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P. Josef Jílek, mučedník
rodák z Výhně u Kaplice
náš vzor a patron

KVĚTEN – ČERVEN 2013
Přátelé!
Měsíc červen je tak trochu zaměřen na děti. Prvního je jejich mezinárodní
den. Většinou v červnu jezdíme s dětmi na víkendový pobyt v Ktiši a děti v červnu
vystupují na dětských představeních. Jezdíme s nimi na výlety a v červnu také
přistupují k prvnímu svatému přijímání. Letos v žádné naší farnosti první sv.
přijímání nebude – až zase za rok. Přesto bychom neměli ztratit děti ze zřetele a dávat
jim najevo jak jsme rádi, že přichází na farní
Adélka a Vanesa
akce a na bohoslužby. Již dříve jsem navrhl,
abychom nakoupili pro děti, účastnící se
dětské mše sv. nějakou sladkost, kterou
bychom jim v závěru rozdali. Zatím se
nenašel nikdo, kdo by to zajistil.
Koncem června se budeme s dětmi
setkávat na farních táborácích a hrách.
Přijďte také! Můžeme při nich vytvořit hezké
vztahy. Na Petropavlovské pouti děti
vystoupí se svým zpěvem a budou pro ně
připraveny soutěže. Díky všem, kdo na děti
myslí a snaží se jim věnovat. Je velmi
důležité, aby se cítily ve farnosti přijaté.
Petropavlovská pouť v Kaplici –
tedy zvláště apoštolové Petr a Pavel nás
vybízí i k hlásání Kristova učení lásky.
Kéž jsou děti prvními příjemci!

P. Pavel

„ Nebraňte dětem přicházet ke mně!“

Přátelé protože jsem nestačil napsat článek do rubriky
„Náměty ke křesťanskému životu“ Nabízím vám několik článků k zamyšlení. pš
Kdo jsi? .,..,..
Kdo jsi ty, sladké světlo, které mé naplňuje a osvětluje temnotu mého srdce?
Vedeš mě jako mateřská ruka a necháváš mě svobodnou. Ty jsi prostorem, který
obklopuje mé bytí a skrývá je do sebe.
Kdybys je opustil, propadlo by se do nicoty,
z níž jsi je pozvedl k životu. ...
Ty, který jsi mi bližší než já sobě samé, ; niternější než mé nitro,
a přesto nevypověditelný a nepochopitelný, , jehož žádné jméno neobsáhne: Duch
Svatý, věčná Láska. . Edita Steinová
Božský tanec na zemi
Víra v Boha Otce, Syna a Ducha Svatého se nevyčerpá-vá mluvením o Bohu v
intelektuálních debatách, ani mluvením k Bohu v krásných liturgiích. Pokud nejsme
připraveni usilovat o život v Bohu, tajemství Trojice pro nás zůstane hádankou.
Pohyby v Bohu, jako božský tanec od Otce k Synu a od Syna k Otci a prostřednictví
Ducha, neustále otevírají nové možnosti v rámci onoho vztahu a vyjadřují základní
misijní charakteristiku Jediného a Trojího. Popis druhé kapitoly Skutků je vrcholným
okamžikem prvotní církve, v němž se velmi živé ukazuje misijní charakteristika
Boha. Boží stvořitelské a vykupitelské dílo ještě jednou ohromí lidskou scénu, když
Duch přivede jednotlivce i celé společenství k vzývání života, naděje a budoucnosti
tváří v tvář smrti a zoufalství.
M. Blythová

