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Bratři a sestry!

Zdravím vás v novém roce z první stránky našeho Farního listu. Zdraví nás i
„Tři králové“ z Pohorské Vsi – viz obrázek a vinšují nám štěstí a zdraví.
Víme, že ti bibličtí králové byli ve skutečnosti mudrcové z východu. A
východ je symbolem ráje. Být moudrým – to skutečně znamená kralovat – vládnout
svému životu, zvládnout těžkosti a problémy. Prosme o takovouto moudrost, která
nás povede k „východu“ tedy k ráji. K východu z tohoto světa do nebeského,
k východu z našeho sobectví do světa lásky. Ti králové jakoby zabloudili – do
Betléma to vzali přes naše příbytky. To proto, aby posloužili potřebným… Díky
dětem, které v nepříznivém počasí obětovaly své pohodlí i čas a stejně tak díky těm,
kdo je doprovázeli.
V novém čísle Farního
listu se ještě ohlédneme za
Vánoci a připomeneme si
několik myšlenek, které můžeme
využít
i
v novém
roce.
Připomeneme si prostřednictvím
fotek setkání na bohoslužbách i
s dětmi u jesliček.
Kéž vás vtělené Boží
slovo provází na všech krocích
v tomto novém roce, kéž ho
dokážete rozpoznat ve vašich
bližních, zvláště v potřebných.
Kéž tento rok prožijete v radosti z Boží blízkosti.

P. Pavel

foto z Tříkrálové sbírky v Pohorské Vsi

IMPULSY Z VÁNOC A LEDNOVÉ VÝZVY

Vánoce byly asi u většiny z nás milým obdobím, kdy jsme se setkávali s druhými a
prožívali vánoční citovou atmosféru. Jak přenést něco pěkného z Vánoc, do současné
reality? Tím, že zavzpomínáme a pokusíme se uvědomit si, jak podobný zážitek
znovu prožít.
Zkusme si také projít myšlenky z vánočních kázání a zamyslet se nad nimi.
Při předávání betlémského světla v Kaplici a také při půlnočních jsem vyprávěl
legendu o vánoční hvězdě. O tom jak chudá mexická dívka jménem Inés, chtěla dle
tamních zvyklostí přinést o Štědrém dnu k Ježíšovým jesličkám tu nejkrásnější
květinu. Protože si nemohla dovolit takovou květinu koupit, hledala ji v okolí místa,
kde žila. Tam si všimla rostliny s hvězdicovitě uspořádanými zelenými lístky. Tu
utrhla a stydlivě, v době než přijdou ostatní, ji zanesla do kostela. Položila ji
k jesličkám a v modlitbě se Ježíšovi omlouvala, že nemá lepší. V tom k úžasu svému i
okolo stojících, zpozorovala, že lístky rostliny zčervenaly a vytvořily nádhernou
květinu.
Tento příběh připomíná, že opravdová láska proměňuje i maličkosti a nepatrné dárky
v něco velkého a krásného. Nemusíme tedy hledat nejdokonalejší dárky, ale spíše
upřímnější vztahy.
Budu se snažit prohlubovat své vztahy a i maličkostmi vyjadřovat svou lásku
V kázání na Boží hod jsem uvedl starozákonní souvislosti betlémských zvířátek osla a
vola. Pán skrze proroka Izaiáše připomíná lidu v 1. kapitole: „Vůl zná svého
hospodáře a osel jesle svého pána. Mne však Izrael nezná.“ Není to tak i s námi?
Známe svého Pána, jsme mu vděční za vše co nám dává? Lneme k němu? Možná nás
opravdu domácí zvířátka zahanbují svou věrností, kterou my k Pánu nemáme!
Dám Pánu i druhým najevo svou vděčnost a dokážu jim, že na ně myslím
Druhá část promluvy se týkala zrození nové lásky. Přečetl jsem příběh Eduarda
Martina z knihy Ježíšek pro mě o manželech, kteří se připravovali na rozvod. Přesto
ještě – kvůli dětem – slavili Vánoce. A tak stavěli i betlém. Ve chvíli, kdy žena
uchopila Jezulátko, aby ho vložila do jesliček, nastala „andělská vteřina“: „Hele, dnes
se narodí Ježíšek. Co kdybychom se narodili znovu i my dva?“ řekla. A tento
okamžik zachránil jejich vztah.
Vánoce slavíme právě proto, aby naše vztahy nově začaly. Možná už také
žijeme jen vedle někoho, ale ne spolu, možná některé naše vztahy ochladly, přerušily
se. Možná

to platí i o našem vztahu k Bohu. Tak nyní je ta andělská vteřina, kdy se to může
změnit. Využijeme ji?
Které mé vztahy by potřebovaly nový začátek?
Na Štěpána jsem použil příběhu o mladíkovi, který byl vůdcem New Yorkského
gangu. Když se poprvé setkal s odvážným kazatelem Davidem Wilkersonem, měl pro
něj jen výsměšné poznámky a pohrdání. Ale když při dalším setkání uslyšel kázání o
Ježíšově životě a smrti na kříži a především, když mu David osobně řekl působivou
větu: „Nicky, nezapomeň, Ježíš tě miluje; Nicky, Ježíš tě miluje“ pocítil v srdci tak
silnou lásku, která zcela změnila jeho život a osvobodila ho z moci zla.
Také Štěpán musel prožít podobný zážitek lásky Ježíšovy, který ho osvobodil od
strachu ze smrti. Také Štěpán musel mít podobnou odvahu jako kazatel David
Wilkerson, když bez ohledu na nepřátele zvěstoval Ježíšovo evangelium. Ke stejnému
zážitku nás mohou dovést Vánoce, a také ke stejné odvaze zvěstovat Ježíše.
Zasáhne Štěpánova zkušenost „otevřeného nebe“ a odvahy nasadit život i mne?
V tomto měsíci se snažíme modlit za jednotu křesťanů a konáme společné bohoslužby
se členy jiných církví. Učíme se tak přijímat odlišnosti těch druhých a vzájemně se
obohacovat. Je úkolem každého z nás podílet se na budování jednoty křesťanů –
účastí na společných akcích, modlitbou apod. Vzájemně bychom se měli zvát na
návštěvy.
Udělám něco pro jednotu křesťanů ve farnosti, v církvi
Blíží se naše společná akce – Křesťanský ples. Je to příležitost ke sblížení i
k svědectví vypovídajícím něco o životě křesťanů. Bylo by dobře, kdyby se na této
akci podílelo více lidí – sháněním tomboly a sponzorů, přípravou (vyzdobením) sálu,
nápady do programu, … apod.
Zamyslím se nad tím, jak se zapojit do přípravy plesu
Přeji Vám aby světlo vánoční
hvězdy, světlo víry a Boží lásky
osvěcovalo realitu vašich všedních
dní. Aby vás vedlo po celý rok blíž a
blíž ke Kristu i jeho matce. Aby vás
vedlo také do blízkosti křesťanů. Ať
vám pomůže překonat všechny
nástrahy zla a ukáže vám jak se
zachovat v náročných situacích. Ať
vás toto světlo naplní svým jasem a
zažene všechny temnoty. Ať toto
světlo umíte také předávat svému
okolí a prozařovat ho jasem své tváře.

