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ČERVEN 2011
Bratři a sestry!
S vědomím, že vše stíhám stále hůř, píši opožděně tento úvodník k našemu farnímu
časopisu. Mám radost, že se většinou všechny výtisky rozejdou a že je tedy o časopis zájem.
Radost mi dělá i to, že se množí příspěvky od Vás – čtenářů a farníků. Doufám, že tomu bude
tak i nadále.
V tomto čísle po mém pastoračním slově a článku o manželských vztazích najdete
první informaci o prachatické pouti za Janem Neumannem a pak vzpomínku na 1. sv.
přijímání v roce 1938. Je zajímavé, že i tenkrát se po mši sv. zajišťovalo pro děti občerstvení,
tak jak to děláme i dnes. Dále si můžete přečíst filozofický příběh o otázce: Existuje zlo?
Po další části z životopisu sv. Jana Neumanna
najdeme fotoreportáže z květnových událostí – poutí,
křtu dospělých a dalších akcí. A pak již pravidelné
rubriky.
V minulém čísle se nám podařil jeden omyl
(zajímavé je, že si téměř nikdo ničeho nevšiml!):
kaplický děkan a pozdější litoměřický biskup
Ferdinand Kindermann se nenarodil před 200 lety, ale
před 210! Za omyl se omlouvám.
Protože
tomuto
číslu
dominuje
Neumannovské téma, chci teď uvést, co mě vždy na
tomto prachatickém rodákovi fascinovalo: odvaha
vydat se přes moře do neznáma. Ochota riskovat při
hledání nových cest k naplňování ideálů. To vše bylo
jistě vedeno hlubokou vírou – důvěrou v pomoc Boží.
To Vám přeji i já. To co mění svět, jsou naše ideály,
naše víra v jejich naplnění. Pak v nich jedná Pán. Kéž
je tomu tak i v našem životě.

P. Pavel

POSVATODUŠNÍ DOBA, POUŤ V KAPLICI A TÁBORÁKY
O Svatodušních svátcích jsem v kázání uvedl příběh o zralé trnce, která
spadla do vody a vyvolala malou vlnku, která však zapříčinila mnohé: zachránila mušku,
nasměrovala potápníka k potápnici, zalila uschlou kytičku… Podobně Duch Svatý – nepůsobí
jen mocné jevy – oheň, bouři, ale také jemný vánek, který lehce pohne člověkem
k nenápadným skutkům lásky, ale tak důležitým. I maličkosti přinesou mnoho dobra.
1. nepodceňujme malé projevy lásky (úsměv, podání ruky, pozdrav, přátelské slovo…)
Světec tohoto roku sv. Jan Neumann zaváděl ve farnostech 40-ti hodinové adorace,
které velmi přispěly k duchovní obnově. V Kaplici jsme zavedli o prvním pátku v měsíci
tichou odpolední adoraci, na níž se lidé střídají. Každý má možnost zajít na chvíli dovnitř
kostela a v tichu prodlévat před Pánem skrytým ve svátosti jeho Těla a Krve. Ticho,
naslouchání Božímu hlasu, zklidnění nitra – to nutně potřebujeme. A nejen v Kaplici. Budou
mít zájem i další farnosti?
2. udělejme si čas na prodlévání v tichu před Pánem, na adoraci v kostele
Poutní slavnost apoštolů Petra a Pavla s odpoledním programem je příležitostí, jak
oslovit širší veřejnost. Kromě samotné akce - odpoledního setkání při hudbě a občerstvení na
Farském náměstí, sehrají děti představení o sv. Anežce, zahrají si hry na faře, a na závěr
vystoupí ještě P. Vavřinec Skýpala s folk-rockovou skupinou Miriam.
3. přijďme se o pouti v Kaplici setkat a přemýšlejme jak příště obohatit program
Malou vlnkou, jak o tom píši výše, mohou být v našich farnostech také táboráky.
Bylo by hezké, kdyby se jejich organizace ujaly mladé rodiny a také na ně pozvaly své známé.
Je to příležitost jak udělat něco pro děti, i k tomu aby se lidé více poznali
4. navštivme táboráky v našich farnostech, vymysleme něco pro děti, které přijdou
P. Pavel
Často se setkávám (říká autor knihy
Nezdravé závislosti) s mladými páry, které
nejsou spokojeni se svým partnerem jen
proto, že jim chybí „zamilovanost“. Jakoby
samotné zamilování bylo hlavním kritériem toho, zda dotyčný je „tím pravým“ na celý život
nebo není. Možná se jim ani nemůžeme divit. Jistě si vybavíte řadu filmů, televizních
programů a nejpopulárnějších písniček, které propagují a idealizují tento typ vztahu:
• Skutečná láska vás zcela uchvátí a nedokážete ji ovládat.
• Podstatou vztahu je fyzická přitažlivost.
• Pokud rozechvění a vzrušení pociťované při prvotním pobláznění pomine, znamená to
konec vztahu.
• Podstata a celý smysl života zamilovaného existují pouze v jeho partnerovi.

