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Bratři a sestry!
Po delší odmlce se k vám opět dostává náš farní časopis. Zachycuje dění v našich
farnostech od prázdnin po listopad. Zpoždění bylo zapříčiněno únavou. Začínáme nový
rok, a tak není špatné se poohlédnout za tím uplynulým a připomenout co jsme dělali
zvláště v jeho druhém pololetí. Můžeme se zamýšlet co ony akce, o nichž píši v tomto
čísle, přinesly našim farnostem i každému z nás osobně. Myslím, že nás mohou oslovit,
i když jsme se jich třeba ani neúčastnili.
Dnes, kdy píši tento úvodník, končí Vánoce. Přece by ale něco mělo přetrvat –
ona něžná, pokojná, soucitná atmosféra. Betlém si klidně můžeme nechat vystavený až do
Hromnic a vnímat blízkost Božího Dítěte.
Děkuji všem, kdo se podíleli na vánoční výzdobě našich kostelů, děkuji
Městskému úřadu v Kaplici a Obecním úřadům v ostatních farnostech za poskytnutí
stromků k výzdobě kostelů. Děkuji všem, kdo celoročně o kostely pečují a také našim
varhaníkům,
zpěvákům
a
ministrantům. Ať vám Pán odplatí.
A když jsme u toho děkování, tak
také moc děkuji za vaše vánoční
dárky a cukroví! Potěšily mě.
V lednu by mělo vyjít ještě
další číslo Farního listu, v něm
najdete ohlédnutí za adventem a
Vánoci.
Přeji vám požehnaný nový
rok! Nezapomeňme, že Betlém je
stále v našem srdci a že s Ježíšem se
setkáváme také v každém dítěti.

P. Pavel

foto ze setkání dětí u jesliček v Omleničce

Přátelé,
skončila doba vánoční a myslím, že je užitečné ptát se, co nám vlastně přinesla. Jaký
je plod adventní duchovní přípravy, jak se nově Kristus narodil v našem srdci, či
v naší rodině? V závěru adventní doby jsem četl příběh s provokativní otázkou
malého dítěte: Chceš dodržky? Tedy příběh o nedorozumění, kdy si dítě představuje,
že jako jsou držky, jsou i dodržky. Kolik konfliktů vzniká jen kvůli nedorozumění!
Není tomu tak i v našem okolí?
O Půlnoční a na Boží hod jsem četl příběh chlapce, který zažil zastavení a poruchu
pohyblivého betléma a naučil se ho opravovat. Co se zastavilo, nebo je poroucháno ve
světě, kde žijeme my?
Příběh čekání na Boha, v němž zbožná žena čeká návštěvu Pána, pečlivě uklízí a peče
a nervózně odbude všechny, kdo něco potřebují, vypráví o tom jak i dobře míněné
zaneprázdnění může vést k promeškáni Božího příchodu.
O svátku sv. Štěpána jsme mohli slyšet příběh o dvou dívkách, které ve válce byly
sami doma a zažili razii. Jednu z nich napadlo (bylo před Vánoci) zazpívat píseň
Tichá noc. Zpěv měl velký účinek a odvrátil možné nebezpečí. Ona píseň pootevřela
nebesa. I sv. Štěpán uviděl otevřená nebesa a ta mu pomohla zůstat věrným až do
konce – podstoupit mučednickou smrt. I my můžeme někomu v jeho strádání
pootevřít nebesa, můžeme je pootevřít i sobě, stačí píseň, pohled na Ježíška …
Na svátek sv. Rodiny jsem vyprávěl o dítěti, které v dětském domově dalo do
betléma k Ježíškovi svou fotografii a paní ředitelku napadlo sestavit betlém
s fotografiemi všech dětí. i my jsme součástí betléma i my hledáme Ježíše. Co mu
neseme darem?
VRAŤME SE K VÁNOCŮM I PŘÍBĚHŮM A UVĚDOMME SI, CO NÁM DALI

V tomto období prožíváme modlitby za jednotu křesťanů. Scházíme se na
společných – ekumenických bohoslužbách a snažíme se přes hranice církví navzájem
přiblížit. Snažme se o to opravdu všichni, přijďme na tyto bohoslužby, vezměme si
texty, které k těmto dnům jsou připraveny a horlivě se modleme za jednotu církve.
Naslouchejme určeným textům z bible a přemýšlejme o nich.
ÚČASTNĚME SE BOHOSLUŽEB A MODLITEB ZA JEDNOTU CÍRKVE
Od letoška na společných ekumenických biblických hodinách budeme postupně
probírat bibli - knihu po knize. Každý měsíc si můžeme přečíst sami doma příslušnou
biblickou knihu, nebo alespoň část. Jaké kapitoly z 2. knihy Mojžíšovy bychom si
měli přečíst najdeme v informacích na straně 35.
ZAČNĚME ČÍST POSTUPNĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁSTI BIBLE