P. Pavel

Svátkem Křtu Páně, 8.ledna,
skončila Vánoční doba. Krásný text
z proroka Izaijáše mě provázel celou
neděli a provází dosud: „Já, Hospodin,
jsem tě povolal s láskou a uchopil tě za
ruku, budu tě opatrovat…“ Iz 42,6
Vánoce jsou pro mne ty nejkrásnější
svátky v roce. Ráda bych se s Vámi
podělila o prožité krásné zážitky –
„andělské vteřiny“o Vánocích.
Týden před Vánoci jsem se rozhodla
poslat malý dárek své přítelkyni. Dosud jsme si k Vánocům žádný dárek nedávaly. Jak krásné
však bylo mé překvapení, když týž den, co jsem dárek odeslala, jsem večer dostala od mé
přítelkyně milý dárek. Já myslela na ni, jak jí udělat radost, a ona na myslela na mě…
Na Štědrý den jsme přivezli rodiče k nám domů. Připravovali jsme večeři a najednou jsme
uslyšeli zvonit zvoneček. Otevřela jsem dveře a k našemu radostnému překvapení tím
zvonečkem zvonil strýc s tetou, kteří po delší době k nám přijeli ze Švýcarska. Byl to pro nás
všechny veliký dárek! Po chvilce radostného přivítání jsme usedli ke štědrovečernímu stolu.
Společná modlitba a poděkování Pánu Bohu, že jsme se všichni společně sešli právě o
Vánocích, nás naplnila a ještě více spojila láskou…
Na Boží hod vánoční jsme jeli na mši sv. do Kaplice. P. Pavel Šimák ve svém kázání
vyprávěl krásný příběh o manželích, kteří se usmířili právě o Vánocích. Na Štědrý den, když
stavěli u stromečku Jesličky, prožili právě zde své „andělské vteřiny“. P. Pavel Šimák zakončil
své kázání slovy: „Vánoce jsou svátky zrození Krista. I v nás se může něco nového, krásného
narodit. Nepropásněme onu „andělskou vteřinu“, onu příležitost…“
Po mši sv., protože byla zima, jsem došla do auta pro termosku s čajem. Vládík, kterého často
vídám v kostele a s P. Pavlem, mě požádal o čaj. Napil se a uzávěr od termosky mi vracel se
slovy: „Děkuji vám, paní, moc jste mi pomohla.“
Často
se jako lékař snažím pomoci – a více, než jen dát trochu napít, přesto tak krásného a
upřímného poděkování se mi již dlouho nedostalo.
Při pohledu do jeho očí se mi vybavila slova z Písma, která jsem před chvílí slyšela číst
v kostele: „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků, v tomto
posledním čase k nám promluvil ve svém Synu..“ Žid 1,1-2
Cestou domů mě provázela slova z Matoušova evangelia:
Král odpoví a řekne jim: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých
nepatrných bratří, mně jste učinili.“ Mt 25,40
O svátku sv. Štěpána jsme se ještě jednou všichni sešli u společného svátečního oběda.
Má neteř Jana nám oznámila radostnou zprávu, že s manželem Janem čekají děťátko…
Uvědomila jsem si tu obrovskou hodnotu rodiny, pokud v ní vládnou láskyplné vztahy. Jak
veliká láska a síla z ní vychází, jak moc je důležitá pro život nás všech.
A mé přání Vám všem do nového roku je shodné se slovy převora benediktinského kláštera
v Praze Prokopa Siostrzonka – nenechme si vzít rodinu! Ani rodinu nejbližších, ani tu naši,
křesťanskou - pak by zbyl už jen chlév, vůl a osel.
Milena Voldřichová

Jsem hloubka
již marně zkoušíte zakalit

Jsem země
co setbu bezpečně rozpozná —
proč stále chcete mě obelstít?
Jsem nebe
a vy mě toužíte pošlapat?!
Jsem slunce —
nemám proč bát se tmy
Jsem z ticha sdílného
co těžko můžete překřičet —
všechen hlas zla na to nestačí
Jsem živé slovo
jež nelze vymazat
nikomu z paměti
Jsem pravda
nemohu přivyknout lži...
Jsem pramen
a mám své žíznivé

Jsem láska —
jak byste mohli mě přemoci!
Markéta Procházková, ze sbírky Vítání světla

