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LISTOPAD 2012
Bratři a sestry!
V tomto měsíci se častěji než jindy potkáváme na hřbitovech. Jsou to místa
setkávání – živých i zemřelých. Setkávání nás lidí i setkávání s Bohem. Uprostřed
našich hřbitovů je ještě stále kříž – křižovatka – života a smrti. Touto křižovatkou
občas procházíme a jednou jí projdeme jako přímí účastníci. Projdeme jí však s vírou,
která nás nasměřuje k výšinám Ducha.
Procházky po hřbitovech nás v tento čas mohou i potěšit. Kolik květin a
světel na hrobech! Kolik lásky a pozornosti k zemřelým! Snad to s naší společností
není ještě tak špatné. Květiny však zkusme nosit i živým, potěší je to víc teď než pak
…
A světélkem ať je naše tvář a naše slovo.
Časopis, který držíte v rukou vám chce také přinést světlo a stát se
křižovatkou, kde se setkáme. Byl bych rád, kdybyste víc do něj přispívali svými
zážitky,
úvahami,
či
jen
zveřejněním toho, co vás oslovilo.
V tom všem se můžeme setkávat.
Blížící se výročí 1150 let
od příchodu sv. Cyrila a Metoděje,
mě vedlo k uveřejňování článků
s touto tematikou. Tak si je také
přečtěte.
Přeji vám hezký listopad!
Nezapomeňte na setkání v modlitbě
s našimi zemřelými ani na setkání
s živými!

P. Pavel

PASTORAČNÍ SLOVO P. PAVLA

Přátelé,
předchozí měsíc – říjen – mi utekl velmi rychle – nejprve bylo biřmování, pak
následoval týden dovolené, týden nemoci a nyní je již polovina listopadu.
Přesto, či právě proto, se chci k říjnu ještě vrátit. Tento měsíc nás vybízí
k několika věcem. Především k modlitbě růžence. Jsem moc rád, že společná
pravidelná modlitba růžence v Kaplici je nyní zpestřena hudbou – díky Jiřímu
Větrovskému a Pavlu Čadovi. Pokud si chcete zpestřit i soukromou modlitbu –
můžete si v kaplické farní knihovně vypůjčit (jinde objednat) CD, či magnetofonovou
kazetu s hudbou přímo k růženci – k jednotlivým desátkům. V knihovně si také
můžete vypůjčit i úvahy k jednotlivým tajemstvím.
Zpestřím si modlitbu růžence hudbou a úvahami k rozjímání
Také říjnové biřmování je nám stále výzvou – k neustále obnově přítomnosti
Ducha svatého v našem nitru i ve společenství. Duch svatý proudí skrze četbu Písma
svatého a jiné duchovní četby, skrze setkávání ve společenství – zapojte se, přijďte
mezi bratry a sestry! Dále skrze společné akce, a především skrze modlitbu, když je
vyjádřením hluboké touhy po naplnění Duchem svatým. Nezapomeňme Duch je jako
oheň – pokud nebudeme neustále přikládat uhasne v nás i v našich společenstvích.
budu usilovat o to aby Duch sv. ve mně i ve společenství hořel
V tomto období jsme také církví zaměřováni k tématice chrámu. Mnohé
chrámy měly v minulosti smutné osudy. Ten Jeruzalémský byl několikrát vypleněn a
dvakrát (r. 586 př.Kr. Babyloňany a r. 70 po Kr. Římany) zcela zničen. I „hlava a
matka všech kostelů“ – Lateránská bazilika, byla několikrát silně poničena – propadl
se strop a uvnitř se dokonce pásly ovce! Podobný osud měly mnohé kostely v našem
pohraničí.
Je to jednak znamení abychom se nespoléhali příliš na kamenné chrámy a
zaměřovaly se na ty duchovní (nitro a církev), ale tyto chrámy jsou i znamením toho
jak živá víra napomohla k jejich obnově. V drtivé většině se našly prostředky.
Není to podobné i s chrámem našeho nitra a s chrámem církve. Kolikrát to
s těmito chrámy bylo nahnuté, kolikrát je i naše duše i bratrské spolužití v troskách.
Nezoufejme však, budeme-li mít víru, znovu budou tyto Boží příbytky, tyto chrámy
našich srdcí i společenství vybudovány a znovuposvěceny Božím duchem. Je jen
třeba věnovat jim pozornost – čas i své síly. Stavba roste spojováním částí,
společenství též: dialogem, projevy přátelství. Prohlubujme svou touhu po obnově
všech našich chrámů a modleme se za jejich znovuposvěcení.

Přispěji nějak k obnově kostela i chrámu srdce a chrámu církve
A posledním bodem ke křesťanskému prožití tohoto měsíce je náš vztah
k zemřelým. Ten by se neměl vyčerpat jen položením věnečku či svíčky.
Je dobře si s našimi blízkými zemřelými „povídat“, uvažovat o jejich poselství života,
o tom co nám na nich může být vzorem a co ne. Můžeme se s nimi dokonce „radit“ ,
když si uvědomíme, co by nám asi na nějaký ten problém řekli.
Udělám si čas i na své zemřelé
A na závěr povzbuzení – pamatujme, že žádná mlha, temnota ani smrt nemůže
zničit naši naději kterou máme v Kristu našem Pánu.

A ještě hezký úryvek z knihy Eduarda Martina:
Andělské cesty k nesmrtelnosti
Chodil jsem rád na náš starý hřbitov chodil jsem na něj od dětství ne proto, abych
se rozesmutnil, chodil jsem tam, abych 'naslouchal mrtvým'. Už dlouho jsem tam
nebyl, jenže stejně si dobře pamatuji celou řadu nápisů... Na jednom náhrobku,
který je hned u brány hřbitova, je napsáno:
Tolik jsem toho nestihl... Vy můžete.
Myslím, že onen mrtvý dal svým spoluobčanům dar, veliký dar... Když procházeli
hřbitovem, nevnímali ty, jak vy jim říkáte, nudné číslice a nudná písmena...,
naopak, vedli s tím dávno pohřbeným rozhovor.
A vedli rozhovor Vedli ho Í jaksi sami se sebou...
Jeden kněz si nechal na svůj hrob na našem hřbitově vytesat slova, která jsem
vždy čítal s výčitkou svědomí:
Kéž bys mohl tak jako já
říct svému andělu strážnému
na konci cesty:
'Už je čas?
Dobře, pojďme.
Udělal jsem v životě, co bylo třeba.'
A jaký byl nejkrásnější nápis na našem hřbitově?
Myslím, že to byl nápis na náhrobním kameni mého prapradědečka.
Kdysi byl starostou města.
Pokud jsem o něm četl nebo slyšel nějaké vzpomínky, byl to pravý křesťan, byl to
člověk, který nikoho nezarmoutil, radostný a vlídný ke každému, s kým se
setkal... Na svůj hrob si nechal dát nápis:
Bylo to nádherné. A je nádherné dál..."