Vlastní realizace spočívá v "my"
Celá křesťanská askeze je nejvyšší formou personalizace, protože to znamená žít
život k obrazu Nejsvětější Trojice. Tato askeze spočívá v tom, že „žijeme pro [druhého]", že „se spolu s druhými tážeme", takže se vytváří vzájemná láska a společenství.
Právě to znamená být jedním tělem (tělem Kristovým), jež je oživováno jednou duší
(láskou vlitou Duchem); to znamená být církví. Znamená to však také, že realizujeme
sami sebe, poněvadž jsme opravdu sami sebou, jen pokud dokážeme vyslovovat
„my". Toto je křesťanská filozofie, o níž mluvili svatý Justýn, svatý Klement
Alexandrijský a kterou Řehoř Naziánský definoval jako „žitou filozofii". K tomu,
abychom někoho dobře formovali, nestačí studium teologie, filozofie, historie, exegeze či morálky... Abychom umožnili dozrání v celistvou osobnost, nestačí pouze
individuální askeze, byť založená na modlitbě a obětech. Novým člověkem je ten,
kdo přechází ze smrti do života, neboť jako člen Kristova těla miluje tím, že žije pro
ostatní členy téhož Kristova těla. Silvano Cola
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Poslední povolání člověka
Je skutečnost, že tajemství Člověka se opravdu vyjasňuje jen v tajemství vtěleného
Slova. První člověk Adam byl předobrazem člověka budoucího, (Řím 5, 14), totiž
Krista Pána. Kristus, nový Adam, právě zjevením tajemství Otce a jeho lásky plně
odhaluje člověka jemu samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání. (...) Boží
Syn se svým vtělením jistým způsobem spojil s každým člověkem. (...) Kristus totiž
zemřel za všechny, a protože poslední povolání člověka je ve skutečnosti jen jedno,
totiž božské, musíme být přesvědčeni, že Duch Svatý všem dává možnost, aby se
přičlenili k tomuto velikonočnímu tajemství způsobem, který zná Bůh.
Druhý vatikánský koncil
Zbožštění vesmíru Celý svět je zaměřený, nastavený a
Čekající na sjednocení s Bohem, přesto
však naráží na nepřekonatelnou
překážku: žádná věc se nespojí s
Kristem, pokud ji sám Kristus nepřijme
a nepřivede k sobe. A tak vesmír sténá,
protože je svým strádáním a svou
bezmocí puzen úplně jinam (...)
Kdopak vysloví nad beztvarou hmotou světa slova, která by ji oživila? Čí hlas
způsobí, že mezi Bohem a stvořením bude odstraněna překážka bránící tomuto k
dosažení Onoho? Dokud nebude proměna dovršena, stále znovu - dnes, zítra a navždy
— se opakuje božský výrok: „Toto je moje Tělo". Když Kristus, pokračující ve svém
vtělení, sestupuje do chleba, aby jej nahradil sebou, jeho dílo se neomezuje na
hmotnou částku (...)• Přepodstatnění způsobuje svatozář skutečného, byť
nenápadného zbožstění celého vesmíru.
Teilhard de Chardin
Kosmický Kristus .
Antropo-kosmické" sjednocení se plně uskuteční, až Bůh bude ve všech a ve všem
(srov. l Koř 15, 28). Solovjev mistrovsky poukázal na to, jak celý kosmický proces,
veškerý vývoj přírody od nejzákladnějších prvků po lidské vědomí, po dlouhý vývoj
dějin vesmíru, jak vše tíhne k Bohu-člověku, ke Kristu vtělenému a ke Kristu
kosmickému.
Stvoření je chápáno jako počátek a kosmická evoluce jako progresivní inkarnace, jak
vysvětluje i Bulgakov. Vtělením Bůh dovršuje své stvoření a tím samým je
ospravedlňuje (...).
Bůh nemohl opustit svět, který (...) v sobě obsahuje nevyhnutelnou ontologickou
nedokonalost stvořeného a z ní vyplývající „ne-naplnění". S tím souvisí nový problém
všeho stvořeného: překonat jeho stvořenost a učinit ze stvořeného s jeho děním „nestvořenost" Či „nad-stvořenost", zkrátka zbožštit jeho bytí.
kard. Tomáš Spidlík
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V poslední, velký den
svátků Ježíš vystoupil a zvolal:
„Jestliže kdo žízní, ať přijde ke
mně a pije!“ Tímto 37. veršem
7. kapitoly Janova evangelia
začal svoji promluvu na Boží
hod svatodušní v Kaplici P.
Pavel Šimák.
My jsme žíznili, a tak jsme
přišli a pili…
Celá mše svatá se nesla ve slavnostním duchu. Ještě před kázáním nám P. Pavel zazpíval
hymnus z 9. století Veni creator spiritus:
„Duchu svatý, přijď již k nám, silou svou nás naplň sám.
Ty jsi Tvůrce světa všeho, přej nám dechu nebeského.“
Prosíme Ducha svatého, aby v nás znovu vyvolal život, protože ten ztrácí v námaze všedních
dnů sílu. Cítíme se unavení, vyprahlí.
„V knize Genesis čteme o stvoření světa –Bůh stvořil tento svět skrze Ducha, může nás tedy
nově stvořit. Bůh nás stále obnovuje dechem svého Ducha. Sklání se k člověku a vdechuje mu
nový život. Je to podobné, jako když zachraňujeme zraněného, který např. po autonehodě
přestal dýchat, svým umělým dýcháním,“ pokračoval v promluvě P. Pavel.
Hymnus, který složil kolem r. 809 benediktinský mnich R. Maurus, pokračuje:
„Přijď již, Těšiteli pravý, Bohem Otcem darovaný,
Ty jsi lásky pramen živý, dodej slabým odvahy a síly.“
Duch svatý je náš přímluvce a utěšitel, je světlem pro náš život.
P. Pavel vyprávěl příběh o člověku, který se živil tím, že každého dne sestupoval pod zem do
štol, aby tam doloval sůl. Nosil s sebou motyku a lucernu. Jednoho večera, když se vracel,
lucernu v zatáčce upustil a ta se rozbila. To nevadí, pomyslel si, lucernu nepotřebuji, cestu
znám nazpaměť. Ale po chvíli zjistil, že zabloudil. Bez světla nedokázal najít tu správnou
cestu. A tak mu nezbylo nic jiného než čekat, až ho někdo bude hledat a s lucernou mu ukáže
cestu ven.
„Také my někdy ztrácíme ve svém životě ten správný směr, když žijeme bez Boha, jen podle
sebe, ze svých sil, které časem ochabnou. V životě je potřeba být spojen s Bohem skrze Ducha
svatého, který nám byl dán a kterého nám Pán dává neustále, jsme-li otevřeni jej přijmout,“
dodal P. Pavel. Svá slova stvrdil skutkem lásky, když každému přítomnému daroval
rozsvícenou svíčku, plamínek lásky.
„Rozžíhej smysly, rozžíhej duši, ať teplem a láskou mé srdce buší.
A naše těla ubohá, nechť pozvedne síla Tvá!“ pokračuje hymnus.
Bylo krásné vidět radost ve tváři dárce i každého obdarovaného, dítěte i dospělého.
Každý, kdo si odnášel od oltáře darovanou rozsvícenou svíci, chránil plamínek světla rukou,
aby nezhasl.
Věříme, že i v nás hoří oheň Ducha svatého, oheň lásky, oheň života.
Ochraňujme jej v sobě, aby nezhasl, aby se u našeho ohně mohli ohřát i ti druzí!
Milena Voldřichová
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PAUL CLAUDEL
Je poledne. Chrám vidím otevřený. Nutno vejít. A já vcházím.
Ó Matko Ježíšova, pomodlit se nepřicházím.
Nic nemám, co bych dal,
a nic, oč bych tě prosit věděl.
Přicházím jenom, Matko, abych na tě hleděl.
Hleděl a plakal štěstím,
věděl, že jsem syn tvůj a ty že jsi zde.
Nic než ten okamžik, jenž stojí jako přibitý,
ó poledne,
být s tebou, Maria, zde na tom místě, kde jsi ty.
Neříkat nic a hledět na tvůj obličej.
A nechat srdce zpívat jazykem vlastním, neboť umí jej.
Neříkat nic, jen zpívat, neboť srdce přeplněno k okraji je,
tak jako kos, když klade myšlenku do té své nečekané melodie.
Protože ty jsi krásná, protože ty jsi neposkvrněná,
konečně žena Milosti zas znovu s tvořená.
Tvor ve své kráse prvotní a ve svém květu konečném,
tak jak jsi vyšla z rukou Božích v jasu původním a matečném.
Neporušená nesmazatelně, protože ty jsi matka Kristova,
který je pravda ve tvých rukou, sama naděje, sám plod, jenž přetrvá.
Protože ty jsi žena, ráj té dávné něhy zapomenuté,
jejíž srdce pohled tak náhle nalézá a tekou slzy zalknuté.
Protože zachránila jsi mě, protože Francii jsi zachránila.
Protože ona stejně jako já tím středem myšlenek tvých byla.
Protože když se všechno hroutilo, ty zasáhla jsi právě včas,
protože zachránilas vlast mou, ach, na veškerý čas,
protože teď je poledne, my jsme a dnešek kolem nás.
Protože jsi tu navěky a prostě proto, že jsi Maria,
žes vůbec byla stvořena, Matičko Krista Ježíše, buď blahoslavena!
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Za nejstarší doposud známou písemnou
zmínku o rychnovském kostele a faře,
která v současnosti dosahuje úctyhodného
věku 650 let, lze považovat zápis v tzv.
konfirmačních knihách, jak se označovaly
úřední knihy pražského arcibiskupství, do
nichž se od padesátých let 14. století
zaznamenávaly změny v obsazení
církevních beneficií (far, kaplanství aj.) na
území arcidiecéze se nacházejících.
Dne 18. května 1363 byl po smrti svého předchůdce Jana ke kostelu
v Rychnově na základě závazného návrhu (presentace) bratří Petra, Oldřicha a
Jana z Rožmberka ustanoven (za faráře) kněz Petr Aybigův z Jindřichova
Hradce.
V držení beneficia ho měl uvést farář „in Dworzecz“, nejspíše ve Dvořišti, ovšem
neupřesněno ve kterém.
V originálním latinském znění vypadal zápis takto:
[1363] „Die 18 Maii Petrus Aybigi de Nouadomo presb. ad present. Petri, Vlrici et
Johannis de Rosmberg fratrum ad eccl. in Richnow per mort. Jo. vac. fuit instit.
Exec. pleb. in Dworzecz.“
(Emler, Josef (ed.): Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per
archidioecesim. Libri primi pars altera. 1363 – 1369. Pragae 1874, p. 11.)
Je zajímavé, že se z průběhu prvního desetiletí, z něhož se dochovaly nejstarší
historické záznamy o existenci rychnovské fary, v těchže úředních knihách zachovaly
ještě tři zápisy o změnách v jejím obsazení. Na samém konci května roku 1364 směnil
kněz Petr se souhlasem patronů beneficia bratří z Rožmberka faru v Rychnově za faru
v Malšíně, kde do té doby působil kněz Jindřich. Ale ani ten se v Rychnově příliš
nezdržel. Po jeho odchodu byl na přání pánů z Rožmberka dne 26. listopadu 1366 na
faru potvrzen kněz Otík. V úrodné nivě říčky Malše (z něm. auf der reichen Au –
Reichenau – Rychnov) setrval o něco déle, než opět se souhlasem patronátních pánů
z Rožmberka dne 13. května 1372 vyměnil faru v Českém Rychnově (in boemicali
Richnow) se svým spolubratrem Janem za faru v Nákří na Českobudějovicku. Tento
záznam je jedním z vůbec nejstarších dokladů historického názvu obce – Český
Rychnov, kterého užívala až do r. 1883.
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Rožmberkové vlastnili Rychnov tehdy zvaný Český jako součást panství
rožmberského a zároveň vykonávali patronátní práva a povinnosti k tamnímu kostelu
a faře do r. 1502, kdy ho s několika okolními vesnicemi získal českokrumlovský
klášter klarisek výměnou za vzdálené vsi u Jindřichova Hradce. Po zrušení kláštera
(1782) náležel statek pod státní správu náboženského fondu a patronát panovníkovi.
Roku 1802 (lze nalézt i rok 1800) statek zakoupili a s ním patronát převzali
Schwarzenberkové, kteří ho po linii správní připojili k českokrumlovskému panství.
V letech 1932 až 1949 vykonávala patronát biskupská konsistoř v Českých
Budějovicích.
Sp.
Kdo by se chtěl blíže obeznámit s historií farního kostela sv. Ondřeje v Rychnově
nad Malší, nechť si vyslechne přednášku historika umění Mgr. Romana Lavičky, Ph.
D. z odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.
Uskuteční se v rámci oslav kulatého výročí v sobotu 29. června 2013 v 8.45h hned po
mši sv., sloužené od 8 h za rychnovskou farnost. Program pod chrámovou klenbou
vyvrcholí varhanním koncertem.
přikládáme ještě několik historických snímků

