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KVĚTEN 2012
Přátelé!
Dostáváte do rukou nové číslo Farního listu. Je zaměřeno na tematiku
rodiny. Najdete zde článek o výchově dospívajících, o problémech v partnerském
vztahu i příběh z pera Eduarda Martina. Náš list je totiž také trochu vzdělávací.
Časopisem prolíná také Svatodušní tématika a samozřejmě zde najdete i zprávy o
událostech jak proběhlých, tak plánovaných. Doufám, že vám tak tyto stránky
zprostředkují kontakt se životem farnosti a pomohou se také zapojit.
V neděli 13.5. jsem v kázání četl příběh o paní učitelce, která dostala
dárek, ze kterého zprvu nebyla
nadšená. Naštěstí si včas uvědomila,
že jí byl dán s láskou a tak ho
nemůže odmítnout. Dary se totiž
nemají měřit penězi, ale právě
láskou. Každý den dostáváme různé
dary – od našich nejbližších, od lidí
kolem nás, od přírody, od Boha.
Láska spočívá v maličkostech – i
v umění dárek dát a také přijmout.
Snažme se o to a vyprošujme si
neustále dar lásky od Boha.

P. Pavel

PASTORAČNÍ SLOVO P. PAVLA

Bratři a sestry,
měsíc květen je tradičně spjat s Pannou Marií a láskou, proto bychom se v tomto
měsíci měli zaměřit zvláště na tato témata.
Maria patří ke Kristu, doplňuje ho- tak jako celá církev, která je Jeho Tělem
(jak píše sv. Pavel Efesanům v 1. kapitole: církev „je jeho tělem, plností toho, jenž
přivádí k naplnění všechno, co jest.“ Církevní otcové ji nazývali novou Evou. Jestliže
totiž Kristus obnovuje Člověka – musí v sobě nést obnovené mužství i ženství. Maria
tak představuje jakoby ženskou stránku Mesiáše. Proto je důležitý nejen náš vztah
k Ježíši, ale také k Marii a v květen je zvláště vhodný pro obnovu tohoto vztahu.
Je ale třeba si uvědomit, že Maria nás nechce získat pro sebe, ale vede nás ke
Kristu, on je její hlavou, stejně jako hlavou církve a nás všech. Správná mariánská
úcta nás tedy přivádí k Ježíši, neboť jak říká apoštol Petr: „V nikom jiném není spásy;
není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni“ (Sk
4,12)
Maria nás učí jemné lásce, citu, tichosti, naslouchání, následování až pod
kříž. Vnímejme tedy její láskyplnou přítomnost i její spjatost s Kristem.
Budu se snažit obnovit svůj vztah k P. Marii. Mohu navštěvovat májové
pobožnosti, příp. si „májovou“ udělat doma. Mohu si půjčit knihu s úvahami o
Panně Marii, či s modlitbami k ní…
Máj je lásky čas. Jak prožívám své vztahy k nejbližším? Neměl bych je obohatit o
více citu? Neměl bych se více věnovat svému životnímu partnerovi, rodině, dětem?
Udělat si více času na rozhovor, naslouchání, procházku, výlet? To jsou otázky, které
si můžeme položit. Je dobré inspirovat se také křesťanskými knihami o lásce, o
intimním životě, výchově. Můžeme si je vypůjčit ve farní knihovně v Kaplici.
Měl bych se zamyslet nad rodinnými vztahy, co v nich zlepšit. Mohu si vypůjčit
knihu o tomto tématu ve farní knihovně.
V kázáních dvou minulých nedělí jsem zmínil dvě myšlenky doplněné dvěma
příběhy. Nejprve v souvislosti s Ježíšovým podobenstvím o vinném kmeni, jehož
jsme ratolestmi, jsem zmínil myšlenku jezuity Teilharda de Chardin, že celý vesmír
se stává Kristovým tělem, rostoucím do plnosti. Tento růst je spjat s bolestným
oddělováním, ale i sjednocováním a novými skutečnostmi. Velkým nebezpečím, které
může zabránit růstu je neláska a lhostejnost k druhému. Ilustroval jsem to příběhem,
který se stal u kláštera na Mont Saint Michel ve Francii. Tento poloostrov

je při přílivu vodou oddělován od pevniny a
stává se na několik hodin denně ostrovem. Přes
mnohá upozornění se při tom ročně utopí
několik lidí. O dvou ženách, které to postihlo,
byl onen příběh. A také o lhostejnosti turistů,
kteří si celou dramatickou situaci s hory fotili.
Možná i my někdy lhostejně pozorujeme, jak se
druzí topí ve vlnách života. A nemyslíme na to,
že příště mohou tyto vlny zaplavovat i nás.
Pokusím se alespoň nějak pomoci těm, kteří se topí ve vlnách života
V květnu slavíme svátek sv. Jana Nepomuckého. Víte, proč se
zobrazuje s pěti hvězdičkami kolem hlavy? Když se jeho tělo (po umučení
vhozené do Vltavy) vynořilo, objevilo se prý v tom místě pět světélek.
Žádný jiný světec se tak nezobrazuje. Snad tyto hvězdičky chtějí upozornit
na jeho význam. Byl to člověk statečný – neopustil a nezradil svého
arcibiskupa – Jana z Jenštejna a při mučení neporušil zpovědní tajemství.
Po svém svatořečení v 18. stol. se stal hlavním patronem Čech – tedy jedním
z hlavních našich vzorů. Myslím, že to bylo ze dvou důvodů: mučedník nese
stopy svého utrpení i na věčnost. Když tedy Jan tolik v souvislosti s naším
lidem tolik vytrpěl, tím více si ho vyryl do paměti. Proto nás neopustí ani
v nebi, je s námi spojen poutem bolesti a krve,
kterou v naší zemi prolil a proto je naším dobrým přímluvcem. Druhý důvod
– je velmi potřebné připomínat si Janovo mlčení, které nás vede abychom
také my mlčeli a zachovali svěřené tajemství, zbytečně nevedli kritické řeči
o druhých, a už vůbec abychom nepomlouvali.
Budu se snažit více mlčet a neúčastnit se kritických hovorů o druhých
Poslední připomínkou je blízkost svátku Seslání Ducha
svatého. Ten nám připomíná, že bez Pánova Ducha nejsme nic a
nic pořádně nezmůžeme. Bez Ducha Svatého nezvládneme ani
úkoly nastíněné v těchto řádcích.
Snažme se tedy naplnění Duchem si vyprosit. Texty modliteb
jsou v kostele u časopisů a další brožurky a knížky, které mají
napomoci otevření se darům Ducha Sv. jsou k dispozici ve farní
knihovně. Využít můžeme i písně z Kancionálu (svatodušní)
Modleme se intenzivně a s hlubokou touhou, pak jistě neodejdeme s prázdnou, neboť:
„váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!" (Lk11,13)
„Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne,
'proudy živé vody poplynou z jeho nitra', jak praví Písmo." To řekl o Duchu, jejž měli
přijmout ti, kteří v něj uvěřili.(J 7,37-39)
Připojím se k modlitbám za dary Ducha Svatého pro sebe i farnost