Boží království je i není…
„Království Boží je mezi vámi!“ říká Ježíš
v Lukášově evangeliu. Lk 17,21
Tedy: Boží království je.
Ježíš učí své učedníky, jak se mají správně modlit:
„Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé
království…“
Lk 11,2
V modlitbě Otče náš se modlíme, aby Boží
království přišlo.
Tedy:Boží království ještě není.
Prvního listopadu jsme slavili slavnost Všech svatých. Byli to lidé, kteří svým
životem následovali Ježíše Krista. Zde na zemi nám zanechali stopy Boží lásky. Lásky
pokorné, obětující se, sloužící.
Syn člověka nepřišel, aby si dal soužit, ale aby sloužil
a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Mt 20,28
Ze svatých bych dnes chtěla připomenout sv.Anežku Českou, nejmladší dceru českého
krále Přemysla Otakara I. Postavení královské dcery ji však neuspokojuje, její touhou je
vstoupit do kláštera a stát se služebnicí Boží. Po smrti svého otce vyměnila šaty princezny
za prostý šat, přepásala se zástěrou a šla sloužit chudým a nemocným. V r.1232 zakládá
špitál sv.Františka v Praze pro chudé a nemocné.
V pátek přišla do mé ordinace také maminka s dvěmi malými dětmi. Když jsem to
menší, ještě kojence, naočkovala, začala ho maminka oblékat. Aniž by cokoli řekla, starší,
4letý Filip, přinesl z vedlejší přípravné místnosti věci pro mladšího brášku a začal jí je
podávat. Bylo to moc hezké, jak jí pomáhal. Říká se: „malá pomoc-velká pomoc“.
V poledne jsem se šla chvilku projít. Zdáli jsem zahlédla, jak babička vede vnučku ze
školky. 5letá Lucka sundala svůj batůžek ze zad, hodila ho na zem a prohlásila, že ho
neponese. Babička jí odpověděla, že jí bolí rameno, nemůže ho tedy vzít. Sama již nesla
dvě nákupní tašky. Avšak Lucka si postavila hlava, že batůžek neponese. Babička se na ni
rozzlobila, začala jí vyhrožovat, že na ni zavolá policii, dokonce to- jako když mluví
s policií přes mobil- na vnučku zahrála. Ta si však z toho vůbec nic nedělala. Batůžek
nadále ležel na silnici. V tom jelo auto. Babička se pro batůžek rychle sehnula a dala si ho
na bolavé rameno. Vnučku zahrnula takovými nadávkami, že to ani napsat nemohu.
Do této situace mne napadlo jediné: „Přijď Pane Ježíši, přijď království tvé…“
„Láska je jediná síla, která sjednocuje, aniž by ničila,“ napsal Teilhard de Chardin.
Tomáš Halík ve své nové knize Chci, abys byl, píše:
Když miluji druhého člověka ježíšovskou láskou, tou, která raději dává, než bere, pak tato
moje láska má svůj kořen i cíl hlouběji, než kam já mohu dohlédnout, neboť platí:
„Kdo miluje, zůstává v Bohu a Bůh v něm“. 1J 4,7
Pak je taková láska odkazem k prameni, „kde dobro a něha původ mají“, ba víc:
je mou účastí na něm.
Milena Voldřichová

Je neklid v ovzduöÌ
a stromy ˙dy lomÌ
Ëas dozr·l pro duöi
Uû vykroËili chromÌ
Jiû znehybnÏli ËilÌ
by dostali Ëas k zr·nÌ
neb nejsme pokroËilÌ
nejsme-li lisov·ni
Co bude nevÌme
Jsou odkotveny lodÏ
P·n vyjevuje pl·n
jak slunce na v˝chodÏ
V nadÏji objÌm·m
svÈ sutiny a zlomky
vöak skrze d˘vÏru
jiû pror˘stajÌ stromky
Z naöeho selh·nÌ
je pouûita öù·va
pro novÈ kon·nÌ
co B˘h jen dokon·v·
SeschlÌ a zesl·blÌ
jak semeno co musÌ
padnout a zetlÌti ...
jinak plod nikdo neokusÌ
Josef Javora: V˝bÏr z hrozn˘

N·lada adventu ñ Ëasu poezie, touhy, snu i kr·sy Ëasu,
kter˝ ti zm·Ëkne hrdlo zvl·ötnÌ mÏkkou n·ladou.
M˘ûeö öestkr·t ¯Ìkat, ûe nevÏ¯Ìö, ûe jsi ateista,
ûe na emoce nejsi stvo¯enej,
a je to marnÈ,
on p¯ich·zÌ v†cinkotu zvoneËk˘,
za nÌm p¯ich·zÌ Barborka a u¯Ìzne ti p·r vÏtviËek,
aby o v·nocÌch vykvetly.
Za nÌ jde jeden z†nejvÏtöÌch p¯·tel dÏtÌ i tÏch,
kte¯Ì se dÏtmi cÌtÌ po cel˝ ûivot:
svat˝ Mikul·ö.
I andÏl se m˘ûe objevit. A Ëert? Taky, ale st¯ÌdmÏ.
Za nÌm Jit¯enka Adventu, jde NeposkvrnÏn·
a hned za nÌ s†vÏncem rozûat˝ch svÌcÌ zamouËen· Lucie,
kter· vracÌ svÏtlo,
a tak se uû objevuje svÏtlo V·noc
ñ p¯ich·zejÌcÌ a v†BetlÈmÏ se rodÌcÌ SvÏtlo svÏta.
To je Advent a jistÏ mnohem vÌce.
Zvl·ötnÌ touha t·hne duöi a vÏtöinou vede k†dobrÈmu,
ba lepöÌmu ûitÌ,
vÏtöinou p¯in·öÌ klid a o·zu mÌru.
NÏkam, kde uû toto kouzlo mÌjÌ,
bohuûel p¯in·öÌ zbyteËn˝ shon materi·lnÌ z·jmyÖ
a dost, o tom radÏji nemluvit.
P. Frantiöek Hobizal
äumavsk· trilogie (˙dolÌ Vogelsang)