Kostel s budovou, která byla zbourána (obr. vpravo) a místo ní byla vystavěna budova školy

Staré varhany

Procesí
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Jakub Novotný
Sedím na
mezi, která je
porostlá jasně
zelenou trávou.
Cítím, jak se do mě
od nohou dostává
nová energie.
Slunce mám skoro
nad hlavou. Úplně je mi jasné, jak se země ohřívá a od země se ohřívá vzduch.
Říkám si: „Je to naprosto dokonalé, jak to Bůh vymyslel!“ A je to tak. Po
dlouhé zimě zase startuje v mém organismu optimismus. Příroda dodává do těla
potřebnou energii. Opravdu patříme k přírodě a neměli bychom se od ní vzdalovat.
„Pane Ježíši, jsem rád, že jsi, a že jsi mému srdci ukázal, z čeho má opravdu
pociťovat radost. Věřím, doufám v mateřskost přírody. Právě jaro je toho největším
důkazem. Je opravdovým lékem se v dnešní šedivé době zastavit a podívat se na
krásně rozkvetlé stromy. Tehdy lidský mozek dostává impuls, že je vše v pořádku, a
že se nemusí ničeho bát. Alespoň já to tak cítím.“
I zima má svoje krásy, avšak jaro mám nejradši. Jaro ukazuje myšlenku
vzkříšení. Pamatuji si, když jsem byl malý, jednoho jara rozkvetlo spoustu
pampelišek. Když je mi nejhůř, zavřu oči a vzpomínám na tento krásný obraz. Pro
někoho to může být až moc přehnané, ale ve mě nastoluje jarní slunce obrovský mír.
„A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou:
nepracují nepředou – a pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře, nebyl tak
oděn, jako jedna z nich.“ (Mt 6,28-29)
Ano, i Ježíš sám obdivuje přírodu.
Taková jarní procházka rozkvetlou přírodou může pěkně
vyčistit myšlenky a poskytuje duši pokoj. Už dlouhou
dobu sháníme někoho, kdo by organizoval farní vycházky.
Já bych se do toho dal, ale přiznám se, že zdejší stezky
ještě neznám. Chce to vymýšlet stezky, které by mohli ujít
takřka všichni. Věřím, že se někdo najde. Byl by to přínos
opravdu pro každého.
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GERTRUD VON LE FORT

Ty královské srdce
v tekoucím plášti své krve:
Buď milována, Lásko!
Ty bratrské srdce
v divokém výsměchu trnové koruny:
Buď milována, Lásko!
Ty pukající srdce
v ztuhlém šperku svých smrtelných ran:
Ty z trůnu odstrčené srdce,
Ty zrazené srdce,
Ty krutě ztýrané srdce:
Buď milována, Lásko,
Věčná Lásko, Buď věčně milována!
Ty srdce, na němž mocní světa
naleznou své pokleknutí:
Prosíme o tvou lásku!
Ty srdce, na němž chladní naleznou své slzy:
Prosíme o tvou lásku!
Ty srdce, ve kterém i zloději a vrazi,
naleznou odpuštění,
Ty veliké srdce,
Ty milostiplné srdce,
Ty slavné srdce:
Prosíme o tvou lásku!
Ty nachový trne naší radosti,
Ty bolestný trne naší lítosti,
Ty krásný večerní červánku
našich vlastních západů: Prosíme o tvou lásku!
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V Konstantinu Filosofovi přišel na Moravu jeden z největších učenců té doby.
Byl vychován v nejlepších tradicích byzantské vzdělanosti a byzantského školství a jejich
hlavní zásady uplatňoval i zde. Přinesl si s sebou některá teologická díla již přeložená do
slovanštiny, jiná překládal průběžně; tím odstranil hlavní překážku, která bránila většímu
počtu domácích žáků proniknout do tajů studia: jazykovou barieru. Poskytl jim bohatou
literaturu psanou v jejich vlastním jazyce a díky tomu na ně mohl klást daleko větší
nároky. Nežádal již jen pouhé memorování základních liturgických textů, ale skutečné
studium evangelii a dalších bohovědných knih, schopnost porozumět jim a vykládat je.
Vzděláni, které jim dal, mělo nesrovnatelně vyšší úroveň než to, které mohli získat v
bavorské škole.
Podobně postupoval při udělování svátostí. Pro přípravu pohanů ke křtu byl na východě
vypracován důkladný systém katechumenátu, na západě v té podobě prakticky neznámý.
Zatímco v zapadni církvi vysvětlovali kněží čekatelům na přijeti křtu pouze nejzáklad-nější
zásady křesťanské víry (často stačila jen formální znalost Vyznání viry a modlitby Otče
náš), v byzantské praxi musel katechumen projit dost dlouhou dobou vzdělávaní a formace,
během které směl vcházet jen do chrámové předsíně. Teprve po křtu byl plnoprávným
členem společenství, mohl s ostatními vejit do chrámu a slavit liturgii.
Kázání učených a výmluvných Řeků, pronášena dokonalou a krásnou slovanštinou a
naplněna srozumitelným výkladem teologických otázek, přitahovala moravsky lid daleko
vice, než kázání kněží franských, kteří neovládali slovanský jazyk ani zdaleka tak dobře a
ve svých výkladech se proto museli omezit jen na hrozbu věčného zatracení a přísliby
věčné spásy. Snad právě tento úspěch přivedl Konstantina na myšlenku přeložit do
slovanštiny i ostatní liturgické texty a sloužit bohoslužby v domácím jazyku, aby jim
mohli rozumět všichni účastníci.
Od začátku platila v církvi zásada, že bohoslužba se má konat živým jazykem církevní
obce. Nutným předpokladem byl příslušný překlad Písma svatého – byl též potvrzením
zralosti jazyka a jeho vyjadřovacích schopností. Tak postupem času vznikla na východě
kromě řecké liturgie také syrská, koptská, arménská a gruzínská. Na západě se vývoj ubíral
jiným směrem: do poloviny 3. století byla i zde nejrozšířenějším bohoslužebným jazykem
řečtina, ale pak se začala stále více prosazovat lidová řeč – latina. Nejen u románských
národů, ale i u nově obrácených „barbarů“ – Keltů a Germánů. Nešlo však jen o jazyk.
Důležitý byl i ritus – způsob, jakým se bohoslužba konala a co vyjadřovala: formulování
modliteb, gesta, zvyky, obřady, kalendář svátků – to vše vyrůstalo z kulturních a
civilizačních tradic, představ a očekávání, z dějinných zkušeností a společenského
uspořádání jednotlivých národů. Co bylo pro jedny výmluvné, mohlo být pro druhé
nesrozumitelné. (Vzpomeňme na sv. Jana Nepomuka Neumanna a jeho roli při formování
novodobé americké společnosti). Také v tom vládla na východě pestrost, zatímco na západě
– až na malé výjimky – probíhalo sjednocování.
Blahoslavený Jan Pavel II. v encyklice Slavorum apostoli z roku 1985 o tom píše:
„Západní křesťanství sjednotilo po tzv. stěhování národů nově přistěhovalé národy
s původním latinským obyvatelstvem v jeden celek. Dalo jim záměrně latinský jazyk a s ním
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související liturgii a kulturu, pěstovanou římskou církví. Z takto dosažené jednoty plynul
pocit síly a soudržnosti. To posilovalo jejich význam v Evropě. Je pochopitelné, že za této
situace se jevila každá odlišnost jako ohrožení této teprve vznikající jednoty.“
Na východě se sice také vyskytla období – jedním z nich bylo právě 9. století – řecké
národní pýchy, kdy se byzantský dvůr a cařihradští patriarchové snažili prosadit řeckou
liturgii a řecký jazyk i na misijních územích, ale nikdy neměla dlouhého trvání.
Konstantin a Metoděj byli samozřejmě zvyklí na ritus byzantský, který byl po formální i
obsahové stránce bohatší a vytříbenější než prostý ritus
římský. Měli plné právo si jej podržet i když se octli v
oblasti západního patriarchátu. V té době jej totiž nikdo
nezpochybňoval ani v samotném Římě, kde byly četné
řecké kláštery, ani nikde jinde na západě. (Námitky,
které byly proti slovanské bohoslužbě vzneseny a o
kterých ještě uslyšíme, se týkaly téměř výhradně
jazyka, nikoliv formy). Přesto chtěli postupovat
obezřetně – Konstantin měl vytříbený cit pro to, co dnes
nazýváme inkulturací. Jejich liturgické dílo vyrůstalo
organicky z byzantské půdy a bylo postupně
doplňováno a obohacováno západními prvky. Nejzřetelněji se to projevilo v řádu mše
svaté. Nešlo o pouhé překlady mešních textů – byzantských či římských – ale o tvůrčí
počin. Zachované písemné památky (Pražské zlomky, Sinajské euchologium, Kyjevské
listy, Vídeňské zlomky, aj.) svědčí o Konstantinově genialitě básníka, hlubokém
teologickém vzdělání, pastoračním umu, diplomatické obratnosti i prozíravé odvaze.
Samozřejmě, že si svévolně nevymýšlel nic nového, ale dokázal navázat na to nejlepší z
obou tradic a rozvinout je způsobem, který byl Moravanům srozumitelný. Nechme znovu
promluvit Jana Pavla II.: „Cařihradským vzdělancům byly dobře známy tradice některých
národních církví křesťanského Východu, které v bohoslužbě užívaly lidového jazyka.
Zvláště dobře byl s touto tradicí obeznámen Konstantin Filosof – díky svým studiím i
stálým stykům s věřícími těchto církví, které udržoval jak v hlavním městě říše, tak v
průběhu svých cest. Oba bratři si uvědomovali starobylost a oprávněnost těchto tradic, a
proto bez obav zavádělislovanský jazyk do liturgie a tak z něj činili účinný nástroj
zpřístupňování božských pravd pro všechny, kdo jím mluvili. Nebyli přitom motivováni
žádnými mocenskými úvahami, nýbrž láskou ke spravedlnosti a zjevnou apoštolskou
horlivostí při práci u národů, které se právě tehdy formovaly.“
Naši předkové je záhy začali považovat za své lidi, tím spíš, že měli kolem sebe čím dál
tím víc oddaných žáků skutečně domácího původu. Slovanská liturgie se stala rozhodující
zbraní ve velkém zápase o duši moravského lidu.
Podobně moudře postupovali i v záležitosti civilního zákoníku, známého pod jménem
Zakon sudnyj ljudem. Nechtěli Moravanům vnutit byzantské právo. Spíše nabídli
výpomocný kodex k doplnění právního řádu již existujícího. Kromě trestů za těžké
zločiny obsahuje i články týkající se soudních svědků, rozdělování válečné kořisti, práva
azylu v kostelích a nerozlučitelnosti křesťanského manželství. Normy v něm obsažené
měly význam praktický a ovlivnily ve značné míře veřejný i soukromý život našich
předků. P. Pavel Liška- se souhlasem autora převzato z čas. Jan Prachatický č.2a3/2012
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oltářní obraz v Blansku