PETR PIŤHA

Sv. Jan Nepomuk Neumann

IX. část

XVIII
V dějinách Spojených států nenacházíme pro tuto dobu
žádnou zmínku o politickém vlivu katolické církve. Je tomu tak jistě i proto, že byla
početně nevelká a žila vlastně v diaspoře. Nicméně nebyla tak nepočetná, abychom ji
nemohli srovnat s mormony, kteří mocně ovlivňovali dění. Z malých detailů vysvítá,
že katolíci hleděli pozitivně a konstruktivně vstoupit do díla budování nového státu. V
případě Neumannově jeví se to jeho zájmem o školství, které budoval k
všeobecnému rozkvětu země, nikoli k nějakému sektářsky uzavřenému náboženskému cíli. Jinak, zdá se, zabýval se morálním aspektem veřejného dění. V obou vlnách
finančního neklidu varoval před zlem ziskuchtivosti, nemravnými machinacemi a také
před přepjatou vírou v samozřejmý přímočarý pokrok ve smyslu blahobytu. K otázce
černochů, zdá se, byl jeho postoj vskutku katolický, tj. obrácený bez předsudků ke
všem, kdo potřebovali pomoc. Žil ovšem na severu, kde černoši žili sice v plné
občanskoprávní svobodě, ale sociálně v podmínkách nejednou horších než na
patriarchálním jihu. Zajímala ho zřejmě více jejich hmotná i duchovní situace tam, kde
právě byl. Jeho zvláštní péči o černé sestry a jejich charitativní ústav už jsme
připomenuli.
Spojené státy však v době Neumannově procházejí také důležitým údobím budování
své kulturní tradice, sebevědomí a národního myšlení. Naznačili jsme již, že vše bylo
ještě v počátečním kvasu. Nicméně, když Neumann působil ve Filadelfii, existovala
právě nedaleko odtud v Nové Anglii jasně se rýsující páteř americké vzdělanosti a
tradice. Bohatým životem pulsuje Harward a Boston, vznikají umělecké a
vzdělanecké skupiny jako Brook Farm, Concord, Transcendental Club.
Neumannovými současníky jsou William Alex Alcott, lékař a pedagog, spisovatelé
Margaret Fullerová, Henry W. Longfellow, Walt Whitman, Nathanael Hawthorne a
ovšem Ralf Emmerson a — nezapomeňme — také Abraham Lincoln. Neumannovo
jméno nenalezneme zaznamenáno vedle těchto jmen. Nelze ho ani porovnat s
romantickými mysliteli, ani připočíst k teoretikům demokracie a státu. Jeho přínos pro
aktuální povznesení Spojených států měřeno praktickým kritériem tohoto světa byla
školsky organizátorská činnost. Ta byla jistě oceněna, protože Neumann přinesl do
USA zájem o základní školství. Není přitom náhodou, že význam základní školy
ukazuje a pomáhá stavět člověk přicházející z Rakouska, kde právě základní a
střední školství dosáhlo skvělých kvalit, a navíc z Čech, v jejichž školské tradici stojí
J. A. Komenský, který byl kdysi zván, aby v Americe působil, ale odmítl z obavy před
cestou. Dodnes jsou ve Filadelfii gymnázia, jejichž žáci při sportovních mezi
školských soutěžích startují v dresu s nápisem „Bishop Neumann". Ale pravý vklad
Neumannův do stavby Spojených států leží jinde

Biskup Neumann je prvým Američanem, který byl církví postaven na oltář.
V tradici Evropy, z níž americká společnost vzešla, znamenal národní světec uznání
kulturní svébytnosti. l když v moderní době se tohoto kritéria kulturnosti neužívá,
přece zůstane pravdou, že v Janu Nepomuku Neumannovi dorostla Amerika k
duchovnímu vrcholu svatého života. Má přitom naléhavě symbolickou sílu, že prvý
americký světec žil a je pochován ve Filadelfii, v městě, kde r. 1776 byla podepsána
listina deklarující samostatnost Spojených států a rozhodnuto vést válku s Anglií,
dokud by nebyli Američané uznáni odděleným a nezávislým národem, i to, že sem
přišel ze srdce Evropy. K náhodám, které tak často poukazují ke skrytým duchovním
vlivům dějin, je třeba připočíst i to, že v témže městě byla také vyhlášena novodobá
samostatnost Neumannovy rodné vlasti.

ZÁVĚR
Jako při každém setkání se světcem, je třeba se ptát, co říká jeho světlý zjev nám,
kteří teď čelíme náporům pokušení a vedeme zápas o své spasení.
Nemyslím, že to hlavní najdeme mezi osobními vlastnostmi Jana Nepomuka, i když
jsou to ctnosti hodné následování: pracovitost, střídmost, věcnost, vytrvalost v modlitbě, kázeň, humor.
Veliké Boží poselství, kterým každý světec je,
spočívá v tom, že nás
Neumannovým příkladem
volá k odvaze vykročit vstříc
novému modernímu světu a
nabídnout mu vše z hodnot,
kterým říkáme poklad víry.
Volá nás k tomu, abychom
překročili úzký a často
staromódní svět svého
dětství, nebáli se o svou
víru a vstoupili do velkého
světového dění. Jen tak
můžeme dostát tomu, že
jsme světlo světa a sůl;
země. Neumann je
důkazem toho, že víra má v
moderním světě své místo.
Že se však musí s tímto
světem otevřeně setkat a
adekvátním způsobem
podávat vždy platné
duchovní a mravní hodnoty
a prokazovat službu lásky
celému lidskému
společenství.