(z knihy Eduarda Martina: Schody do ráje)
„Onehdy jsem se stavoval pro svého přítele, doktora W.," vyprávěl jeho
kolega, „měli jsme jít hrát, jako každý čtvrtek, kuželky.
A když jsem šel po chodbě v nemocnici k jeho pracovně, potkal jsem nějaké
manžele.
Aspoň jsem si myslel, že to jsou manželé, vypadali tak... on podpíral ji, ona
jeho a oba dva plakali.
Plačících lidí potkáváme při své práci hodné, jenomže na těchhle dvou bylo
něco zvlášť dojemného. Zapamatoval jsem si je, a když jsme si při hře dali s
přítelem pauzu u skleničky vína, zavedl jsem na ně řeč.
'Jejich syn se předávkoval drogami,' řekl mi přítel. 'Mysleli jsme, že se nám ho
podaří zachránit... ti rodiče tady čekali celý den. Ale už se nedalo nic dělat.
Zrovna než jsi ke mně přišel, se dozvěděli, že je konec. Ten kluk bral drogy
dlouho a oni o tom nevěděli. To víš, zaměstnaní rodiče -. Neměli na něj čas.
Vůbec je nenapadlo, že by jejich dítě... právě jejich dítě...'
Přítel se odmlčel a smutně mávl rukou.
Dopil sklenici vína a vybídl mne k pokračování ve hře.
Ale já, i když jsem zažil už hodně smutku, jsem se stále nemohl zbavit
vzpomínky na ty dva.
Jak jdou dlouhou,šerou chodbou...
Jak někde sedí... zoufají si, pláčou.
Přítel si všiml, že jsem stále zabořený do vzpomínky na ten manželský pár.
'To víš,' řekl mi ztěžka, pomalu, soucitně, 'to víš, když si lidé neudělají čas na
živé, nezbude jim pak, než aby si udělali čas na mrtvé.'
A mě zamrazilo.
Uvědomil jsem si, kolikrát člověk o nějaké tragédii slyší,
nějaké tragédii se přiblíží.
O kolika tragédiích asi slyšeli ten muž a ta žena,
které jsem potkal na chodbě.
Kolik takových tragédií jsem zažil ve svém okolí já...
O kolika z nich jsem četl.
O kolika slyšel.
Ale tehdy, když jsem šel domů, jsem myslel na svoje blízké.
Na svoje děti.
A přítelova pravda se mi ozývala v paměti, ozývala se v bolestivé ozvěně...
Člověk má volbu.
Buď si udělá čas na živé...
Nebo mu nezbude...
Nebo mu nezbude než si udělat čas na mrtvé."

Neděle 7.10. byla pro mnohé naše bratry a sestry významným dnem. Na Svatém Kameni
přijali při mši sv. svátost biřmování – tedy znamení přijetí Ducha svatého. Biřmování se tu
konalo po více jak 60-ti letech. Tuto svátost zde nyní přijal i pamětník tehdejšího biřmování
Václav Kovář, který zde tenkrát ministroval panu biskupovi Hlouchovi.

Do kostela Panny Marie Sněžné přijelo mnoho farníků z většiny našich farností, neboť nikde
jinde se mše sv. nesloužila. Přijeli buď auty, nebo zvláštním autobusem. V kostele bylo asi
250-300 lidí. S úderem 10.h vstoupil průvod s panem biskupem Jiřím Paďourem do chrámu.
Při přivítání jsem připomněl P. Marii, jejíž památka připadá na 7. říjen a jejíž jméno nese zdejší
kostel. Panna Maria byla při seslání Ducha sv. apoštolům a je jistě přítomna i zde s námi.

Svatý Kámen je tak pro nás také „hořejší místností“ (Sk 1,13), kde se apoštolové modlili spolu
se ženami a P. Mariií za naplnění Duchem svatým. Po evangeliu byli naši biřmovanci představeni panu biskupovi a po kázání vystoupili i se svými kmotry do zástupu v prostředku kostela.

Biřmování je i příležitostí k vyznání víry – k přiznání se ke Kristu před shromážděním.
Jestliže tedy většina z nás přijala křest v dětském věku, při biřmování můžeme již jako
dospělí křest obnovit. Snímek vpravo zachycuje modlitbu za naplnění Duchem svatým pro
naše biřmovance. Těch bylo celkem 24, z toho 12 mladších pětadvaceti let.

Po modlitbě se vzkládáním rukou nade všemi biřmovanci následovalo pomazání olejem.
Podobně jako olej proniká kůží dovnitř a kůži občerstvuje, i Duch svatý proniká do našeho
nitra a občerstvuje ho. Součástí obřadu je i symbolický políček, který připomíná, že Kristův
učedník musí umět pro Krista také něco vytrpět. Za biřmovancem stojí jeho kmotr a pravou
rukou vloženou na jeho rameno vyjadřuje svou připravenost být mu oporou a stát mu nablízku.

Pomazání na čele se děje křížkem, který připomíná znamení lásky, která je ochotna se za
druhého obětovat. Díky Ježíšově oběti Jeho Duch působí a podobně když my se budeme
namáhat pro Krista i pro druhé, bude tento Duch – Duch lásky působit a druhé uchvacovat.

Biřmování je i příležitostí k vyznání víry – k přiznání se ke Kristu před shromážděním.
Jestliže tedy většina z nás přijala křest v dětském věku, při biřmování můžeme již jako
dospělí křest obnovit. Snímek vpravo zachycuje modlitbu za naplnění Duchem svatým pro
naše biřmovance. Těch bylo celkem 24, z toho 12 mladších pětadvaceti let.