Je to však pravda? Vezmeme-li v úvahu hlavní fenomén naší kultury: „chci to hned“,
nemůžeme se divit, že láska je často takto chápána. Nemůžeme se divit, že naše děti odmítají
roky studovat nebo se připravovat na povolání, jež by jim přineslo osobní uspokojení až za
delší čas. Lehce dostupná droga jim přece dá okamžitý zážitek euforie.
Naše kultura propaguje okamžité uspokojení
Co vidíme v televizi? Který typ lásky je nám předkládán? Hlavním důvodem, proč média mlčí
o skutečné, i když méně romantické lásce, je to, že na první pohled není tak přitažlivá a
vzrušující. Skutečnou lásku nelze zpodobnit jednoduchým způsobem ani nevytváří tak silné
konflikty. Zobrazit romantický stereotyp je mnohem snazší než opravdové pouto lásky, a to
zvlášť v naší kultuře, založené na okamžitém uspokojení.
Čím méně lásky člověk má, tím více si idealizuje romantickou lásku
Do manželství lidé často vstupují s nevyslovenou manželskou smlouvou: „Ty mě naplníš.
Cítím, že hluboko uvnitř mi něco chybí, a jsem si jistý, že to něco, je láska. Ty, má skutečná
láska, mi to můžeš poskytnout.“ Většinou zjišťujeme, že čím méně lásky člověk ve svém srdci
má, tím více si cení idealizované romantické lásky. Jinak řečeno, čím víc zeje moje „nádrž
lásky“ prázdnotou, tím víc upřednostňuji romantickou lásku ve stylu hollywoodského klišé.
Realita je bohužel jiná. Obrazně řečeno, láska není v manželství sčítána, ale dochází jakoby k
jejímu násobení. Pokud nejsem naplněn, mám svou nádrž
lásky poloviční. Pokud není naplněna moje partnerka, má
také poloviční nádrž lásky. Jedna polovina krát jedna
polovina je jedna čtvrtina. Prázdnota plus prázdnota
nevytváří jeden celek, nýbrž zůstává prázdnotou. Takto to
často dopadá v případě, že partneři mezi sebou navzájem
ukrývali své poloprázdné nádrže lásky. Každý z nich doufá,
že bude milován, tak jako je milováno dítě. Toto malé
ztracené dítě chce nasát od partnera maximum, aby svou
dutě znějící nádrž naplnilo. Před svým manželským partnerem však tento fakt dlouho neutajíte. Brzy zjistíte, že nádrž
lásky toho druhého je prázdná. Když je podvod odhalen a
chudoba nenaplněných citových potřeb vystoupí napovrch,
manželství ztroskotá v bouři zklamání, hořkosti a hněvu.
Existuje tedy vůbec něco jako opravdový vztah lásky?
Samozřejmě že hluboká a opravdová láska existuje! Ta je
ale na hony vzdálená té politováníhodné verzi lásky závislé na naplnění partnerem. Skutečná
láska vás nepovede k tak pevnému připoutání na druhém, že by na něm záviselo všecko vaše
osobní štěstí a spokojenost. Ve skutečnosti pak můžete druhému nabídnout mnohem větší
podporu a péči, neboť uspokojení vašich vlastních potřeb nezávisí pouze na něm. Klíčem ke
zdravému vztahu je vědomí vlastní hodnoty – vnitřní důvěra v sebe sama.
Pravá láska také umí být otevřena budoucnosti. Partneři se se svou minulostí vypořádali a teď
mají příležitost svobodně a dynamicky růst. Rok po líbánkách je manželství lepší než dřív. Za
deset let dozraje a změní se ještě výrazněji, láska je hlubší.
Pokud jste tedy pro vstup do partnerství motivováni touhou nechat se naplnit tím druhým,
nemilujete. Opravdový vztah lásky vychází ze svobodného rozhodnutí. Partneři po vztahu
touží, avšak nepředstavuje pro ně životně důležitou potřebu.V přímém kontrastu k výroku:
„Miláčku, nemohu bez tebe žít,“ stojí: „Nesmysl, samozřejmě, že bych bez tebe dokázal žít,
kdybych musel. Ale protože tě miluji, chci žít právě s tebou.“
z knihy Závislosti srdce, kterou vydalo Karmelitánské nakl. (máme i ve Farní knihovně)

Dnes, 18.června 2011, jsme si v Prachaticích připomněli
200.výročí narození svatého Jana Nepomuka Neumanna,
prachatického rodáka. Vítr od rána vytrvale rozháněl dešťová
mračna a prachatické Velké náměstí postupně zaplnilo na tři
tisíce věřících včetně všech českých a moravských biskupů.
Mši svaté předsedal kardinál Rigali, arcibiskup filadelfský, již
8. nástupce sv.Jana Neumanna ve Filadelfii. Papežský legát
pozdravil všechny přítomné v českém jazyce a ujistil o
duchovní blízkosti a lásce papeže Benedikta XVI.

Dále pokračoval: „V prvním čtení z Písma jsme četli krásné verše z proroka Izaiáše:
Jak krásné je vidět na horách nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj,
jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu… Iz 52, 7
Jak často jako kněz přinášel sv.Jan Neumann lidem radost, útěchu a pokoj, spásu…“
P.Petr Piťha v knize Posel ze zámoří vypráví:
…Neumann chodil převážně pěšky. Často byl varován před obtíží cesty. On však říkával:
„ I což, mně zdravému hochu českých hor to neuškodí.“ Stalo se jednou, že Neumann
zabloudil. Po svém zvyku se v tísni modlil růženec a vskutku zanedlouho uviděl světlo.
Když došel k bídné chatrči, ozvalo se mu uvnitř dítě a řeklo, že cizím v noci neotvírají.
Neumann řekl, že je kněz. Zanedlouho dítě otevřelo. Z typického zaklonění hlavy a pohledu
Neumann poznal, že dítě je slepé. Vstoupil a na lůžku z chvojí nalezl otce děvčátka ve
zbědovaném stavu. Téměř umírající Ir žádal o zpověď, ale nebyl schopen souvisleji mluvit.
Neumann mu svařil mešní víno, které si nesl ke sv. oběti. Muži se ulevilo a podařilo se mu
vyzpovídat. Svátost smíření zapůsobila na něho zázračně. Druhý den ráno se mu podařilo vstátbyl uzdraven i tělesně. Starší životopisy nemluví o tom, že by Neumann žehnajícím dotekem
ruky vyléčil pak ještě slepotu děvčátka, ale laskavý a pomocný čin Neumannův spolu s tím, že
zabloudil k chatrči v hodinu akutní potřeby, zcela správně vidí jako přímý zásah Boží do života
lidí, tedy jako zázrak.
Kardinál Rigali zakončil svoji promluvu na prachatickém náměstí opět velmi mile česky:
„Pomáhej nám, svatý Jane Neumanne, abychom si více vážili vrcholu našeho křesťanského
života, kterým je Eucharistie, oběť Ježíše Krista…“ MUDr. Milena Voldřichová, Prachatice

Podle povídky Eduarda
Martina: „Tento den je jednou
za život“
Člověku se zdá, jak se čas vleče a náhle vidí, jak to, co pokládal za loudání, byl
vlastně úprk. A někdy si uvědomí, jak báječné možnosti kdysi měl, jak snadno je
mohl využít – ale nevyužil. Příkladem může být tento příběh:
Má manželka je z dvojčat. Obě sestry jsou si tak podobné, že si je plete kde kdo.
Jenomže jak byla jejich podoba nápadná, tak byl nápadný i rozdíl jejich vztahu ke
světu. Má manželka byla vyloženě domácí typ a její sestra byla typ, který, jak se říká,
chce v životě něco dokázat. Manželka s láskou vychovávala naše čtyři děti a její
sestra neměla dost času ani na své jedno dítě. Žena nedostudovala vysokou školu,
kdežto z mé švagrové je vědkyně. Minulý měsíc jsem na ulici potkal švagrovou.
Plakala. Oslovil jsem ji a nechápal jsem, proč nám nezavolala, bál jsem se, co se jí
nepříjemného přihodilo. Řekla mi, že se styděla o tom s námi hovořit. Její syn jde do
vězení. Kradl v nějakém skladu, chytili ho, a protože měl škraloup už od minula,
dostal trest tentokrát natvrdo. A dodala: „Za to můžu já. Kdybych si na něj udělala čas
– kdybychom si s manželem udělali na něj čas...“
Chce to jen udělat si čas. Vždycky, když děti potřebují, udělat si na ně čas.
Nezapomínejme, že tento den může být jen jednou za život. Třeba už nikdy
nebudeme moci udělat to, co můžeme udělat právě dnes. Tolik povídka.
Blíží se prázdniny, ale také čas dovolených rodičů. Je to velká příležitost pro nás a
pro naše děti. Chce to jen udělat si čas, abychom nepropásli den, který může být jen
jednou za život.
S pomocí Boží se jistě bude dařit.
katechetka Růžena Otová

Kateřina Jaklová, Malonty
Co pak je to tam skvrnité
Na mezi v trávě ukryté
Zdřímlo si asi drobátko
pod keřem milé srnčátko,
puntíků plný zadeček
spinká tu malý srneček.