Neumannův hrob ve Filadelfiii

Když uprostřed všednodenního
života meditujeme o tajemství Vánoc a
když přijímáme vánoční zvěst, získáváme s
ní další povzbudivé Boží poselství: Důvěřuj
Božímu dítěti ve svém nitru, byť by působilo tak nepatrně a nedůležitě. Důvěřuj
svému vnitřnímu hlasu, který ti říká, že j-si jedinečný a vzácný Nemusíš se spokojovat
jen s tím, že se budeš snažit udržet si to, čehos dosáhl, že se budeš snažit
přizpůsobovat. V tobě se hlásí o život stále znovu něco nového. Sny a tužby, tichounké
impulzy objevující se v tichu tvého srdce ti ukazují cestu, aby ses stal novým
člověkem. Nestaneš se jím však, pokud se budeš snažit všechno kontrolovat skrze své
ego. Staneš se jím jedině tehdy, když ve svém nitru vytvoříš prostor pro Boží dítě,
když budeš neustále všemu novému, s čím k tobě přichází Bůh, vytvářet v sobě
ochranný prostor. Také v tobě se narodí Mesiáš a ten tě osvobodí, povýší, abys měl
účast na jeho království. Budeš tím, co jsi, celým svým já, staneš se jedinečným a
vzácným obrazem pravdy, kterou skrze tebe vyjadřuje Bůh.
Nové, nedotčené, neposkvrněné nás nepřestane fascinovat. Má pro nás svůj
zvláštní půvab. Začínat znovu znamená, že v našem nitru se už to nové objevilo.
Duch svatý v nás přebývá a neustále se v nás obnovuje a nově na nás působí. Když se
v klidu zaposlouchám do svého nitra, cítím, že se ve mně objevují nové možnosti.
Vynořují se nové nápady, touha odvážit se něčeho nového, naučit se nové způsoby
jednání. Nemusím dělat všechno nově, spíš bych měl tomu novému, co je ve mně,
důvěřovat. Je třeba být pozorný, aby to nové, co ve mně neustále nechává působit
Bůh, také mohlo růst a utvářet se. Začínat rovněž znamená pustit se do něčeho,
ujmout se něčeho - očekáváme tedy nějaký čin, nějakou činnost. Práci. Námahu.
Vánoce nám také mimo jiné napovídají: Chceš-li se pokusit o nový začátek, musíš
vzít svůj život pevně do rukou. Musíš se ujmout odpovědnosti za vlastní život, místo
aby sis stěžoval a naříkal, že všechno v tvém životě je už dávno předurčeno osudem,
výchovou a schopnostmi. Můžeš kdykoli začít znovu. Musíš jen přijímat svůj život
takový, jaký je, chopit se ho a utvářet. Každý začátek je těžký, říká jedno staré
přísloví. Tvůj život jako by se podobal půdě plné kamení a bodláčí, na které neroste
nic jiného než plevel a býlí, kde vládne chaos a nelad. Chceš-li ji zúrodnit, musíš si
nejdřív vyměřit pole. Brzy po Vánocích začíná nový rok. Tajemství Vánoc může i
tvůj život ozářit novým světlem. Nemůžeš veškerou neúrodnou zemi svého života
obdělat za jeden jediný rok. Můžeš si však vybrat jeden úsek svého života, který
hodláš kultivovat. Například vztahy k druhým lidem, nebo svou práci, nebo svůj
životní styl. Pak se pusť do práce, vytrhej všechen plevel, všechno, co je přerostlé,
aby tvá půda mohla zase plodit, nést ovoce, aby na ní mohlo vyrůstat něco nového.
Bůh do tvé půdy zaseje nová semena. Tvou povinností je tu půdu zúrodňovat, aby
nové sémě v tobě vzešlo a něco nového, nečekaného, netušeného a nádherného v tobě
vykvetlo. Anselm Grün (z knihy Vánoční rozjímání)

Advent stojí na začátku nového církevního roku. Je to doba očekávání i krizí. Nový začátek
je totiž také koncem toho starého. V adventu paradoxně přibývá nejprve tmy, aby to pak bylo
naopak. Tmu si však prosvětlujeme světýlky - předvojem velkého světla. Na adventním
věnci jsou čtyři – ať už označují čtyři neděle, nebo čtyři světové strany. Je to znamení naděje,
znamení vítězství světla nad temnotou. Proto
si ho rozžíháme i v našich domovech. Mnozí
si přinesli ten svůj k posvěcení na první neděli
adventní do kostela.

Advent připomíná potřebnost rekonstrukce našich životů i spojnic v našich vztazích. Tak je
symbolické, že jsme v této době začali rekonstrukci kostela v Malontech a cílem podepřít
a zpevnit klenbu. Bohoslužby jsme přesunuli do chrámové kaple sv. Barbory. S vyklízením
a stěhováním pomáhali jak obětaví farníci, tak i lidé ubytovaní na faře. Všem patří dík.

Již v předvánočním čase jsme se mohli potěšit s dětmi. V Rožmitále se v kostele konalo
vystoupení dětí ze základní školy a školky. Před vystoupením a po něm zahrál nejprve na
píšťalové varhany několik skladeb varhaník z Chvalšin. Dětský zpěv jsem doprovázel já
na elektrofonické varhany. Kromě koled děti zpívaly také předvánoční hit Václava Neckáře
„Půlnoční“- a s velkým úspěchem. Kostel byl plný. Díky paní ředitelce za zorganizování.

S dětmi jsme se setkávali také na mikulášských nadílkách. Na závěr dětské mše svaté 4.12.
v Kaplici přišel opět Mikuláš s andělem (kostelník Jan Dekret a Kristýna Perausová) a začala nadílka balíčků v nichž byly perníčky napečené a ozdobené paní Peroutovou a
Mazancovou. Dětí přišlo asi dvacet pět.

Kristýna Perausová, která je od 1.1. novou pastorační asistentkou – na ¼ úvazku, dala
dohromady dětský sbor, který hezky doprovází dětské bohoslužby.
Zpěv či říkanku předvedly také ostatní děti, než dostaly od Mikuláše nadílku.

Také v Malontech naděloval Mikuláš – na nedělní bohoslužbě 11.12. Mše sv. tu nyní máme
kvůli rekonstrukčním pracím v kapli svaté Barbory. S nadílkou přišel v mikulášském obleku
Pepa Bím. I zde děti musely nejprve něco zazpívat, nebo říci říkanku. Obohatily, příp. rozesmály tak všechny přítomné. Tento zvyk – vzájemné obdarovávání – byl dříve spojen v zimě
především se svátkem sv. Mikuláše. Až později byl přesunut na svátek Kristova narození.

Obdarováni byli i ministranti a také varhaník – Kája Oto.
Vzájemné dělání si radosti je jistě něčím, co by nám mělo vydržet i v dalších měsících roku.