Po modlitbě se vzkládáním rukou nade všemi biřmovanci následovalo pomazání olejem.
Podobně jako olej proniká kůží dovnitř a kůži občerstvuje, i Duch svatý proniká do našeho
nitra a občerstvuje ho. Součástí obřadu je i symbolický políček, který připomíná, že Kristův
učedník musí umět pro Krista také něco vytrpět. Za biřmovancem stojí jeho kmotr a pravou
rukou vloženou na jeho rameno vyjadřuje svou připravenost být mu oporou a stát mu nablízku.

Pomazání na čele se děje křížkem, který připomíná znamení lásky, která je ochotna se za
druhého obětovat. Díky Ježíšově oběti Jeho Duch působí a podobně když my se budeme
namáhat pro Krista i pro druhé, bude tento Duch – Duch lásky působit a druhé uchvacovat.

Hezká situace nastala, když malý
Robin, který tu byl s Rožmitálskými,
přicupital až k oltáři. Jakoby nám
skrze něj Pán říkal: „Nebudete-li
jako děti, jistě do Božího království
nevejdete.

Vrcholem i této slavnosti
bylo svaté přijímání. Stáváme se tak jedním Tělem
v Kristu. Ale je to pak zase
Duch svatý, který toto Tělo
oživuje a vede ke službě.

Tělo Kristovo slouží světu ke spáse, ale uvnitř tohoto Těla – Církve se každá jeho část podílí
také na nějaké službě. Jednou ze služeb je i služba hudebníků a zpěváků. Při biřmování zpíval
kaplický chrámový sbor a také děti a mladí vedení Kristýnou Perausovou. Díky! Každý z biřmovaných by měl také nalézt své místo v církvi a převzít nějakou službu k prospěchu všech.

Na závěr následovalo poděkování panu biskupovi a předání květin. Květiny a poděkování jsem
obdržel i já, potěšilo mě to! Stejně jako mě potěšilo i poděkování pana biskupa. Díky!

Pak následovalo ještě focení, rozdání upomínkových obrázků a pár slov s panem biskupem.
Zde jsou jména těch, kteří byli biřmování: (24)
Z Kaplické farnosti: Marie Nováčková, Marie Židová, Pavel Čada, Gabriela Danielová,
Karolína Macháčková, Vojtěch Smolík (z Benešova),
Z Malontské farnosti: Kateřina Janošťáková, Klára Korbelová, Lodka Brabcová, Zdenka
Bauer, Marie Papajová,
Z Omlenické farnosti: Jakub Schwarz, Václav Kovář,
Z Rychnovské farnosti: Petr Kletzenbauer, Pavel Kletzenbauer, Tereza Kletzenbauerová,
Z Dolnodvořišťské farnosti: Martin Pecha, Vlado Pecha, Hana Pechová, Františka Děkanová,
Z Rožmitálské farnosti: Dana Tichá, Marie Herzegová, Miroslav Fafl, Milada Krejčí

Po biřmování se mnozí rozjeli do svých domovů. Asi padesát však přejelo do restaurace
v Dolním Dvořišti ke společnému obědu s panem biskupem. Byl to příjemný závěr slavnosti.pš

V Rožmitále se konala v sobotu 13.10. velká oslava pro biřmovance z této farnosti: Danu
Tichou, Marii Herzegovou, Miroslava Fafla a Miladu Krejčí. Místní společenství připravilo
slavnostní večeři s přípitkem, na níž byla pozvána i paní starostka. Je to hezký doklad
živých vztahů v této farnosti i společenství.

Společné jídlo je odpradávna základem a projevem dobrých vztahů mezi lidmi. Stejně jako
zpěv, který naše setkání a večeři doprovázel. Duch svatý, jehož znamení přijali naši biřmovanci, tedy skutečně působí.

Rožmitálské společenství pro ně připravilo
i dárek: zarámovaný starobylý snímek
Rožmitálu a kostela.

Další fotografie zachycuje nového ministranta v této farnosti – Fandu Maška z Bujanova
(vpravo – vedle Petra Heřmánka). (13.10.)

V sobotu 27.10. se v Rožmitále konal před mší sv. koncert duchovní hudby. Oslavovali jsme
poutní slavnost sv. Šimona a Judy. Díla hudebních skladatelů od baroka po současnost
interpretoval na varhany českokrumlovský varhaník Dan Pilát a zpěvem program obohatila
jeho manželka Jana Pilátová.

Koncertu i následné mše sv. se zúčastnilo asi 20 lidí. Po koncertě i bohoslužbě bylo možné se
občerstvit. Patronové kostela sv. Šimon a Juda byli apoštolové, kteří zřejmě šířili evangelium
v Mezopotámii. Šimon původně patřil k radikálnímu hnutí zélótů a Juda byl zřejmě bratrem
apoštola Jakuba Mladšího. Oba byli umučeni-Šimon pilou, Juda kyjem-to jsou jejich atributy.

Tyto dvě fotografie jsou z Kaplice – ze schůzek společenství, které vede Kristýna Perausová.
Děti a mládež se takto schází k nácviku písní pro dětské bohoslužby. Dětské mše sv. jsou
v Kaplici zpravidla první neděli v měsíci – od 9.30h.

Výročí posvěcení našich chrámů, které spojujeme s díkůvzdáním za úrodu, je nám příležitostí
k zamyšlení nad tím jak o naše chrámy pečujeme. A to nejen o ty kamenné, ale také o ty
vnitřní, o chrámy našich společenství a také o chrám přírody. V Malontech se stále scházíme
v kapli sv. Barbory. Tu nedávno vymaloval Luboš Beran a naše sestry z farnosti vedené
Růženkou Otovou a za odborné pomoci Zdenky Bauer hezky uklidily a vyzdobily. Díky!

Byl to hezký dar farnosti a plod společné činnosti. Plody země jsme pak přinášeli na oltář
s díkem i prosbami: u chleba za biskupy, kněze a jáhny-aby nás živili chlebem duchovním
u hroznů vína za lásku a porozumění v rodinách, u ovoce za ducha moudrosti pro politiky,
u zeleniny za nemocné a trpící, za jejich zdraví, u klasů za svornost ve farnosti, u lahve
s vínem za radost pro zklamané a malomyslné, u květin za mládež, aby se nadchla pro pravou
krásu a Pravdu, u koláčů za děti a za to aby si všech darů vážily a byly vděčné.