1. První povinností otce vůči dětem
je milovat jejich matku. Rodina je
systémem, který je udržován
láskou. Láskou skutečnou a
účinnou,
nikoli
pouze
předpokládanou. Problémy rodinného života nelze bez lásky dlouhodobě snášet.
Nemůžeme být ,,rodiči z povinnosti“. Výchova je vždy ,,záležitostí celé rodiny“.
Hluboké souznění a intimní jednota jak mezi manžely tak mezi dětmi je zdrojem
potěšení a růstu, protože dávají jistotu. Tatínek může maminku chránit tím, že ji
zastoupí, umožní ji odpočívat a dopřeje jí čas pro sebe samu.
2. Otec musí být především přítomen. Tato přítomnost musí říkat: ,,Vy jste
prvním zájmem mého života .“ Podle statistik otcové netráví autenticky
výchovným způsobem denně ani pět minut času se svými dětmi. Výzkumy
napovídají, že existuje přímá souvislost mezi nepřítomností otce a špatnými
výsledky ve škole, nízkým inteligenčním kvocientem, delikvencí a agresivitou.
Nejedná se o otázku času, nýbrž o otázku efektivní komunikace. Být přítomen
pro tatínka znamená hovořit se svými dětmi, probírat s nimi práci a problémy, co
nejvíce je zatáhnout do svého života. Tatínek se rovněž musí naučit vnímat
všechny velké i drobné signály, které děti neustále vysílají.
3. Otec je vzorem ať chce či nechce. Postava otce má v dnešní době nesmírný
význam pro podporu a vedení dítěte. Především jako příklad chování, jako
podnět k volbě určitého způsobu jednání podle správných pravidel; krátce řečeno,
otec je vzorem četnosti, spolehlivosti a shovívavosti. I když to děti neprojevují, či
dokonce popírají, velice pozorně sledují co, jak a proč otec dělá. Postava otce má
velký vliv na vývoj toho, co nazýváme ,,svědomím“.
4. Otec dává jistotu. Tatínek je ochránce. Všichni v rodině to od něj očekávají.
Tatínek
ochraňuje i tím, i času, že někdy řekne i ,,ne“. To je ten nejlepší způsob, jak říci
,,na tobě mi záleží“.
5. Otec povzbuzuje a vlévá sílu. Tatínek svou lásku projevuje úctou, nasloucháním
a přijetím.
Skutečnou něhu projevuje ten, kdo říká: ,,Ať se stane cokoli, jsem tu pro tebe!“
Díky tomu se v dětech rodí životně důležitý postoj – sebedůvěra. Tatínek je
neustále připraven dětem pomáhat a vyrovnávat jejich slabé stránky.
(pokračování příště)

„Hledej Pána v jeslích, hledej ho
tam, kde ho nikdo nehledá,
v těch, kdo jsou chudí, prostí a nepatrní.
Nehledej ho v třpytu světel velkoměst,
nehledej ho v tom, co je pouhé zdání.
Nehledej ho v pohanském systému,
který se nám neustále vnucuje.
Hledej ho ve věcech,
kde bys ho nehledal,
v tom, co tě překvapuje.“ Vánoční poselství, Mons. Jorge Mario Bergoglio
Před několika dny přišli do mé ordinace starší manželé se dvěma malými dětmi,
které si vzali do pěstounské péče. Pětiletý chlapec v ordinaci rychle „zdomácněl“,
dvouletá holčička se tiskla v náručí ke své pěstounce.
Potřebovala jsem obě děti prohlédnout. Začala jsem vyšetřovat staršího chlapce.
Při jeho vyšetření jsem si povídala s mladší holčičkou – vysvětlovala jsem jí vše, co
dělám, chlapec velice ochotně spolupracoval. Poté přišla na řadu holčička. Klidně se i
ona nechala ode mne vyšetřit, a pak se znovu schoulila pěstounce do náručí.
Hezky jsme se všichni rozloučili. Po chvíli se pěstounka vrátila – zapomněla si
v ordinaci kabelku, kterou tam při vyšetřování holčičky odložila. Nikdo z nás si toho
nevšiml, nebylo to důležité. A já si uvědomila, co je v životě nejdůležitější.
Sháníme před Vánoci pro své děti drahé dárky, a přitom si neuvědomujeme, co je
to nejdůležitější, to nejdražší – dar Lásky, který nám byl právě o Vánocích darován.
„Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého
jediného syna, abychom skrze něho měli život.“
1 Jan 4, 8-9
Tomáš Halík ve své knize Žít s tajemstvím říká :
„ Bůh je hlubina, do níž vstupujeme, když překračujeme sami sebe v lásce.
Když prokážeš láskyplnou, soucítící a prakticky pomáhající lásku k bližnímu, už
zakoušíš „nebe“. Bůh není naproti, ale bližní je naproti. A když udělám k němu
krok lásky, Bůh bude v té lásce mezi námi. „Nebeské království je mezi vámi,“ říká
Ježíš. Solidární láska k bližním, zejména nejmenším, potřebným, trpícím,
nemocným, podle Ježíšových slov implikuje lásku k němu samému – dokonce je
touto láskou i v životě těch, kteří ho nepoznali.“
„Chceme-li vstoupit do betlémské jeskyně, kde se narodil Ježíš, je třeba se sklonit.
Máme-li se setkat s Ježíšem, je třeba se umenšit. Odlož veškerou přetvářku!
Skloň se tedy, neboj se pokory, neboj se mírnosti. Naslouchej druhým, žij s nimi.
Buď pokorný a chovej se mírně, abys poznal hodnotu svou i druhých.“
Papež František: Hledej Pana v jeslích
Požehnaný nový rok, krásná setkání s Láskou
přeje
Milena Voldřichová