V sobotu 17. prosince se na Malontské návsi konalo předávání Betlémského světla. Sešlo se
dost lidí a vánoční atmosféru udělal i poletující sníh. Pan starosta Malý pozdravil shromážděné
a popřál krásné Vánoce. Já jsem přečetl vánoční povídku s hvězdičce, která spadla na zem.
Někteří ji chtěli zpeněžit – a to pak hvězdička pohasínala. Nakonec našla hvězdička své místo
nad betlémem u kostela, kde svítila všem. Kéž bychom se i my rozzářili z blízkosti Ježíše. pš

Předávání Betlémského světla – tedy
plamínku, který byl zapálen v Betlémě a pak
předáván po lidském řetězci až k nám – bylo
v Kaplici doprovázeno vystoupením skupiny
Exfanta, která zazpívala latinské a španělské
koledy.
Já jsem vyprávěl legendu o vánoční hvězdě:
O tom jak chudé mexické děvče si přálo dát
Ježíškovi k jesličkám tu nejkrásnější květinu.
Protože však na ni neměla peníze, hledala
v přírodě a uviděla pár zajímavých zelených
lístků, hvězdicovitě sestavených. Utrhla je
a s ostychem položila v kostele u jesliček.
Při modlitbě však ona, i celý kostel v údivu
zpozorovali, že lístky zčervenaly a vytvořily
krásnou květinu.
Hle, jak upřímná láska a víra proměňují skutečnosti kolem nás. Jako důkaz
své lásky nemusíme dávat velké dary,
stačí i maličkosti, upřímný vztah je
promění ve velké věci.
Kaplické jesličky (na obr. vpravo)
získaly díky fantazii kostelníka Jana
noční oblohu i s hvězdičkami.

Na fotce vlevo vidíme výrobky dětí
z dětského farního výtvarného
kroužku vedeného Marií Peroutovou.
Jsou umístěny ve farním sále
a dělají radost všem, kdo do něj
vkročí.
Obrázky malované těmito dětmi
zdobí také vnitřek našeho kostela.
Betlémské světlo tedy i takto
září. Díky!
pš

Na Štědrý den se v Kaplici konalo již tradiční vystoupení dětí s biblickou vánoční scénkou.
Tentokrát v ní účinkovalo i živé Jezulátko. Hra se jmenovala Sen svatého Josefa a vypráví
o tom jak se Josefovi zdá, že k Ježíškovi přišli andělé se vzácnými dary, ale On je všechny
odmítá: „Nechci palác. Já se v chlévě z lásky k chudým narodil, abych jednou též na dřevě

život za ně položil.“ Hru sehrály děti z hodin náboženství pod vedením katechetky Štěpánky
Talířové. O hudební doprovod se postarala její rodina. Po scénce ještě zazpívaly děti a mládež
ze skupiny Kristýny Perausové rytmické vánoční písně. Vše bylo moc hezké a také lidí přišlo
dost. Všichni jsme se velmi příjemně vánočně naladili a tak moc děkujeme dětem i dospělým
za hezký zážitek.

U štědrovečerního stolu se na faře sešlo jedenáct lidí – nejen ubytovaných na farách. Po
večeři a zpěvu koled se i zde předávaly a rozbalovaly dárky.

I na faře máme ozdobený a rozsvícený vánoční stromeček. Scházeli jsme se u něho i v dalších
dnech ke společnému jídlu. Díky štědrosti farníků jsme měli hojnost jídla i cukroví, o
které jsme se dělili i s ubytovanými na jiných farách a také s dětmi, a to nejen při dětských
besídkách v okolních farnostech. Všem, kdo nás obdarovali, moc děkujeme:Pán vám odplať.

Další fotografie zobrazují malontské jesličky a také dětskou besídku u nich. Děti pod vedením
katechetky Růženy Otové, zazpívaly – i s doprovodem píšťaly – koledy. Pak následoval
vánoční příběh – tentokrát o chlapci, který se moc těšil na půlnoční mši sv., ale pak kvůli
pomoci jedné staré ženě, která zapadla do závěje, ji nestihl. Přesto právě toto byl ten
nejkrásnější dárek Ježíšovi, jenž rozezněl chrámové zvony, které v onom chrámě zvonit ještě
nikdo neslyšel.

Jesličky byly postaveny v presbytáři, neboť přes svátky se v kostele nepracovalo. Umístili
jsme zde také židle, pro případný větší počet lidí o půlnoční. Byly využity, ale jen při besídce

I v Pohoří se konala vánoční bohoslužba- a to
v pondělí 26.12. z iniciativy místního krajanského spolku. Já jsem tam ovšem být nemohl –
ve stejný čas probíhá dětská besídka u jesliček
v Rožmitále. A tak zde sloužil P. Jaroslav Šimek
z kláštera Želiv, překládal Leo Schwarz

a hudebního doprovodu se účastnil i P.
Vavřinec Skýpala. Jak je vidět z fotografií,
kostel byl plný. Svátek sv. Štěpána, který

byl mučedníkem, se slaví v mešním rouchu
červené barvy – barvy krve. Tak je připomenuta i prolitá krev, zatěžující česko-německé
vztahy. My ovšem chceme myslet především
na zrození nového v nás i v našich vztazích.

Setkání se účastnilo
vícero Čechů – z Pohorské Vsi i z Kaplice
- Dechová kapela LŠU
Jihočeští koledníci ad.
Jistě to významně pomáhá k lepším vztahům.
Díky!
pš

První besídka u jesliček s dětmi se konala v Rožmitále. Přišly spíše děti, co zde byly na návštěvě. Hovořil jsem s nimi o jesličkách, o tom proč se Ježíš narodil v chlévě apod. Na závěr jsem
přečetl vánoční příběh, který odhalil totožnost dítěte Ježíška s Ježíšem na kříži.

V podobném duchu se nesly i další besídky – ve čtvrtek 29.12. v Omleničce. Bylo nás tu
sice jen pár, ale i toto setkání bylo pěkné. Od dětí se někdy dozvíme nejrůznější moudra,
a to velmi legrační. Jedna holčička si také vyzkoušela (viz obr. dole) hraní na varhany.

Záměrem všech našich setkání u jesliček bylo uvědomit si, že i my přicházíme k Ježíšovi.
Neneseme mu většinou žádné dary, ale spíše samy sebe, což je dar největší. Ježíšovi zpíváme
a hrajeme, a děláme tím radost i jeden druhému. Ony jesličky jsou totiž v naší duši. Tam se
rodí Ježíš. Děláme-li si radost navzájem, děláme ji i Ježíšovi. Obrázek vpravo je z Dolního
Dvořiště. Tam se dětí sešlo hodně – i díky rodině Škutových z Trojan.