Po skončení odpolední ordinace jsem
unavená dosedla na lavičku na
bavorovském náměstí a čekala na
autobus do Prachatic. V mysli jsem si
procházela jednotlivé nemocné děti, které
jsem to odpoledne měla ve své ordinaci.
Najednou jsem zpozorovala, jak od
svého tatínka ke mně běží přes polovinu
náměstí dvě děti. Tři a půl roční dvojčata, dva kluci, Matýsek a Vojtíšek, radostní, celí
rozzáření. A běží vůbec ke mně? Otočila jsem se, zda za mnou nestojí jejich maminka. To
bych chápala, tak krásné a radostné setkání.
Nestála…Oni běželi opravdu ke mně…A to jsem je před pár dny očkovala, tedy jsem jim
způsobila určitou bolest. V jejich chování však nebylo po očkování ani památky. Se svou
nepředstíranou radostí a živostí se posadili vedle mne, každý z jedné strany, a začali jsme si
povídat...
To setkání mně úplně proměnilo. Naplnilo radostí, svět se prosvětlil…
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří
království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho
nevejde.“
Lk 18, 16-17
Dítě neposuzuje, nehodnotí, brzy zapomíná, když mu někdo ublíží.. Je spontánní, otevřené,
přímé, pravdomluvné, plné důvěry…Setkávám se v ordinaci s dětmi, které za mnou
přiběhnou. Položí si ruce na má kolena a s naprostou důvěrou se nechají ode mne vyšetřit.
Přitom se mi zadívají do očí. Pohled do jejich nádherných, hlubokých očí mě naplní tak
velikou radostí, až to cítím ve svém srdci, až mi srdce poskočí.
Uvědomuji si, jak moc je důvěra v životě každého člověka důležitá. Apoštolové Petr a Pavel
uzdravují chromého člověka na základě víry v Ježíše Krista.
Víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Sk 3,16
Nemocný poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na něho upřeně podíval, a když viděl, že věří
v Boží pomoc, řekl mocným hlasem:
„Postav se zpříma na nohy!“ A on vyskočil a chodil. Sk 14, 9-10
My dospělí máme malou důvěru, malou víru. Můžeme se jí učit nejen od dětí, ale v měsíci
květnu, kdy více myslíme na Pannu Marii, také od ní.
Gabriele Amorth v knize Mariánské inspirace píše:
Mariina víra měla základy v ustavičné modlitbě a v hlubokém rozjímání Synových slov a
skutků…Přísliby Boha nezůstávají nikdy nesplněny, tak jako nikdy nezaostává Jeho láska a
Jeho pomoc..Také my se potřebujeme utíkat k dvojí pomoci, k modlitbě a Božímu slovu..
A důvěřujme v mocnou přímluvu Mariinu, kterou Ježíš vždycky vyslyší.
Uctívejme Marii celým srdcem, svými city, svými touhami. Tak to chce Ten, který ustanovil,
aby se nám všeho dostávalo prostřednictvím Mariiným.. Dante to vyjádřil básnicky:
„Tak veliká jsi a tolik zmůžeš, paní,
že bez tebe chtít se vyprostit z nouze,
toť letět chtít, leč křídel nemít ani.“
Milena Voldřichová, Prachatice

Alfred Fuchs

Mezi dvěma světy,
mezi dvěma květy
jde ta naše cesta
do Božího Města:
Eva - Maria.
Eva hlas je země,
která volá temně,
Maria hlas nebe,
jež zve k výši Tebe,
Eva Maria.
Nelze rovnou v nebe,
Eva volá tebe:
„Po žebříku tvorů
lze jen k Duchů sboru,"
Evo Maria.
„Nesmíš tu však zůstat,
třeba k nebi vzrůstat,"
volá Hvězda moří,
tam, kde sláva vzhoří
Evy Marie.
Jako Eva máti
zem chtěj obývati,
buď jí dobrou dcerou,
ale vzrůstej věrou,
Evo Marie.

Vždy však v kruhu země
k nebi obrať témě:
Hvězdy třpyt když lijí,
zavolej Marii,
Evo Marie.

Nechať Evy jméno
v Ave proměněno
provází tě všemi
cestami tou zemí.
Evo, Maria.

Eduard Martin (z knihy Schody do ráje)
„Naše matka na nás děti strašně křičela, když jsme byli malí," vyprávěla vychovatelka v
dětském domově, „a já si zvykla přijímat křik jako něco normálního, jako něco, co do
výchovy patří - to, na co si člověk přivykne v dětství, má sklon považovat za normální po
celý zbytek života. Právě tohle je na dětství to nebezpečné. A právě tohle na něm může
být i velice krásné...
Pro mě nebyl křik, když jsem vyrostla, nic zvlášť nepříjemného, byl to prostředek
výchovy... a byla to jakási spravedlnost.
Když jsem vystudovala pedagogiku a začala tady pracovat, křičela jsem taky.
Dokonce jsem měla kvůli tomu i přezdívku. Říkali mi Křičadlo.
Ale ani, když jsem se to dozvěděla, že mi malí svěřenci dali tuhle přezdívku, nezměnilo
mě to.
Až jsem jednou seděla v noci se starou ředitelkou tohohle dětského domova.
Jestli si nějak dokážu představit anděla...
Pak jako ji.
Byla sirotek a užila si své, přesto se jí podařilo vystudovat a nakonec se dostala do
domova.
Pracovala tu už pár let.

Neprovdala se.
Žila jenom pro děti, které tu měla na starost, ony ji milovaly a ona milovala je.
Byla silně věřící, jenže to asi není podstatné.
Nikdy se mě nesnažila - bylo to ve zlých ateistických časech - nějak zpracovávat, abych
chodila do kostela... nebo podobně.
Snad proto dnes věřící jsem.
Ona mi totiž ukazovala hodnoty, jaké nese víra, a nemluvila o nich, ona, abych to tak
řekla, mě přesvědčila…... svým životem.
Věděla, že k tomu, aby člověk dospěl k jistému poznání, se musí nechat zrát.
Ale tehdy jsem byla mladá.
A ve vzpomínce pořád jsem.
Seděly jsme v noci spolu u kávy, bylo hodně pozdě, naši malí, jak říkávala, 'svěřenečkové' už
dávno spali.
Stačí mi přivřít oči: ona sedí vedle mě, káva voní...
Svěřila jsem se jí s tím, jak mi děti přezdívají.
Řekla jsem jito se smíchem, byla jsem mladé děvče a tohle mě nerozzlobilo, spis pobavilo.
Usmála se.
A já si postěžovala, že ať na naše děti křičím sebevíc, stejně mě moc neposlouchají.
Usmála se.
A pak mi řekla něco, čím se snažím od té doby řídit.
'Když chceš, aby tě někdo poslouchal/ řekla, 'ztiš hlas a zesil srdce.'
Ta vzpomínka na dávný rozhovor voní.
Pořád je ve mně ta noční káva, ta noční slova s jednou z nejmoudřejších žen, jaké jsem kdy v
životě poznala.
Kolikrát jsem si tuhle větu přeříkala.
Když se mi chtělo křičet.
Stačí ztišit...
Stačí zesílit...
A vždycky mi ta věta pomohla.
A pomáhá i těm, kterým jsem jí od té doby předala."