Bože, tvá sláva zazářila
celému světu
v dítěti v jesličkách.
Mágům vyšla hvězda.
Tvé světlo je vyslalo na pouť,
aby tě hledali, nalezli a vzývali.
Nechávají všechno ležet a stát
a vydávají se na pouť svého srdce.
Berou s sebou
zlato, kadidlo a myrhu,
zlato lásky,
kadidlo své touhy
a myrhu své bolesti.
Předstupují před dítě,
padají před ním a vzývají ho.
Tím, že ho vzývají, zapomínají na sebe,
jsou zcela přítomni.
Jejich touha je naplněna.
Rozprostírají své dary
a v dítěti rozpoznávají krále,
kterému darují své zlato,
Boha, kterému přinášejí kadidlo,
a lékaře, který za ně zemře,
aby uzdravil jejich rány.

Dej, ať na obzoru mého srdce
zazáří hvězda, abych šel dál
po své cestě k tomu, který jediný
dokáže naplnit mou touhu:
k Bohu, který se stal člověkem,
k dítěti v jeslích,
v němž se zjevila tvá sláva.

Jemu věnují myrhu,
léčivou bylinu z ráje,
která uzdravuje všechny rány.
Na své cestě často nevím,
kde stojím a kam mě má cesta vede.
A někdy jsem unavený jít dál
a chci zůstat stát a odpočívat.

Dej, ať rozpoznám v dítěti moudrost,
která ukazuje také mně
cestu k pravému životu.
A uč mě tajemství vzývání:
jednoduše před tebou padnout,
zapomenout na sebe a na své starosti,
neboť se mě dotýkáš ty.

Dalším naším středečním cílem v týdnu farní dovolené byl hrad Veveří nedaleko Brněnské
přehrady. Ten je poprvé zmiňován v r. 1213 jako malý lovecký hrad. Ve 14. stol. byl rozšířen bratrem Karla IV. markrabětem Janem Jindřichem do dnešní podoby. V době socialismu
byl hrad velmi poškozen nevhodnými stavebními zásahy a dodnes není zcela rekonstruován.
Každý hrad nám může být inspirací k budování duchovních hradů v nitru i ve společenství.

Nedaleká přehrada na okraji Brna pro nás znamenala příjemné občerstvení. Voda z nás smyla
pot i únavu a mohla nám opět připomenout podobné účinky Boží lásky.
Někteří z nás využili také možnost plavby lodí po přehradě. Loď bývá obrazem církve, která
pluje po neklidných vodách tohoto světa, poháněna energií Ducha svatého. A tak na pozadí

tohoto obrazu si mohou naše farnosti uvědomit, zda opravdu plují vpřed, zda nejsou jen
připoutány ke břehu. Zda mají odvahu vyplout i do neznámých vod a zda jim nechybí energie
Ducha svatého. Naším cílem je při cestě na druhý břeh zachránit co nejvíce topících se.

Ve čtvrtek jsme doslova zajeli na
hlubinu, když jsme navštívili jeskyně
v Moravském krase. Okouzlila nás
jejich krása i tajemnost. I zde můžeme
najít myšlenku pro křesťanský život:
usilujme o hlubinu – našich vztahů
k Bohu i lidem, nespokojujme se
nikde s povrchností,
učme se dívat do
hloubky problémů,
do hloubky věcí.
V hlubině všeho
je občerstvující
a proudící řeka
Ducha Božího,
Říčka Punkva je
dosahuje hloubky
až 35m.
která nás vyvede z temnot na světlo,
a z nejistoty k pevnému břehu.
Po cestě do nitra země jsme se
vydali opačným směrem – vzhůru.

