvě kresby. První zřejmě nakreslila podle nějakého obrázku
představujícího zimu u nás. Druhý zobrazuje zřejmě školu.

pš

Oznámení
 SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S PAPEŽEM – MADRID 16.- 21.8. 2011.
Zájemci se mohou přihlásit i na předprogram ve španělských diecézích od 11. do 15.8.
Doprava buď společná – autobusem (se zastávkami na zajímavých místech) či letadlem, nebo
i individuální. Odhadovaná cena 5 tis. Kč
Ubytování+strava – 173E – tedy asi 4.500,- Kč
Je možné získat příspěvek od farnosti, či diecéze.
Bližší informace a přihlášky u P. Pavla, nebo na www.madrid2011.signaly.cz

 RELIKVIÁŘ SV. MAURA V době od 24. listopadu 2010 - 24. února 2011 je na
Pražském hradě ve Vladislavském sále vystaven středověký Relikviář sv. Maura, jedna z
našich nejvzácnějších památek. Navíc v jejím sousedství je možno spatřit i kopie českých
korunovačních klenotů, které jsou zde rovněž vystaveny.

Kvíz
Správné odpovědi z minulého čísla:
1)b 2)b 3)b (dle závěru listu) 4) d 5)a 6)c 7c
DNEŠNÍ OTÁZKY
1. Ve které zemi vznikla tradice vánočních stromečků? a) Německo b) Rusko c) Norsko
2. Ve kterém století žil sv. Mikuláš?

a) 8. stol. b) 6. stol. c) 4. stol.

3. Na území kterého dnešního státu žil biskup sv. Mikuláš? a)Finsko b)Turecko c) Itálie
4. Kolik lidí už strávilo Vánoce ve vesmíru? a) nikdo

b) 5

c) 35

5. Víte, kdy se u nás poprvé v domácnosti objevil vánoční stromek?

a)1812 b)1847 c)1898

6. V druhé kapitole Matoušova evangelia odpovídají velekněží a zákoníci králi Herodovi
odkazem na proroka: a) Izaiáše b) Micheáše c) Jeremiáše
7. Josefův útěk do Egypta s celou rodinou naplnil proroctví: a) Ezechielovo b) Jonášovo
c) Ozeášovo
8. U proroka Izaiáše se píše: „Vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů“.
Jišaj je: a) vzácný léčivý keř b) odrůda vína c) otec krále Davida
9. Jméno Immanuel znamená: a) neposkvrněný b) s námi je Bůh c) naší spásou je Bůh

Humor
☺ Paní Macháčková šla po náměstí a potkal ji kněz Opička:
"Jak se máme, paní Macháčková, neoddával jsem vás před dvěma lety?"
"Ano, otče, byl jste to vy. Mám se dobře."
"A co nějaké ratolesti, už máte?"
"Ještě ne, otče."
"Jedu příští týden na konferenci do Vatikánu, tak tam za vás zapálím svíci.
"Děkuji mnohokrát, otče."
Minulo několik let a potkali se znova. Kněz se ptá:
"Dobrý den, paní Macháčková. Tak co, jak se vede?"
"Ale, docela to ujde, otče."
"A co dětičky, už nějaké máte?"
"Ano, otče. Mám dvoje dvojčata a k tomu čtyři další - osm dohromady."
"To je báječné. A co váš pan manžel?"
"Včera jel do Vatikánu, sfouknout tu pitomou svíci!"

☺Jeden nádražácký vtip (dostali jsme ho z Velešína)
„Na peróně v Brně se potkal stařeček Pagáč a Francek Kordula.
„Cestuješ, cestuješ?“
„Ále, s takým strachom. Mám strach, že zadrímu.“ dí stařeček
„Ale, to neměj strach. Tady su od teho já a mám sebú takú latérničku.“ Vytáhl flašu dobrej
slivovičky. „Budeme si pěkně potahovať…“ „Už je tu rychlík!! Nasedajme!!“ Tak vlézli tam, a
tak si pomali potahovali z flaše. Za Třebíčí si za strýček Francek vzpomněl: „Ani sem sa ťa ja
neptal, kam to cestuješ?“
„Do Prahy“ „Do Prahy?? Páni, to je dnes technika! Já zas jedu z Prahy a sedíme v jednem
vagóně.“