V neděli 28.4. se někteří
křesťané na Kaplicku
vydali na pouť do Blanska.
Slavili jsme zde při mši sv.
patrona kostela – sv. Jiří.
Tento mučedník ze začátku
4. století byl vojákem
a protože se nechtěl vzdát
při Diokleciánově prosnásledování křesťanů své víry, byl krutě mučen.
Dle legendy bojoval s drakem. Ten představuje vše temné a zlé.
Také my bojujeme s temnými a zlými skutečnostmi v životě.
Je třeba si vyprosit sílu, abychom to zvládli jako sv. Jiří.

Jméno sv. Jiří – Georgios (řecky) znamená obdělávatel země. Je to tedy ten, kdo bojuje
s tvrdou zemí a životem, a s námahou ji činí plodnou. Slovo Georg může být odvozeno
též od slova gero-poutní, a tak ukazovat na nutnost pohybu v životě. Už svým jménem nám
tedy sv. Jiří má co říci. Na obrazu vidíme kromě boje s drakem také ženu, jíž zachraňuje.
To může být symbol duše i církve a společnosti. Snažíme se ji i my chránit? A jak? I ženy?

Na poutní bohoslužbě byly i děti. Kéž se po
vzoru sv. Jiří stanou rytíři Kristovými.

Poutní charakter slavnosti zvýrazňujeme
procházkou ke kapličce nad Blanskem.
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Kaplička a výstup k ní připomínají cestu vzhůru
i v tom duchovním slova smyslu. Člověk se
zapotí, ale setkání nahoře stojí za to.
V kapli jsme si zazpívali mariánské písně
a písně s kytarovým doprovodem. Tyto písně
nám připomínají, že na naší životní pouti nám
Maria může být přítelkyní, která nás doprovází.
Po návratu od kaple, následovalo malé občerstvení u dveří kostela. Pak začalo pásmo
hudby a poezie. Básně vybrali a přednášeli
Marie Peroutová a Jakub Novotný. Bohužel
posluchačů bylo málo.

Obrázek vpravo představuje část oltáře, která
se nyní nachází v Alšově galerii na Hluboké.
Některé gotické oltáře – archy – mají dvířka,
(křídla) která se otevírají v určité době a která obsahují, jako celý oltářní nástavec, vyobrazení
různých světců. Část, kterou vidíte, pochází z r. 1510 a byla součástí dřívějšího oltáře v Blansku.
Čtyři zobrazené světice jsou: Sv. Marta- sestra Lazarova z 1.stol. atribut- kropenka, dále sv.
Voršila/Uršula/ (+kol. r. 300) – princezna, dcera britského
krále, spolu s dalšími pannami zavražděna na lodi u Kölnu
Huny, vedenými Atilou. Atribut: ukrývá pod pláštěm
družky, loď, šípy….,sv. Barbora-mučednice ze 3.stol.
a sv. Apoléna – mučednice ze 3. stol, které byly vytrhány
zuby-proto jsou jejím atributem kleště.
Zadní část nese obraz roušky s otiskem Kristovy tváře
(veraikon). Jakoby chtěla říci – za každým světcem stojí
Kristus. V tomto duchu jsme také prožili pouť ke sv. Jiří.
Děkuji všem, kdo se na její přípravě podíleli. pš
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Na Velikonoční pondělí se konala bohoslužba
také v Pohoří. Původně jsem měl být zde já,
ale pro nemoc jsem musel svou účast odvolat.

Jak je vidět z fotek - sněhu zde bylo opravdu Kostelík byl vyhřátý nainstalovanými kamny.
požehnaně, požehnaná byla jistě i bohoslužba.
Podle fotografií lze usuzovat, že lidí zde bylo
docela dost, i když Čechů asi minimum.

Mši svatou sloužil kněz z Rakouska. Hudebně
ji doprovázel sbor z Karlstiftu. Vše zde opět
svědčilo o Vzkříšení, o obnově života.
Také to co následovalo po bohoslužbě
svědčilo o životě.

Symbolem života jsou vajíčka. Někde bývá zvykem
(tak jako zde) si s nimi ťukat

Bylo možné se zde také
občerstvit a zakoupit si
hezké upomínkové věci.
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V Dolním Dvořišti se opět konal křest dospělého, a to v neděli 12.5. Pokřtěna byla Veronika
Tóthová. Od chvíle křtu je člověk viditelně spojen s Bohem – pramenem života a cílem
všeho. Každý pokřtěný se má také stát pramenem občerstvení, pramenem lásky pro své bližní.
To znamená, že je třeba studánku svého nitra stále naplňovat Boží láskou v modlitbě, společenství i při bohoslužbě a z této studánky také rozdávat.

Voda, kterou je křesťan obmyt, probouzí k novému životu, který je stále prohlubován
přijímáním Kristova Těla a Krve. Každý den si můžeme klást otázku: co dnes udělám
nově, jak dnes budu přijímat Krista, který přichází i v mých bližních a zvláště potřebných.

S obnovou chrámu lidského nitra souvisí i obnova našich chrámů. Tyto obrázky ukazují
obnovu schodiště a podlahy v kostele sv. Linharta v Pohorské Vsi na přelomu května a června.
Obnovme i my svůj přístup do nitra duše a tak i k Bohu. Umožněme vstoupit i druhým lidem.
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V sobotu 18.5. se vydali na pozvání
gen. vikáře Josefa Žáka naši farníci
na poutní zájezd do Plzně. V autobuse
jsme zpívali a také se modlili.