Stejné to bylo v Rychnově, kde se vyfotili i všichni přítomní a v Blansku .

V Kaplici jsme do chrámu vstupovali slavnostně – průvodem a s kadidlovým dýmem.
Slavnosti posvěcují i nás – naše nitro i společenství, pokud jsme otevřeni Bohu i jeden
druhému. Podobně jako při slavnostech má každý své místo a svůj úkol, i v chrámu církve by
to tak mělo být. Kéž by nás přinášení plodů naší země podnítily k tomu, abychom přinášeli více
plodů své činnosti pro farnost a pro kostel. Mnozí jsou již zapojeni a patří jim za to velký dík.

Ale ještě by bylo hezké, kdyby někdo vyfotil oltáře v našich kostelích a pak např. pro
časopis nebo nástěnku popsal jednotlivé svaté znázorněné obrazem či sochou i s jejich
stručným životopisem. Jistě bychom přivítali i článek se stručnou historií kostela. Poznali
bychom tak skrze časopis kostely v našich farnostech.
V našich kostelích je také plno možností k práci. Leckde by dveře potřebovaly natřít, či
vývěska, nástěnky by také potřebovaly někoho, kdo by se o ně staral.

Služeb kde by se mohli mnozí uplatnit je více:
- úklid a organizace šatníku na faře pro potřebné
- půjčování knih a prodej ve farnostech – kostelích (mimo Kaplici)
- výměna nástěnek v kostelích
- pomoc s administrativní prací na faře v Kaplici
- dělání rozhovorů s aktivními lidmi ve farnostech a uveřejňování ve Farním listě
- sledování časopisu „Křesťané lidem v nouzi“ a uveřejňování článků o vězněných
křesťanech a organizace podpisových akcí za ně.
I to jsou prostředky k posvěcování chrámů a přinášení plodů (své práce) k Boží
oslavě.

V roce 2013 oslavíme 1150 výročí příchodu
našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu. Proto budeme v našem
časopise otiskovat na pokračování texty o
osudech těchto svatých bratří. (převzato
z prachatického vikariátního měsíčníku
„Sv. Jan Prachatický“)
SV. CYRIL (827-869)
Jmenoval se Konstantin, řeholní jméno Cyril
přijal až krátce před smrtí. Narodil se jako
nejmladší ze sedmi dětí okolo roku 827 v
Soluni, druhém největším městě Byzantské
říše. Soluň, stará Thessaloniké, proslavená
dvěma listy sv. Pavla, ležící v mořském zálivu při ústí obchodních cest, bohatá a
pyšná pevností svých hradeb a nádherou svých chrámů, sídlo řeckých umění a věd,
byla počátkem 9. století silně prostoupena živlem slovanským. Oba rodiče pocházeli
ze vznešeného rodu, otec Lev byl vysokým vojenským hodnostářem. Rodina byla
řecká, ale děti se od malička učily též slovansky. Konstantin záhy vynikl nevšedním
nadáním ke studiu. Na rozvoj jeho ducha mělo rozhodující vliv poznání děl sv.
Řehoře Naziánského, velkého teologa východní církve, která se učil nazpaměť.
Legenda vypráví, že se světci zasvětil zvláštním způsobem tím, že si na stěnu svého
pokoje, pod kříž, napsal modlitbu, v níž ho vzýval jako svého ochránce a učitele.
Když ve čtrnácti letech ztratil otce, ujal se ho jeho příbuzný Theoktistos, logothetes
(nejvyšší státní úředník), který vládl s císařovnou – matkou Theodorou za nezletilého
císaře Michaela III. Tak se dostal k císařskému dvoru a získal příležitost k vyššímu
vzdělání na konstantinopolské státní univerzitě. Mezi jeho učiteli byl i pozdější
kontroverzní patriarcha Fotios, muž encyklopedických vědomostí, spřízněný
s císařskou rodinou a zbožňovaný svými žáky. Konstantin k němu přilnul upřímným
přátelstvím. To mu ale nebránilo vidět a odsoudit jeho chyby, zvláště záludný způsob
boje proti patriarchovi Ignatiovi a tragický rozkol s Římem. Po skončení studia dostal
nabídku na místo v byzantské státní správě. Odmítl však světskou kariéru a rozhodl se
pro stav duchovní. Přijal jáhenské svěcení (okolo roku 850) a stal se bibliotékářem v
chrámu Boží Moudrosti a chartofylakem patriarchovým sekretářem, knihovníkem a
archivářem v jedné osobě). S konzervativním patriarchou Ignatiem, který pohrdal
světským vzděláním, protože v jeho očích ohrožovalo ortodoxii, si však mladík,
patřící k největším vzdělancům své doby, vůbec nerozuměl. Tajně uprchl a skryl se
v jednom přímořském klášteře. Když byl po půl roce vypátrán, vrátil se sice do města,
ale ne ke svému dřívějšímu úřadu, nýbrž na univerzitu, kde se stal profesorem
křesťanské filozofie. Během svého