Anselm Grün
Jak je na tom žena, jejíž muž ji podvedl s
jinou?
Jak je na tom muž, když se dozví, že jeho
žena má milence? Jedna žena se od své
přítelkyně dozvěděla, že manžel má poměr s
jinou ženou. Vyčte mu to, ale on to popírá.
Pak se mu dívá do mobilu a čte esemesky od
milenky. Po její důvěře je veta. Je naplněna
bolestí, rozhořčením a zklamáním. Jak zase
vybřednout z tohoto chaosu pocitů? Nějak
bagatelizovat utrpěné zranění tu nepomáhá.
Žena by muži měla dát jasně najevo
svou bolest, zklamání a rozhořčení. Měl by
pocítit, jak hluboko svou ženu zasáhl. Teprve
poté, co si žena svou bolest a rozhořčení
vůbec připustí a ventiluje je, může se pokusit
muži odpustit. Nedůvěra však nezmizí. Základní důvěra byla narušena. To vsak
představuje pro ženu určitou výzvu. Svůj život nemůže stavět pouze na svém muži.
Potřebuje hlubší důvěru. Vposledku je to důvěra v Boha. Vzniklou situaci může snést,
jen když založí svůj život na Bohu, nikoli na svém muži. Utrpěné zranění ji tak vede
k tomu, aby od roviny čistě psychologické přešla na rovinu spirituální. Takový
přechod relativizuje lidské zranění.
Spiritualita by však neměla být únikem před zraněním. Pak by totiž -žena
svou bolest ve skutečnosti nevnímala. Uchýlila by se na rovinu spirituální a vyvázala
by se tak z mezilidské konfrontace. Důležité je obojí: spirituální rovina relativizuje
bolest a dává ženě uprostřed chaotických pocitů základ, na němž může stát. Pak jde
ale i o to, vyjasnit si celou situaci Čistě lidsky. Nejlepší je, když si s mužem promluví
o narušení důvěry a o svém hlubokém zranění. Oba pak uvažují o tom, jak by
vzájemnou důvěru mohli obnovit. Vyžaduje to pevná pravidla, jež muž musí
dodržovat. Chce to však i ochotu ženy svému muži odpustit, i když odpuštění dosud
nevychází úplně ze srdce. Chce to vůli chtít mužovi opět důvěřovat. Zároveň by se
oba mohli zamyslet nad příčinami, aniž by jeden druhému připisovali vinu. Co se to s
jejich manželstvím stalo? Nerozmohl se v něm až příliš zvyk? Nerozplynula se láska?
Nebo byli k sobě oba málo pozorní? Málo snad investovali do vzájemné lásky? A tak
se zranění může stát pro oba opět požehnáním. V takových situacích je často důležitá
pomoc zvnějšku. Je zapotřebí trpělivosti, dokud se rána nezahojí a nepromění v perlu.
Leckdy se to ovšem nedaří. Ránu pak lze zahojit už jen odlukou.
z knihy „Co živí lásku“

Komunikace s dospívajícími
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Komunikace s dospívajícími musí být založena
na respektující komunikaci. Respektující v tom
smyslu, že s dítětem nehovoříme způsobem a
tónem jako nadřízený s podřízeným, ale jako s
rovnocenným partnerem, který má právo mít
podobné potřeby a pocity jako my. Dítěti má být
umožněno vyjádřit svůj názor na to, jak vidí
situaci, co se mu nelíbí a co by chtělo změnit.
Rodič by měl připustit diskusi, vysvětlovat svá
rozhodnutí a nepoužívat stále jen příkazy, nadávání, nálepkování, urážení, kárání,
nenaslouchání a odmítání názorů a pocitů dětí.
Důležitý je i respekt v tom, že když rodič udělá chybu, měl by se dokázat za ni dítěti
omluvit. Tím učí dítě, že každý může dělat chyby. Zásadní ovšem je, že se za ně
druhému omluví, poučí se z nich a bude se snažit se jich příště vyvarovat.
Pokud v rodině existuje respektující komunikace, dítě se naučí spolupracovat, vážit si
samo sebe a brát v potaz druhé a jejich názory. To pro něj má velký přínos do
budoucna pro navazování partnerských vztahů a zejména pak pro jeho fungování s
ohledem na řešení konfliktů mezi partnery a výchovu dětí.
Jak s dětmi komunikovat při řešení problémů
Pokud se problém dítěte týká pouze jeho a rodič není do problému nijak zatažen,
používáme vstřícné naslouchání. Cílem této metody je vytvářet a prohlubovat důvěru
mezi rodičem a dítětem. Týká se především naší reakce na problém, se kterým dítě
přichází. Dítě má právo otevřeně vyjádřit svůj názor i své pocity bez obav z
odmítnutí. Tendencí rodičů je nevyjadřovat své city, protože byli takto vychováváni.
Rodiče nejsou zvyklí naslouchat, a proto nenechávají dítě vylíčit problém do konce a
začnou obvykle předjímat, kárat, radit a nabízet dítěti hotové řešení, které je z jejich
pohledu optimální. Taková odpověď ovšem naznačuje, že rodič neposlouchal ani
nepochopil, co bylo řečeno, přerušuje komunikaci. Pokud rodič takto několikrát
zareaguje, dítě se mu přestane svěřovat, protože nenachází v jeho reakci to, co
očekává - porozumění.
Nejprve je třeba pouze poslouchat. Přesto, že vás to bude během vyprávění dítěte
svádět k nějaké reakci, například dobře dítěti poradit, pokuste se udržet se a dítě
nepřerušovat. Až bude dítě chtít nějakou reakci z vaší strany, samo vás k ní vyzve.
Dále se během vyprávění dítěte pokuste porozumět, jak se dítě cítí, i když s jeho
pocity sami nesouhlasíte, protože vy byste v této situaci podobné pocity měli zřídka.
Poté se pokuste slovně pocit dítěte pojmenovat. I když si nejste přímo pocitem dítěte
jistí, pokuste se jej formulovat. Pokud pocit neuhodnete, nic se neděje, dítě vás opraví
a pravý pocit pojmenuje za vás. U menších dětí pomáhá rozvést přání a touhy dítěte
do fantazijní představy. Rozepišme si teď tento postup do čtyř základních kroků:

1. Posaďte se k dítěti, aby vaše oči byly ve stejné úrovni, poslouchejte tiše a
pozorně.
2. Během vyprávění dítěte dávejte najevo svou snahu se do něj vcítit a
porozumět mu zejména neverbálními signály: oční kontakt, výraz obličeje,
pokyvování hlavou a zvuky doprovázející vcítění se do jeho situace: „hm,
aha, skvěle, ouvej“, „ježkovy voči“ …
3. Pojmenujte pocit, který dítě má:
Příklady negativních pocitů: „To tě naštvalo.“ „ Zlobíš se na něj.“ „Cítíš to
jako nespravedlnost.“ „Máš pocit, že tě zradili.“ „Měl jsi velký strach.“ „Byl
jsi z toho nešťastný.“ „Hodně se tě to dotklo.“ „Cítil si to jako urážku.“
„Cítil ses bezmocný.“ „Byl jsi z toho otrávený.“
Příklady pozitivních pocitů: „To bylo příjemné.“ „To tě povzbudilo.“ „Měl si
pocit uznání.“ „Měl jsi z toho radost.“ „Byl jsi z toho nadšený.“ „To tě
potěšilo.“ „Byl jsi na to hrdý.“ „Byl jsi spokojený.“ „To se ti ulevilo.“ „Byl
jsi mu za to vděčný.“
4. Přání: „Kéž by se to bývalo nestalo.“ „Kdyby to tak šlo vzít zpátky.“ Kéž by
to příště dopadlo také tak.“ „Kdyby se to podařilo příště ještě lépe.“
To, že dítě celou věc při vyprávění rodiči popíše, mu pomůže získat o situaci přehled,
provést její analýzu. Často se stává, že dítě si takto problém vyřeší samo a rodič mu
přitom vůbec nemusí pomáhat. Pokud dítě potřebuje s řešením problému pomoci,
můžeme využít metodu řešení problému v pěti krocích.
Nejprve necháme dítě, aby přišlo s nápady, jak situaci řešit. Přitom nápady
nehodnotíme, pouze je shromažďujeme.
V dalším kroku hledáme řešení tak, že pomocí otázek dítě vedeme, aby zhodnotilo
možné následky jednotlivých návrhů. Vyloučíme v tomto kroku zároveň ty návrhy,
které jsou nepřijatelné, a ponecháme ty, které podle dítěte jsou z hlediska dosažení
cíle reálné.
Vedeme dítě ke stanovení kritérií pro hodnocení reálných návrhů a podle nich
necháme dítě vybrat nejpřijatelnější návrh. Mezi hlavní kritéria většinou patří úsilí, to
je množství potřebné věnované energie, dále čas, jak bude realizace dlouho trvat, a
finance, kolik bude realizace návrhu stát a zda na to máme dostatečné množství
peněz.
V následujícím kroku připravíme plán, jak vybraný návrh zrealizovat. Důležité je
definovat, kdo, co, kdy, kde a jak udělá. Tím, že dítě si samo pod naším vedením
jednotlivé kroky naplánuje, bere si zodpovědnost za to, že plán uskuteční. Do tohoto
kroku patří i naplánování, jak bude probíhat zhodnocení.
Samotné zhodnocení, jak akce dopadla a nakolik bylo dosaženo stanoveného cíle,
je posledním krokem řešení problému. Zde hodnotíme funkčnost plánu, jak se ho
podařilo zrealizovat, zda byl problém vyřešen a jak byl zvolený návrh účinný. Pokud
nebyl problém vyřešen nebo nebylo dosaženo očekávaného zlepšení, začínáme znova
shromažďováním návrhů. Nyní máme už větší šanci problém vyřešit, protože už
máme po minulé zkušenosti daleko lepší vhled do celé situace. (pokračování příště)
Mgr. Ing. Jan Čapek, psycholog, Křesťanská psychologická poradna, Nymburk