☺Jeden ze snoubenců, kteří se připravovali na manželství, telefonoval na faru:
„Otče, poraďte nám nějaký biblický citát na svatební oznámení, chceme tam dát jen odkaz.“
„Dobře… Tak tam zkuste dát 1 Jan 4,18.“ Ovšem v telefonu bylo špatně slyšet. Na svatebním
oznámení se pak místo 1 Jan 4,18 (Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach
vyhání.) objevil citát Jan 4,18 (Pět mužů už jsi měla, a ten, kterého máš teď, není tvůj muž.)…
☺Kněz chválí jednoho ze svých farníků, notorického alkoholika:
– To je pěkné, že jste se zase včera ukázal v kostele.
– Ach jé, tak v kostele jsem byl taky?
Děti říkají Bohu nejrůznější věci:

☺Pane Bože, jsi skutečně neviditelný, nebo je to trik? - Pavla
☺Byl jsem se podívat na svatbě a oni se líbali přímo v kostele. Je to v pořádku? - Slávek
☺Pane Bože, děkuju ti za bratříčka. Já jsem se ale modlila, abych dostala panenku. – Klára

Z farní matriky:
Kaplice:
Křty:

Pohřby:

6.11. Nicolas Mintuch

6.12. Marie Lurská

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
Bůh je odpovědí na otázku, jíž je člověk.
Heinrich Fries



Všechno začíná touhou.
Nelly Sachsová



Mě fascinuje budoucnost a vidím ji zcela planoucí pro Boha, který se rodí všude.
Pierre Teilhard de Chardin

Děláme přípravy, kupujeme dárky a zapomínáme, že my sami jsme dárek..


Bůh je Bůh naděje, a proto ho nikdy nemůžeme mít v sobě nebo nad sebou, ale vlastně
jen před sebou. Setkává se s námi ve svých příslibech pro budoucnost. Proto ho také
nemůžeme „mít“, nýbrž pouze v činné naději očekávat.
Jürgen Moltman



Hledal jsem víru, a nenacházel.
Hledal jsem Boha a nenacházel.
Hledal jsem bližního a nalezl jsem všechny tři.


Když se sejdou přátelé, usedají společně ke stolu.
Církev je lid, jehož úkolem je prostřít společný stůl pro celé lidstvo.
J. Cardonnel

i prodejna v Kaplici informuje
Jakub Deml: BETLÉMSKÝ POUTNÍK
Básně a ostatní vybrané texty spojuje důraz na různé aspekty Vánoc a rozličné překvapivé úhly
pohledu.
Markéta Hejná: BETLÉMSKÁ FLÉTNA A JINÉ VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY
Vánoční příběhy z různých dob a koutů světa spojuje romantické kouzlo Vánoc, v jejichž
čase se všechny příběhy odehrávají. Dýchá z nich teplo domova, světlo, láska i očekávání a
vánočně vás naladí.
Jostein Garder: KOUZELNÝ KALENDÁŘ
Podivuhodné putování do Betléma, jehož hlavní hrdina se snaží objasnit záhadu kolem zmizení
dívky, která se vydává díky kouzelnému adventnímu kalendáři napříč prostorem i časem ze
současnosti do Betléma, kde se právě narodil malý Ježíš.
Tomáš Špidlík: VATIKÁNSKÉ PROMLUVY S HUMOREM
Nedělní zamyšlení kardinála Špidlíka jsou publikací dosud nevydaných promluv, které pronesl
ve Vatikánském rozhlase. Je to první kniha, která vychází posmrtně, podtrhuje autorovo typické
charisma: hovořit o existenčních problémech s moudrým a konkrétním nadhledem.
K prodeji:
MOJE PRVNÍ VÁNOCE
Zábavná knížka o Ježíšově narození, vhodná zejména pro první seznámení s vánočním příběhem.
Kniha má speciální stránky, na které je možno přichytit různé magnetické postavičky.
Kč 298,VÁNOČNÍ HVĚZDA
Vánoční putování, kde na každé stránce jednoduše převyprávěného příběhu je místo, kam se
vkládá hvězdička, která Mudrcům ukazovala cestu.
Kč 118,Dina a Leonie Spiegelovy: OBLÍBENÉ ŽIDOVSKÉ ANEKDOTY
Snad žádný národ nemá takový smysl pro humor jako národ židovský. Sbírky židovských
vtipů jsou stále populárnější, zřejmě i proto, že jejich humor je řízný, ale vkusný. Kč 79,Půjčovní doba farní knihovny: ST 16-17.30 ČT 8.45-9.30 PÁ 16-17.30 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 a P. Šimák