krátkého působení se proslavil do té míry, že mu bylo dáno příjmení „Filozof“. To se
pak ve starých pramenech vždy spojuje s jeho jménem. Profesoři císařské univerzity v
té době působili také jako vládní poradci v důležitých státních a církevních otázkách.
Patřilo to k jejich povinnostem. Konstantin, který byl vychován a vzdělán na státní
útraty, byl k takové službě zavázán dvojnásob. První veřejnou disputaci z pověření
císaře vedl s bývalým patriarchou Janem Grammatikem, předním zastáncem
ikonoklasmu (obrazoborectví), nauky, která byla církví odsouzena jako bludná. V
učené hádce skvěle obhájil uctívání svatých obrazů. Tento úspěch způsobil, že brzy,
pravděpodobně už v roce 851, byl pověřen novým, ještě obtížnějším úkolem: na
císařovu žádost se vypravil s poselstvím ke dvoru arabského kalifa Mutawakkila, aby
tam hájil učení o Nejsvětější Trojici proti námitkám islámu. I z tohoto věroučného
souboje vyšel vítězně. V konfrontaci s výkvětem arabského intelektuálního světa
zůstal nepřemožen. Vztahy mezi oběma zeměmi se sice nezlepšily, ale Byzanc, která
se předtím po desetiletí jen bránila arabské expanzi, postupně získávala převahu. Po
návratu se na nějaký čas uchýlil do ústraní v klášteře na hoře Olympu v maloasijské
Bithynii (nezaměňovat s Olympem – „sídlem bohů“ v Řecku!). Tam se setkal se
svým starším bratrem Metodějem. Dalšími diplomatickými misemi pak byli
pověřováni společně.
SV. METODĚJ. (815-885)
Narodil se v Soluni okolo roku 815. Byl o 12 let starší než Konstantin.
O jeho dětství a mládí mnoho nevíme. V matných pozůstatcích
prastarého řeckého životopisu se v dětském věku nazývá Michal
(řeholní jméno podle soudobého zvyku začínalo stejným písmenem
jako jméno křestní, v tomto případě tedy „M“). Vynikal urostlou
postavou a značným nadáním ke studiu. Jako by byl předurčen pro
vojenskou dráhu – stejně jako otec se hodlal uplatnit ve státní správě.
Když Konstantin začínal chodit do školy, on právě končil studia
práv na cařihradské státní univerzitě. Patřil k nejlepším žákům a
přičteme-li k tomu fyzickou zdatnost a známosti jeho otce na
císařském dvoře, není divu, že měl před sebou všechny cesty otevřené. Už jako
dvacetiletý (v roce 835) získal významné místo archonta – tedy faktického vládce –
jedné z byzantských provincií, obydlených převážně Slovany. Rozkládala se v povodí
řeky Strymon severně od Soluně. Jazykově to pro něj nepředstavovalo problém.
Soluň byla tehdy sice z větší části řecká, její okolí však bylo osídleno výhradně
Slovany. Město bylo závislé na dodávkách zboží ze slovanského venkova. Bylo
přirozené, že zdejší obyvatelé už od dětství hovořili nejen řecky, ale naprosto
samozřejmě i slovanským nářečím. Metoděj ani Konstantin si vůbec nevzpomínali, že
by kdy jazykem místních Slovanů nemluvili nebo mu nerozuměli. V jejich případě
byla tato dvojjazyčnost o to přirozenější, že v slovanském nářečí jim šeptala první
slovíčka jejich života maminka, která byla pravděpodobně také Slovanka. Řeč
makedonských Slovanů tak byla pro ně doslova jazykem mateřským. Stala se pro ně
samozřejmostí jako vzduch a voda. P. Pavel Liška
(pokračování příště)

Oznámení
PODĚKOVÁNÍ FOTOGRAFŮM – děkuji fotografům Kájovi Otovi a panu
Kasašovi za fotografie z biřmování a dalších církevních akcí a slavností.
NOVÁ FOTOGALERIE NA WEBOVÉ STRÁNCE Od listopadu je možné
z naší internetové stránky (www.farnostkaplice.cz) se přes odkaz „Stalo se – foto“
dostat do fotogalerie, kde budou uveřejňovány téměř všechny fotografie z našich
společných akcí. Z oné fotogalerie si můžete fotky nejen zkopírovat, ale i objednat
jejich vytištění.
POČTY DĚTÍ NA NÁBOŽENSTVÍ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE:
Kaplice: Celkem: 28
1. stupeň-12, 2. stupeň- 8, gymnasium- 8
Malonty: 8
Rožmitál n. Š.: 8
SYSTÉM ČTENÍ VE VŠEDNÍ DEN V KAPLICI při mši sv. v novém
církevním roce: Při čtvrtečních bohoslužbách budeme číst čtení z úterý a při
pátečních bohoslužbách ze středy. Je to pro to aby se každý rok neopakovalo to samé
čtení.
DARY POSKYTNUTÉ K MODLITBÁM ZA ZEMŘELÉ činily v celkové
částce 9,5 tis. Kč. Byly poskytnuty na zabezpečení pastoračních aktivit automobilem
(5,5 tis na zimní pneumatiky, 2,5 tis na úhradu opravy předchozího auta) a na opravy
sprchového koutu na faře v Rožmitále.

Kvíz
1. Co znamená samotné slovo „eucharistie“?
a) díkůvzdání (z řečtiny)
b) společná hostina (z hebrejštiny)
c) společná modlitba (z aramejštiny)
d) naléhavá prosba (z latiny)
2. Zkratka SDB znamená:
a) označení Nejsvětější Trojice
(Syn, Duch a Bůh).
b) označení příslušníka salesiánského řádu
(Societas Don Bosco = Společenství Dona Boska).
c) označení státních železnic v Německu
(Staatliche Deutsche Bahn).
řešení z minulého čísla: Když odpouštíme, odpouští … se i nám

Humor
☺ Pustou krajinou putoval františkán, dominikán a jezuita. Když se jednou chtěli najíst,
zjistili, že jim zůstalo už jen poslední vajíčko. Shodli se tedy, že s ním budou zacházet s
posvátnou úctou jako s Božím darem. Nejprve ho vzal do rukou františkán a se vší
slavnostností pronesl slova: "Exege e domo sua!" (Vyjdi ze svého obydlí!) A potom
vajíčko oloupal. Dominikán vajíčko posolil a pravil: "Accipe salem!" (Přijmi sůl!). Když
ho podal jezuitovi, ten ho bez okolků snědl a suše poznamenal: "Consumatum est!"
(Dokonáno jest!)

☺
Až totiž bude dán rozkaz, až
zazní archandělův hlas a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe. Napřed vstanou zemřelí
křesťané… (1Sol 4,16)
☺ V hodině náboženství vypráví katechetka o povolání učedníků.: „Petr byl prostý rybář,
když ho však Ježíš zavolal, zanechal svého povolání a stal se... –
„Policistou!“, vykřikl Jiříček. „Policistou?“, diví se katechetka, „jak jsi na to přišel?"
„No, Ježíš mu přece řekl: Od této chvíli budeš chytat lidi.“

☺ Muž přišel do kostela a nesundal si klobouk. Když usedl do lavice, naklonil se k němu
soused a zahřímal mu do ucha: "Vy nevíte, že v kostele nemáte mít klobouk na hlavě?"
Pokáraný se rozzářil a řekl: "Děkuji vám. Už sem chodím pravidelně celý rok a ještě mne
nikdo neoslovil. Tak jsem si myslel, že někomu dodám odvahu!"