modlitba Anselma Grüna
k Nanebevstoupení Páně

Pane Ježíši Kriste,
čtyřicet dní po svém vzkříšení
jsi vstoupil na nebe. Unikl jsi nám.
Nechceš, abychom tě následovali
pouze vnějškově. Jsi tedy v nás jako
vnitřní mistr. „Tvé nebe je ve mně,"
napsal v básni Angelus Silesius.
Vystoupil jsi také na nebe ve mně.
Skrze své nanebevstoupení ses mi
stal vnitrnějším, než jsem já sám
sobě, jak to vyjádřil Augustinus.
Přesto však často v sobě nebe
necítím. Pane Ježíši Kriste, otevři mé
oči, aby odhalily nebe ve mně, prostor ticha, kde ty ve mně
přebýváš. Tam, kde ve mně vládneš, nemůže nade mnou žádný
člověk získat svou moc. Tam jsem skutečně svobodný.
Když se procházím pod modrou oblohou, rozšiřuje se také mé
srdce. Přesto je dost často nebe nade mnou zastřené.
Mnoho lidí nikdy k nebi nepohlédne.
Krouží tak kolem sebe a svých problémů,
že nevnímají široký obzor nad svým životem.
Za ně tě prosím:
aby jejich starosti nabyly správné míry
a oni si uvědomovali,
že jsou tebou obklopeni a zahaleni.
Rozevři nad nimi své nebe,
aby do nich seshora vstoupilo tvé světlo
a rozšířilo jejích srdce,
aby i oni odhalili ve svém nitru nebe,
v němž září už nyní tvůj jas.
Ať já a mnozí, kterým se nebe zastřelo,
vidíme toto vnitřní světlo,
tvé světlo vzkříšení, kterým nás osvěcuješ. Amen.

Další křest dospělého se konal na druhou neděli velikonoční, kdy byla pokřtěna v Kaplici
Eva Finková. Protože je křest koncem starého života a začátkem nového, spálili jsme nad
plamenem velikonoční svíce papír s napsanými hříchy. Podobně plamen Boží lásky zahlazuje
viny všech pokřtěných. Voda, jež stekla po tváři, a pomazání olejem připomíná, že křest v nás
obnovuje a rozjasňuje tvář Boží, která je v nás skryta. Být zářivým obrazem Božím-to je úkol

křesťanů. V tomto úkolu nám mají pomáhat (a zvláště čerstvě pokřtěným) kmotři, proto kmotra
obléká své kmotřence bílý pruh látky. Stejně tak jí má svou modlitbou a příkladem, slovem i
skutkem pomáhat obléci se v Krista. (podobat se mu v činech)
Spojení s Kristem je pak dovršeno účastí na Jeho kalichu a na jednom chlebu života –
ve svátosti jeho Krve a Těla. Pít z kalicha
znamená nejen přijímat Kristova Ducha, ale
také Kristův úděl – obětovat se pro druhé.
Přijímat Tělo Kristovo zase
znamená i přijímat každého člověka,
zvláště v církvi, za svého bratra či sestru.
Pro členy naší farnosti společné
přijímání, znamená, že se budeme snažit
přijmout nově pokřtěné do svého
společenství. Že se s nimi budeme chtít
seznámit, modlit se za ně a být
jim nápomocní.
Nezapomínejme na ně, aby to co křest
představuje, také naplnili svými činy.

Poutní slavnost sv. Jiří v Blansku byla obohacena o křest Vojty Smolíka, který se účastní
výuky náboženství vedené v Kaplici katechetkou Štěpánkou Talířovou. Ta zde byla též
přítomna. Při kázání jsem mluvil o ideálu rytířství a statečnosti, reprezentovaném sv. Jiřím.
Uvedl jsem ještě příběh z války o vojákovi, který nasadil svůj život, aby pomohl svému
umírajícímu příteli. Připomíná to čin Kristův a také to, co bychom se měli snažit udělat i jeden
pro druhého. Znovuzrození z vody a Ducha Božího nám k tomu může dodat sílu. Následující

pomazání olejem a přijetí hořící svíce poukazuje na působení Ducha Svatého v pokřtěném.

Poutní slavnost v Blansku pokračovala i odpoledne, kdy jsme se vydali na pěší pouť ke
kapličce na okraji Blanska. Zde malá hudební skupinka, vedená Kristýnou Perausovou, která
hrála několik písní i v kostele při křtu Vojty, zahrála i několik skladeb klasické hudby.

Občerstvující melodie, jimž naslouchali lidé jak uvnitř kapličky, tak i venku, na závěr
vystřídaly písně mariánské a také mariánské modlitby. Všem hudebníkům moc děkujeme.
Poutní program uzavřelo pásmo hudby a poezie konané v kostele od 17h. Bohužel mnoho
lidí nepřišlo. Díky všem, kdo se na programu i na přípravě občerstvení podíleli.

Koncem dubna a začátkem května se na faře v Kaplici, v sakristii v Kaplici i na Svatém
Kameni malovalo. Na faře byla vymalována kuchyň, sociální zařízení a farní sál. Prací se ujal
Luboš Beran s kamarádem Petrem. Oběma moc děkujeme.