V ½ 10. jsme dorazili do Plzně.
Toto město má 167 tis. obyvatel
a založil ho král Václav II, v roce
1295 na soutoku čtyř řek.

Prvním bodem
programu byla
mše sv. v katedrále. Josef kázal
o pokoře a lásce
Ježíšových
učedníků.

Při bohoslužbě
přisluhovali Malontští ministranti – 2 Káji a Jirka.

Katedrála byla dostavěna v 16. stol. a má nejvyšší věž v ČR. Na město se můžete podívat z výše 60m. Na hlavním oltáři chrámu sv. Bartoloměje je umístěna
známá socha Plzeňské madony. Po mši sv. jsme šli na prohlídku biskupství.
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Plzeňské biskupství slavilo 20 let
od svého založení (r.1993)
Dostali jsme na památku knihu
o diecézi, ta je k dispozici
v kaplické farní knihovně.

Po prohlídkách jsme se rozešli za svými zájmy. Děti,
zamířili do ZOO.

Po prohlídce biskupství se ještě
s Mons. Žákem a s plzeňským
děkanem Emilem Soukupem
vyfotil novokřtěnec Jiří Štein,
který pochází z Plzně.

Dospělí nejprve na oběd a pak
do cukrárny, kde v klidu poseděli.
Podívali jsme se i na blízké chrámy

Děti prožily slunné odpoledne v plzeňské ZOO, jejíž
součástí je i dinopark s exponáty dinosaurů. Před pátou
hodinou pro děti s maminkami zajel náš autobus až k ZOO
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Zatímco se děti těšily z různých krásných zvířat, ostatní se vydali na prohlídku meditační
zahrady v Plzni-Doudlevcích, která je zároveň památníkem obětem zla. Milým průvodcem,
který posloužil i odborným výkladem, byl plzeňský arciděkan Emil Soukup.

Zahradu začal budovat v 60. letech minulého století politický vězeň Luboš Hruška, jako svou
okrasnou zahradu, koncem 80. let zde byly instalovány pískovcové sochy s výjevy z křížové
cesty od sochaře Romana Podhrázského a v 90. letech byla zde vybudována kaple sv. Maxmiliána Kolbeho. Spoluvlastníkem zahrady se v r. 1995 stalo Biskupství plzeňské a celý areál se
stal Památníkem obětí zla

V kapli, o níž nám P. Soukup (kterého někteří znáte z Krumlova, kde byl administrátorem)
řekl mnoho zajímavých informací, probíhají pravidelné bohoslužby a modlitební setkání.
Také my jsme se zde pomodlili a zazpívali píseň.
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Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Nepomuku – v rodišti sv. Jana Nepomuckého. Ten se zde
narodil kol. r.1340. Kostel, který vidíte vlevo dole, byl postaven na místě světcova domku v
r. 1738. Na Zelené hoře nad městem byl r.1144 založen cisterciácký klášter, který byl v husitských válkách poničen a na jeho místě postavili v 17. století Šternberkové zámek

V kostele jsme se zúčastnili bohoslužby, která se nesla v duchu oslavy sv. Jana Nepomuckého
i slavnosti Seslání Ducha svatého. Sv. Jan nám připomíná hodnotu mlčení: nemluvit o chybách
druhých, zachovat tajemství a diskrétnost. Duch sv. nám k tomu dává sílu lásky a statečnost.

I když jsme museli z bohoslužby odejít dříve, přesto jsme měli z návštěvy tohoto poutního
místa moc pěkný dojem. Myslíme, že se celý zájezd líbil, Jirkovi Šteinovi se nejvíce líbilo
setkání s gen. vikářem Josefem Žákem a arciděkanem Emilem Soukupem, dětem jistě ZOO
a P. Pavlovi to, že se na výlet vydali starší i mladí-jako jedna rodina. Jirka Štein a P.Šimák
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V neděli 5.5. jsme si
při „jmeninách“ Malého
kostela v Kaplici opět
připomněli jeho patrona
sv. Floriána, který byl
za římského císaře
Diokleciána v r. 304
umučen pro věrnost
Kristu. Byl důstojníkem v armádě a když byli uvězněni jeho bratři a
sestry ve víře, neváhal a rozhodl se je osvobodit. Věc se však nezdařila, Florián byl zajat, pak mučen-žádalo se od něj, aby se zřekl Krista.
Když to neudělal, byl mu na krk přivázán kámen, a byl hozen z mostu
do řeky Emže ve městě Enns v Rakousku.

Floriánův život je tedy pro nás inspirací ke snaze pomáhat těm, kdo jsou uvězněni v něčem
zlém, nebo v nějakých problémech. Inspiruje nás ke statečnosti a odvaze riskovat něco pro
záchranu druhých. I nám se to nemusí vždy podařit – jako Floriánovi, za pokus to však stojí.
To platí i u jiných věcí, které se nám třeba nedaří – Bohu zaleží především na naší snaze!

V kostele bylo kromě našich farníků i dost hostů – rodin s dětmi, které zde byly nedaleko na
dovolené. Před kostelem bylo přichystáno malé občerstvení – káva a zákusky, které napekly
ženy z farnosti. Byly vynikající – moc děkujeme. I tímto způsobem se upevňuje společenství.
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Tato fotografie připomíná drobné malířské
práce v kostele v Omleničce, které před
poutní slavností sv. Jana Nepomuckého
vykonal Luboš Beran. Šlo o malování po
elektroinstalačních pracích v sakristii.

Následující fotografie zobrazují děti z Pohorské Vsi, se kterými se schází v sobotu 1x za
14 dní pastorační asistentka Kristýna Perausová. Náplní schůzek jsou hry, vyprávění a výroba výtvarných děl.

Obecní úřad a konkrétně pan
starosta Jiří Křiklava, nám poskytl
místnost ke scházení na Obecním
úřadě, za což mu velmi děkujeme.

S dětmi plánujeme vystoupení
v Kaplici při pouti, kdy by
před farou zazpívaly pár
písniček.

S dětmi z Trojan jsme byli 1.5. na výletě v Hluboké n.Vlt. Za doprovodu akolyty Jirky
Klimeše se děti podívaly na zvířátka v zoologické zahradě.
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V pátek 24.5. se opět i v kaplických kostelích uskutečnila noc kostelů – tedy noční program
pro návštěvníky. Nejprve byla možnost si prohlédnout oba kostely (sv. Petra a Pavla a sv.
Floriáns) individuálně. V kostele bylo vystaveno několik monstrancí a také zdobených
liturgických rouch. Bylo možné se také zastavit v sakristii a podívat se na současná roucha.
Zde byla vysvětlena symbolika čtyř liturgických barev ornátů.

Od ½ 9 pak začala komentovaná prohlídka, vedená Magdalénou Špičákovou z Infocentra,
které tímto moc děkujeme. Bylo možné se dozvědět mnoho zajímavých podrobností
k jednotlivým částem kostela.

Novinkou v letošní Noci kostelů bylo zpřístupnění půdy. Díky zapůjčení reflektorů
Kulturníma informačním centrem Kaplice osvětlil kostelník Jan Dekret přístup na půdu i půdu
samotnou, která poskytla zajímavý pohled na krov a také na klenbu ze shora.
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V kostele sv. Floriána jsme věnovali pozornost kapli sv. Anny, kde jsou uloženy dvě ostatkové
skříňky s ostatky sv. Severina, ostatky ze společenství 11 tisíc umučených panen, a dalších
jiných světců. Je zde také částečka z kříže sv. Filipa a sv. Ondřeje, část pancíře sv. Václava a
další. Uprostřed skříňky je patrně temenní část lebky.

Od půl 10. večer začal noční koncert žáků Základní umělecké školy v Kaplici. Návštěvníci
poslouchali hudbu při svíčkách, byl to krásný zážitek. Žáci ZUŠ koncertovali na kůru, ale
několik skladeb – pro kytaru a pro housle a kytaru bylo provedeno od oltáře.