Propast je hluboká
138,4 m a první se
do ní spustil řeholník L. Schopper
Vzhůru na vrchol propasti Macocha. Nezřídka
se to tak střídá i v životě – jednou dole, jednou
nahoře. Neradi bychom však padali do propastí.
I ty se někdy vyskytnou v našem životě nebo
kolem nás. Obranou je nepovyšování se a respektování zábradlí – Desatera a dalších Božích
slov. Bůh nás nechce omezovat, jen zabránit
našim pádům. I pověst o zlé maceše, která svrhla do propasti nevlastního syna, který se však
s pomocí druhých zachránil, a na dně skončila ona, je výmluvným svědectvím a varováním.

Středeční večer jsme prožili u táboráku s opékáním buřtů a při hrách
s dětmi. Nejoblíbenější byla hra na
schovku a stezka odvahy. Obojí je
i v životě – hledáme vztah k druhým
stejně jako odvahu k cestě temnotou.

Ve čtvrtek se večer vydáváme
ještě na hrad Špilberk v Brně.
Po chvíli hledání cesty nahoru
a výstupu se nám otevírá nejprve krásný výhled na katedrálu
a celé město i na samotný hrad.

Ten byl založen v pol. 13. stol. Přemyslem Otakarem II. Od 17. stol. sloužil jako věznice.
My se však na toto místo vydáváme kvůli divadelnímu představení na hradním nádvoří. Hraje
se zde od Shakespeara Večer tříkrálový. Zpět se vracíme nočním Brnem a vidíme všechny
neřesti velkoměsta.
V pátek navštěvujeme katedrálu
sv. Petra a Pavla.
Oba apoštolovépodobně jako dvě
věže ukazují cestu
k Pánu, cestu k
povznesení se
nad nepříjemnosti
tohoto života.
Katedrála je postavena na skále, podobně i Církev. Nemusíme se tedy bát bouří. Ty někdy
zuří i v našem nitru a v našich společenstvích. Budeme-li však pevně stát na Kristu a na učení
apoštolů, nezhroutíme se. Našim cílem v Brně byl také augustiniánský klášter, jehož nejvýz-

namnějším představitelem
byl opat Johann Gregor
Mendel (1822-1884),
zakladatel genetiky,
který právě zde křížením
rostlin odvodil teorii
dědičnosti.
Klášter založila Eliška Rejčka (manželka Václava II)
při starším kostele P. Marie v r 1323. A uvedla do
něj cisterciačky, mezi něž také později vstoupila.
Za josefínských reforem r. 1783 sem byli přestěhováni augustiniáni od kostela sv. Tomáše.
Na hlavním oltáři je umístěn obraz
„Černé madony“ podobný obrazu
v Čenstochové.
Postava opata Mendela nám připomíná, že kláštery byly často ohnisky
vzdělanosti a kultury. Ani my a naše
farnosti bychom se vzdělanosti neměli
vyhýbat a využívat našich farních
knihoven k rozšiřování svých obzorů.
Obraz Panny Marie nám zase připomíná, že je třeba pracovat na tom, aby i matka církev, jíž všichni
tvoříme, vyzařovala kolem sebe takovou něhu jako mariánské
obrazy.
V sobotu jsme opustili areál paulánského kláštera ve Vranově u Brna
a na posledním výletu před návratem
domů jsme se zastavili na hradě Buchlov.
Byl založen v ½ 13. stol. a jeho páni
se tu často střídali.

Z hradu je hezký výhled. Jednou ze zajímavostí
je lípa, která vypadá jakby byla převrácena
kořeny nahoru a větvemi dolů. Její převrácení
a ujmutí prý dokázalo nevinu jednoho mladíka.