Letos se opět konalo setkání mládeže
z českokrumlovského vikariátu. Začalo
v pátek 20. dubna večerní mší sv. ve
velešínském kostele. Poté začal samotný
program. Kromě otce Martina a Pavla,
sem přijel kněz z ktišského Dicézního
centra mládeže Roman Dvořák. Sešla se
nás tu opravdu „kupa“ lidí. Mnozí přivezli
z domova dobroty v podobě chlebíčků,
bábovky, buchet apod. Nejdříve byly na
řadě seznamovací hry – např. házeli jsme
míček tomu, koho jsme jmenovali. Kdo to
popletl, běhal kolečko. Pak jsme ve dvojicích hrály na auto a řidiče, přičemž „auto“
mělo zavázané nebo zavřené oči a svým „řidičem“ bylo ovládáno dotyky na ramena.
Po hrách následovalo téma. Dnes to bylo o modlitbě dneška. Ve skupinách jsme měli
vypsat formy modlitby – např. adorace, růženec, rozjímání atd. Otec Roman nám
vyprávěl své svědectví o modlitbě. Setkání jsme ukončili modlitbami, které jsme
o chvíli dříve napsali na barevné papírky: jiná barva byla na prosby, jiná na díky a
jiná na chvály. Četli jsme i texty žalmů. Tento večer byl velmi krásný a duchovně
prožitý. Bohu díky.
Eva Haláčková,
Kaplice
PŘÍPRAVA
NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V Kaplici probíhá ve středu odpoledne
na faře. Účastní se jí tři děti: Petr, Pavel
a Klára. Na každé schůzce kromě výuky
také něco málo pojíme (přijímání je přece
také společné jídlo!) a pak si zahrajeme
hru. To vše nás totiž více spojuje. První sv.
přijímání bude o pouti – 1.7. a kromě
těchto dětí se připojí ještě dva – starší.

modlitba Anselma Grüna
k Letnicím

Duchu svatý, o Letnicích jsi
vyvedl bázlivé apoštoly z jejich
uzavřené bezmoci, že plni
odvahy zvěstovali radostnou
zvěst o vzkříšení. Byl jsi jako
bouře, která je provanula, která
z nich vyhnala všechno
zaprášené a umožnila jim
promluvit k lidem.
Bouře nadšení zachvátila řečníky i posluchače.
Duchu svatý, provaň také mě svou bouří.
Vyžeň ze mě všechno, co překáží a blokuje, a veď mě do svobody.
Duchu svatý, ty ses zjevil učedníkům v ohnivých jazycích.
Jejich slovům jsi dal oheň. Buď ve mně jako žár, který mě hřeje,
aby i má řeč dokázala zahřát.
Sleduji, že chladná řeč lidi pouze odhání od sebe navzájem.
Každý se stahuje sám do sebe, aby nemusel mrznout.
Rozpal mě svým ohněm,
aby má slova znovu chytila oheň,
aby od nich přeskočila jiskra.
Daruj mi vroucí řeč,
řeč, která vede dohromady
a které lidi rozumí,
tak jako na Letnice všichni rozuměli
řeči apoštolů.
Odmaskuj chladnou a pohrdavou řeč,
která je dnes často slyšet,
a daruj nejen mně, ale celému světu řeč,
která spojuje, sjednocuje,
povzbuzuje a uzdravuje.
Když se dotýkáš lidských srdcí,
promlouvají řečí,
která vychází ze srdce.
Tato řeč nás pak navzájem spojuje,
takže společně zvěstujeme velkolepé Boží skutky. Amen.

11.-15.7. v Brně na výstavišti, (jde o setkání křesťanů s přednáškami a modlitbami)
Motto: "Máme proč se veselit a radovat" (Lk 15,32)
Středa 11.7. 19.00 - 21.00 mše sv. v katedrále na Petrově (biskup Vojtěch Cikrle)
Každý den ČT – NE 09.00 - 09.45* modlitba chval, info
Čtvrtek 12.7. program v pavilónu F v areálu výstaviště BVV
09.45 - 12.00* přednáška Marnotratný Otec (Lk 15,11-32) - P. Vojtěch Kodet
15.00 - 16.15* přednáška "Jeden člověk měl dva syny" (Lk 15,11) - P. Angelo Scarano
16.45 - 18.00 mše sv. (P. Pavel Konzbul)
19.00 - 21.00 koncert chval s Karlem Řežábkem se skupinou Filia (pavilón F)
19.30 - 21.30 oddychové posezení s přáteli u cimbálu s ochutnávkou moravských vín (pavilón
G1) + divadlo Víti Marčíka pro dospělé
Pátek 13.7. program v pavilónu F v areálu výstaviště BVV
09.45 - 12.00* přednáška "Vstanu a půjdu k svému otci" (Lk 15,18) - Katka Lachmanová,
adorace (vede komunita Blahoslavenství) a možnost svátosti smíření
15.00 - 16.15*přednáška "Otec ho spatřil..." (Lk 15,20) - P. Daniel Ange
16.45 - 18.00* mše sv. (P. Vít Zatloukal) - paralelní bohoslužba pro děti v pavilónu G1
19.30 - 21.00 Paralelní večerní programy na různých místech v Brně:
1. Biblické tance s komunitou Blahoslavenství - v pavilónu G1 v areálu BVV
2. Radosti a strasti stavu manželského - P. Aleš Opatrný - v pavilónu F v areálu BVV
3. Osobní vzpomínky na Jana Pavla II. - P. Daniel Ange - sál Rotunda v pavilónu A
4. Divadlo "Zraněný pastýř" - P. Petr Beneš a spol. - Salesiánské středisko Žabovřesky,
5. Adorace s komunitou Emmanuel - kostel sv. Tomáše
6. Koncert písní k modlitbě - Jiří Černý - kostel sv. Augustina
Sobota 14.7. program v pavilónu F v areálu výstaviště BVV
09.45 - 12.00* přednáška "Byl mrtev, a zase žije" (Lk 15,22) - P. Daniel Ange
14.15 - 14.45 program dětí z dětské konference na hlavním pódiu
15.00 - 16.15* přednáška "Všechno co mám, je tvé" (Lk 15,31) - Veronika Barátová
16.45 - 18.00* mše sv. (biskup František Radkovský) –
19.30 - 21.00 modlitba za účastníky konference
Neděle 15.7. program v pavilónu F v areálu výstaviště BVV
09.45 - 10.30* pásmo svědectví "Máme proč se veselit a radovat" (Lk 15,32)
11.00 - 12.15 mše sv. (P. Michael Slavík) a závěr konference
12.30 - 13.30 možnost oběda v pavilónu G1
Možno přijet i jen na část programu. Ubytování a stravování je lépe objednat předem.
Více informací + přihlášky www.konference.cho.cz
Zájemci o společnou dopravu se mohou hlásit u P. Pavla

Írán – čekání na smrt?
Již dva a půl roku trpí pastor Yousef
Nadarkhani ve vězení. Byl odsouzen k
smrti, protože je křesťan. Po deset let
působil jako pastor v hnutí domácích
církví. V prosinci 2006 byl uvězněn pro
šíření křesťanské víry. Protestoval u
úřadů proti tomu, že jeho malé děti musí
navštěvovat výuku islámu. Původní
obvinění - protest proti státní moci- bylo
překvalifikováno na výrazně těžší
odpadnutí od víry a evangelizační
působení. íránští úředníci se ho snažili
přinutit k návratu k islámu a zastrašovali
ho. Jeho žena, Fatimeh Rasindedich byla v roce 2010 v červnu také na čtyři měsíce
uvězněna.
V září 2010 byl otec dvou dětí ve své domovské provincii odsouzen k smrti, neboť
přestoupil z islámu na křesťanství. Nadarkhani se odvolal k vrchnímu soudu. Ten ale
potvrdil trest smrti, protože Nadarkhani byl od 15 do 19 let praktikujícím muslimem.
Od 15 roků je totiž podle íránských zákonů muž plnoletý, v 19 letech se stal
křesťanem. Vrchní soud poslal případ k přezkoumání výše trestu zpět na soud
vGilanu. Před soudem se 34letý Nadarkhani koncem záři 2011 snažil dokázat, že
nebyl přesvědčeným muslimem. Na své křesťanské víře pevně trvá:"Podle božího
slova musíme očekávat, že pro ně budeme mít těžkosti a pohrdání."