INFORMACE
Pro všechny farnosti
 VÝBĚR Z VÁNOČNÍHO PROGRAMU
(úplný vyjde v neděli 19.12.)
Kaplice
Blansko
Omlenice
Rožmitál
Dolní Dvořiště
Rychnov n.M.
Malonty

zpovídání
sobota 18.12. 14-16h
neděle 19.12. 16.30-17h
středa 22.12. 16-18h
čtvrtek 16.12.19-20h
viz Rychnov
ne 19.12. od 11.15
úterý 21.12.
16-18h

půlnoční bohoslužba
24h
22h
22h bohosl. slova
17h bohosl. slova
20.30h
-16.30h

dětská besídka
pá 24.12. od 15h
so 25.12. od 15h
čt 30.12. od 11h
ne 26.12. od 15h
čt 30.12. od 16h
čt 30.12. od 14h
čt 30.12.od 9.30h

V Kaplici bude 18.12. zpovídat také otec Ruslan Zassiedko.
Příležitost ke svátosti smíření bude v Kaplici také v pátek 17.12. od 16.30h.
 EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY se v lednu uskuteční takto:
Neděle 9.1. od 9.30 ve sborovém domě Archa CČE Kaplice (evangel. bohoslužba)
Neděle 16.1. od 9h v kostele Sv. Petra a Pavla v Kaplici (řeckokatol. liturgie)
Neděle 23.1. od 9.30 v kostele Sv. Petra a Pavla v Kaplici (ekumenický ritus)
 KŘESŤANSKÝ PLES se opět uskuteční v Kaplici v sále restaurace Slovanský
dům a to v sobotu 19. února od 20h. Prosíme o pomoc s přípravou, se sháněním
sponzorů a také o dary do tomboly, které můžete přinést do sakristie kostela nebo do
farní knihovny v Kaplici. Předem děkujeme.
 SIVESTR PRO MLÁDEŽ NA KTIŠI: 29. prosince - 2. ledna opět proběhne
na Ktiši oslava Silvestra. Na programu bude hodnocení předchozího roku, spousta
her, zábavy, modlitby a všeho, co ke správnému ukončení roku patří... Přihlášky
zasílejte na dczm@bcb.cz do 27. prosince

Kaplice
 PŘEDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA se uskuteční ve čtvrtek 23.12. od
17h v kostele Sv. Floriána. - setkání s hudebním zastavením se smyčcovým a pěveckým
souborem starších žáků ZUŠ „Ilegální sexteto“

 KONCERT: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ OD J.J. RYBY se uskuteční
v provedení velešínského chrámového sboru v pondělí 20.12. od 17.30 v kostele

Malonty
 PŘEDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA se uskuteční v sobotu 18.12. od
19h na návsi.

LITURGICK› KALEND¡ÿ
PROSINEC 2010
NEDĚLE

12.12.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

žaltář 3.t,

Pondělí

13.12.

Sv. Lucie, panny a mučednice

památka

Úterý

14.12.

Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

památka

NEDĚLE

19.12.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

žaltář 4.t.

Středa

22.12.

Výročí posvěcení katedrály

svátek

SOBOTA

25.12.

NAROZENÍ PÁNĚ

slavnost

NEDĚLE

26.12.

SVATÉ RODINY

svátek

Pondělí

27.12.

Sv. Jana, apoštola a evangelisty

svátek

Úterý

28.12.

Sv. Mláďátek

svátek

Pátek

31.12.

Sv. Silvestra, papeže; Den děkování za uplynulý rok

LEDEN 2011
SOBOTA

1.1.

slavnost

6.1.

MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
(v mimokaplických kostelích slavnost Zjevení Páně)
ZJEVENÍ PÁNĚ

NEDĚLE

2.1.

Čtvrtek
NEDĚLE

9.1.

KŘTU PÁNĚ

svátek

Čtvrtek

13.1.

Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

nez. pam.

NEDĚLE

14.1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 2.t

žaltář 2.t.
slavnost

Pohoří na Šumavě
 VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA I PŘESHRANIČNÍ SETKÁNÍ se uskuteční
v kostele v neděli 26.12. od 15.30h

Svatý Kámen
 NOVOROČNÍ VARHANNÍ KONCERT v podání Kurta Pohlhammera se
uskuteční v sobotu 1.1.2011 od 15h.