foto před bývalou školou, vlevo v pozadí střecha kostela
Rok 1938 – jaro – svátek Nanebevstoupení Páně, lidově „Božího sloupení“.
Žáci a žačky z českých obecných škol z Kaplice, Rávně a Rozpoutí, připravení v hodinách
náboženství, přistoupili k prvnímu svatému přijímání. Tehdejší český kaplan P. Pavel
Štemberk vedl své ovečky důstojně a zodpovědně, zřejmě z obavy před blížícím se rozdělením
první Československé republiky. Šlo o děti osmi a devítileté.
Po obřadu následovalo malé pohoštění v české škole blízko kostela – čaj s malinovou šťávou a
sladký zákusek – zážitky přetrvávají 73 let.
Bouře nenechala na sebe dlouho čekat. Mnichovská dohoda čtyř velmocí „o nás bez nás“
okleštila republiku. Kaplice byla začleněna 30. září do Velkoněmecké říše. Jen několik vísek
z Kaplice farnosti zůstalo českým zemím. Avšak 15.3. 1939 připadlo do nově vyhlášeného
protektorátu Čechy a Morava.
Matylda Jedličková
(Kovářová)
Anna Mášová
(Mrázová)

Pan profesor na univerzitě položil svým
studentům otázku: "Je všechno, co
existuje, stvořené Bohem?"
Jeden ze studentů nesměle odpověděl:
"Ano, je to stvořené Bohem."
"Stvořil Bůh všechno?" - ptal se dál
profesor.
"Ano pane", - odpověděl student.
Profesor pak pokračoval: "Jestli Bůh stvořil všechno, znamená to, že Bůh stvořil i zlo, které
existuje. A díky tomuto principu, naše činnost určuje nás samotné. Bůh je zlo."
Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený.
Najednou zvedl ruku jiný student. "Pane profesore, mohu Vám položit otázku?"
"Samozřejmě" - odpověděl profesor.
Student se postavil a zeptal se: "Existuje chlad?"
"Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo chladno?" - odpověděl profesor.
Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval.
"Ve skutečnosti, pane, chlad neexistuje. V souladu se zákony fyziky je ve skutečnosti chlad
pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich energii na základě
přítomnosti anebo vytvoření tepla, ale nikdy ne na základě přítomnosti, či vytvoření chladu.
Chlad nemá svoji jednotku, kterou ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé,
abychom mohli popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla."
Student pokračoval: "Pane profesore, existuje tma?"
"Samozřejmě, že existuje" - odpověděl profesor.
"Znovu nemáte pravdu, tma stejně tak neexistuje. Ve skutečnosti je tma díky tomu, že není
přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit. Můžeme zkoumat
paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, ve které bychom ji
mohli měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla."
Následně se mladík zeptal: "Pane, existuje zlo?"
Tentokrát profesor nejistě odpověděl: "Samozřejmě, vidíme to
každý den, brutalita ve vztazích mezi lidmi, trestné činy, násilí,
všechno toto není nic jiného, než projev zla."
Na to student odpověděl: Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen
nepřítomnost dobra, tedy Boha.
Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka.
Zlo přichází tak, jako když přichází tma, nebo chlad - tedy v
nepřítomnosti světla, tepla a lásky."
Profesor si sedl.
Ten student byl mladý Albert Einstein.

PETR PIŤHA

Sv. Jan Nepomuk Neumann

V. část

IX. Kulturní život v jeho oblastech tehdy vznikal a
budoval se vlastně kolem náboženských
slavností. Bylo běžné, že v neděli odpoledne se v místě
kostela, což bylo také místo setkání roztroušeně žijících farmářů, konaly různé
zábavy, sportovní hry, pouťové atrakce, v hostinci byla pravidelná tancovačka a
všechno tam pak končilo pijatikou. Barmani, komedianti, potulní prodavači se vždy
radovali ze stavby kostela a jako můry kolem světla se slétávali neděli co neděli k
těmto střediskům. Neumannovi neušlo, že návštěva kostela je často jen podružnou
součástí neděle anebo jen záminkou pro cestu na zábavy. Věděl dobře, že do kostela
přichází někdy jen žena, zatímco muž seděl v hospodě a děti řádily na houpačkách a
tláskaly si žaludek sladkou pěnou na špejli. Neumann rozuměl potřebám duší a věděl,
co všechno přináší s sebou tato zábava. Bylo mu jasné, jak lehce zakolísá manželská
věrnost, když u-dřená a okoukaná manželka, vedle níž se muž lopotí celý týden v
práci, na chvilku zmizí a on zatím může v tanci obejmout svěží děvče, kterému navíc
imponuje, protože nezná jeho slabé stránky, které vlastní žena má už dávno přečtená. Bylo mu jasné, jaké škody působí hrubě erotické prostředí na dětech, věděl, kolík
klepů, zloby a závisti tu vyrůstá z tlachání ženských. Neumann ovšem také věděl,
jakou škodu hmotnou to mnohým přináší, jak se tu do rukou zručných vyvolávačů a
vydřiduchů přelévají tak těžce vydělané peníze, které začasto budou zoufale chybět.
Neumann se však především nehodlal dělit o lidskou duši s tímto světem. Nesmrtelné
duše patří svému Stvořiteli.
Zahájil tento zápas. Zahájil ho mírně, snahou dohodnout se s hospodským o
rozsahu zábav a čepování. Promluvil varovně z kazatelny. Nic nepomohlo. Když
zábavy neutichly ani v postní době, oznámil prostě a klidně, že neustanou-li nechutné
tancovačky a chlast, odejde. Následující neděli doprostřed nejlepší zábavy přiběhl
někdo se zprávou, že se farář stěhuje. Před kostelem už skutečně stál naložený vůz
a Neumann nasedal. „Není o čem mluvit, řekl jsem, že odejdu, nenecháte-li toho.
Nenechali jste, tedy odcházím.“ Část lidí si uvědomovala, co znamená ztráta kněze
— už zažili údobí, kdy farnost nebyla obsazena. Ve vzrůstajícím napětí si také
hospodský uvědomil nebezpečí a v zmatku mysli plně vyslovil pravdu: „Hospoda bez
kostela nemůže existovat, zůstaňte tady". „Církev naštěstí bez hospody existovat
může", odpověděl prý Neumann. Po všelijakých debatách došlo nakonec k dohodě.
Je příznačné pro Neumanna, že si nepřál, aby se zrušilo něco, co je dobré a co se
stalo dodnes platnou součástí americké kultury: doporučil dokonce rozšíření
sportovních her a dětských soutěží, ale tancovačky byly omezeny na krátkou dobu
večer a podnapilým nemělo se dále nalévat.
Neumannovi životopisci, líčící tuto episodu velmi barvitě (s nespornými románovými
nadsázkami) uvádějí, že hospoda postupně zanikla, kostel zůstal. Jisté je, že také