Prosím, nevzdávejte to!
Už jsme protestovali několikrát. Mnoho dalších organizací udělalo totéž a přidali se i
vlivní politici. Případ Nadarkhani přitáhl celosvětovou pozornost. Pastora se zastává
mimo jiné i americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová, Protesty ale neměly
doposud úspěch a nevedly k Nadarkhaniho propuštění. Jeho obhájce, Mohammad Ali
Dadkah, sdělil 20. prosince 2011 následující informaci: "íránský ministr spravedlnosti,
ajatolláh Sa-gegh Lariani, dal soudu v Rasth příkaz počkat s rozhodnutím jeden rok.
Nadarkhani ale zůstane ve vězení". Obhájce věří, že íránská vláda zadržováním
Nadarkhaniho na neurčitou dobu ukáže svou vlídnější tvář a změní trest smrti na lehčí trest. Je ale také horší scénář: Nadarkhani ve vězení po pár měsících ustoupí a
zruší svou křesťanskou víru. Ale může být také popraven, když jeho případ už
nebude na pořadu dne. Podepište a odešlete přiložený koresp. lístek a modlete
se!

Lybie - hrozí šaría
„Islámská šaría bude základem veškerých zákonů" prohlásil Mustafa Abdul

Dschalil - prozatímní předseda libyjské vlády.
Pro nemuslimy to bude znamenat vážná omezení a pronásledování. Prezidentské
volby jsou plánovány na červen letošního roku. Na nové libyjské ústavě se však
pracuje v předstihu. Jejím základem má být podle přání předsedy vlády islámské
právo šaría Už nyní probíhá na jihu země genocida kmenů arabskými milicemi, což
připomíná Súdán. Šaría vede k vystupňování nenávisti, která se následně projevuje
násilím, Znamená také například rozsudek smrti pro konvertity od islámu k jiným
náboženstvím. Podepište a odešlete přiložený koresp. lístek a modlete se!

Oznámení
POSTNÍ SBÍRKA (v papírových pokladničkách) vynesla celkem 7.578,- Kč.
Pokladniček se vrátilo 34. Ovšem někteří dávali finance (pro Joyce) i v obálkách.
Na Adopci na dálku bylo zasláno 6 tis. Kč. Zbytek se převádí do příštího roku.
Jménem obdarovaných děkujeme všem dárcům: Pán ať vám odplatí vaši štědrost.
PODĚKOVÁNÍ jménem Římskokatolické farnosti Blansko chci poděkovat Pavlu
Jandovi, ubytovanému na faře, za zdařilé malování v kostele. Pán ať ti odplatí!
MOŽNOSTI ZAPOJENÍ SE VE FARNOSTI
- vyhledávání vhodných článků na internetu či v časopisech pro náš Farní list
s tématem rodina, výchova
- příprava článků pro Farní list o pronásledovaných křesťanech
- organizování farních zájezdů a výletů
- pomoc při doplňování fotografií na náš web
- příprava soutěží a křížovek pro Farní list
- v okolních farnostech – služba půjčování, či prodeje knih
KOSTEL V OMLENIČCE BUDE NYNÍ UZAVŘEN z důvodu malování
vnitřku. Bohoslužby budou na faře.

KříÙovka
Dnešní svět potřebuje ..... , proto je důležité zvěstovat Ježíše Krista vzkříšeného!
(Doplnění citátu Raniero Cantalamessy najdete v tajence.)
1. Devítidenní modlitba.
2. Místo, kam putovali dva učedníci,
kterým se zjevil vzkříšený Ježíš.
3. Místo, kde na apoštoly
sestoupil Duch Svatý.
4. První pražský biskup.
5. Pravoslavný výraz pro “svátost”.
6. Učitel svatého Pavla.
.

1
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Připravil Jiří Pavlíček, Převzato z farního časopisu farnosti sv. Terezičky v Praze Kobylístku

Tajenka z minulého čísla: STAL SÁM SEBOU

Humor
AKTIVNÍ A UVĚDOMĚLÍ LAICI PŘI BOHOSLUŽBÁCH II. část
– z knihy „Murphyo zákony o církvi“
Varhaníci
Kromě profesionálů, kterýmžto nelze zpravidla zhola nic vytknout, ale jimiž se naše kostelní
kůry zase až tak nehemží, tvoří základnu hudebního doprovodu liturgie vesměs dobrovolníci.
Rekrutují se z řad úplných samouků či někdejších absolventů "lidušky", přeučivších se
obětavě z klavíru nebo samohrajek "Casio" na krotitele kůrových píšťal. Dělí se zhruba na
dvě kategorie:
1. Varhaník sprinter:
Je přesvědčen, že má-li unylý kostelní zpěv "utáhnout", musí být alespoň o takt před věřícími.
Proto začíná svižně a nekompromisně uhání vpřed. Problém spočívá v tom, že svůj náskok
rád zvětšuje (což lze vysvětlit i tím, že skrze hřmění varhan k němu chabý zpěv zdola vůbec
nedolehne). Dochází pak k zajímavému úkazu,
kdy peloton věřících trpělivě zdolává ordinárium svým léty vyzkoušeným a ničím
nenarušitelným tempem, zatímco se z nich postupně vydělují hudebně nadanější
jedinci, kteří se snaží držet krok s varhaníkem. Nutno podotknout, že některým se to daří jen
za cenu použití pochybné metody "přískoků": vyrovnávají svůj skluz tím, že přeskakují
některá slova i celé pasáže modliteb nebo písní. (Z pelotonu samozřejmě vypadávají rovněž
zarytí individualisté, kteří mají vždycky své tempo jak na modlitby tak i na zpěv ale to je
kapitola sama pro sebe). V každém případě je konečným výsledkem úplně nová, dosud
neslýchaná polyfonní skladba, připomínající vzdáleně kánon. Pěvci bývají příjemně
překvapeni, když se někdy na konci písně všichni zase sejdou.
2. Varhaník brzdič:
Hraje s přesvědčením, že čím pomaleji, tím velebněji. Sází na jistotu, nepotřebuje si dodávat
sebevědomí tím, že by exhiboval rychlou hrou (notabene když
jí většinou ani není schopen). Favoritem rytmuchtivé mládeže sice bývá zřídkakdy, zato u
dříve narozených sbírá nezasloužené body, protože při jeho produkci
se rozhodně nikdo neztratí ani nezadýchá.
Obě kategorie varhaníků se svorně vyžívají ve chvílích po svatém přijímání nebo na závěr
mše svaté, kdy je možno spustit improvizaci. Pod přívalem múzy znásobené
posvátností chvíle i prostoru jsou pak schopni vyprodukovat na tř tóny stupnice C-dur takové
kreace, že by se za . ně nemusel stydět ani sám veliký Johann Sebastian!

CÍRKEV A ČAS
Murphyho zákon trvání dějů: Všechno trvá déle, než se původně předpokládá.
Eklesiologická aplikace Murphyho zákona:
V církvi římskokatolické trvá všechno o mnoho déle, než se původně předpokládá.
Poznatek jazykozpytce doc. Hnidopicha, Csc.:
Jevy, kterýmžto se v sekulární společnosti říká pomalost, zaostalost či zpozdilost, se ve sféře
vnitrocírkevní označují jako prozíravost.
Vysvětlivka prof. Marného pro laiky: Církev římskokatolická je a byla ve svém jednání vždy
o mnoho prozíravější, než se původně předpokládalo.
Komentář ThDr. Mimózy: Církev je totiž nadčasovou realitou v čase. S tím budou vždycky
trochu problémy.
Dodatek mons. Ivana Hrůzy, emeritního předsedy PIT: Na věčné časy a nikdy jinak!!!

