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ČERVENEC 2012
Přátelé!
Prázdninový Farní list letos nevychází jako dvojčíslo. To proto, že se
nahromadilo mnoho fotek z uplynulých akcí a je třeba je rozdělit spíše do dvou čísel.
V tomto červencovém tedy bude převažovat ohlédnutí se za mnohými akcemi, které jsme
konali. Je dobré se nad nimi zamýšlet, uvědomit si co nám a farnosti přinesli, co zlepšit,
čeho se varovat.
V polovině měsíce jsme byli na společné dovolené farníků. Konala se na Železné
Rudě a i když reportáž z ní přineseme až příště, jednou fotkou ilustruji ono pěkné
společenství mladých i starších, které jsme v Železné Rudě a v okolí prožívali. Měl jsem
radost z toho, že nás jelo opět o něco více než loni. Děkuji všem účastníkům, že se
připojili. Tento pobyt nás opět trochu posunul k ideálům opravdové farní rodiny.
V závěru tohoto měsíce se
několik mladých z farnosti vydává na
pouť do Medugorje, někdo se zase
chystá do Taizé a doufám, že se ještě
více mladých přihlásí na setkání
mládeže ve Žďáru nad Sázavou.
Všechny tyto akce budou nabité
energií Ducha. Pamatujte, na ty kdo
se zúčastní, buďte v Duchu s nimi a
vyjděte si i vy na letní pouť – do lesa,
ke křížku či kapličce, nebo k vodě.
Vše k nám mluví, ve všem
můžeme zakusit odpočinek.
Hezké léto přeje

P. Pavel

PASTORAČNÍ SLOVO P. PAVLA

Bratři a sestry,
léto patří tradičně odpočinku, a proto na tomto místě uveřejňuji článek
z internetových stránek Pastoračního střediska Praha (www.vira.cz) pojednávající o
tomto tématu. Pro ty, kteří se chtějí nad něčím zamyslet, je text z protější strany
v němž se vracím ke svátku Božího těla a tematice svatého přijímání.
MÁME VŮBEC NĚJAKÝ VOLNÝ ČAS ?
Máme vůbec nějaký volný čas? Někteří lidé mají tolik práce, že volný čas vůbec nemají.
Někdy je to vlivem životních okolností. Často si to však v životě zařídili tak, aby volný čas
neměli.Důvody pro to mohou být různé: někteří lidé si myslí, že volný čas je něco špatného, a
že bychom celý čas života měli věnovat druhým nebo nějaké činnosti. Jiní (a mnohdy jsou to
ti stejní) nepřestávají s prací proto, aby si nepřipadali neužiteční, bezcenní. Často tak utíkají
před svými problémy, pocity a životními otázkami.
V člověku, který jen pracuje, narůstá pocit důležitosti a nenahraditelnosti. Když pak někdy
práci vykonávat nemůže, ukáže se často, že se bez něj mnohé obejde a že se svět nezhroutí…
To pak může vést k rekapitulaci, zda věci nelze dělat i trošku jinak. Jsou to otázky mnohdy
nepříjemné, mohou ale vést k podstatě toho, v čem spočívá naše skutečná důležitost a hodnota.
KE ZDRAVÉMU ODPOČINKU PATŘÍ AKTIVITA I PASIVITA
Zdravý odpočinek je složen ze dvou složek - aktivní i pasivní. Mnozí lidé jsou ale i při
odpočinku jednostranní.
Výkonově zaměření lidé mají tendenci k aktivnímu odpočinku a nezbaví se sklonu dávat si
cíle: na dovolené mají naplánováno, co všechno musí navštívit, dokázat a vidět; při sportu se
nehýbou pro radost, ale pro splnění lepších a lepších limitů; při čtení se neponoří do děje, ale
vypisují si obratná a podnětná slovní vyjádření autora; odpoledne strávené jen lenošením je
pro ně nepřijatelnou ztrátou času.
Opakem jsou pasivní lidé, kteří by nejraději celý svůj život prospali a proleželi. Rádi
konzumují zábavu, kterou jim nachystali jiní a neradi vyvíjejí jakoukoliv aktivitu. Místo
vlastního sportování pak sledují výkony druhých… Důležité je umět obojí propojit - někdy se
oddat nicnedělání a zároveň umět volný čas využít k vytváření něčeho nového.
K ČEMU ODPOČINEK POTŘEBUJEME
Život člověka je naplněn převážně prací. Volný čas máme k tomu, abychom si odpočinuli a
mohli se rozvíjet i v jiných oblastech života. Únava, která je naším věrným životním
průvodcem, může být významným ukazatelem naší přetíženosti. Někdy potřebujeme změnu,
vzrušující a záživnou činnost, ale jindy zklidnění a třeba jen soustředění na vlastní dech.
Volný čas a odpočinek je důležitým prostorem pro to, abychom nabyli rovnováhy.
DĚLAT, CO CHCEME Většinu času děláme to, co "musíme". Při odpočinku ale můžeme
dělat to, co "chceme". Náš život je plný povinností. Okolnosti nás nutí k mnoha úkolům a
činnostem. Ve volném čase si ale můžeme dovolit dělat to, co skutečně chceme, dopřát si pocit
svobody a volby. Tím se nám otevírá i cesta k poznání sebe sama, toho, po čem v životě
toužíme a co niterně potřebujeme.