tímto vítězným střetnutím Neumannova prestiž stoupla a bylo mnoho lidí, kteří ho
velebili za to, že zastavil zlo, které podlamovalo klid jejich domovů a stabilitu
hospodářství.
Pastorační činnost Neumanova byla nesena třemi důrazy. Na první místo ve
svém zájmu kladl péči o výchovu dětí. Přitom měl na mysli to, že základy víry získané
v dětství jsou pevné, protože jsou jaksi bytostně zapsány do našeho vědomí a patří
také k přirozenému obrazu světa, který dítě vnímá zcela samozřejmě. Myslel ovšem i
na ostatní oblasti vzdělání, které bylo nutné pro celkové povznesení lidu. Zde mu bylo
od začátku jasné, že je zapotřebí budovat katolické školy, protože ostatní školství,
pokud vůbec v jeho oblastech bylo, bylo vždy pod silným vlivem některé církve. Děti
katolických rodin tedy stály v dilematu: buď zůstat bez vzdělání anebo být vystaven
náboženskému nátlaku, který, pokud dítě nebylo vůbec odmítnuto, končíval ztrátou
katolického přesvědčení.
Jan Nepomuk, který sám vyšel z početné rodiny, měl skvělý dar v přístupu k
dětem. Uměl je získat laskavým oslovením, skutečným zájmem o jejich dětské i
naivní problémy, naklonil si je i malými dárky, jichž měl vždycky plné kapsy. Mohlo by
se zdát, že si je i trošku kupoval po vzoru své maminky, ale zásadní bylo to, že je
dovedl zaujmout a okouzlit svým živým a veselým vyprávěním. Je veliká škoda, že o
jeho podání náboženství víme jen to, že starci, kteří se s ním jako děti sešli, shodně
říkali, že jeho příklady a příběhy nikdy nemohli zapomenout. Bohužel nikdo je
nezaznamenal. V Neumannově katechismu rovněž nejsou. Spousty hodin, které
Neumann věnoval vyučování a přípravě na ně, značně přispívaly k jeho vyčerpání.
Druhým úkolem v pořadí jeho zvláštního zájmu byly časté návštěvy odlehlých domů a
obcí, jejichž obyvatelé těžko mohli navštěvovat
kostel. Byl neúnavným poutníkem a byl někdy
žertem, jindy jízlivě přirovnáván k podomním
obchodníkům. Chodil vskutku vždy obtížen těžkým batohem, ve kterém nosil bohoslužebné náčiní, roucho a také dárky pro děti a knihy pro
všechny.
Třetím cílem, za nímž šel, byla stavba
kostelů. Bylo mu totiž jasné, že jedině
zbudováním dostatečně husté sítě chrámů může
být, a to i při nedostatku kněží, překonána zlá
rozptýlenost svěřených stád a krutá
osamocenost lidí na samotách dosud úplně
vzdálených místům, jež kostel měla.
Představíme-li si tuto trojí činnost nad
obvyklou službou v několika církevních obcích,
vyvstává nám otázka, jak to mohl stihnout. Jeho
čas byl úzkostlivě rozvržen a skvěle naplánován.
Ač nerad, konal mnoho ze svého duchovního
denního pořádku cestou — růženec, rozjímání,
zpytování. Přesto se mu času stále nedostávalo.
Shodná svědectví říkají, že se lidem zdálo, že
snad nikdy nespí. Opravdu spal 3 až 5 hodin
denně.

SVÁTEK
SV. FLORIÁNA
patrona hasičů a všech,
kdo pomáhají druhým
hasit jejich problémy
Měsíc květen začal poutně. Po pouti v Blansku (1.5.) se konala poutní bohoslužba v kostele Sv.
Floriána v Kaplici. Neměli jsme to moc daleko – jen pár metrů od farního kostela. Znovu jsme
si připomněli hrdinství sv. Floriána, když chtěl zachraňovat své uvězněné bratry a když nepodlehl mučení a zůstal věrný Kristu. Je to jistě příkladné i pro nás - tolik jako on přece netrpíme.

Počasí nám přálo a tak jsme mohli udělat poutní občerstvení a posezení po mši sv. venku.
Účastnilo se nepoměrně více lidí, než kdybychom ho konali na faře. Bylo to moc hezké - na
chvíli se zastavit s druhými u kávy a s výtečnými zákusky. Díky všem, kdo občerstvení připravili.
EKUMENICKÉ
BIBLICKÉ HODINY
se konají v prvním týdnu v měsíci,
střídavě na katolické faře (středa)
a v evangelické Arše (čtvrtek), mimo
hlavní prázdniny.
Hovoříme nyní o modlitbě Páně –
Otčenáš. Všichni se dozvídáme nové zajímavé
informace, např. že výraz „chléb náš
vezdejší dej nám dnes“ se dá přeložit
také jako „chléb budoucího věku“ a zahrnuje tak význam všeho potřebného pro život současný
i budoucí v Božím království, chléb materiální i chléb duchovní, kterým je Kristus.
Výklad a nastínění tématu je vždy na profesionálním služebníkovi církve, ale pak se k tématu
mohou vyjadřovat všichni dle zájmu.

Foto: Českokrumlovský deník
V neděli 8.5. se konala slavnost posvěcení kapličky ve Stříteži. Sešlo se asi 70-80 lidí. P.Pavel
hovořil o mariánském obrazu, který je v kapličce umístěn. Připomíná nejen matku Pána Ježíše,
ale také mateřství obecně. Vybízí nás, abychom pamatovali také na své maminky, a připomíná,
i mateřskou starostlivost Boží i Mariinu na všech cestách našeho života. Nikdy nejdeme svou
cestou sami! Pohled na obraz může naplnit i nás mateřskou starostlivostí. Kapličky nám také
připomínají důležitost vnitřního života. Po obřadu se pak konalo posezení s občerstvením.

Na faře v Kaplici se koncem května pilně pracovalo. Luboš a Vašek se pustili do malování
schodiště, chodeb a průjezdu. V létě se snad uskuteční i další malování v některých kostelích.

V Omleničce kluci natírali dveře a část sakristie. Obecní úřad v Omlenici nechal před kostelem
v polovičce května porazit dva topoly – byly úplně duté. Brzy začne oprava omítky sakristie.
Tak se pokračuje stále dál v obnově kostela, kterému před několika lety hrozilo zřícení.

V neděli 22.5. se slavila v Omleničce v kostele Sv. Jana Nepomuckého poutní česko-německá
mše sv. Jí předcházel sobotní koncert dětí z hudební školy. Při bohoslužbě hovořil P. Pavel
nejprve o tom jak mnozí prostorově vzdálení jsou si bližší, než ti kteří žijí blízko sebe. Navázal

tak na tématiku Kristova odchodu z tohoto světa k Otci do nebe. „Kristus se pak stal blízkým
všem lidem na celém světě. Podobné je to i s našimi odchody a loučeními. Nepřinesly zároveň
nové a hlubší vztahy? I sv. Jan Nepomucký se musel rozloučit – s životem v tomto světě – a
získal tak život věčný. Bez jeho bolestného loučení bychom dnes o něm nic nevěděli. Rozlou-

čit se je třeba i s minulostí, starými křivdami, abychom se otevřeli nové budoucnosti.“
P. Pavel se pak dotkl ještě otázky, kde hledat nebe: „Jak se zpívá v jedné písni – nebe je
v srdci tvém. Tam je skrytý Bůh. Často je však v našem nitru i mnoho temného co musí na
světlo.“ Po mši sv. se pak konalo k radosti všech malé občerstvení s přípitkem.