Z farní matriky:
Kaplice:

Blansko:

Křty:

Křty:

8.4. Jan Proksch

9.4. Adam Běloch

15.4. Eva Finková

Malonty

Tomáš Běloch
29.4. Vojtěch Smolík

Křty:
21.4. Zdeněk Blabla
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
Požehnaný domov, který není vystavěn pouze na základech cihel a
betonu, ale především na věrné a neodvolatelné lásce manžela a
manželky.
Požehnaný domov, kde se děti nepořizují jako spotřebiče, příslušenství
či doplňky, ale přijímají se jako dar od Stvořitele.
Požehnaný domov, kde má dětský křik a smích přednost před hi-fi
reprodukcí z moderní stereosoupravy.
Požehnaný domov, kde je urážlivé slovo vysloveno se vztekem větší
tragédií než rozšlápnutý piškot na koberci.
Požehnaný domov, kde mají pastelky a modelína přednost před
televizní obrazovkou a monitorem počítače.
Požehnaný domov, jehož obyvatelé tráví víc času ve vzájemném objetí
než v zajetí sociálních sítí.
Z knihy Anny Mátikové, FSP Dítě, zázrak života, kterou vydalo nakladatelství
Paulínky v roce 2011.

i prodejna v Kaplici informuje
Vojtěch Kodet: NOVÉNA K PANNĚ MARII
Novéna k Panně Marii může posloužit jako pomůcka k osobní i společné modlitbě před
mariánskými svátky, ale také před životními rozhodnutími, nebo jako přímluvná modlitba
v situacích něčí nouze. Základ novény tvoří text Písma svatého a krátké rozjímání.
Georgette Blaguiérová: EVANGELIUM PODLE MARIE
Tato kniha je plodem duchovního cvičení, při nichž nás Duch svatý vedl k meditování nad
Božím darem, jakého se nám dostalo skrze víru Mariinu.
Gary Chapman: PĚT ZNAKŮ LÁSKYPLNÉ RODINY
Odhalte společně s poradcem manželských vztahů, autorem řady knih, rysy, které sdílejí
všechny zdravé a funkční rodiny, a zjistěte, jak je můžete rozvíjet i u vás doma. Tato kniha
vám bude znamenitým průvodcem.
Dr. Douglas E. Rosenau: TAJEMSTVÍ MILOVÁNÍ II.
Průvodce intimním životem odhalující možnosti šťastného manželského sexu.
Charles Whitehead: LETNICE JSOU PRO ŽIVOT
V knize sděluje autor vlastní zkušenost s Duchem sv. a nabízí praktické odpovědi na řadu otázek
z tematických oblastí. Ukazuje, že nám Duch sv. nebyl dán pro mimořádné duchovní zážitky,
ale abychom byli schopni vydávat svědectví o Kristu, následovat ho a otevřít se ve službě.
Paul Turks: FILIP NERI – nakažlivá radost
V tomto poutavém životopise před námi ožívá obraz temperamentního a vtipného člověka,
který dokázal neotřelým a přitažlivým způsobem přivádět lidi k víře.
Pro děti:
Piera Paltrová: MARIA
Poutavý příběh o životě Matky Boží s barevným vyobrazením. /Vhodné pro děti od 10ti let./
Almar Gruber: DĚTI SE PTAJÍ NA BOHA
Knížečka vzniklá z dlouholetých zkušeností ukazuje na základně příkladů a zásad jak mohou
rodiče a vychovatelé s dětmi hovořit o Bohu a otázkách víry a jak děti nábožensky správně vést.
Kč 39,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
NA SETKÁNÍ BIŘMOVANÝCH V UPLYNULÝCH 10 LETECH zve do Českých
Budějovic v sobotu 26.5. biskup Jiří. Program: v 17h mše sv. pak adorace s meditativními
zpěvy a tichem. Závěr v 19h. Zájemci o odvoz se mohou hlásit u P. Pavla.
VÍKENDOVÝ POBYT DĚTÍ NA KTIŠI se uskuteční od 8. do 10.6. Na programu
výlety, hry, písničky i duchovní program. Cena 250,- Kč (možnost slevy)
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ které se bude konat v neděli 7.10. zřejmě na Svatém
Kameni, probíhá na více místech. Informace a přihlášení u P. Pavla (732 872 662).
POUTNÍ ZÁJEZD NA HOSTÝN A SV. KOPEČEK se uskuteční v sobotu 23.6.
Odjezd z Malont v 5h, z Kaplice v 5.15h. Návrat v pozdních večerních hodinách. Protože se
jedná o 400 km cesty (tam), budeme vybírat 700,- Kč. Zájemci se mohou hlásit v sakristii, či u
P. Pavla – tf. 732 872 662. Záloha: 300,- Kč.
FARNÍ DOVOLENÁ 15.-21.7. ŽELEZNÁ RUDA Opět pořádáme společnou
dovolenou pro zájemce z řad farníků. Je vhodná i pro rodiny s dětmi, mladší i starší.
Ubytování bude na faře (jedna noc pro dospělého 160-180Kč), pokoje po 4-5 lidech,
stravování dle domluvy. Budeme dělat výlety po Šumavě, do okolních měst (Klatovy, Plzeň,
hrad Švohov, Regensburg). Přihlásit se můžete u P. Pavla (732 872 662)
CHARISMATICKÁ KONFERENCE BRNO 12.-14.7. Pásmo přednášek, svědectví a
modliteb. Více na www.konference.cho.cz nebo u P. Pavla Více viz str. 16.
MEDUGORJE – FESTIVAL MLÁDEŽE 29.7.-6.8. účast na programu setkání
mladých z celého světa, výlety k vodopádům a k moři. Pojede P. Pavel.
SETKÁNÍ MLADÝCH ČR ŽĎÁR n.S. 14.-19.8. Pestrý program s besedami,
koncerty, přednáškami a bohoslužbami. Přihlášky buď na www.signaly.cz nebo u P. Pavla.

Blansko
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou konat v květnu každý čtvrtek od 17h

Kaplice
PÁSMO MARIÁNSKÉ HUDBY A POEZIE se bude konat ve středu 23.5. od 18h
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou konat v květnu v úterý a neděli od 18h.
NOC KOSTELŮ v pá 1.6. proběhne i v našich obou kostelích s tímto programem:
18h mše sv. s výkladem pro ty, kteří běžně do kostela nechodí, pak následuje adorace
19-20.30 ticho kostelů promlouvá, - nekomentovaná prohlídka kostelů s možností
v tichu posedět v lavici, nebo promluvit s pořadateli
20.30-21.30 noční komentovaná prohlídka kostelů
21-21.30 varhanní koncert při svíčkách
DĚTSKÁ MŠE SV. se křtem se bude konat v neděli 3. června od 9.30h
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
VIGILIE PŘED SVATODUŠNÍMI SVÁTKY se bude konat v sobotu 26.5. od 2021h

LITURGICK› KALEND¡ÿ a INFORMACE
KVĚTEN 2012
17.- 26.5. novéna – příprava na slavnost Seslání Ducha svatého
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ -7. velikonoční neděle
NEDĚLE
20.5.
žaltář 3.t.
v Omlenici také poutní slavnost sv. Jana Nepomuckého
Sobota
26.5. Sv. Filipa Neriho, kněze
památka
NEDĚLE

27.5. SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

slavnost

Pak začíná liturgické mezidobí 8. týdnem, v breviáři se modlí žalmy 4. týdne žaltáře
Středa

30.5. Sv. Zdislavy

památka

Čtvrtek

31.5. Navštívení Panny Marie

svátek

ČERVEN 2012
Pátek

1.6.

Sv. Justina, mučedníka

památka

NEDĚLE

3.6.

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

pak žlt.1.t.