VÝZVY SVÁTKU BOŽÍHO TĚLA
Slavnost Těla a Krve Páně – Božího těla, je svátkem svátosti nejsvětější, tedy oslavujeme znamení, ve kterém se nám Bůh v Kristu dává poznat nejzřetelněji. Zjevuje se nám jako
pokrm, který posiluje a naplňuje radostí. Různé pohledy na tuto svátost si připomínáme každý
rok v Kaplici při průvodu se zastavením u čtyř oltářů,
jejichž obrazy malují tradičně děti pod vedením paní
Peroutové. Vraťme se stručně k letošním tématům:
1. oltář – připomínal, že z Ježíšova obětovaného těla a
krve povstala Církev. Krev a voda, tryskající z Jeho
těla je znamením křtu a eucharistie – dvou základních
svátostí, na nichž stojí církev. Jsem-li křtem a sv.
přijímáním přivtělen k Bohu, je to jen díky tomu, že
Ježíš mi toto propojení získal svou smrtí. Jeho oběť
zakládá církev. Přijímáme-li jeho Tělo, pak se také
ztotožňujeme s Jeho obětí. Stáváme se Kristovým
tělem a také my bychom se měli pro budování
církve obětovat,
nasadit svůj čas a
schopnosti.
2. oltář připomíná, že Kristus a doslova Jeho tělo vzalo
na sebe hřích Adamův – tedy hříchy celého světa. Ježíš
pocítil na svém těle hrůzu a bolest hříchu. Ale Ježíš také
silou svého Ducha, Ducha lásky hřích přijatý do Jeho těla
ničí. Přijímáme-li Kristovo Tělo, měli bychom i my
přijímat druhé takové jací jsou a snášet jejich záporné
vlastnosti.
3. oltář ukazuje,
že tělo církve
je živeno Tělem a
Krví Kristovým.
-při bohoslužbách
ale i při společných setkáních u stolu – ve společenství, po domech.
Kristus nás totiž živí nejen svátostným chlebem, ale
i láskyplnými
vztahy uvnitř
církve. Ono předávání života je
něco jako transfůze. I my takto
můžeme předávat život – když udržujeme mezi sebou láskyplné vztahy.
4. oltář- připomíná, že podobně jako ze vztahu muže a
ženy se rodí nový život, stejně tak ze vztahu Krista a
církve se rodí lidé k věčnému životu. Sjednocení Boha
a člověka v jednom těle přináší nové úžasné skutečnosti

Víkendový pobyt dětí z našich farností na Ktiši
se konal od 8. do 10.6. pod vedením pastorační
asistentky Kristýny Perausové. Hlavním tématem,
programu byl biblický příběh o Noemově arše a
také příběh o Davidovi a Goliášovi

Obojí spolu souvisí – víra Noema v Boha a v jeho slovo zachránila celou jeho rodinu
a vlastně i lidstvo a přírodu před všeničící potopou. Stejně i víra Davidova a jeho spolehnutí
na Boha zachránilo Izrael od nebezpečného nepřítele vedeného Goliášem, který mohl Izrael
zničit stejně jako potopa. Stejně tak i naše důvěra v Pána, nás ochrání v těžkostech.

Je však třeba jednat podle Božího slova. To nás vede ke stavbě Archy – společenství – přátelských vztahů mezi námi a také k boji – v němž se snažíme zasáhnout svět slovem Božím.

Za sobotního dopoledne si děti dělaly masky zvířat – aby si přiblížily záchranu těchto tvorů
v Arše. Vše se neslo v humorném duchu, ale můžeme si u toho uvědomit i důležitou myšlenku: uvědomíme-li si, že jsme s celou přírodou doslova na jedné lodi a budeme-li ji respektovat,chránit a snažit se žít s ní v harmonii, pak nás vlny chaosu nepotopí. A jestliže Archa
upomíná i na Archu úmluvy ukrývající desatero, pak můžeme uvažovat i o nutnosti udržování

řádu v přírodě a o vnášení Boží přítomnosti do ní skrze lásku. „Zvířátkům“ z Ktišské archy
snad láska nescházela, stejně jako humor. A tak až se potkají s temnými vlnami ve svém
životě, či s Goliáši v podobě těžkých úkolů, nepřátelsky naladěných lidí či jiných překážek,
snad si vzpomenou na Noema a Davida, kteří se silou důvěry v Boha, postavili proti zlu,.

Řád se musí projevit v našem životě např. i při společném jídle. Každý musí trpělivě počkat
až na něj dojde řada a pak svou porci v klidu sníst. Nedodržení těchto zásad může přinést
i následky v podobě hádek či rvaček. Vše začíná v malém. I boj se svým sobectvím a leností.