Naším posledním cílem byl
Velehrad – místo spojené
se sv. Cyrilem a Metodějem.
I když se jistě neví, kde stálo
centrum Velké Moravy Veligrad, kde bylo sídlo
biskupa Metoděje a kde byl
také pochován, nejspíše
se předpokládá, že to bylo
místo na území dnešního
Starého Města u Uherského
Hradiště, vzdálené od dnešního
Velehradu asi 4 km. Počátek
současné obce a poutního
místa je spojen se založením cisterciáckého kláštera začátkem 13. stol. Jeho barokní přestavba byla dokončena v v ½ 18. stol. Za josefínských reforem byl však klášter zrušen a v r. 1890
sem přichází jezuité, které zde najdeme i v současnosti.
V církevních objektech dnes najdeme i např. gymnázium
a také exerciční dům, kde se konají exercicie pro
nejrůznější skupiny věřících. (více na www.stojanov.cz)
Místo je spojeno s konáním nejvýznamnějších poutí.
Každý rok se zde konají cyrilometodějské oslavy s účastí
mnoha tisíc
poutníků.
O letošní pouti
se něco dozvíte
v následujícím
článku.
My jsme se zde
octli o 14 dní
později, než byla ona velká sláva. Místo už tedy
bylo ztichlé
a tak jsme mohli
vnímat zase
jiný rozměr Velehradu. Skutečnost, že víme o blízkosti hrobu
sv. Metoděje bez toho, že bychom znali jeho přesné umístnění
může být symbolická – upozorňuje na nesmrtelnost Metodějova
díla. I když padla Velkomoravská říše i její centrum, i když
by se zdálo, že i výsledky cyrilometodějské mise nakonec
nebyly velké, přesto to tak nebylo a z ovoce této mise žili lidé
po celá staletí a i my z něj čerpáme. Cyril s Metodějem výrazně
přispěli k naší národní a slovanské identitě, která je-li dobře
pochopena, může obohatit svět.
I naše společná dovolená, byť nebyla zcela bez stínů, přispěla k uvědomění si naší sounáležitosti a k rozšíření obzorů. pš

V pátek 5. července se vydali tři zástupci
z našich farností na národní oslavy slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje
na Velehradě. Protože se nás přihlásilo jen
tak málo, přidali jsme se ke krumlovákům
s nimiž jeli také bratři a sestry z Budějovic
a Třeboně.
Zájezd vedl P. Mariusz Klimczuk – krumlovský kaplan. Oslovuje nás jednak atmosféra
místa, kde působili sv. Cyril s Metodějem
a také vědomí sounáležitosti s církví s velkým množstvím následovníků
Kristových, jimž při liturgii zde
předsedal papežský legát Josip Bozanić,
arcibiskup záhřebský.
Působivé jsou také budovy velehradského
kláštera a především bazilika.
V ní je také náhrobek kardinála Špidlíka,
s nádhernými mozaikami. Náhrobek lemuje
jako kruh, který nikde nezačíná ani nekončí
(neboť vše souvisí se vším, odkudkoliv
vstoupíme, vyčteme i zbývající), pás osmi
miniaturních biblických výjevů (věčné
Jakub /vpravo) s Talířovými a o. Mariuszem paměti), které kardinál Špidlík považoval za
klíčové teologické výpovědi událostí dějin spásy.
Vyobrazeními jsou na čelní podélné straně: 1. Boží
Moudrost; (s ní je vše stvořeno) 2. Povolání apoštolů; (Bůh
nás volá ke spolupráci) 3. Josef egyptský a jeho bratři; (zlé
se obrací v dobré) na podélné straně přiléhající k oltáři:
4. Zvěstování; (počátek spásy)
5. Ukřižování
(vykoupení); 6. Vzkříšení (získání věčného života pro
člověka); v čele náhrobku: Kristus Pantokrator-Vševládný
(v něm se vše dovrší); na opačné straně u nohou pohřbeného: Nebeský Jeruzalém. (cíl stvoření)
-poslední obrázek. Náhrobek byl vytvořen Centrem Alleti, pod vedením o. Marka Rupnika.
Nebeský Jeruzalém
- to je i cíl všech
našich poutí. Kéž
i tato nás k nebeskému Jeruzalému,
za přispění svatých
Cyrila a Metoděje,
přiblíží.
(pš)

Ve středu 31.7. jsme se
vydali s několika dětmi
na výlet. Nejprve jsme se
sešli v Soběnově u paní
Peroutové na obědě.
Pak jsme se dali na cestu
do okolí Soběnova - směrem
k přehradě. Počasí nám
přálo a tak jsme prožili
opravdu pěkné odpoledne.

Svěřili jsme se do vedení manželů
Markových ze Soběnova (známe
se z kostela v Blansku) a svěřili
jsme se samozřejmě i do ochrany
Boží. Terén nebyl příliš náročný
a tak jsme brzy dorazili ke skalám.

a také k vodě řeky
Černá, kde se zvláště
děti hned vykoupa+
ly a tak osvěžily.

Pak musíme ještě
přejít na druhý
břeh. S pomocí
druhých to jde
lépe. Podobně
i v životě. Kolik

jen přichází překážek, které se s podanou rukou bližních zvládnou. Jsme jim za to vděční?
A umíme i my podat ruku druhému? Pak jsme došli k přehradě pak podél dalších skal jsme
se dali na cestu zpět. Skála je symbol pevnosti – opory a ochrany. I proto čteme ve Starém
zákoně, že Bůh je pro nás pevnou skálou. Obrázek vpravo zachycuje některé děti už téměř
u cíle, ale zmožené únavou. I život je někdy únavný – je třeba udělat si čas na odpočinek.