Dalším místem, kde se děti setkávají u jesliček je Rychnov nad Malší. Součástí setkání je také
občerstvení – čaj a vánoční cukroví. Od dětí se zde také můžeme dozvědět z čeho o vánocích
měly největší radost a jaké dárky dostaly. Fotografie vpravo je ze sakristie.

Zvláště kluci se pak touží podívat v kostele do míst, kam se běžně nedostanou. Lákavým
místem je především kůr a varhany. A tak si také mohou vyzkoušet, jakže se to vlastně
na varhany hraje.

Poslední den v občanském roce – na Silvestra se v Malontech a Kaplici konají děkovné
bohoslužby za uplynulý rok s prosbami o Boží pomoc do nového roku a se svátostným
požehnáním. V Kaplici se po bohoslužbě koná ještě přípitek na šťastný nový rok.
Na faře pak máme silvestrovské posezení. Letos zde byli na návštěvě Kašparovi - Petr
(jenž o minulých velikonocích vydával svědectví o Božím uzdravení) se synem Kubou
a děti Škutovi. Prožili jsme hezký večer naplněný různými zábavnými hrami.
pš

Oznámení
PODĚKOVÁNÍ Moc děkuji za Vaše dárky pro mne, i všem těm, kteří na ně
přispěli. Koupil jsem si manšestrové kalhoty, společenský oblek, košili, kravatu a
pásek. Ještě jednou děkuji.
DĚKUJI TAKÉ VŠEM SPOLUPRACOVNÍKŮM, kteří se podíleli na
zabezpečení oslav Vánoc – těm, kdo zdobili kostel, stavěli betlém, těm kdo přispěli ke
zkrášlení liturgie svým zpěvem a hudbou. Ať vám Pán odplatí.
NOVÁ PASTORAČNÍ ASISTENTKA Od ledna nastoupila na místo pastorační
asistentky v našich farnostech Kristýna Perausová. Jedná se o ¼ úvazku – tedy o 10h
týdně, v nichž se bude věnovat převážně dětem.
Moc děkuji dosavadní pastorační asistentce Růženě Otové za její obětavou práci na
faře i v terénu a přeji a vyprošuji také hodně zdraví a sil pro její pokračující práci
katechetky a kostelnice v Malontech.
Pán ať ti odplatí!

Kvíz
Tajenka křížovky z minulého čísla: (citát Dona Bosca: Bez lásky není důvěry a bez
důvěry není výchova.)

Dnešní úkol.: Zlatý věk přijde v okamžiku, kdy lidé zapomenou na …
(Dokoncení citátu G. K. Chestertona najdete v tajence.)

1. Město, kde vyrůstal Pán Ježíš.
2. Matka Jana Křtitele.
3. Prorok, který pomazal Davida na krále.
4. Bratr apoštola Ondřeje.
5. Nástupce Mojžíše.
Převzato z farního časopisu farnosti sv. Terezičky v Praze Kobylístku

Humor
☺ Když k nám v roce 863 z Řecka přišli Cyril a Metoděj, tak to jsme ještě netušili,
že si po víc než 1 100 letech Řecko vyúčtuje cesťáky a diety.

☺ Zatknou muže, který velmi zbil Žida. Na policii se ho ptají: prosím vás, proč
jste ho tak zbil? No, Židé ukřižovali Ježíše Krista,
vyšetřovatel říká: ale to bylo před 2.000 lety,
obviněný říká: no jo, ale já jsem se to dozvěděl teprve včera.

☺ Jedno takové roztomilé přeřeknutí ze života:
Celebrant: "Ježíš vzal chléb, lámal, dával svým učedníkům a řekl: "Vezměte a jezte z
toho všichni: toto je moje tělo, které se za vás vydává."
Po večeři vzal také kalich, lámal… ehm….vzal druhý, dal svým učedníkům..."
Tomu říkám duchapřítomnost.

☺ Manželský pár se rozhodne na chvíli uniknout tuhé zimě a strávit týden
na jihu u moře. Z pracovních důvodů se stane, že manželka může odletět
až o den později. Manžel letí napřed podle plánu.
Jakmile se muž ubytuje v hotelu, pošle své ženě e-mail. Při zadávání emailové adresy omylem vynechá jedno písmenko a zpráva dorazí na
počítač úplně jiné dámy. Shodou okolností je to vdova, které právě zemřel
manžel. Když si čte elektronickou poštu, omdlí...
Po chvíli vejde do její pracovny syn a najde svou matku v bezvědomí. Zrak
mu padne na monitor počítače, kde čte:
Komu: Mé opuštěné manželce
Od: Tvého muže, který odcestoval dříve
Zpráva: Dorazil jsem, má nejdražší, v pořádku. Docela už jsem se
zabydlel. Vidím, že je vše připravené na Tvůj zítřejší příchod. Přeji Ti
šťastnou cestu a čekám. Tvůj manžel.
P.S. Tady dole je pekelné vedro!

☺ Tři sousedi diskutovali o správné pozici a postoji při modlitbě. Jeden řekl:
"Měl bys klečet na kolenou se skloněnou hlavou, v bázni před Všemohoucím."
Druhý muž promluvil a řekl: "Pamatujte na to, že jste byli stvoření podle Božího
obrazu. Pozice, ve které se máme modlit, je stát s pohledem upřeným do nebe do
Boží tváře a mluvit s ním jako dítě se svým otcem."
Třetí muž promluvil a řekl "Já teda o těch pozicích moc nevím, ale tu
nejkvalitnější modlitbu jsem se modlil hlavou dolů ve studni."