Nepřemohu-li svou nechuť k mytí nádobí, jak se přemohu, když půjde o pomoc starým lidem
či o záchranu někoho, kdo žije v odpudivém prostředí? Jak se zdá, dětem nádobí ani příliš
nevadilo, zvláště když ho nemusely umývat sami, ale vždy s druhými a dokonce za vedení
někoho z vedoucích. Jak poučné i pro život – je ideální, když na nic nejsme sami, když máme
kamarády, kteří nám pomohou a máme také ty stojící trochu výše, zkušenější, a připravené
nám poradit. Děkujme za ně, děkujme i za vedoucí přítomné na tomto pobytu.

Společné stolování – ať už při opravdovém jídle, či při pokrmu duchovním, je také důležitým
předpokladem vítězství nad zlem. Neopomínejme je.

Posilou je nám i hudba. Děti zde vytvořily hudební skupinku a začaly nacvičovat písně.
Škoda, že se neuskutečnilo plánované vystoupení při dětské mši sv. v Malontech. Snad
jim nadšení zůstane i nadále a skupina v budoucnu začne opravdu fungovat.

Počasí jakoby kopírovalo
biblický příběh: pršelo a pršelo.
Děti však od dalšího programu
neodradilo. Sobotní odpoledne
patřilo oblíbené šipkované.

Na cestě vyznačené šipkami
děti plnily úkoly. (jako v životě)
I v nepříznivých podmínkách.
Dokázaly to!
Naši životní cestu označují

nejrůznější znamení: především Boží slovo. Závěr pobytu patřil vychutnávání sladké odměnydortu. Nás všechny čeká závěr života v tomto světě. Bude následovat i sladká odměna?
To záleží na nás – na tom jak jsme se v životě snažili o dobro i na tom jak důvěřujeme Ježíši.

V sobotu 23.6. jsme se z našich farností vydali na pouť na
Svatý Hostýn a Svatý Kopeček. Na cestu se vydalo 44 poutníků.
Dějiny tohoto místa sahají
hluboko do minulosti. Stopy
osídlení sahají do r.1200 př.Kr.
Pak zde bylo keltské oppidum
pro obranné účely. Ve 13. st. se
sem prý uchýlili lidé hledající
ochranu před Tatary (Mongoly), kteří vpadli na Moravu.
Byli zachráněni přímluvou
Panny Marie. Tatarské ležení
bylo prý zapáleno bleskem.
Proto jsou na obraze P. Marie
znázorněny blesky.
I my sem přicházíme
hledat pomoc – tu duchovní.
Prosíme o ochranu před
působením našich dnešních
nepřátel – sobectví, nenávisti, závisti a jiných projevů ducha zla. Kéž blesky Boží lásky zapálí
v nás vše temné a naplní nás energií dobra. Někteří z nás zde využili možnosti zpovědi a všichni jsme se pak zúčastnili mše svaté. Pak následovalo občerstvení a mnozí přišli i na požehnání.

Toto poutní místo je nejvýše položeným poutním místem na Moravě – chrám Nanebevzetí
P. Marie leží v výšce 715 n.m. a my zde zažíváme duchovní povznesení.

Na závěr procházíme netradiční křížovou
cestou od D.Jurkoviče až k rozhledně a potom
odjíždíme k dalšímu poutnímu místu. (jak symbolické)

Historie tohoto poutního místa se začala psát
v 17. století. kdy zde písař Jan Andrýsek dle
svého slibu zbudoval malou kapli. Pro mnohá
vyslyšení modliteb na tomto místě zde koncem
17. stol. byla vybudována bazilika a začátkem 18. stol. i postranní budovy. Barokní nádhera
tohoto chrámu naplnila krásou i naše duše. Zazpívali jsme zde několik mariánských písní
a věnovali se také modlitbě společné i soukromé v tichu kostela.

V podvečerních hodinách
se pak zase vydáváme
na téměř 400 km cestu
zpět do Kaplice.

V Kamenici n.L. se loučíme se
šesti poutníky, kteří se k nám
přidali a kolem 22h jsme doma.
Díky Pánu za hezkou pouť!

V neděli 17.6. přistoupilo v Malontech poprvé ke stolu Páně pět dětí. Slavnost se konala
v kostele resp. v chrámové kapli sv. Barbory, neboť v hlavní lodi kostela se opravuje klenba.
V pátek před nedělní slavností děti poprvé přistoupily i ke svátosti smíření – ke zpovědi.
Svaté přijímání je totiž vyjádřením našeho sjednocení s Bohem, proto bychom při zpovědi
měli nejprve odložit všechno, co tomuto našemu sjednocení s Kristem překáží – své hříchy.

Luboš
Aubrecht

Děti byly oblečeny jako na svatbu. Ano, mše sv.
je jako svatební hostina. Oslavujeme na ní totiž
ono spojení lidství a božství, pro něž Kristus musel
zemřít na kříži. Velké věci vždy vyžadují oběť.