Úterý

5.6.

Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

památka

Čtvrtek

7.6.

Svátek Těla a Krve Páně překládáme na neděli

NEDĚLE

10.6.

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

pak žlt.2.t.

Pondělí

11.6.

Sv. Barnabáše, apoštola

památka

Středa

13.6.

Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

památka

Pátek

15.6.

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

slavnost

Sobota

16.6.

Neposkvrněného Srdce Panny Marie

památka

NEDĚLE

17.6.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 3.t.

Omlenice
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou konat v květnu každý čtvrtek od 18h
POUTNÍ ČESKO-NĚMECKÁ MŠE SV. se uskuteční v neděli 20.5. od 11h
PŘÍPRAVA NA MALOVÁNÍ KOSTELA proběhne v pondělí 21.5. od 9h

Rožmitál na Šumavě
VÝLET DO ZÁTONĚ se uskuteční v neděli 27.5. Sraz v Rožmitále u kostela ve 14h,
pak pěšky do Zátoně (asi 8 km), nazpět bude zajištěn odvoz auty.

Malonty
MÁJOVE POBOŽNOSTI se budou konat v květnu v úterý od 17h.
MÁJOVÝ KONCERT rodiny Talířovy se uskuteční v neděli 20.5. od 19h na návsi.
PROCHÁZKA-VÝLET NA DOPLER se bude konat v ne 3.6. Sraz na návsi ve 14h
PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ se bude konat v neděli 17.6. při mši sv. od 8h.

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 -2.5. na kat.faře
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
15h
16.30h odjezd na Svatý Kámen na mši sv. v 17h
Sobota
1. sobota 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: 22. a 29.5.
/ 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: 31.5. po májové
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
18.30
1x za 14 dní 20.5.a 3.6.
- 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
1x za 14 dní nyní: 27.5.a 10.6.
Pondělí: 28.5.
1. SO v měsíci: mše v 17h nyní: 2.6.
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: 16.6.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
Setkání dětí (1 x za 14 dní)
Bohoslužby:
Poslední
Sobota
v 11h
v klubovně na Obecním úřadě:
- poutní mše sv. SO v září
10h
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. nepravidelně
Česká pouť: neděle 9.9. v 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 20.5.2012

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc květen 2012
Úmysl všeobecný: Aby byly ve společnosti podporovány
iniciativy, které hájí a potvrzují roli rodiny.
Úmysl misijní: Aby Maria, Královna světa a Hvězda
evangelizace, provázela všechny misionáře při hlásání jejího
Syna Ježíše.
Úmysl národní: Aby katecheze biřmovanců prohloubila jejich vědomé a radostné
rozhodnutí pro Krista.
Úmysly farní: Naplň, Pane, všechny naše farnosti svým Svatým Duchem a každému
bratru i sestře daruj duchovní dar, kterým by se mohli aktivně zapojit ve farnosti
● Požehnej, Pane, našim nově pokřtěným Janovi a Evě, a také Vojtovi, veď je
v jejich křesťanském životě, dej, ať se zapojí do života farnosti a ve víře vytrvají
● Prosíme za naše společenství ve farnostech, veď je, Pane, k samostatnosti a
prohlubuj vzájemnou lásku všech jejich členů.
● Povolej, Pane, k účasti na přípravě k biřmování další bratry a sestry a tuto přípravu
požehnej, aby je více otevřela Tvému Duchu a prohloubila jejich víru, naději a lásku
● Požehnej, Pane, všem našim rodinám, upevňuj jejich jednotu a vzájemnou lásku,
rodičům dej moudrost k výchově a dětem dar víry
● Pomoz nám, Pane, založit společenství rodin, ministrantů a mládeže
● Prosíme za mír pro celý svět, za pomoc pro usmíření mezi znepřátelenými
skupinami lidí a za obrácení těch, kdo zamýšlejí konat ve světě zlo, zvláště prosíme
za mír pro Sýrii, Izrael, Afganistan, Irák a Koreu
● Požehnej, Pane, katechetické a pastorační práci Růženky, Štěpánky, Kristýny a
patera Pavla, ať přinese bohatý užitek. Požehnej i plánovaný pobyt dětí na Ktiši.
● Prosíme za děti, které se připravují na první svaté přijímání, dej ať se Ti neztratí.
● Prosíme za ty, kteří si hledají životní partnery, pomoz jim v jejich rozhodování.
● Prosíme za dívku Joyce z Indie, jíž jsme si vzali do adopce na dálku. Žehnej jí.
● Požehnej činnosti Kaplické Charity a všem, o které se Charita stará.
● Prosíme za ubytované na našich farách, pomoz jim v jejich problémech
● Smiluj se, Pane, nad těmi, kteří propadli alkoholu, drogám, hazardním hrám, ap.,
a také nad uvězněnými, osvoboď všechny z moci zla a upevni v dobrém
● Posilni či zcela uzdrav naše tělesně i duševně nemocné, potěš všechny osamělé,
zoufalým dej novou naději a veď k trpícím naše kroky. Zvláště prosíme za …...
nOdpusť, Pane, hříchy našich zemřelých, smiluj se nad nimi a přijmi je do své slávy.

Farní knihovna a prodejna doporučuje:

Mnohé studie prokazují, že otcové
pomáhají svým dcerám vytvořit si vlastnosti, které jsou podstatné pro jejich
úspěšný budoucí život. Otec, který
aktivně vstupuje do života své dcery, ať
už s ní žije ve společné domácnosti, či
nikoli, podporuje úspěch své dcery při
studiu, posiluje její psychické zdraví, učí ji
soucítit s druhými lidmi a dokonce
upevňuje i její ženskost. No otci záleží probírá charakteristické znaky zdravého
vztahu mezi otcem a dcerou. Dr. Kevin
Leman využívá nejnovějších poznatků o
správné výchově a s vtipem je prokládá
dojemnými příběhy ze svého vlastního
života a role otce.
Autor načrtává architekturu vztahu mezi
otcem a dcerou, včetně toho, že tato
stavba musí být založena na důvěře. A
důvěra souvisí s jistotou a důslednosti.
Dr. Leman říká, že pocit bezpečí otec u
své dcery zajistí tím, že bude důsledný a
zásadový. Tato kniha vám bude
praktickou pomocí při hledání způsobu,
jak milovat svou dceru.

Když Colton Burpo přežil komplikovanou
operaci slepého střeva, jeho rodiče jásali
radostí nad jeho zázračným uzdravením.
Nečekali však, jaký se před nimi během
následujících měsíců rozvine příběh:
příběh stejně krásný jako neobyčejný,
zachycující cestu jejich syna do nebe a
zpět. Colton, ani ne čtyřletý, sdělil svým
rodičům, že během operace odešel z těla a pravdivost svého prohlášení potvrdil tím,
že přesně popsal, co mezitím dělali jeho
rodiče v jiné části nemocnice. Vyprávěl o
tom, jak navštívil nebe a co mu říkali lidé,
které tam potkal a které nikdy předtím
neviděl. Mluvil při tom i o událostech z
doby před svým narozením. Navíc své
rodiče ohromoval popisy a obtížně
srozumitelnými informacemi o nebi, které
přesně odpovídaly Bibli, přestože ještě
neuměl číst.
S odzbrojující nevinností a přímočarou
smělostí dítěte vypráví Colton o svých
setkáních s dávno zesnulými členy rodiny.
Popisuje Ježíše, anděly, jak je Bůh
„opravdu, opravdu veliký" a jak nás Bůh
miluje. Celý příběh převyprávěl Coltonův
otec, ale kniha zachycuje i jeho jedinečně
prostá slova.