Myslím, že i letošní ročník Noci kostelů se vydařil – jen škoda, že jsme nestačili vyvěsit
včas plakáty, možná by přišlo více lidí. Letos nás svou účastí podpořilo asi 10 německy
mluvících rodáků z Omlenice. Děkuji dětem i učitelům ZUŠ za zorganizování koncertu. pš
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Několik desítek zásad rodinného života, které vám možná pomohou objevit, kde je
u vás doma „zakopaný pes“.
PILÍŘE RODINNÉ LÁSKY
Existuje několik pilířů, na kterých stojí stavba rodiny. Často potřebují zkontrolovat
a vyspravit.
1.První pilíř je toto: Každý člen rodiny má mít rád sám sebe. Sám Ježíš
označil lásku k sobě za míru lásky k bližnímu. Milovat sám sebe znamená
v podstatě věřit ve vlastní hodnotu, pozitivně se hodnotit a vnímat svoji velkou
cenu. Kdo má respekt k sobě samotnému, je přirozeně respektován a oceňován
také druhými.
2. Všechno začalo jedním „Ano, chci!“ Život ve dvou je volba. To znamená, že
dvě osoby se rozhodly, svobodně a uváženě, že se fyzicky, citově, intelektuálně a
duchovně spojí, aby ze dvou oddělených „já“ vytvořily zcela nové „my“. Tak
důležité rozhodnutí musí být obnovováno každý den, zvláště ve chvílích těžkostí.
3. Láska se vytváří malými krůčky: vyžaduje velkou trpělivost, dlouhý čas,
rozdělení si zodpovědností a rolí i pro nejbanálnější detaily života.
4. Rodinný život je stále velkou příležitostí k růstu, je to „škola života“,
učíme se v ní poznávat a zlepšovat se. Rodinný život rozšiřuje horizonty a
perspektivy, znásobuje osobní vlohy, pomáhá překonávat těžkosti a problémy,
pomáhá nám stát se silnějšími, lepšími, moudřejšími a opravdovějšími.
5. Sdílení je základ rodinného života – týká se těla, citů, myšlenek, času,
prostoru i osobních věcí.
6. Ocenění přináší životnost. Znamená naučit se oceňovat členy rodiny pro to
všechno, co jsou a co dělají.
7. Tajemství harmonie spočívá v přijímání druhých takových, jací jsou. Je
důležité přiznat druhým takové bezpodmínečné pochopení, jaké vyžadujeme pro
sebe.
8. V tom všem je základem komunikace. Upřímný dialog, z očí do očí, s klidem
a pozorností, je nezbytným nástrojem k objevení vzájemných potřeb a tužeb a
především k nalezení řešení, která by vyhovovala všem.
9. Lásku je třeba živit a podporovat, jako
všechno, co žije. Každý člen rodiny má za úkol
investovat do vztahů čas, pozornost, úsilí a
starostlivost. Pokud se to stane zvykem, přestává
to být námahou – společný život se stává
potěšením.
10. Aby vše mohlo fungovat, je zapotřebí silná
spiritualita, protože rodina je především duchovní
skutečností.
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RADY PRO RODIČE, KTEŘÍ SPĚCHAJÍ – 1
1. První léta života jsou velmi důležitá – v této době se vytváří základ
osobnosti člověka.
2. Děti napodobují to, co
děláte. Nikdy nebudou dělat to,
co jim nařídíte. Hlavně jim
nedělejte kázání. Děti se naučí
jen to, co žijí.
3. Nerozpoutávejte se svými
dětmi konflikty. Pokaždé, když
do konfliktu vstoupíte, již jste
prohráli. Dovolte svým dětem
s vaší myšlenkou nesouhlasit. A
především
jim
skutečně
naslouchejte. Součástí našich
předsudků vůči dětem bývá naše přesvědčení, že chápeme, co chtějí říci, aniž
bychom jim skutečně naslouchali. Děti mají jiný úhel pohledu a často dokáží
navrhnout inteligentní řešení. Naše pýcha nám však brání jim naslouchat. Kolikrát
jen bychom mohli využít jejich vnímavosti, kdybychom je brali jako sobě rovné a
naslouchali jim.
4. Buďte trpěliví. Také se sebou samotnými. Nikdo nikdy neřekl, že být rodičem
je snadné.
5. Rodiče nejsou jediní vychovatelé – je tu také společnost, ve které jsou jejich
potomci ponořeni. Přijímejte do svého domu kamarády svých dětí.
6. Vyhraďte si čas na to, abyste se
společně zasmáli a pobavili se. Prožívejte
své vztahy v radosti. Pokud budete celý den
jen moralizovat, vaše děti od vás budou chtít
utéci.
7. Naučte se relativizovat problémy, ale
také je vyřešte.
8. Povzbuzení je nejdůležitější prvek
výchovy dítěte. Je tak důležité, že jeho
nedostatek může být hlavní příčinou některých
poruch chování. Dítě, které se chová špatně, je dítětem, které ztratilo odvahu.
Zdůrazňujte pozitivní stránky svých dětí, neboť oni si je vždy neuvědomují.
Komplimenty má rád každý, i vaše děti.
9. Dovolte dětem, aby se účastnili rodinných rozhodování. Dobře vysvětlete
důvody vaší volby. Odpovídejte na jejich „proč“.
10. Dodržujte své slovo. Buďte koherentní. Naplňte svá rozhodnutí. Neslibujte
ani nehrozte do větru.
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Oznámení
POSTNÍ SBÍRKA – V POKLADNIČKÁCH činila celkem 6.916,- Kč. Sešlo se 32
pokladniček. Na adopci na dálku bylo určeno 6740,- Kč, zbytek byl určen na pomoc rodinám
v nouzi. Na adoptivní dívku Joyce v Indii, bylo odesláno 6 tis. Kč.
SBÍRKA V NEDĚLI 9.6. je určena na pomoc lidem postižených povodní.

Program Katolické charismatické konference 2013
Brno, výstaviště BVV. 10.- 14.7. Motto: „On je hostem u hříšného člověka“ (Lk 19,7)
Středa 10.7. 19.00 – 21.00 mše sv. v katedrále na Petrově (biskup Vojtěch Cikrle)
Pak každý den: 9-9.45 modlitba chval; 12-13.45 oběd; 16.45-18h mše sv., pak večeře
Čtvrtek 11.7. program v pavilónu F v areálu výstaviště BVV
09.45 – 12.00* přednáška Ježíš, Zacheus a my (Lk 19,1-10) – P. Vojtěch Kodet
13.45 – 14.45 divadelní představení – nejen pro děti
15.00 – 16.15* přednáška „Toužil uvidět Ježíše…“ (Lk 19,3) – Charles Whitehead
19.00 – 21.00 koncert chval se konferenční skupinou Chapelou (pavilón F)
19.00 – 21.00 oddychové posezení s přáteli u cimbálu s ochutnávkou moravských vín (p. G1)
19.30 – 21.00 divadelní hra Proglas (des Jano)- Salesiánské středisko Žabovřesky,
Pátek 12.7. program v pavilónu F v areálu výstaviště BVV
09.45 – 12.00* přednáška „Zachee, pojď rychle dolů…“ (Lk 19,5) – Charles Whitehead
adorace (vede komunita Blahoslavenství) a možnost svátosti smíření
13.45 – 14.45 divadelní představení – nejen pro děti
15.00 – 16.15*přednáška „Kdo to viděli, reptali“ (Lk 19,7) – Karel Řežábek
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. Charismata Cyrila a Metoděje ve službě evangelia – Oldřich Selucký – pavilón A
3. Jak moc lze předat víru v rodině? – P. Aleš Opatrný – v pavilónu F v areálu BVV
4. Jak může obyčejný člověk evangelizovat – Charles Whitehead – kostel sv. Janů
5. Divadlo Labyrint – teátr Víti Marčíka – Salesiánské středisko Žabovřesky,
6. Adorace a přímluvná modlitba s komunitou Emmanuel – kostel sv. Tomáše
7. Církevní restituce – problém nebo šance? – P. Tomáš Holub – kostel sv. Augustina
Sobota 13.7. program v pavilónu F v areálu výstaviště BVV
09.45 – 12.00* přednáška Restituce trochu jinak (Lk 19,8) – Kateřina Lachmanová
14.15 – 14.45 program dětí z dětské konference na hlavním pódiu
15.00 – 16.15* přednáška Hledání ztracených (Lk 19,10) – P. Petr Karas
19.30 - 21.00 modlitba za účastníky konference
Neděle 14.7. program v pavilónu F v areálu výstaviště BVV
09.45 – 10.30* přednáška Zacheus po deseti letech… – Veronika Barátová
11.00 – 12.15 mše sv. (kardinál Miloslav Vlk) a závěr konference
Pozn.: Změna programu vyhrazena!
Přihlášky a informace: www.cho.cz nebo tf.: 777 087 736 Příp. i u P. Pavla
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Humor
☺ V padesátých letech byl jistý kněz žádat na ONV o poukaz na auto. Tenkrát kněz
nemohl auto získat jiným způsobem. Pan farář marně vysvětloval úředníkovi, že bez
auta se neobejde, že má na starosti několik farností a že tedy auto nezbytně potřebuje.
Komunistický úředník se ale choval velice arogantně a knězi ironicky řekl: "Ježíš
přece jezdil na oslu!" Kněz ale pohotově odpověděl: "To je výborný nápad. Jestli tady
na ONV máte nějakého volného, tak ho okamžitě beru!"
☺ Pan farář učí pana kaplana kazatelskému umění a dává mu několik důležitých
pokynů a rad: "Když budeš hovořit o nebi, ať tvůj obličej září, jako by byl osvícen
nebeským jasem a v tvém pohledu ať lidé uvidí odlesk nebeské slávy. A když budeš
mluvit o pekle - potom postačí, když si uchováš svůj obvyklý výraz!"