Karolína
Jaklová

Barbara Levá

Jiří Brabec

Svaté přijímání nás spojuje také mezi námi navzájem,
stáváme se jedním organismem, jedním Tělem,
jedním společenstvím přátel. Žijme podle toho.

Karolína
Křivská

Přistoupit poprvé ke stolu Páně je pro děti
také krokem na cestě k dospělosti v církvi.
Jsme jako rodina a proto je třeba, aby i děti
ve farnosti žily jako členové této rodiny.
Scházely se s ostatními křesťany, účastnily
se mše svaté a dalších farních akcí také se
se aktivně zapojily do služeb v církvi. Děti
se mohou podílet na tvorbě nástěnek, zkrášlování kostela, příspěvcích do farního
časopisu, návštěvách nemocných a starých
(a donést jim třeba namalovaný obrázek)

a
Dále se děti mohou podílet na půjčování
knih, ministrování a další činnosti. Bez
onoho aktivního zapojení se do života farnosti by sv. přijímání bylo jen neúplným
vyjádření spojení s Tělem Kristovým-církví

Přijmout chléb života vyjadřuje také
přijetí daru života věčného. A tak bylo
symbolické, že jsme se po mši sv. fotili
zrovna na hřbitově (jenž je kolem
kostela). Za hřbitovní zdí je totiž nádherný výhled do dálky, čímž je naznačen nový obzor, který se přijetím
Krista člověku otevírá. Je to obzor
věčného štěstí u Boha a v Bohu.

Na úplný závěr se ještě děti s rodiči a přáteli sešly na malém občerstvení s posezením na faře
v sále pro setkávání. I toto jídlo spojuje. Duchovní pokrm potěší duši, ten materiální zase tělo.
Obojí je potřeba. Doufejme, že na podobná setkání ve farnosti budou i tyto děti přicházet rády.

O Petropavlovské pouti v Kaplici, která
se slavila v neděli 1.7. přistoupily tyto děti poprvé ke stolu Páně. Podobně jako učedníky, tak
i tyto děti si Pán vyvolil především proto, aby byly s Ním – aby s Ním udržovaly přátelský vztah

Tento vztah, přináší člověku světlo v duši a také proto měly děti v rukou svíce, které kdysi
dostaly při křtu. Ty si rozsvítily k obnově křestního slibu a při této slavnosti poprvé před lidmi
vyznaly svoji víru a touhu rozejít se vším zlým ve svém životě. Slavnost sv. Petra a Pavla připomíná víru těchto apoštolů a jejich oddanost Kristu, doufejme, že tyto děti je budou následovat.

V promluvě jsem zmínil příklad malého Tarsicia, který v době pronásledování křesťanů v Římě
měl donést posvěcený chléb – Tělo Kristovo uvězněným bratřím. Na cestě však potkal nevěřící kamarády, kteří mu chtěli svátostný chléb vzít. Bránil se, ale přišel při tom o život. I nás chce
svět připravit o Krista – nedejme se a přinášejme ho všem, kteří jsou uvězněni nějakým zlem.

K slavnostem patří i posezení u dobrého jídla. Proto se po mši sv. ještě setkáváme u stolu ve
farním sále na faře. Díky všem, kteří občerstvení připravili a přispěli k němu také tím, že
něco upekli. Ne nadarmo se říká, že láska prochází žaludkem. Pokrm může zviditelňovat
lásku a potěšit i srdce. Ve farnosti je třeba, abychom prožívali i toto a alespoň někdy se sešli
i k společnému jídlu. Při něm člověk jedinečným způsobem může pocítit sílu společenství.

Následující fotografie připomínají svátost smíření, konanou
před prvním sv. přijímání. Je-li přijímání výrazem odevzdání
se Kristu a sjednocení se s Ním, zpověď zobrazuje usmíření,
pokud cítíme, že nás od Ježíše něco dělí.
Následující foto
zachycuje
nedávno objevenou skleněnou
monstranci
v Kaplici.
Buďme jako ona
v duši čistí,
průhlední.
Buďme nositeli
Krista a zjevujme
ho ve svém
životě.

Po slavnostní mši svaté v kostele sv. Petra a Pavla, při níž přistoupilo (viz předchozí strany)
pět dětí k prvnímu svatému přijímání následoval zábavný program na Farském náměstí. Zde
bylo možné posedět s přáteli a např. pojíst grilované sele, a při tom si poslechnout písně
nejprve country kapely Pyškot Band Milana Janů. Odpoledne tuto kapelu vystřídala kapela

Agria Band Standy Trse. Slavením svátku apoštolů Petra a Pavla tímto způsobem chceme
zavést tradici, jež by napomohla ke sblížení lidí v Kaplici a upozornila i na kostel a jeho
patrony. I když se prozatím nedaří zařadit na odpoledne alespoň krátké slovo o významu
slavení svátků, o významu kostela i apoštolů Petra a Pavla, přesto duchovní prvek nechyběl:

Děti pod vedením katechetky Štěpánky a za hudebního doprovodu její rodiny sehrály hru
o svatých Cyrilu a Metoději. Tito apoštolové Slovanů mají mnoho společného s apoštoly
Petrem a Pavlem. I my se od nich můžeme učit – inspirují svým přátelstvím a doplňováním se

i svou touhou přinést poselství evangelia a vzdělanost s kulturou druhým. Proto jsme v průjezdu farní budovy nabízeli knihy s křesťanskou tématikou. I když jsme jich moc neprodali,
přesto vzbudily pozornost. Lidí bylo na odpoledním programu méně než loni, jistě to ovlivnilo
i velké horko. Sešlo se zde asi 50-60 lidí.

Po dětském představení následovaly ještě soutěže a hry pro děti organizované Maruškou
Peroutovou a Kristýnou Perausovou. Konaly se na farním dvoře, kde byl umístěn i nafukovací
skákací hrad. Snad to vše přispělo k dobré pohodě dětí i rodičů. Příště bychom mohli vydat
nějaké upomínky na pouť i na její duchovní smysl. (stačily by obrázky apoštolů či kostela)

Vrcholem programu bylo vystoupení folk-rockové křesťanské skupiny Miriam. I když
byl její vedoucí pater Vavřinec Skýpala opět v nemocnici, zpěvačka Klára a kytarista Jarda
předvedli muziku, která oslovovala. Škoda, že jejich vystoupení ukončil silný déšť a bouřka.

K začátku prázdnin patří setkání s dětmi u táboráku. To první se konalo v Kaplici v pátek
29.6. a nebyly zde ani tak děti, jako spíše mládež a dospělí. Přijeli i mladí z Rychnova, kteří
se připravují na biřmování. Oheň s biřmováním úzce souvisí a na přípravě se snažíme, aby se
ten vnitřní oheň – oheň Ducha, oheň víry a lásky co nejvíce rozhořel. Snad k tomu přispělo
i toto setkání. V jeho závěru se konala venku za tmy adorace se zpěvy z Madugorje a Taize.

Druhý den – v sobotu jsme
se sešli u ohně v Rožmitále.
Hry a program zde vedla

Kristýna Perausová.
K setkání patří opékání
špekáčků. I toto jídlo spojuje.

V Omleničce se konal táborák ve středu 4.7. Kromě táborákových písní a her zde konáme
i stezku odvahy. Mnozí se na ní těší proto, že mohou strašit druhé, ale jde konečně jen o hru
a tak jim to nemusíme mít za zlé.

Táborák a hry jsme připravili i v Malontech. Nepřišlo sice mnoho dětí, snad pro zataženou
oblohu, ale setkání bylo hezké. Těmito akcemi chceme udělat něco pro děti a přiblížit jim
církev a farnost jako rodinu otevřenou pro všechny. Hry, které zde konáme, přinášejí radost
nejenom dětem, ale i dospělým. Připomínají nám Ježíšův výrok: „Nebudete-li jako děti,
do Božího království nevejdete.“ v němž je poukázáno na dětskou upřímnost a důvěru.

Na Charismatickou konferenci do
Brna se vydali i zástupci našich
farností: se mnou jel Jakub, katechetka Růženka a hospodyně Jarka. Program přednášek i společenství několika tisíc věřících
oslovoval. Záznam přednášek (video i audio) je možné si objednat na http://konference.cho.cz

Začátkem července jsme mohli v našich farnostech přivítat varhanici Janu Havlíčkovou, která
zahrála na varhany skladby světových hudebníků v Kaplici (pá 6.7.), na Svatém Kameni (7.7.)
v Rožmitále n.Š. (ne 8.7.) a na konec v Blansku (8.7.) Opět jsme poznali, jak hudba povznáší.

Oznámení
PODĚKOVÁNÍ Děkuji všem za přání k mému svátku i narozeninám. Děkuji také
za vaše milé dary a dárky a chci Vás ujistit, že na Vás myslím v modlitbě.
SBÍRKA NA CHARITU se uskuteční při bohoslužbě v neděli 5.8.

Kvíz
KÝM JE KNĚZ

(převzato z časopisu českobudějovických salesiánů Fíkovník)
Kněží při své službě Bohu a lidem vykonávají dnes mnoho různých úkolů, přesto
nesmíme zapomenout na to podstatné: že kněz má být Ježíšovým přítelem a...
(dokončení v tajence doplňovačky),
Popiš obrázky a slova napiš do políček. Každé písmeno tak dostane své číslo. Podle
těchto čísel snadno vyplníš tajenku dole.

Humor
☺ "Probuďte se, pane!" volá sestra v nemocnici a třese spícím pacientem.