V Malontech se pilně pracuje na varhanách,
které opravuje Václav Marek z Vyššího Brodu.
Přívod el. proudu k ventilátoru obnovil
elektrikář Milan Janů.
Varhany jsou obrazem společenství lidí.
Potřebujeme jako ony energii, která by nás
naplnila novým dechem (duchem) jež by dal
zaznít harmonii a kráse různých tónů života.
Opravme tedy i my přívod energie lásky Boží
do našeho nitra, vyměňme vše ztrouchnivělé
v našem životě a především se víc propojme
s druhými. A také s Mistrem, který nás v pravý čas – podobně jako varhaník píšťalu – otevře
vanutí svého Ducha. Pak všichni budou naslouchat krásné symfonii, jež může člověka uchvátit
do nadpozemských výšin.

Onu „opravu“ svého života a naplnění novou energií Ducha prožili v nedávné době naši
katechumeni Zdeněk a Veronika, kteří byli nedávno pokřtěni. Před tím prošli ještě přípravnými
obřady, mezi něž patří i skrutinium s modlitbou za osvobození od všeho zlého – viz obrázek.
Doufejme, že se budou také podílet na „Nové písni“ obnoveného života církve.

V neděli 5.6. o slavnosti Nanebevstoupení Páně se konal v Kaplici křest Zdeňka Janošce
a Veroniky Bláhové, kteří o týden později složili před Pánem manželský slib. Protože při křtu
Boží láska zahlazuje naše hříchy, oba si hříchy napsali na papírky, které byly nad paškálem

spáleny. Tak vyjádřili svou touhu udělat tečku za dosavadním životem a znovuzrodit se z vody
a Ducha svatého. Po křtu přijímají ještě pomazání olejem, čímž se vyjadřuje přijetí Kristova
kněžského, prorockého a pastýřského poslání. Bílé roucho, které si pak oblekli, znázorňovalo
čistotu jejich duše, o níž by měli po celý život usilovat.

Vrcholem slavnosti bylo sjednocení se s Kristem v eucharistii. Přijetí Těla Páně připomíná
i přijímání církve, která je také tělem Kristovým a přijetí kalicha vyjadřuje nejen přijetí Božího
života, ale i přijetí kalicha bolesti, který by každý křesťan měl být ochoten z lásky ke Kristu
vypít.

Katechetka Růženka Otová z Malont se dožila v minulých dnech hezkého životního jubilea.
Oslava se konala v rámci setkání farního společenství, které se u ní doma schází již několik let.
Poděkovali jsme jí za vše, co pro farnost koná a popřáli hodně zdraví a darů Ducha svatého.

Jubileum (50.) slavil na faře v Kaplici
také jeden její obyvatel – Milan, který
vypomáhá v knihovně. I jemu
děkujeme a přejeme vše nejlepší!

S mladšími kaplickými ministranty jsem si udělal 5.6. malý
výlet na Dobrou Vodu a do
Nových Hradů.

Na Dobré Vodě jsme si prohlídli kostel, pomodlili se a ochutnali vodu z tamního pramene.
Jako křesťané se také občerstvujeme z pramene lásky Dobrého pastýře – Krista. Návštěva
hradu v Nových Hradech nám připomněla potřebnost budování hradu nitra, který by byl
odolný proti zlu, i budování pevností kamarádství, které také člověka chrání v těžkých
chvílích.

Noc kostelů je nová celostátní akce, při níž jsou do pozdních nočních hodin otevřeny kostely
pro lidi, kteří běžně do kostela nechodí, ale mají zájem si je zvláště v nočních hodinách prohlédnout. Kromě prohlídek (i v jindy nepřístupných prostorách) probíhá určitý kulturní program.

I naše kostely v Kaplici se přepojily, společně s evangelickým kostelem Archa. U Sv. Floriána
sehrály naše děti hru o sv. Janu Nepomuckém. Pak následovala pauza pro individuální prohlídky, či posezení v tichu. Od 21h se role průvodkyně ujala Magdaléna Špičáková z Infocentra

a poskytla asi třicetičlenné skupince zájemců zasvěcený výklad. Kostelník Honza Dekret vzal
zájemce do 1. patra věže, odkud rozeznívá zvon, což také předvedl. Ministranta Benjamína
lano od rozhoupaného zvonu vyzdvihlo do výšky. Po prohlídce obou kostelů následoval ještě
od 22h koncert sourozenců Talířových. Byl moc hezký – díky! Díky i všem, kdo se na akci
podíleli. Je vidět, že zájem o kostely je, i když kvůli silnému dešti přišlo lidí méně.

Charitativní činnost
Již několik let podporují naše farnosti dívku Joyce z Indie. Ročně posíláme 4900,- Kč
na zabezpečení jejího vzdělání. Letos na tento účel bude určena postní sbírka. Kromě
postní sbírky (ještě není spočítána) se na darech a v pokladničce určené na tento účel
v kaplickém kostele vybralo 1250,- Kč. Nyní uveřejňujeme dopis od Joyce a prosíme
zda by se v každé naší farnosti nenašel někdo, kdo Joyce krátce farnost představí a
pár slovy jí pozdraví. Díky! Překlad nám zajišťuje nyní paní docentka Milada Krejčí,
která často pobývá v Rožmitále. Děkujme.
V Mangalore, 22. 3. 2011
Můj drahý strýčku Pavle Šimáku, (na adrese vystupuji já, i když za farnost)
Tvoje milující Joyce Tě prosí o požehnání. Vede se mi dobře. Doufám, že se
Ti vede také dobře.
Já nyní studují v 10. ročníku. Můj starší bratr Joyel studuje 10. ročník. Má
mladší sestra Joyslen studuje 8. ročník. Můj mladší bratr studuje 3. ročník. Můj otec a
má maminka chodí do práce ke Kuli (asi se jedná o firmu) – všem se nám daří dobře.
Právě jsme ukončili zkoušky. Od 1. dubna do 13. dubna máme státní zkoušky (možná
závěrečné zkoušky). Prosím, modlete se za mne, ať uspěji u zkoušky co nejlépe.
Nyní je tu horké počasí. Občas vane bríza (druh větru od moře, příjemně chladí).
Doma máme jednu kočku a jednoho psa. V naší škole jsme měli pěveckou soutěž.
V ní jsem se umístila na 3. místě. Měli jsme také
školní slavnost našeho 10. ročníku. Chodím do
školy každý den, škola nám začíná v 10 a končí
v 16. hodin. Mám velice moc ráda matematiku.
Mám velice ráda Velikonoce, protože Ježíš
Kristus vstal po 3 dnech z mrtvých. V postní době,
v pátek večer a v neděli ráno před mší, máme
křížovou cestu. Já také půjdu na křížovou cestu.
Před velikonočními svátky máme Svatý týden. Na
Zelený čtvrtek máme Svatý …nelze rozluštit-asi
Svatou Večeři Páně a bdění v Getsemane…
V pátek máme křížovou cestu, bohoslužbu. O
svatém sobotním večeru slavíme Velikonoční
slavnost.
Jak se máš? Jak se Ti daří Tvá práce? Já
se modlím také za Tebe.
Nic víc už k psaní nemám.
Čekám na Tvou odpověď.
Tvá milující Joyce