☺ Bohatý americký turista si v Jeruzalémě objedná taxík a nechá se vozit po
nejznámějších historických památkách města. Po několika hodinách se potom ptá
taxikáře: "Už jsme viděli skutečně všechno?" "Myslím, že už jsme všechno viděli,"
odpovídá taxikář. "To není možné, přece by tu někde ještě měla být nějaká stavba,
kde židé naříkají a pláčou. Rychle mě k ní ještě zavezte!" "Jak si přejete, pane,"
odpověděl taxikář a zavezl turistu k daňovému úřadu.

☺
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Z farní matriky:
Kaplice:

Rychnov n.Malší

Pohřby:

Křty:

Pohřby:

12.4. Margita Karalová

13.4. Tereza Bláhová

3.4. Štefan Zifčák

20.4. Ludmila Jůzová

13.4. Matyáš Bláha

- Svatý Kámen

30.4. Marie Thurnová

20.4. Tomáš Müller

Křty:

11.5. Aneta Ševčíková

6.4. Petra Pilátová

3.5. Jitka Baszová
15.5. Marie Wolfschlägerová

1.6. Filip Dreiling

6.4. Jindřich Jiroušek

Malonty:

Dolní Dvořiště:

Omlenice:

Křty:

Křty:

Křty:

4.5. Marie Jaklová

25.5. Eliška Smrčková

27.4. Nora Stadler

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
Lépe než nenávidět a mstít se, je zapomenout a milovat znovu.
Ivan Alexejevič Bunin

Kdo nemá peněz, je chudý; kdo nemá přátel, je chudší;
ale kdo nemá srdce, je nejchudší na světě..
Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem:
láska znamená milovat.
Erich Fromm
Chceš realizovat své sny? Probuď se!
Joseph Rudyard Kipling

Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí,
ale nalézt zalíbení v tom co děláme.
Thomas Alva Edison
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i a prodejna v Kaplici informuje:
Vojtěch Kodet – NOVÉNA K PANNĚ MARII
Novéna může posloužit jako pomůcka k osobní i společné modlitbě před mariánskými svátky,
ale také před životními rozhodnutími nebo jako přímluvná modlitba v situaci něčí nouze.

Jacques Philippe – VE ŠKOLE DUCHA SVATÉHO
Jak se otevírat Duchu svatému, nebránit se jeho působení, učit se rozeznávat jeho hlas a dát se
jím vést? Na tyto otázky dává autor svěží a přehlednou formou odpověď.

Max Kašparů – PO PROVAZE KE KRISTU
Knížky autora si nacházejí cestu k lidským srdcím takřka samy. Příčinou úspěchu je hluboká
lidskost autora samého, aler i jeho znalost lidských srdcí.

Jiří Beneš – OZVĚNY IZAJÁŠOVA VOLÁNÍ
Jiří Beneš předkládá specifický způsob interpretace a homiletického využití biblického
svědectví pro meditativní soustředění. Sleduje, jak se text Izajášova proroctví, rozdělený
literárními kritiky na tři Izajáše, v celé své šíři „přímo nebo nepřímo obtiskl do množství
novozákonních výpovědí“.

Paul David Tripp – NÁSTROJ V BOŽÍCH RUKOU
Kulturu „pasivního těla, které si platí profesionály“ v současné evangelikální církvi musí
vystřídat model služby, který tak moudře ustanovil Bůh. Právě kvůli tomu byla tato kniha
napsána.

Jean-Marie Kardinál Lustiger - PRVNÍ KROKY V MODLITBĚ
Podněty a rady které mohl autor vyslovit v této knize, načerpal ve své zkušenosti křesťana a
kněze.

DVD - INTERVIEW MILOSRDNOU LÁSKOU
V 17. stoletím nad Francií snášel oblak smrti. Sv. Vincent de Paul a Sv. Luisa de Marillac
právě v tomto období iniciovali velkou revoluci milosrdné lásky. Sloužili těm, kdo to nejvíce
potřebovali.
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.
Marie Mazancová a Jakub Novotný
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INFORMACE
Pro všechny farnosti
VÍKEND PRO DĚTI NA KTIŠI 7.-9.6. Strávíme opět společný víkend
v diecézním středisku pro děti a mládež. Na programu jsou hry i poučení.
Cena: 250,-Kč.
SETKÁNÍ VE STŘÍTEŽI – s duchovním slovem a hudbou se uskuteční
v sobotu 22.6. od 14h u kapličky. Pak následuje posezení s občerstvením.
650. VÝROČÍ RYCHNOVA NAD MALŠÍ (od první historické zmínky).
Oslavy v sobotu 29.6. v Rychnově:
8-8.45h mše sv. v kostele sv. Ondřeje
8.45-9.25 Přednáška o historii kostela
9.25-9.55 malý varhanní koncert Martina Kubáta
10h – požehnání pramene vody v kašně na návsi a pak celodenní zábavný program.
PETROPAVLOVSKÁ POUŤ V KAPLICI v neděli 30.6. Zveme Vás!
Program:
9.30h slavnostní mše sv. v kostele s dětskou scénkou o sv. Cyrilu a Metoději
11-14h vystoupení kapely Pyškot Band Milana Janů (country) – Farské náměstí
14-14.45h vystoupení dětí na Farském nám.
15-16.30h hry a soutěže pro děti u kostela
15-18h vystoupení kapely Agria Band na Farském nám.
19-20h varhanní koncert Martina Kubáta v kostele sv. Petra a Pavla
POUTNÍ ZÁJEZD NA VELEHRAD 5.7. Pokud má někdo zájem zúčastnit se
osobně slavností k výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, ať
se přihlásí u P. Pavla. (tf. 732 872 662) Čas odjezdu ve 4.15h z Malont, ve 4.30
z Kaplice. Připojíme se k poutníkům z Krumlova. Jízdné 600,- Kč Návrat kol. 20.h
FARNÍ DOVOLENÁ 14.-20.7. VRANOV U BRNA – klášter.
Výlety: do Moravského krasu – jeskyně, poutní místo Křtiny, Brnomuzea,hrad,koncert, dále: Velehrad, hrad Boskovice. Ubytování 200-250 Kč za noc,
možná strava 180 Kč za den. Celkem asi 3,5 tis. Pro děti je možná ½ sleva. Přihlásit
se můžete u P. Pavla (732 872 662).
KŘESŤANSKÝ TÁBOR PRO DĚTI NA PÍRKOVĚ MLÝNĚ se uskuteční
od 10. do 24. srpna. Jedná se tedy o 14-ti denní pobyt. Cena za pobyt 3100,- Kč
s možností získat slevu. Přihlášky u P. Pavla, tf. 732 872 662

Kaplice
PROMÍTÁNÍ FILMU NA FAŘE VE STŘEDU 12.6. OD 18h. Promítneme film o sv.
Janu Nepomuckém.
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LITURGICK› KALEND¡ÿ a INFORMACE
ČERVEN 2013
NEDĚLE

9.6.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 2.t.