Cetviny
 ADVENTNÍ KONCERT se uskuteční v neděli 19.12. od 14.30h. Hrát a
zpívat bude: rodina Talířova a Windhaager Kantoren. Zájemci o odvoz ať se přihlásí
u P. Pavla.

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: 4.1. a 18.1.
/ boh.slova v kostele
OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
Setkání na faře: Čt 1-2x za měsíc, 18h
mše svatá 8 h
17h
NEDĚLE
l.čas z.čas
/ boh.slova v kostele
nyní 13.1. a 27.1.
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.
v kostele
měsíc, nyní 20.1.
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
mše svatá nyní:
NEDĚLE
Setkání ve společenství
1x měs
11.15
17h
PON
1x za 14 dní 26.12. a 2.1.
- v sakristii kostela, nyní: ?
RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen
poutní kostel P. Marie Sněžné:
Setkání v 18h:
NEDĚLE mše svatá nyní:
11.15
1x za 14 dní 19.a 25.12.a 1.1.
Pondělí: ?
1. SO v měsíci: mše v 17h nyní až 5.2.
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: 22.11.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
Setkání dětí (ne úplně pravidelně)
Poslední
Bohoslužby:
Čtvrtek
v 11h
v klubovně na Obecním úřadě:
14.30
- poutní mše s. SO v září
CETVINY: kostel Narození P.Marie

POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ: P. Marie Dobré rady

Něm.-česká pouť: So 6.8.11 ve 14h
Vánoce: 26.12. v 15.30 bohoslužba
Česká pouť: Ne 11.9.11 ve 14.30h
začátkem září: česko-německá poutní mše sv.
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 15,-Kč) Toto číslo vyšlo v neděli 18.12.2010

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc prosinec 2010
Úmysl všeobecný: Abychom na základě vlastní
zkušenosti s utrpením lépe chápali neklid a bolest, jež jsou
údělem mnoha osamělých, nemocných nebo starých lidí, a
velkoryse jim pomáhali.
Úmysl misijní: Aby národy světa otvíraly dveře Kristu a
jeho evangeliu pokoje, bratrství a spravedlnosti.
Úmysl národní: Aby světlo Adventu a Vánoc proniklo do srdcí všech lidí a
přiblížilo Boží lid i těm, kteří s obtížemi hledají smysl života.
Úmysly farní: Prosíme za všechny návštěvníky našich kostelů v Adventu a o
Vánocích, kéž prožijí oslovení Tvou přítomností, Pane, a my jim dokážeme vytvořit
pěknou duchovní atmosféru
G Prosíme za děti, zvláště za ty, které se budou účastnit besídek u jesliček, aby si
odnesly v srdci Ježíše do svých domovů
G Prosíme za všechny osamělé, aby i oni pocítili lásku svých bližních a něžný dotek
narozeného Ježíše
G Požehnej, Pane, schůzky dětského sboru, který zpívá a hraje při dětských
bohoslužbách
G Pomoz nám, Pane, vytvářet společenství mezi námi, v nichž by se každý cítil být
přijat a k nimž by se mnozí chtěli připojit
G Děkujeme Ti, Pane, za vše dobré co jsme prožili v uplynulém roce a prosíme Tě o
požehnání a vedení v novém roce
G Požehnej, Pane, našim bratřím a sestrám v jiných církvích a dej, ať ekumenické
bohoslužby pomohou k hlubším vztahům mezi církvemi
G Prosíme o nová kněžská a řeholní povolání, i za vedení pro ty, kteří o tomto
povolání uvažují
G Pomoz ubytovaným na našich farách v jejich problémech a zbav je všeho zlého
G Požehnej, Pane, činnosti Kaplické Charity a všem, o které se Charita stará.
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 …...
n Odpusť, Pane, hříchy našich zemřelých, smiluj se nad nimi a přijmi je k sobě.

Farní knihovna a prodejna nabízí:
Interaktivní DVD plně
funkční i bez počítače

Příběh Ježíšův a
příběh
Starozákonního
proroka Samuela

- vhodný dárek pro děti.

V knize „Odpustila jsem“ autorka líčí, jak se ji
podařilo díky víře v Boha povstat z popela osobní
tragedie – když zázračně přežila brutální vraždění v africké Rwandě, kdy byla
povražděna většina členů její rodiny.
Prošla svým zápasem o odpuštění vrahům a podle svých možností začala znovu
vnášet lásku a naději do nenávistí zpustošené země