Z farní matriky:
Kaplice:
Křty:

Pohřby:

Blansko:
Křty:

14.10. Tomáš Hlávka

19.10. Františka Feiková

27.10. David Kůta

20.10. Tomáš Staněk

27.10. Kamil Kůta

27.10. Jan Jedlička
6.10. Václav Mikeš
Rožmitál n. Š.
Křty:
27.10. Marek Mašek

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
Život je šance, chyť jí.

Život je láska, raduj se z ní.

Život je krása, obdivuj ji.

Život je tajemství, odhal ho.

Život je radost, zakus ji.

Život je příslib, naplň ho.

Život je sen, uskutečni ho.

Život je smutek, překonej ho.

Život je výzva, přijmi ji.

Život je hymnus, vyzpívej ho

Život je povinnost, splň ji.

Život je boj, podstup ho.

Život je hra, zahraj ji.

Život je tragédie, zkus jí porozumět.

Život je hodnota, oceň ji.

Život je štěstí, zasluž si ho.

Život je bohatství, hlídej ho.

Život je život, chraň ho.
Matka Tereza z Kalkaty

a prodejna v Kaplici informuje:
Lloyd G.Douglas – ROUCHO
Román Roucho se odehrává v době římské říše za císaře Tiberia a Caliguly. Líčí neobvyklou
životní cestu hlavního hrdiny, římského patricije Marcella. V anglicky mluvících zemích bylo
prodáno přes tři miliony výtisků a přeloženo bylo také do mnoha jazyků.
STALO SE VE VATIKÁNU…zajímavosti ze života papežů 20. století
Život papežů a římské kurie je zachycen v jeho bezprostřednosti. Z příběhů probleskují
okamžiky humoru, jenž za vnějškovou oficiálností ukazuje osobnosti církve jako vlídné a
přívětivé pastýře, jímž nejsou cizí běžné lidské vlastnosti.
Bruno Ferrero – PTAČÍ ZPĚV PRO DUŠI
Laskavé příběhy a podobenství známého italského sběratele moudrostí a poučení začínají
rozhovorem na zahradě mezi krásně zpívajícím skřivanem a želvím osazenstvem. Želvy
skřivanovi závidí jeho zpěv a schopnost létat a prosí ho, aby s nimi zůstal. Skřivan se tak
odnaučí létat a stane se z něj spokojená želva. Příběhy znovu potěší rodiče, dospívající čtenáře
i milovníky narativní spirituální literatury.
K prodeji:

SPES VITAE – Duchovní vitamíny

Kč 55,-

Krabička s duchovními vitamíny pro Rok víry. Obsahuje tři účinné látky se zvýšeným
obsahem spásné moci, vybrané během dlouhých let na základě projevů Boží lásky: kříž,
desátek růžence a příbalový leták s texty modliteb, vysvětlením základních bodů života z víry.
To vše je doloženo citacemi z Písma a z katechismu ve formě klasického návodu k požití léků.
Pro děti a mládež:

Jan Kotas – Martina Špinková : OD ADVENTU DO ADVENTU

Co je to liturgický rok, kdy začíná a kdy končí? Co znamená advent? Na tyto a mnoho dalších
otázek srozumitelným jazykem a s využitím krásných a výstižných ilustrací odpovídá tato
knížka. Odhaluje důvod a smysl křesťanských svátků a ukazuje, jak je slavíme v rodině a
s celou církví.
Časopis:

TARSICIUS

Je určen chlapcům ve věku 7-17 let, přináší zajímavosti z chlapeckého světa /počítače, sport,
auta, cestování/ i ze světa ministrování – liturgie, praktický duchovní život i poradnu.
Půjčovní doba farní knihovny Kaplice: ST a PÁ 16-17.30 ČT 8.45-9.30 NE – v kostele
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
ADVENTNÍ ZÁJEZD se uskuteční v sobotu 8.12. a pojede se do
Weitersfeldenu, kde bude mše sv., na poutní místo Sankt Thomas a do Waldhausenu,
kde bude koncert duchovní hudby a návštěva adventního trhu. Jízdné činí 300,- Kč.
Přihlašovat se na zájezd a zaplatit ho můžete u Gábiny Pechové v klenotnictví u
Mocků na náměstí v Kaplici. Odjezdy: z Malont v 7.30h, z Kaplice (aut.n. i
z ostrůvku) v 7.45, z Rožmitálu v 8h a z Rychnova a Dol. Dvořiště v 8.15h.
ADVENTNÍ VÍKEND PRO CELOU RODINU „Aby nám všem bylo doma
dobře“ 30. 11. - 2. 12. v klášteře na Nových Hradech. Pozvání přijala MUDr.
Taťjana Horká, dlouholetá spolupracovnice významné psycholožky Jiřiny Prekopové,
zakladatelky Školy lásky v rodině. Dodržíme schéma dopolední přednášky zvlášť pro
rodiče (během ní je zajištěno hlídání dětí), odpoledne bude přednášející pracovat v
interaktivním programu s dětmi. Neváhejte s přihláškou, o adventní víkend rodin
je vždy velký zájem.
NA EKUMENICKÉ BIBLICKÉ HODINĚ V KAPLICI nyní probíráme
jednotlivá přikázání Desatera. Ve čtvrtek 6.12. od 19h v evangelické Arše budeme
probírat 2. přikázání. Každý je zván!
SETKÁNÍ MLADÝCH se koná v pátek 23.11. od 19.30 v Rychnově nad
Malší v sakristii kostela.