Úterý

11.6. Sv. Barnabáše, apoštola

památka

Čtvrtek

13.6. Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

památka

NEDĚLE

16.6. 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 3.t.

Středa

19.6. Sv. Jana Nepom. Neumanna

památka

Pátek

21.6. Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

památka

NEDĚLE

23.6. 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 4.t.

Pondělí

24.6. NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

slavnost

Pátek

28.6. Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

památka

Sobota

29.6. SV. PETRA A PAVLA, apoštolů

slavnost

NEDĚLE

30.6. 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 1.t.

ČERVENEC 2013
Středa

3.7.

Sv. Tomáše, apoštola

svátek

Čtvrtek

4.7.

Sv. Prokopa, opata

památka

Pátek

5.7.

SV. CYRILA A METODĚJE, patronů Evropy

slavnost

NEDĚLE

7.7.

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 2.t.

SETKÁNÍ S NĚMECKY MLUVÍCÍMI RODÁKY se uskuteční v pondělí 17.6. Mše
sv. bude v 10h a pak následuje občerstvení na faře. Budeme rádi, když upečete nějaké zákusky
a příp. přijdete pomoci s obsluhou.
PÁSMO HUDBY A POEZIE se uskuteční ve středu 19.6. v 18h v kostele sv. Floriána.
SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ VE STŘEDU 3.7. NEBUDE!
MŠE SV. V PŘEDVEČER SVÁTKU CYRILA A METODĚJE - bude ve čtvrtek
4.7. od 18h.

Cetviny
MARIÁNSKÁ POBOŽNOST + VYCHÁZKA se uskuteční v neděli 16.6. od 14.45h
v kostele. Odjezd od kaplické fary bude ve 14h. Zájemci o odvoz ať se přihlásí u P. Pavla

Táboráky:
Rožmitál: SO 29.6. v 19h; Malonty ÚT 2.7. v 17h-s pásmem soutěží; Omlenice ST 3.7. v 18h

Rožmitál na Šumavě
FARNÍ VYCHÁZKA s bohoslužbou se uskuteční v neděli 23.6. Zraz ve 14.30 u
kostela. Půjdeme okolo zřícené kple v lese do Michnice. Odjezd od Kaplice fary ve 14h.
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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 6.6. Archa
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
Sobota
1. sobota v měsíci
16.30h odjezd na Svatý Kámen na mši sv. v 17h
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
Út 1x za 14 dní,nyní: 4. a 18.6.2013
/ boh.slova v kostele

17h

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: 13. a 27.6.2013
l.čas z.čas
BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
mše svatá 18h
17h
Setkání na faře: Čtvrtek
18h
17h
NEDĚLE
v kostele
let. čas zim.čas
1x za měsíc, nyní ?.
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 9. a 23.6. a 7.7.
- v sakristii kostela,
?
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: 16.6.
1. SO v měsíci: mše v 17h nyní: 7.7.
Pondělí: 17.6.
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: 22.6.
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: 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.
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 – 10.30h a 16h-17h, Čtvrtek 9 – 10.30h. Dle možností i jindy. Pondělí je volný den.
Návštěvu je nejlépe domluvit předem (telefonicky).
Farní list Kaplicka vydává Římskokatolická farnost Kaplice pro vnitřní potřebu farností
v nákladu 150 ks. Adresa, na niž můžete posílat příspěvky do časopisu - výše. NEPRODEJNÉ
(Náklady na 1 ks asi 15,-Kč.) Toto číslo vyšlo v neděli 9.6.2013.

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc červen 2013
Úmysl všeobecný: Aby mezi národy převládla kultura
dialogu, naslouchání a vzájemné úcty.
Úmysl misijní: Aby tam, kde vzrůstá vliv sekularizace,
dokázala křesťanská společenství účinně podporovat novou
evangelizaci.
Úmysl národní: Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní i za
nepříznivých okolností. A děti aby již v rodině dostávaly od rodičů pevný základ
křesťanského života.
Úmysly farní: Požehnej, Pane, naše červnové aktivity – zvláště oslavy výročí
v Rychnově a Petropavlovskou pouť v Kaplici, i táboráky a hry s dětmi
● Prosíme za pomoc a posilu, pro všechny postižené povodní i pro ty, kdo jim
pomáhají
● Prosíme za nově pokřtěné, za Kateřinu a Jiřího a nyní ještě i za Veroniku, žehnej
jim, prohlubuj jejich víru a pomoz jim zapojit se aktivně v církvi
● Pomoz nám, Pane, založit společenství rodin, ministrantské společenství a obnovit
společenství mladých
● Prosíme za pokoj pro všechny země, kde se válčí, nebo je napětí, zvláště za Sýrii
● Pomoz, Pane, všem mladým v našich farnostech a obcích, najít svůj smysl života,
své místo ve společnosti a voláš-li je k manželství, také vhodného životního partnera
● Prosíme o nová kněžská i řeholní povolání, i za povolání k různým službám ve
farnosti; povolej, Pane, také nové ministranty a dej své požehnání našim akolytům
Pavlovi a Jiřímu, našim varhaníkům, kostelníkům a všem, kdo ve farnostech slouží
● Žehnej, Pane, všem kněžím ať naleznou ve své službě církvi radost a pomoz jim
zvládat jejich pastýřské poslání, aby ty, kteří jsou jim svěřeni, dovedli blíž k Tobě.
● Prosíme za dívku Joyce z Indie, jíž jsme si vzali do adopce na dálku. Žehnej jí, i
celé rodině, buď jí oporou a pomoz jí vystudovat, najít si dobrou práci.
● 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.
● 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 prodejna a knihovna v Kaplici nabízí:
Kolem devatenácté hodiny 13. března 2013 opět zaznělo
v Sixtinské kapli tradiční „Accepto". Dosavadní
arcibiskup Buenos Aires v Argentině, kardinál Jorge
Mario Bergoglio, přijal rozhodnutí svých spolubratři
kardinálů, kteří ho právě zvolili papežem. Během
několika dnů si nový papež svou bezprostřední srdečností
získal celý svět. Životní příběh papeže Františka, jeho
duchovní profil, ale i úkoly a výzvy, které na něj čekají na
Petrově stolci, představuje zkušený žurnalista a odborník
na záležitosti Vatikánu,
Saverio Gaeta.

Kardinál Jorge Mario Bergoglio - současný papež Fantišek
- se v rodném Buenos Aires pravidelně scházel se svým
přítelem rabínem Abrahamem Skorkou, aby debatovali o
otázkách víry, o Bohu i ďáblu, vině a odpuštění, politice,
globalizaci, homosexualitě, vědě, eutanazii, o historii a
konfliktech současného světa. Své rozpravy nakonec
zpracovali do knihy O nebi a zemi (Buenos Aires, 2010).
Dialog obou přátel a vůdců svých duchovních společenství
vyniká hloubkou a přesností a zároveň odpovídá
srozumitelnou a svěží formou na otázky, které si často
kladou nejen věřící, ale i lidé, kteří se k žádnému
náboženství nehlásí.

Cyril a Metoděj, slovanští věrozvěstové, kteří právě
před 1150 lety přinesli křesťanství na Moravu. Jak málo
o nich víme! A co vlastně víme o době, ve které žili?
Román Antonína Polacha, který, jak je tomu u autora
zvykem, se opírá o důkladné studium historických
pramenů,
přiblíží
nejen jejich
moravskou
misi, ale
rozkvětu, nám
odhaluje
se jemné
předivo
vztahů mezi
iKonstantinopolí
tu část života obou
a Římem.
bratří, o níž většinou nemáme ani
tušení. Konstantin Filosof, rekapítuluje během
dlouhého několikadenního rozhovoru s bratrem
Metodějem v posledních dnech svého života vše, co
prožil a vykonal., Ve vzpomínkách obou bratří před
námi vyvstává dávno zasutý svět Byzantské říše v
dobách jejího rozkvětu odhaluje se jemné předivo
vztahů mezi Konstantinopolí a Římem