Z farní matriky:
Kaplice:
Pohřby:
10.12. Marie Mihalíková
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí,
ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.
Thomas Alva Edison

Naděje nutí trosečníka k mocným tempům,
třebaže dosud nevidí břeh.
Ovidius

Nejmocnější je tem, kdo přemůže sám sebe.
Lao – C´

Jenom bude-li mít blízko k druhým lidem,
přiblíží se člověk sám k sobě.
Becher

Ten druhý je nezbytným prostředníkem
mezi mnou a mnou samým
Sartre

Až jednou poznáš co je vnitřní život, vypořádáš se i s nejtěžším vnějším životem.
K. Pfleger

Dnes bychom měli trochu více meditovat a trochu méně diskutovat.
J. Eger

i prodejna v Kaplici informuje
Joseph Ratzinger - Benedikt XVI.: JEŽÍŠ NAZARETSKÝ II.
Tato kniha sleduje celek biblického poselství i historické okolnosti Ježíšova působení.
Ukazuje, proč Ježíš zemřel. Přibližuje se k tajemství zmrtvýchvstání a rozkrývá základ
křesťanské naděje.
Tomáš Halík: ÚVAHY NA PRAHU TISÍCILETÍ
Původně rozhlasové fejetony, jimiž autor oslovoval v letech 2000-2002 své posluchače v
ranním vysílání stanice BBC. Meditativní úvahy k významným církevním svátkům, poznámky
k historickým událostem a úvahy k dalším mezníkům duchovního a občanského života jsou v
tomto svazku uspořádány podle ročního koloběhu.
Benedikt XVI.: APOŠTOL JEŽÍŠE KRISTA
V souboru svých promluv se papež Benedikt XVI. vydává po stopách sv. Pavla. Tento apoštol
před námi stojí jako příklad úplné oddanosti Bohu i jeho církvi a jako vzor velké otevřenosti
člověku a různým kulturám.
Teresio Bosco - Carlo Nanni: DEJ MI DUŠE
Kniha je koncipována jako úvod do života a myšlenek Dona Bosca. Shrnuje základní rysy
spirituality zakladatele salesiánů a zároveň slouží jako stručný úvod do jeho biografie.
K prodeji:
Tomasz Dostatni, Jaroslav Šubrt: Dominik Duka: TRADICE, KTERÁ JE VÝZVOU
V knižním rozhovoru s Dominikem Dukou reflektují autoři témata, která jsou současnému
pražskému arcibiskupovi drahá: smysl tradice, zvláště katolické v kontextu moderních
českých a evropských dějin, kořeny víry a věrnosti církvi, dějiny dominikánského řádu a jeho
přínos do mozaiky církevní minulosti i současnosti. Široký záběr rozhovoru dává nahlédnout
do myšlenkového světa současné hlavy české katolické církve.
Kč 269,Pro děti:
Jiří Reinsberg: MISÁLEK PRO NEJMENŠÍ
Text známého kněze a autora pomůže rodičům v jejich úsilí pozvolna uvádět malé děti do
tajemství mše svaté. Předškolní děti upoutají především obrázky a začínající čtenáři si v
misálku budou sami číst.
Kč 95,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
EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY se v lednu uskuteční takto:
Neděle 8.1. od 9.30 ve sborovém domě Archa CČE Kaplice (evangel. bohoslužba)
Neděle 15.1. od 9h v kostele Sv. Petra a Pavla v Kaplici (řeckokatol. liturgie)
Neděle 22.1. 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 11. 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.

Kaplice
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ bude probíhat v pátek večer v Kaplici od 19h,
nebo na společenstvích v okolních farnostech. Pokud jste tuto svátost ještě nepřijali,
přihlaste se u P. Pavla, nebo přijďte na přípravu.
KROUŽEK VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ pod vedením pí. Peroutové se
schází na faře 2x měsíčně ve středu od 14.30. Informace u paní Peroutové na tf.:
776 891 928
NA PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI se koná od 14h v kostele Sv. Floriána do
začátku mše sv. tichá adorace.
O SVÁTKU UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – 2.2. nebude mše svatá ráno,
ale až večer od 17.30h.

modlitba
Jsem zbabělec
Obratně se vyhýbám všem nebezpečím.
Směju se spolu s většinou.
Nadávám, když většina nadává.
Mlčím, když bych chtěl mluvit.
Ještě nikdy jsem neriskoval jediné slovo proti většině.
Mám strach. Má zbabělost je jako zákeřná nemoc
Jsem zbabělý člověk.
Slituj se nade mnou. '
Dej mi odvahu.
Nedokázal jsem vypnout televizi
a promarnil jsem před obrazovkou spoustu času.
Nedokázal jsem otočit knoflíkem. Byl to nesmysl. Vidět jsem moc věcí a nemám z
toho nic. Teď jsem prázdný. - Dej mi rozhodnost.
Dej mi odvahu zastat se vlastního přesvědčení
a dej, ať nic nemiluji více než tebe - pak se nebudu ničeho bát a nebudu mít žádné
bohy vedle tebe a nebudu hledat jiný pokoj než tvůj, - Dej mi odvahu.

LITURGICK› KALEND¡ÿ a INFORMACE
LEDEN 2012
NEDĚLE

15.1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ HL: SVÁTKŮ

žaltář 2.t.

Úterý

17.1.

Sv. Antonína, opata

památka

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů
Středa

18.1.

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

památka

Sobota

21.1.

Sv. Anežky Římské, mučednice

památka

NEDĚLE

22.1.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ HL. SVÁTKŮ

žaltář 3.t.

Úterý

24.1.

S. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

památka

Středa

25.1.

Obrácení sv. Pavla, apoštola

svátek

Čtvrtek

26.1.

Sv. Timtoje a Tita, biskupů

památka

Sobota

28.1.

Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

památka

NEDĚLE

29.1.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ HL. SVÁTKŮ

žaltář 4.t.

Úterý

31.1.

Sv. Jana Boska, kněze

památka

ÚNOR 2012
Čtvrtek

1.2.

Uvedení Páně do chrámu

svátek

NEDĚLE

5.2.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ HL. SVÁTKŮ

žaltář 1.t.

Pondělí

6.2.

Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

památka

Pátek

10.2.

Sv. Scholastiky, panny

památka

Sobota

11.2.

Panny Marie Lurdské

nezáv.pam.

NEDĚLE

12.2.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ HL. SVÁTKŮ

žaltář 2.t.