Oznámení
SBÍRKA V NEDĚLI 1.5. BYLA URČENA NA TELEVIZI NOE. Vybralo se v:

Kaplici
1503,- Kč

Malontech
896,- Kč

Omlenici
515,- Kč

Blansku
451,- Kč

Rožmitále
140,- Kč

Rychnově
80,- Kč

Sbírka byla odeslána na Biskupství a pak dále na uvedený účet. Díky všem dárcům.
SBÍRKA V NEDĚLI 12.6. BYLA URČENA NA DIECÉZI. Vybralo se v:

Kaplici
1034,- Kč

Malontech
280,- Kč

Omlenici
204,- Kč

Blansku
580,- Kč

Rožmitále
195,- Kč

Rychnově
85,- Kč

Sbírka byla odeslána na Biskupství. Díky všem dárcům.

KříÙovka
Křesťan … Křesťan důvěřuje a je pln dobré naděje, protože ví, že nakonec zvítězí
spravedlnost, dobro a pravda. Doplnění citátu Štěpána kardinála Trochty najdete
v tajence. Nápověda: Fryšták
1. Syn Zachariáše a Alžběty.
2. Starší bratr praotce Jákoba.
3. Egyptská reka.
4. Rodné město sv. Jana Nepomuka
Neumanna.
5. Počet Noemových synů.
6. Město, kde vznikli salesiáni.
7. Biblická kniha sepsaná apoštolem
Lukášem (kromě jeho evangelia).
8. Místo prvního střediska salesiánů
na našem území.

Profil svştce
13. červen – Sv. Antonín Paduánský, františkánský kněz, učitel církve
Celý svět zná Antonína Paduánského jako velikého lidového kazatele a nebeského pomocníka
ve všech potřebách. Jeho obrazy nebo sochy se nacházejí téměř v každém kostele. Antonín,
původně Fernando, pocházel z Portugalska. Vstoupil do řádu sv. Františka, kde působil jako
mimořádný kazatel a učitel teologie. Vystupoval proti bludným naukám albigenských a proti
nespravedlnostem bohatých vládců. Jeho život skončil již v 36 letech. V Padově je nad jeho
hrobem postavena krásná bazilika.
Marie Mazancová

Humor
☺ Na Moravském Slovácku byla velká svatba. Po obřadu přišel novomanžel za farářem a
ptal se, kolik bude platit.
"To máte těžké" říká farář. "Tady je zvykem, že mi dá ženich tolik, nakolik si cení nevěsty."
Ženich chvilku přemýšlí a po dlouhém váhání vyndá z kapsy padesátikorunu a dá ji faráři.
Ten si ještě jednou prohlédne nevěstu a dvacet pět korun mu vrátí.

☺Jaký je rozdíl mezi církví a opicí?
Opice se škrábe tam, kde ji to momentálně svědí, zatímco církev se škrábe tam, kde ji to
svědilo před 500 lety.

☺Dvě babky se baví v kostele:
"To víš, že umřela Mařka Nováková?", zeptala se první.
"Jo, vím," odpověděla druhá.
"A půjdeš jí na pohřeb?", ptá se ta první.
"Ne, nepůjdu," odpověděla druhá.
"A proč? Vždyť jste byly takové kamarádky…," říká udiveně první.
"Co bych jí chodila na pohřeb," vyhrkne nevraživě ta druhá, "vždyť ona mi na pohřeb také
nepůjde."

☺Přijde babička za panem farářem a s vážným obličejem mu povídá: "Pane faráři, když
dám 50.000 na kostel, budu za to spasená?"
Pan farář se na chvíli zamyslí a pak povídá: "Jestli budete spasena, to s jistotou říct
nemohu, ale určitě to můžete zkusit."
☺Matka představená se ptá novicek, čím byly, než přišly do kláštera.
První povídá: Já jsem byla zahradnicí.
Druhá povídá: Já jsem byla prodavačkou.
Třetí povídá: Já jsem byla prostitutkou.
Po těchto slovech se matka představená zhroutí. Po půl hodině ji přivedou k sobě, a tak si
k sobě nechá opět zavolat tu třetí novicku a zeptá se jí: Čím že jsi to, dcero, byla?
Novicka smutně odpoví: Prostitutkou.
Matka představená na to: Fuj, to jsem se lekla. Já si myslela, že protestantkou.
POSLEDNÍ SLOVO MAJÍ DĚTI:
☺ Když Pán Ježíš seslal apoštolům Ducha Svatého, tak se nad
každým z nich usadil jeden ohnivý pták.

☺ Katechetka: „Jak myslíte, že se Ježíš dorozumíval se svým Otcem?“
Petruška: „Pomocí holubice.“
☺ Co uviděli ženy, které přišly o velikonočním ránu k Ježíšovu hrobu?“
„Pán Ježíš tam nebyl a místo něho tam seděl Duch Svatý.“

Z farní matriky:
Kaplice:

Blansko:

Malonty:

Křty:

Křty:

Pohřby:

28.5. Nela Juhásová

29.5. Sára Bodnárová

7.5. Anežka Pešelová

5.6. Zdeněk Janošec

29.5. Vanesa Holzingerová

5.6. Veronika Bláhová
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
POVINNOST BEZ LÁSKY
činí mrzutým
ODPOVĚDNOST BEZ LÁSKY
činí bezohledným
SPRAVEDLNOST BEZ LÁSKY
činí tvrdým
MOUDROST BEZ LÁSKY
činí hrozným
PŘÁTELSTVÍ BEZ LÁSKY
činí falešným
POŘÁDEK BEZ LÁSKY
činí malicherným
ČEST BEZ LÁSKY
činí domýšlivým
VÍRA BEZ LÁSKY
činí fanatickým
ŽIVOT BEZ LÁSKY
je nesmysl
ALE ŽIVOT V LÁSCE
je štěstí a radost

i prodejna v Kaplici informuje
Elias Vella: DUCH SVATÝ – PRAMEN ŽIVOTA
Velmi srozumitelně a výstižně, s mnoha ilustrativními příběhy a podobenstvími nás autor
seznamuje s osobou Sucha svatého a jeho úlohou v našich životech.
Jacques Philippe: VE ŠKOLE DUCHA SVATÉHO
Jak se otevírat Duchu svatému, nebránit se jeho působení, učit se rozeznávat jeho hlas a dát se
jím vést? Na tyto závažné otázky hledá autor svěží a přehlednou formou odpověď. Svá tvrzení
opírá o pohledy a zkušenosti velkých duchovních osobností církve, zejména Františka
Sáleského, Terezie z Lisieux a Faustyny Kowalské
Charles Whitehead: LETNICE JSOU PRO ŽIVOT
V knize sděluje autor vlastní zkušenost s Duchem svatým a nabízí praktické odpovědi na řadu
otázek z tematických oblastí. Ukazuje, že nám Duch svatý nebyl dán pro mimořádné duchovní
zážitky, ale abychom byli schopni vydávat svědectví o Kristu, následovat ho a otevřít se ve
službě.
Pro děti:
KNIHA O BIBLI
Průvodce nový zákonem. Vhodná pro starší děti.
Video na zapůjčení
DVD: MILOSRDNÝ SAMARITÁN
Animovaný biblický příběh Nového zákona o milosrdném Samaritánovi je nejdojemnější
z Ježíšových podobenství. Učí nás to nejen zbavovat se předsudků, kterými jsme často
svázáni, ale i milovat se navzájem a pomáhat jeden druhému.
Nový časopis v knihovně
RODINNÝ ŽIVOT