Co se děje? Co se stalo?" ptá se vyděšený pacient.
"Nic. Jen jsem vám zapomněla dát prášek na spaní."
(Anthony de Mello: Modlitba žáby 2, Cesta, Brno 1996, 178)
☺ Pokora
„Bylo to od vás velmi laskavé, že jste zůstal až do konce mé přednášky,
zatímco všichni ostatní odešli!"
"Děkuji za uznání. Ale já mám mluvit po vás."
(Anthony de Mello: Modlitba žáby 2, Cesta, Brno 1996, 180)

☺ “Řekni, mami,” ptá se malá Jana, “přijdou muži také do nebe?” “Proč se
ptáš?” “Protože andělé na obrazech nemají nikdy vousy!” “Ano, určitě
přijdou do nebe i někteří muži,” řekne zdrženlivě matka, “ale
pravděpodobně je tam hned oholí...”
☺ “Job byl strašně nešťastný,” říká katecheta žákům. “Bůh ho tvrdě
zkoušel. Vzal mu majetek, zdraví a děti. A ke všemu - ženu mu nechal!”
☺ Jedna maminka se modlila se svými čtyřmi dětmi, Pavlem, Tomášem,
Markem a Štěpánem večer před spaním. A jelikož byl zrovna svátek Všech
svatých, přidala: “Svatý Pavle, oroduj za nás! Svatý Tomáši … Svatý
Marku … Svatý Štěpáne …”.
Svatý táto, oroduj za nás!” dodal jeden z kluků zcela bezelstně.
☺ Prohlásil jeden kněz: “Než jsem do této farnosti nastoupil, tak mi říkali,
že zde žijí samí tvrdí katolíci. A skutečně: Někteří jsou tak tvrdí, že s nimi
ani Pán Bůh nepohne.”
☺ “Tak vy máte v úmyslu přihlásit se za vojenského kaplana?
Já myslím, že ten musí mít při každé bohoslužbě jen zelený ornát.” “A místo
kadidelnice musí možná používat dýmovnici.” “A když má dlouhé kázání, tak
velitel pískne poplach.” “Až uslyšíš hlas polnice, tak se nelekej, to ještě není
konec světa, ale večerka.”

Z farní matriky:
Kaplice:
Křty:

Pohřby:

Blansko:
Svatby:

3.6. Tereza Korešová

26.6. Růžena Klimešová

15.6. Petr Šafránek

4.7. Margita Husárová
Svatý Kámen:
Svatby:
16.6. Radek Karlík a Nikola Ondrovičová
7.7. Jan Cettl a Simona Pejclová

a Barbora Kolková
Dolní Dvořiště:
Křty:
17.6. Kateřina Douchová

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
Člověk není souhrnem toho, co má, ale souhrnem všeho toho, co ještě nemá,
čeho ještě nemá, čeho ještě může dosáhnout.
Sartre

Je důležitější, jak člověk osud přijímá, než to jaký ten osud je.
Humboldt

Podej přátelům ruku, ale neměj přitom zavřené prsty
Diogenes Laertios

Přátelství násobí radost a dělí žalost.
Bacon

Tolik lahodných darů čeká na stole života. Nepřehlédneme je?
Tolik lahodných chutí, vůní, barev, tolik radostných akordů, které se skládají do velké
symfonie života. Svět voní barvami a zvučí tvary, chutná hudbou. Nepřeslechneme ji?
Eduard Martin

a prodejna v Kaplici informuje:
Tiziano Soldavini – SÍLA LŽI
Je až s podivem jak málo se píše o tak aktuálním tématu. Přitom lež ve svých mnoha
podobách se týká nás všech, ať už klameme sami sebe i druhé, nebo jsme spíše obětí živých
poselství někoho jiného. Podobně jako všechny neřesti, i lež parazituje na našem lidství,
ochromuje nás na úrovni srdce.
František Mráček – MEDŽUGORJE
V tomto dílu publikace o mariánských zjeveních v Medžugorji jsou popsány události druhého
a čtvrtého roku. Autor se snažil podat věrný obraz dalšího vývoje na základě literatury a
osobního ověřování událostí.
Atlas – MARIÁNSKÁ POUTNÍ MÍSTA
Atlas přibližuje více než sto mariánských poutních míst naší vlasti, která jsou překrásným
uměleckým výrazem víry našich předků.
Anselm Grün ,Petra Reitzová – MARIÁNSKÉ SVÁTKY
Autoři knihy se hlouběji zamýšlí nad přínosem a významem jednotlivých mariánských svátků
církevního roku.
Leon Dyczewski – SVATÝ MAXMILIÁN MARIA KOLBE
Vyprávění spoluvězně o otci Maxmiliánovi, jehož strhující víra v Boha, úcta k Neposkvrněné
a důvěra v lidskou dobrotu, tak často ztracenou podmraky kouře z krematoria.
Pro děti:

Mignel Berzosa Marínez – IGNÁC Z LOYOLY

Barevná obrázková publikace s krátkým životopisem světce.
DVD:

PAVEL VI. – pápež v búrových časoch

Strhující příběh papeže v období 50 let, kdy se podoba katolické církve pronikavě měnila.
DVD:

MAGDALÉNA – NOVÝ ZAČÁTEK

Marie Magdaléna je vypravěčkou i přímou účastnicí příběhu Ježíše Krista. Mluví o tom co
Ježíš udělal pro ní i řadu jiných lidí, kteří s ním přišli do styku. Tím nám ukazuje, že ani my
nemusíme žít ve strachu a zahanbení, ale díky Ježíši můžeme najít nový začátek.
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
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. Je možné zúčastnit se jen části programu. Také z našich farností pojedou
mladí, zájemci se mohou přihlásit u P. Pavla (tf: 732 872 662)
BLÍŽÍ SE FARNÍ DEN – V NEDĚLI 16.9.v Kaplici
Na odpolední program přijede generální vikář plzeňské diecéze Mons. Žák a bude mít
přednášku. Jinak bude připraven program dětí, svědectví, promítání i zábava při
hudbě. Udělejte si, prosím, čas a přijďte!

Kaplice
VE STŘEDU 1.8. SETKÁNÍ NA FAŘE NEBUDE bude až 8.8. od 18h
KONCERT SKUPINY DRUHÝ DECH (bývala kapela Naskok z Prachatic)
se bude konat v sobotu 25.8. Hodina a místo bude ještě oznámeno.
TÁBORÁK KE KONCI PRÁZDNIN se bude konat ve středu 29.8. od 18h na
faře. Zváni jsou dospělí i děti, pro něž bude připraven program her a soutěží.
SVATOHUBERTSKÁ MŠE SV. se bude slavit v sobotu 1.9. kdy ve budou
slavit také městské slavnosti. Čas bude ještě upřesněn.

Rachnov nad Malší
ČESKO-NĚMECKÁ MŠE SV. s německy mluvícími rodáky bude v úterý
od 10h v kostele

Svatý Kámen
BRIGÁDA NA ÚKLID KOSTELA se bude konat v úterý 31.7. od 9h.
Pomocníci – zvláště na sundávání pavučin ve výšce, budou vítáni.
POUTNÍ MŠE SV. – NEDĚLE 5.8. v německém jazyce (zvl. pro poutníky
z Leopoldchlagu a okolí) se bude konat od 10 nebo 11h.
MŠE SV. NA PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCÍ – 4.8. nebude! Budou zde
bohoslužby v neděli 5. i 12.8.

Omlenice
MŠE SV. JSOU KVŮLI MALOVÁNÍ KOSTELA NA FAŘE – v NE v 8h.
TÁBORÁK KE KONCI PRÁZDNIN se bude konat ve čtvrtek 29.8. od 18h
na faře.

LITURGICK› KALEND¡ÿ a INFORMACE
ČERVENEC 2012
NEDĚLE

29.7.

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 1.t.

Úterý

31.7.

Sv. Ignáce z Loyoly, kněze

památka

SRPEN 2012
Středa

1.8.

Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa

památka

Sobota

4.8.

Sv. Jana Marie Vianneye, kněze

památka

NEDĚLE

5.8.

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 2.t.

Pondělí

6.8.

Proměnění Páně

svátek

Středa

8.8.

Sv. Dominika, kněze

památka

Čtvrtek

9.8.

Sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice

svátek

Pátek

10.8.

Sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

svátek

Sobota

11.8.

Sv. Kláry, panny

památka

NEDĚLE

12.8.

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 3.t.

Svatý Kámen
POUTNÍ MŠE SV. – NEDĚLE 12.8. od 11h Česko-německá. Všichni jsou zváni.

Dolní Dvořiště
POUTNÍ MŠE SV. bude konat v neděli 2.9. od 11.15h
TÁBORÁK KE KONCI PRÁZDNIN se bude konat v pondělí 27.8. Sraz v 18h u
kostela.

Malonty
POUTNÍ MŠE SV. bude konat v neděli 26.8. od 9.30h.
TÁBORÁK KE KONCI PRÁZDNIN se bude konat v pondělí 27.8. Sraz v 18h u
kostela.

Cetviny
ČESKO NĚMECKÁ MŠE SV. při příležitosti setkání zdejších německy
mluvících rodáků se bude konat v sobotu 11.8. od 14h. Všichni jste zváni!
SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ se v kostele bude konat druhý den – v neděli 12.8. od
14.30h. Všichni jsou srdečně zváni.

Rožmitál na Šumavě
TÁBORÁK KE KONCI PRÁZDNIN se bude konat v sobotu 25.8. od 19h na faře.

PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM
KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde
18 h letní čas
17.30 zimní čas
Úterý
modlitba
kostel
18 h letní čas
17.30 zimní čas
Středa
setkání / biblická hodina
fara
Ekum. biblická hodina: 1. ST v měsíci-18h fara, / 1. ČT od 19h v ev. Arše teď –až v září
8 h (v adventní době již v 7h )
Čtvrtek
mše svatá
kostel
18 h letní čas
17.30 zimní čas
mše svatá, pak adorace
kostel
Pátek
19.15 fara Mše sv. v Domově pro seniory
15h
setkání mladých
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: 14.8.
/ 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: 9.8.
l.čas z.čas
BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
mše svatá 18h
Setkání na faře: Čtvrtek
18h
17h
17h
NEDĚLE
v kostele
let. čas zim.čas
1x za měsíc, nyní 23.8.
let.č.
zim.č.
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
NEDĚLE
mše svatá - nyní:
Setkání ve společenství-1x měsíčně nyní: 19.15-l
11.15
1x za 14 dní 29.7., 12. a 26.8.
- v neděli - v sakristii kostela,
26.8. 18.15-z
RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen
poutní kostel P. Marie Sněžné:
NEDĚLE mše svatá
Setkání v17/18h
11.15
1x za 14 dní nyní: 24.6.a 8.7.
1. SO v měsíci: mše v 17h nyní: 1.9.
Pondělí: 3.9.
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
SOBOTA
Setkání na faře: Sobota
18h
17h
19h-l.čas
mimo 1. sobotu mše svatá: let.čas zim.čas 1x za měsíc, nyní: 11.8.
18h-z.čas
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
Setkání dětí (1 x za 14 dní) venku nebo
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 29.7.2012

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc červenec 2012
Úmysl všeobecný: Aby každý mohl pracovat v bezpečných
podmínkách.
Úmysl misijní: Aby křesťanští dobrovolníci v misijních
územích svědčili o lásce Kristově.
Úmysl národní: Za prohloubení vztahu k biřmovacím
patronům, kteří nás provázejí na cestě k Bohu.
Úmysly farní: Ochraňuj, Pane, naše bratry a sestry z farnosti, i všechny lidi na
cestách, ať bezpečně dorazí k cíli i nazpět
● Dej ať děti, které poprvé přistoupily ke Tvému stolu, Ti zůstanou věrné, a vyrostou
z nich horliví křesťané
● Požehnej těm, kdo se připravují na biřmování, ať jsou stále víc otevřenější Tvému
Duchu a zapáleni pro Tvé evangelium.
● Povolej, Pane, k účasti na setkání mládeže ve Žďáru v srpnu tohoto roku další
mladé lidi a dej, ať si z něho odnesou hluboké zážitky
● Požehnej, Pane, naši pouť do Medugorje, které se účastní i mladí z našich farností,
ochraňuj nás a dej ať přinese bohatý užitek
● Prosíme o požehnání pro dětská společenství a chystané táboráky
● Za všechny, kteří teď cestují a radují se z toho, že se dostali z navyklého prostředí:
ať z nich spadne všechno břímě, ať se zotaví a s novými dojmy získají i nové síly.
● Pomoz nám, Pane, abychom byli pohostinní a ochotni pomoci, aby se v našem
společenství cítil dobře každý, kdo k nám přijde
● Dej nám novou sílu: tělu i duchu, nervům. Dej,ať se pak setkáváme s lidmi s větší
laskavostí a s větší pozorností.
● 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 a Irák
● Prosíme za dívku Joyce z Indie, jíž jsme si vzali do adopce na dálku. Žehnej jí.
● 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:

Alessandro Pronzato:
Provokující evangelia
Od roku 1967, kdy vyšla poprvé,
se kniha dočkala v Itálii už třiceti
vydání, a přitom neztratila nic na
své aktuálnosti. Co jsme to jen s
evangeliem udělali? „Světlo se
ztlumilo, aby příliš neoslňovalo,
sůl pozbyla chuti, protože tak to
vyžaduje zdravý rozum, střelný
prach navlhl, Slovo bylo
zneškodněno a paradoxy z
evangelia ztratily svou
výbušnost.“ Alessandro Pronzato
stírá z evangelijních příběhů
nánosy prachu a zvykovosti, s
níž je většinou vnímáme, takže
se nám otevírají v úplně novém
světle a průraznosti.
Nenechávají nás v klidu. V
podání autora jsou pro nás
evangelijní příběhy znovu
nepohodlné, otřásají našimi
stereotypy, provokují nás k
reakci a ke změně smýšlení. A
jestliže nás tato kniha vyburcuje
k přemýšlení a touze po
opravdovém životě podle
evangelia, pak splnila svůj účel.

Anselm Grün: Uzdravení
skrze podobenství
Autor zkoumá, jak Ježíš
uzdravoval posluchače
prostřednictvím svých
podobenství. Vychází z
vlastních zkušeností, kdy
mnoha lidem pomáhal
překonat jejich krize.
Ježíšova slova nabízejí nový
pohled na život, otevírají
cestu do našeho nitra, k
našim vnitřním zraněním,
postojům a emocím – k
našemu hněvu, strachu,
žárlivosti, ke ztraceným
iluzím. V modlitbě nad Božím
slovem můžeme nově prožít
Ježíšovu přítomnost a sílu
jeho uzdravující moci, stát se
svobodnějšími, najít novu
naději a smysl toho, co jsme
prožili a prožíváme.