Modlitba
Pane, obnov mě,
neboť soudím jen rozumem, dej, ať naslouchám také svému srdci.
Pohoršuji se nad vnějšími věcmi, dej, ať v každém člověku vidím také
dobro. Dej, ať od druhých žádám málo, sám od sebe mnoho. Zbav mě
strachu z budoucnosti, neboť je v tvých rukou. Pomáhej mi, abych tě
nehledal jen hladkými slovy, ale srdcem a činy. Nechci se už honit a
štvát, ale mít čas pro tebe a pro lidi. Učiň, abych byl čestný, věcný,
otevřený, slušný a pravdomluvný - obnov mé.

PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM
KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde
Úterý
modlitba
18 h letní čas
17.30 zimní čas
kostel
Středa
setkání / biblická hodina
18 h letní čas
17.30 zimní čas
fara
Ekum. biblická hodina: 1. ST v měsíci-18h fara, / 1. ČT od 19h v ev. Arše teď ST 1.2. v 18h
Čtvrtek
mše svatá
8 h (v adventní době již v 7h )
kostel
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 nyní ne
16.30h odjezd na Svatý Kámen na mši sv. v 17h
Sobota
1. so v měsíci
NEDĚLE mše svatá

9.30

1.NE v měsíci - zaměřená na děti, s rytmickými
zpěvy. Mimo hl. svátky a hl. prázdniny!

MALONTY – kostel sv.Bartoloměje / fara
mše svatá 8 h
Setkání na faře: nyní u Otů
NEDĚLE
17h
Út 1x za 14 dní,nyní: 10. a 24.1.
/ boh.slova v kostele
OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
mše svatá 8 h
Setkání na faře: Čt 1-2x za měsíc, 18h
17h
NEDĚLE
/ boh.slova v kostele
nyní: 12. a 26.1.
l.čas z.čas
BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
mše svatá 18h
Setkání na faře: Čtvrtek
18h
17h
17h
NEDĚLE
v kostele
1x za měsíc, nyní ?.
let.č.
zim.č.
let. čas zim.čas
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
NEDĚLE
mše svatá - nyní:
Setkání ve společenství-1x měsíčně nyní:
11.15
18h
1x za 14 dní 15. a 29.1.
- v neděli - v sakristii kostela,
?
RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen
poutní kostel P. Marie Sněžné:
Setkání v17/18h
NEDĚLE mše svatá
11.15
Pondělí: 16.1. 1. SO v měsíci: mše v 17h nyní: 4.2.
1x za 14 dní nyní: 8. a 22.1.
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
SOBOTA
Setkání na faře: Sobota
18h
17h
19h-l.čas
mše svatá:
mimo 1. sobotu
18h-z.čas
let.čas zim.čas 1x za měsíc, nyní: 21.1.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
Setkání dětí (nepravidelně)
Bohoslužby:
Poslední
Čtvrtek
v 11h
v klubovně na Obecním úřadě:
- poutní mše sv. SO v září
14.30
CETVINY: kostel Narození P.Marie

POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ: P. Marie Dobré rady

Něm.-česká pouť: 2. SO v srpnu- 14h - Pondělí velikonoční: 15h mše sv. + ost. nepravidel
Česká pouť: NE 9.9. ve 14.30h
- září- 2.sobota a neděle: 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 15.1.2012

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc leden 2012
Úmysl všeobecný: Aby postižení přírodními katastrofami
dostávali duchovní a hmotnou podporu, kterou potřebují k
obnovení svých životů.
Úmysl misijní: Aby horlivost křesťanů pro mír přinášela
svědectví Kristovu jménu přede všemi lidmi dobré vůle.
Úmysl národní: Za všechny křesťany, aby s odvahou a opravdovostí naplňovali své
poslání radostným životem podle evangelia.
Úmysly farní: Požehnej, Pane, naší snaze o jednotu mezi křesťany – jak ve farnosti,
tak mezi našimi farnostmi a sbory, ať přinese bohaté plody
● Děkujeme Ti, Pane, za všechny ty, kdo se ve farnostech zapojují a slouží druhým, za kostelníky, akolyty, varhaníky ad. Děkujeme i za všechny dobrodince a prosíme za
posilu pro všechny, za zdraví, radost, lásku a požehnání
● Prosíme o požehnání pro náš křesťanský ples a o pomoc při jeho přípravě
● Požehnej, Pane, schůzky dětského sboru, který zpívá a hraje při dětských
bohoslužbách v Kaplici, požehnej všechny akce pro děti i celou činnost naší nové
pastorační asistentky Kristýny Perausové
● Pomoz nám, Pane, vytvářet společenství mezi námi, v nichž by se každý cítil být
přijat a k nimž by se mnozí chtěli připojit
● Děkujeme Ti, Pane, za vše dobré co jsme prožili v uplynulém roce a prosíme Tě o
požehnání a vedení v novém roce
● Pane, prosíme tě za všechny křesťany, kteří snášejí pronásledování kvůli své víře,
zvláště v Egyptě, Iráku, Severní Koreji, Číně, Nigérii a Sýrii. Posilni je.
● Prosíme tě, pomoz uzdravit Evropu z propukající ekonomické krize a chraň nás
před bídou a nezaměstnaností
● Pomoz zastavit války v Afgánistánu, Iráku, Sýrii či jiných zemích, ať je všude mír
● Pomoz ubytovaným na našich farách v jejich problémech a zbav je všeho zlého
● Požehnej, Pane, činnosti Charity Kaplice 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.

Římskokatolická farnost Kaplice
srdečně zve vás i vaše přátele na



6.KÿESçANSK› PLES
který se uskuteční v sobotu 11. února 2012 v Kaplici
v restauraci Slovanský dům na náměstí
od 20.00 hodin.
Cena vstupenky 12
120,0,- Kč

K tanci a poslechu bude hrát
Kaplická pětka s kapelníkem Lad. Kozlíkem.
Kozlíkem

Připraveno je předtančení, tombola, soutěže ...
Prodej vstupenek v Kaplici: ve farní knihovně v neděli
od 10.30 do 11h. a v pátek od 16 do 17.30h.,
v INFO centru, nebo přímo na místě před plesem.
Na venkově každou neděli po mši svaté v kostele.
kostele.
Rezervace vstupenek na
380 313 096, 603 378 715
Ples je nekuřácký, kuřácký salonek bude vyhrazen.