Následující fotky připomínají vystoupení našich mladých v Mnichově 14.7. Sehráli tam pro
naše rodáky a pro sestřičky, které dříve působily v Kájově představení o svatých Cyrilu a
Metodějovi. S tímto představením velmi uspěli i na školách v Kaplici, Č. Krumlově a v Prachaticích. Díky za reprezentaci naší farnosti.

Moc také děkujeme katechetce Štěpánce Talířové, která tyto představení organizuje i její
rodině, která se na zajištění podílí.

Každé slavnosti předchází příprava, někdy velmi náročná.
Před poutí na Svatém Kameni jsme se narychlo pustili do
úpravy spodku bočních stěn, který byly opadané a plesnivé.
Práce vykonal Pavel J. ubytovaný na faře v Blansku. Do nátěru dveří se
pustil Luboš
z Kaplické
fary. A do
následného
úklidu paní
Kletzenbauerová a Zikovi.
Díky!

S přípravou druhé
poutní bohoslužby
pomohly sestřičky
z N. Hradů. Díky!

První poutní bohoslužba se zde konala v pondělí 5.8. Jí předsedal kněz z Leopoldschlagu.
Následující neděli (11.8.) se konala německočeská poutní mše sv. jíž vedl P. Georg z Nových Hradů. Bylo zde asi 300 poutníků. Překlad do češtiny zajistily sestry z Nov. Hradů.
Uskutečnil se přes
malá rádia se
sluchátky. Ministrování se ujal Patrik a Klára
Škutovi a akolyta
Jirka Klimeš.

V Kaplici jsme
v červenci v kostele
uvítali kněze ze Slovenska – z Popradu. (vlevo)
Na fotce vpravo vidíme rodáky z Dolního Dvořiště, kteří se sešli nejprve v kostele a pak na
hřbitově 15.8. Hudební doprovod byl reprodukovaný. Pak jsme se ještě sešli na kávě u Pechů.

Také v Cetvinách se sešli rodáci na mši sv.,
kterou jsem sloužil já v sobotu 10.8. Překládal leo Schwarz a Květa Lauterbachová.
Kostel byl opět zcela zaplněn.

V Rožmitále se rodáci sešli v neděli 25.8.
Po bohoslužbě jíž předsedal kněz z Německa
následovalo malé občerstvení v kostele,
připravené místními farnicemi. Díky!

Po bohoslužbě následovala modlitba za zemřelé na hřbitově a odhalení pomníku zemřelým
rodákům. Pak následoval oběd v sále kulturního domu. Rodáci přispěli větší částkou
v uplynulém roce na novou elektroinstalaci (zatím jsme vyčerpali 100 tis. Kč.). Při mši sv.
se vybralo 179 eur. Děkujeme.

Také v Pohoří se konalo setkání rodáků - v sobotu 14.9. a v neděli 15.9. Bylo to podobné jako
na těchto snímcích, kde je zachyceno setkání s českou hudbou 18.8. – na fotce vpravo je
kapela Jihočeští rodáci. Obou akcí se zúčastnilo několik set lidí.

V sobotu 17. srpna ožila kaple
v Pořešínci nezvyklým ruchem.
Díky Městskému úřadu v Kaplici
byla nedávno opravena a nyní
se zde uskutečnily nejprve tři křty
a pak setkání při hudbě. Pod vedením
Kristýny Perausové vystoupily nejprve děti z Pohorské Vsi
a pak trio – s těmito hudebními nástroji: varhany, kytara
a cello.
Mezi hudebními bloky jsem řekl pár myšlenek já a také
jsem přečetl několik příběhů k zamyšlení.

Kapličky většinou stojí ve středu obcí a tak nám připomínají také střed naší bytosti – naše
srdce. Tak jako srdce pumpuje do celého těla krev, tak také kapličky mohou napumpovat do
obce nový život, nového ducha. A to buď při podobných akcích, jako byla tato – a chceme
je konat zde vícekrát za rok – anebo když sem někdo přijde jen tak posedět, popřemýšlet,
ztišit se či pomodlit.

Hudba je důležitým zdrojem duchovní síly a pohody. Fyzikálně je každý zvuk chvění nejprve hudebního nástroje, pak vzduchu a pak sluchového ústrojí. Nakonec se rozechví
i lidské nitro a také společenství lidí. I tomuto účelu slouží kaple.