Kaplice
MODLITBA RŮŽENCE V ÚTERÝ bude začínat již v 17h. Modlitba je
doprovázena hudbou a zpěvem.
EKUMENICKÉ BIBL. HODINY se konají i v tomto školním roce, střídavě
1. středu v 18h na katol. faře, nebo 1. čtvrtek v 19h u evangelíků v Arše. Letošním
tématem bude Desatero. O 1. přikázání budeme hovořit ve středu 7.11. na faře v 18h
PÁSMO HUDBY A POEZIE se bude konat ve středu 21.11. od 17.30.
v kostele sv. Floriána. Všichni jsou zváni!
PROMÍTÁNÍ FILMU „DON GNOCCHI- ANJEL DETÍ“ což je film o
knězi, který nejprve statečně pomáhal raněným za 2. světové války a po válce založil
nadaci a útulky pro opuštěné děti, bude ve středu 28.11. a 5.12. od 17.30 na faře.
ADVENTNÍ RANNÍ MŠE SV. VE ČTVRTEK (od 6.12.) se budou konat již
od 7.30. a pak bude následovat společná snídaně na faře. Každý je zván!
DĚTSKÁ MŠE SV. V NEDĚLI 2.12. bude spojena s mikulášskou nadílkou.

LITURGICK› KALEND¡ÿ a INFORMACE
LISTOPAD 2012
NEDĚLE

18.11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 1.t.

Středa

21.11. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

památka

Čtvrtek

22.11. Sv. Cecílie, panny a mučednice

památka

Sobota

24.11. Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků

památka

NEDĚLE

25.11. Slavnost KRISTA KRÁLE

žaltář 2.t.

Pátek

30.11. Sv. Ondřeje, apoštola

svátek

NEDĚLE

2.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

žaltář 1.t.

PROSINEC 2012
Pondělí

3.12. Sv. Františka Xaverského, kněze

památka

Čtvrtek

6.12. SV. MIKULÁŠE, biskupa, hl. patrona naší diecéze

slavnost

Pátek

7.12. Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

památka

Sobota

8.12. P. MARIE počaté bez poskvrny prvotního hříchu

slavnost

NEDĚLE

9.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

žaltář 2.t.

Čtvrtek

13.12. Sv. Lucie, panny a mučednice

památka

Pátek

14.12. Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

památka

NEDĚLE

16.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

žaltář 3.t.

Rychnov nad Malší
SETKÁNÍ MLADÝCH se bude konat v pátek 23.11. od 19.30 v sakristii
kostela.
SVÁTEK SV. ONDŘEJE oslavíme v neděli 2.12. pásmem duchovní hudby a
slova v kostele. Začátek bude ve 14.30h. Pak následuje malé občerstvení.

Citát z textu P. Pierra Teilharda de Chardin z knihy Chuť žít (Praha Vyšehrad 1970)
„Kristus je jist svým dovršením. Je mimo dosah utrpení – vstal již z mrtvých. A přece
každý z nás, jeho údů, pracuje dál v pokoře obav a vzruchu nebezpečí na dosažení
prvku, který může do mystického těla vnést právě jen on. Náš mír se násobí
nadšením, že s rizikem tvoříme věčné dílo, jež bez nás nevznikne. Naše důvěra
v Boha se oživuje a utvrzuje neústupností lidstva v dobývání Země.“

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 – ČT 6.12. u ev.
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
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: 20.11. a 4.12.
/ 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
nyní: 22.11. a 6.12.
l.čas z.čas
/ boh.slova v kostele
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: 19.15-l
11.15
1x za 14 dní 18.11.a 2. a 16.12.
- v sakristii kostela,
?
18.15-z
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: 25.11.+9.12
Pondělí: 19.11. 1. SO v měsíci: mše v 17h nyní: 1.12.
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: 15.12.
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: 2. NE v září od 14.30h
- září- 2.sobota a neděle: česko-něm.poutní oslavy
Správa farností: Farské nám. 80, 382 41 Kaplice,
380 313 096, fax - po tf. oznámení.
E-mail: farnost.kaplice@atlas.cz
web: www.farnostkaplice.cz
Správce farností: P. Pavel Šimák,
732 872 662, e-mail: p.pavel.simak@seznam.cz
Doba kdy je kněz nejsnáze k zastižení na faře v Kaplici:
Středa 8 – 10.30 a 16h-17h, Čtvrtek 9 – 10.30h Dle možností i jindy. Pondělí je volný den.
Návštěvu je nejlépe domluvit předem (po telefonu)
Farní list Kaplicka vydává Římskokatolická farnost Kaplice pro vnitřní potřebu farností
v nákladu 150 ks. Adresa na níž můžete posílat příspěvky do časopisu - výše. NEPRODEJNÉ
(náklady na 1 ks asi 15,-Kč) Toto číslo vyšlo v neděli 18.11.2012

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc listopad 2012
Úmysl všeobecný: Aby biskupové, kněží a všichni
služebníci evangelia odvážně svědčili o věrnosti
ukřižovanému a vzkříšenému Pánu.
Úmysl misijní: Aby církev putující na zemi zářila jako světlo
národům.
Úmysl národní: Za apoštolskou horlivost při hlásání evangelia v současné
společnosti.
Úmysly farní: Děkujeme Ti, Pane, za všechny naše blízké zemřelé a prosíme Tě, dej,
ať se poučíme z jejich života a inspirujeme se od nich ve všem dobrém. Prosíme Tě
také za ně, i za všechny, jejichž těla leží na našem hřbitově, a také za všechny naše
dobrodince, smiluj se nad nimi a přijmi je do svého království
● Požehnej, Pane, pastorační a katechetické činnosti P. Pavla, katechetek Štěpánky a
Růženky a pastorační asistentky Kristýny, ať přinese mnoho dobrých plodů
● Prosíme za dar víry pro děti, navštěvující hodiny náboženství či křesťanské kroužky
● Prosíme za ty, kteří přijali biřmování, veď je k aktivnímu zapojení se ve farnosti
● Posilni všechny, kdo přijali v našich farnostech společně svátost pomazání
nemocných a naplň je svou uzdravující mocí
● Povzbuď naše bratry a sestry v domovech pro seniory a veď nás k jejich návštěvě
● Prosíme za pomoc pro všechny, kdo se dostali do finančních potíží. Dej ať se také
najdou sponzoři pro naše farní aktivity
● Požehnej, Pane, činnost Charity Kaplice a dej ať na přímluvu a dle vzoru sv.
Anežky se do charitativní práce zapojí co nejvíce lidí z opravdové lásky
● Prosíme tě, chraň na přímluvu sv. Anežky naši vlast, aby využívala svobodu a
demokracii k budování dobra a nikoli ke zkáze
● 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