(5 x za rok)

Křesťanský časopis pro manžele a rodiče. Zábavnou i vážnější formou probírá život v rodině a
seznamuje se zkušenostmi druhých. Nechybí ani humor. Témata čísel, která máme: Svatba
včera a dnes, Muž hlava rodiny, O bývání (Když je doma jako doma, Nesmrtelná tchyně…)
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, obrázky a přívěšky.

M. Mazancová

INFORMACE
Pro všechny farnosti
FARNÍ DOVOLENÁ 18.- 24.7.: SV. JAN POD SKALOU, KARLŠTEJN, PRAHA,
ZOO, Koněpruské jeskyně, Křivoklát, lom Amerika, a další místa. Ubytování na internátě
církevní školy. Doprava os. auty. Cena ubytování 200-300,- Kč/ noc. Vhodné i pro rodiny
s dětmi. Bližší informace u P. Pavla (732 872 662). Podrobněji v předmin. čísle Farního listu.
DĚTSKÝ KŘESŤANSKÝ TÁBOR 13. – 23.8. se opět koná na Pírkově Mlýně u
Pohorské Vsi. Přihlášky jsou k dispozici u katechetek, nebo u P. Pavla.

Blansko
TÁBORÁK NA ZAČÁTKU PRÁZDNIN se bude konat v neděli 3.7. od 19h na
farním dvoře. Všichni a zvláště děti jsou vítáni. Bude připraven program her a zábavy.

Cetviny
KONCERT SMYČCOVÉHO ORCHESTRU ČESKÝ KRUMLOV se uskuteční
v kostele v neděli 10.7. od 15h. Zazní díla J. Sibelia, F. Bendy, G.F.Händela, J.S.Bacha aj.
Haydna. Vstupné 200,- Kč. Zájemci o dovoz ať se přihlásí u P. Pavla.

Kaplice
PETROPAVLOVSKÁ POUŤ V KAPLICI V NEDĚLI 26.6. – PROGRAM:
9.30h slavnostní mše svatá s průvodem kolem kostela a oslavou Božího Těla
pak možnost občerstvení i oběda v blízkosti kostela, kde bude i vícero stánků
a bude se i grilovat sele. Oba kostely budou odpoledne otevřeny.
14-17.30 koncert Swing band Agria
15-15.30 představení dětského souboru „Rovnátka“ – hra o Sv. Anežce České
15.30-16.30 soutěže a hry pro děti na farním dvoře
18h koncert folk-rockové skupiny Miriam vedené P. Vavřincem Skýpalou
vše v prostoru kostelů a Farského náměstí

Mimofarní akce:
CHARISMATICKÁ KONFERENCE V BRNĚ se bude konat od 6. do 10.7. na
brněnském výstavišti. Jedná se o program přednášek a modliteb, i jiných akcí pro každého
zájemce. Z naší farnosti opět pojede skupinka s P. Pavlem na program od 7.do 9.7. Přednášet
bude papež.kazatel R.Cantalamessa, V.Kodet, a další. Máte-li zájem, přihlaste se u P. Pavla.
ENTERCAMP (DCŽM KTIŠ)17.-24.7. Je to akce pro katolickou mládež, především z
českobudějovické diecéze, ve věku 15 až 23 let. Nabízí se ti tu jedinečná možnost občerstvit a
obnovit svou víru, posílit svůj duchovní život, upevnit svou odhodlanost jít dál za Kristem
nebo pokročit v hledání osobního povolání. Toto setkání chce být „vstupem“ do nové fáze
tvého života, chce tě popostrčit k dalším krůčkům. Nebude chybět ani prostor pro to pořádně
si zablbnout a vybláznit se, něco zajímavého se naučit, vyzkoušet, či vlastnoručně vytvořit!
Přihlašování je prodlouženo do naplnění kapacity (100 účastníků) www.entercamp.cz

LITURGICK› KALEND¡ÿ
ČERVEN 2011
NEDĚLE

19.6.

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

žaltář 4.t.

Úterý

21.6.

Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka (16. stol.)

památka

Čtvrtek

23.6.

Slavnost Těla a Krve Páně překládáme na neděli

Pátek

24.6.

NEDĚLE

26.6.

Úterý

28.6.

Narození sv. Jana Křtitele (1. stol.)
Slavnost sv. PETRA A PAVLA, apoštolů (1.stol.)
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka (2. stol.)

památka

Středa

29.6.

sv. Petra a Pavla – překládáme na předchozí neděli

slavnost

slavnost
žaltář 1.t,

ČERVENEC 2011
Pátek

1.7.

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

slavnost

Sobota

2.7.

Neposkvrněného srdce Panny Marie

Památka

NEDĚLE

3.7.

14. V MEZIDOBÍ

žaltář 2.t.

Pondělí

4.7.

Sv. Prokopa, opata

památka

Úterý

5.7.

SV. CYRILA A METODĚJE

slavnost

Středa

6.7.

Den upálení mistra Jana Husa – státní svátek

NEDĚLE

10.7.

15. V MEZIDOBÍ

žaltář 3.t.

Pondělí

11.7.

Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

svátek

Pátek

15.7.

Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

památka

NEDĚLE

17.7.

16. V MEZIDOBÍ

žaltář 4.t.

Kaplice
TÁBORÁK K ZAČÁTKU PRÁZDNIN se bude konat v pátek 1.7. od 19h na faře.
MŠE SV. O SVÁTKU SV. CYRILA A METODĚJE bude v úterý 5.7. od 9.30h.

Malonty
TÁBORÁK K ZAČÁTKU PRÁZDNIN se bude konat v úterý 5.7. od 18h na faře.

Omlenice
TÁBORÁK K ZAČÁTKU PRÁZDNIN se bude konat ve čtvrtek 30.6. od 18h na faře.

Rožmitál na Šumavě
TÁBORÁK K ZAČÁTKU PRÁZDNIN se bude konat v sobotu 2.7. od 19h.

Dolní Dvořiště
TÁBORÁK K ZAČÁTKU PRÁZDNIN se bude konat v pondělí 4.7. od 18h.

PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM
KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde
modlitba
18 h letní čas
17.30 zimní čas
kostel
Úterý
setkání / biblická hodina
18 h letní čas
17.30 zimní čas
fara
Středa
teď ČT 1.9.v 19h
Ekum. biblická hodina: 1. ST v měsíci v 18h fara, / 1. ČT od 19h v ev. Arše
mše svatá
8 h (v adventní době již v 7h )
kostel
Čtvrtek
mše svatá, pak adorace
18 h letní čas
17.30 zimní čas
kostel
Pátek
setkání mladých
19.15 fara Mše sv. v Domově pro seniory
15h
16.30h odjezd na Svatý Kámen na mši sv. v 17h
1. so v měsíci
Sobota
NEDĚLE

mše svatá

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: 7. a 21.6.
/ 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: 9. a 16.6. 30.6.-táborák
BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
Setkání na faře: Čtvrtek
mše svatá 18h
17h
18h
17h
NEDĚLE
let. čas
zim.čas
let.č.
zim.č.
1x za měsíc, nyní 23.6.
v kostele
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
mše svatá nyní:
Setkání ve společenství-1x měsíč. nyní:
NEDĚLE
11.15
18h
1x za 14 dní 7.a 19.6. + 3.7.
- v pondělí - v sakristii kostela,
27.6.
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 12.6. a 10.7.
Pondělí: 20.6. 1. SO v měsíci: mše v 17h nyní: 2.7.
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
SOBOTA
18h
17h
Setkání na faře: Sobota
19h-l.čas
mše svatá: let.čas zim.čas
18h-z.čas
mimo 1. sobotu
1x za měsíc, nyní: 11.6.
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 13.8.11 ve 14h - Pondělí velikonoční: 15h mše sv.
Česká pouť: Ne 11.9.11 ve 14.30h
- září - 10. v 16h a 11.v 9h česko-něm.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 26.6.2011

Úmysly apoštolátu

modlitby
modlitby
na měsíc červen 2011
Úmysl všeobecný: Aby kněží prožívali své sjednocení s
Ježíšovým Srdcem a svědčili o starostlivé a milosrdné
Boží lásce.
Úmysl misijní: Aby Duch Svatý dával v našich
společenstvích vyrůstat početným misionářským
povoláním ochotným plně se zasvětit šíření Božího království.
Úmysl národní: Za ty, kdo připravují katechumeny ke křtu, za kněze, jáhny, rodiče,
kmotry a katechety, aby se příkladem svého života stávali platnými nástroji Ducha
Svatého a prostředníky Bohem nabízené milosti.
Úmysly farní: Oživ, Pane, všechny naše farnosti i jejich členy svým Duchem a
každému z nás daruj duchovní dary potřebné pro dobro církve i společnosti
● Daruj nově pokřtěným Veronice a Zdeňkovi dar hluboké víry a vytrvalosti v ní,
žehnej jim i jejich dětem a ukazuj jim vždy správný směr života
● Požehnej, Pane, Petropavlovskou pouť v Kaplici aby se vydařila a přinesla i
duchovní plody
● Požehnej, Pane, naše farní akce: táboráky a farní dovolenou, abychom je prožili
v atmosféře lásky a radosti, a tak aby přispěly k hlubším vztahům mezi námi
● Naplň nás, Pane, radostí z víry a moudrostí, ať je naše svědectví o Tobě
přesvědčivé
● Prosíme za pomoc pro všechny hledající své životní partnery, i za všechny, kteří již
sňatek uzavřeli, aby stále rostli v opravdové lásce
● Svěřujeme Ti konání Křesťanského tábora na Pírkově mlýně, prosíme o pomoc pro
ty, kdo ho připravují a vedou, i za děti, které se ho budou účastnit: ochraňuj je ode
všeho zlého a dej ať jim pobyt přinese mnoho dobrého
● Ochraňuj, Pane, všechny naše bratry a sestry o dovolených na cestách a dej, ať
všichni v létě načerpáme mnoho nových sil
● Pomoz ubytovaným na našich farách v jejich problémech a zbav je všeho zlého
● Požehnej, Pane, činnosti Kaplické Charity a všem, o které se Charita stará.
● Smiluj se, Pane, nad těmi, kteří propadli alkoholu, drogám, hazardním hrám, ap., a
také nad uvězněnými, osvoboď všechny z moci zla.
● Posilni či zcela uzdrav naše tělesně i duševně nemocné, potěš všechny osamělé,
zoufalým dej novou naději a veď k trpícím naše kroky. Zvláště prosíme za …...
n Odpusť, Pane, hříchy našich zemřelých, smiluj se nad nimi a přijmi je k sobě.

Farní prodejna nabízí:
BIBLE HROU
Kniha poutavým způsobem provádí malé čtenáře
biblickým textem a současně jim nabízí otázky k
zamyšlení, hádanky, hlavolamy a další zábavné
činnosti, které s příběhy souvisejí. Jednotlivé
kapitoly zahrnují Starý i Nový zákon: Noe a jeho
archa, Josef a jeho bratři, Mojžíš, Prorok Eliáš,
Ježíšův život, Ježíšovi přátelé, Ježíš učitel, Ježíš
a zázraky.
SMÍŘENÁ RŮZNOST
Nový knižní rozhovor
nabízí nejprve
zamyšlení nad centrálním poselstvím knih Tomáše Halíka.
Ten nabízí nejen nový způsob dialogu s ateismem (v němž
vidí „nedopovězenou pravdu"), nýbrž oslovuje především
duchovně hledající („Zachey naší doby"). V tomto
rozhovoru se Halík vrací ke zkušenostem a inspiracím, z
nichž jeho knihy vycházejí, a tradicím, na něž navazuje, a
komentuje i řadu aktuálních problémů naší doby -zejména
šance i obtíže, které přináší soužití lidí různých kultur a
náboženství v našem globalizujícím se světě.
SKRYTÝ OHEŇ
SETKÁNÍ, KTERÉ ZMĚNILO ŽIVOT MATKY TEREZY
Kniha P. Josepha Langforda o spiritualitě Matky Terezy
je plodem jejich šestatřicetiletého přátelství. Otec
Langford se nejprve zaměřuje na duchovní zkušenost,
kterou Matka Tereza prožila 10. září 1946 v Indii.
Vnitřním zrakem viděla Ježíše na kříži a jeho slovo
„Žízním'1 zasáhlo srdce Matky Terezy natolik, že
ovlivnilo směr jejího dalšího života. Žízeň pro ni byla
symbolem touhy: Bůh touží po naší lásce, po všem, co
je v nás. Matka Tereza toužila odpovědět na tuto Boží
žízeň celým srdcem, celým svým životem. Z tohoto
niterného vztahu s Ukřižovaným vyrostlo celé její
obrovské dílo. Touha odpovědět na Kristovu lásku byla
skrytým ohněm, který prozařoval její život i službu a
zapaloval zástupy následovníků.
Joseph Langford, MC, začal svou dlouholetou
spolupráci s Matkou Terezou v době svého studia teologie v Římě. Roku 1983 ho
Matka Tereza pozvala, aby se stal spoluzakladatelem kněžské větve její kongregace,
Misionářů lásky. Zemřel roku 2010 v komunitě svých bratří v mexické Tijuaně ve věku
nedožitých šedesáti let.