V kapli jsou na stěnách namalovány obrazy, nad kterými můžeme popřemýšlet. Obraz Trojice
nám připomíná, že základem všeho je společenství, vztahy naplněné Duchem svatým-láskou.
Druhý obraz – Svatá rodina, představuje jedno z nejdůležitějších společenství – rodinu, jejíž
budování musí hrát velkou roli v našem životě. Zde v kapli na rodinu můžeme myslet v
modlitbě, ale i promýšlet jak rodinné vztahy obohacovat a prohlubovat.

Další obraz – sv. Floriána – nám připomíná, že v žádném společenství se nemůžeme zavírat
jen do sebe. Je potřeba se otevírat pro svět v nouzi. Sv. Florián chtěl zachránit druhé - nasadil
i svůj život a proto se stal patronem hasičů, jejichž dobrovolná organizace působí i ve zdejší
obci. Poslední obraz – asi sv. Linharta – inspiruje k pastýřskému poslání nás všech. Vést bližní
moudrou radou a tak jako Linhart pomáhat k osvobození těm, kdo jsou v jakémkoliv vězení.

Závěr slavnostního znovuzprovoznění kaple patřil společenství u stolu, kde bylo možné
ochutnat při muzice to, co připravily zdejší hospodyňky a také si popovídat. Díky všem, kdo
toto setkání připravili i těm, kdo se zasloužili o obnovu kaple. Kéž slouží svému účelu
a několikrát do roka ožije nějakou akcí, která podpoří život obce i život zdejších křesťanů.

Letošní malontská poutní slavnost, která se konala v neděli 25.8. byla spojena s požehnáním
obecního praporu. A tak jsme v kostele uvítali i představitele obce pana starostu Malého
a místostarostu pana Vrzala. V promluvě jsem nejprve upozornil na verš z evangelia, který
mluví o radosti apoštolů z nalezení Mesiáše. I my hledáme své štěstí a smysl svého života.

Můžeme ho najít v práci pro druhé. To naznačil příběh nazvaný „Pro koho se zde procházíš?“
vybízející k zamyšlení pro koho vlastně všechno dělám? Vědomí „pro koho“ pak povzbuzuje.
Dále jsem přečetl příběh o topícím se chlapci, jehož chtěl jeho otec zachránit rybářskou sítí. Ta
však byla špatně spravena a kluk jí propadl a utopil se. Jak důležité je pracovat poctivě! Jak důležité je vytvářet síť vztahů – v obci, farnosti, škole… – jíž by nepropadl žádný člověk v krizi!

Znamením obce – tedy společenství lidí je prapor. Je utkán z mnoha nitek, podobně jako obec
z mnoha lidí. Je na něm věž (připomíná kostel) a ukazuje k tomu, co nás přesahuje. Kéž nás
povzbuzuje k práci pro obec, pro společenství lidí, v němž se přece chce zjevit sám Pán.

Malontské slavnosti
předcházela práce
na prozatimním
vymalování kostela.
Rozhodli jsme se
nečekat na uskutečnění nové elektroinstalace a vrátit se
z kaple opět do chrámové lodi. Bylo to
také kvůli žehnání
praporu. Do práce se zapojili nejprve ubytovaní na našich farách. Pak se také přidali farníci
a dokonce i ti, kteří do kostela nechodí. Společným úsilím se podařilo včas uzpůsobit kostel
k oné velké slávě. Děkuji všem, kteří se zapojili. Měl jsem velikou radost, že si tolik lidí
uvědomilo, že kostel je také jejich a že je třeba pro něj někdy něco udělat.
Dalším kostelem, který se opravuje
je kostel sv. Jiljí v Dolním Dvořišti.
Opravena je již 1. část jižní fasády.
Restaurovány byly sluneční hodiny
a erby. Jejich obnovy provedl
akad. malíř Jiří Štork.
Opravu fasády děla krumlovská
stavební firma Feston. Celkové náklady pro letošek se vyšplhaly na
500 tis Kč. Ministerstvo kultury
poskytlo 400 tis Kč a Obec D. Dvořiště darovala 100 tis Kč. Díky!
Také v Omleničce se malovalo.
Již jsou dokončeny nátěry
všech vnitřních
stěn a také další
etapa nové
elektroinstalace.
Tu provádí
Martin Bálek
ze Zubčic.
Malování kostela koná opět firma Feston. Náklady činí
500 tis. Kč na nichž se nejvíce podílí Ministerstvo kultury
(400 tis Kč). Obec Omlenice přispěla 100 tis. Kč za což moc
děkujeme! Farnost zaplatila za letošní etapu elektroinstalace 35 tis. Kč. Příští rok se budou
ještě dolaďovat okna a opraví se zeď kolem kostela. Moc děkujeme také stavebnímu technikovi Eduardu Benešovi z Čes. Krumlova za organizování všech oprav našich kostelů! pš

Již po 19. se konal od 10. do 24.8. dětský křesťanský tábor na Pírkově Mlýně. Také
z našich farností se ho účastní jak děti tak dospělí jako organizátoři. Letos se přihlásili
také tři noví kluci z Dolního Dvořiště. Duchovním mottem byly příběhy ze Starého
i Nového zákona. Zde je několik fotografií, které dávají nahlédnout do pestrého
programu tábora. Díky všem, kteří ho připravují – zvláště rodině Kusů z Vyššího Brodu.

O prázdninách se v našich
farnostech scházíme s dětmi
u táboráku. Setkání je obohaceno o různé hry. Většinou se
nejvíce dětí sejde v Malontech.

Jiří Štein připravil perfektní
program soutěží a tak se
dospělí rozhodli, že si tedy
zasoutěží sami. A tak se dali
do házení na cíl i srážení
kuželek, do chytání ryb i do

Letos to však bylo jiné.
Malontské děti zřejmě
byly kdesi na prázdninách
a tak se na farní zahradě
sešli především dospělí.

skládání puzzle a hodu kroužků na kužel. Na chvíli jsme se
stali dětmi a tak se i trochu
přiblížili Kristovým slovům:
„Nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království.“

Ano, jde o to nebrat se tak
vážně a snížit se na dětskou
rovinu. O to jsme se pokusili i v Rožmitále, kde se
dětí sešlo dost. Nejprve
jsme si společeně zazpívali

Pod vedením pastorační
asistentky se pak děti
pustily do různých her.

a opekli si buřty. Přitom jsme se
také dozvěděli kdo jak strávil
prázdniny.
Spojil nás oheň. Podobně nás
spojuje a zahřívá oheň Ježíšova
Ducha.

Hry nás uvolňují a také
spojují. I svůj život můžeme
brát jako hru, v níž se
můžeme snažit uspět.

Také v Kaplici a Omleničce, jak ukazují tyto fotografie, se konaly táboráky. Kéž oheň lásky
oheň Božího Ducha plane vždy v našich srdcích i uprostřed našich společenství. pš

V neděli 22.9. se v Kaplici konal
již 5. Farní den – což je setkání
farníků z obcí na Kaplicku.
Zahajuje se mší sv. v kostele.

Odpolední program zahajují děti a mládež pod vedením pastorační asistentky
Kristýny. Zpívají křesťanské písně
a hrají na různé hudební nástroje.

Při ní se modlíme za naše
farnosti a jejich potřeby,
společně zpíváme a sjednocujeme se při svatém přijímání.

Vystupují také děti z Pohorské Vsi.
Snad se podaří z nich vytvořit základ
pro obnovenou farnost v jejich obci.
Snad pomohou i lidé z dalších farností.

Smyslem těchto setkání je více se vzájemně poznat a povzbudit ve víře. Poznat i to čím jednotlivé farnosti žijí a jaké mají problémy. I když už jsme pokročili v onom představování farností
bylo by hezké kdyby si zástupci jednotlivých farních společenství sami připravili krátký program, který by farnost charakterizoval a něčím specifickým obohatil naše společné setkání.

Obohatit se můžeme i svědectvími
o tom jak se nám daří prožívat víru.
O tom jak se dostali k víře letos mluvili
Jirka s Verčou, která brzy přijme křest.

Své svědectví a úvahu přednesl
Jakub a pak ještě se Štěpánem
a Pavlem Čadou jako trio obohatili
setkání hudebním programem.

Posezení u stolu vytvářelo
příležitost ke vzájemným
rozhovorům a tak k lepšímu
poznávání se.

Vrcholem programu byla
přednáška manželů Poláčkových o rodině: o soužití v ní
i o výchově dětí.
závěr programu patřil muzice

Díky obětavým ženám se
nemuselo u stolu jen sedět,
byly totiž připraveny
zákusky k občerstvení.

Poláčkovi z Centra pro rodinu přivezli i různé vzdělávací panely. Díky jim i všem,
kdo s Farním dnem pomohli!

V sobotu 7. září se opět v rámci
Kaplických loveckých slavností
konala i Svatohubertská mše sv.
s pasováním nových myslivců
a účastí členů světského Řádu sv.
Huberta. Spojil se tu tak trochu
chrám přírody a chrám kamenný.
Kázal jsem nad textem o potopě.
Z něho vyplývá, že člověk je v roli
Noema, v roli pastýře stvoření,
který má stvoření zachránit před „potopou“ – tedy před síly chaosu a zla. Ty se uvolňují nejen
činností člověka, ale jsou i součástí přírody a člověk je má překonávat. Řešení je v Arše, která
poukazuje jednak na společenství a jednak na Boží zákon – na řád. Slovo „archa“ se v bibli
totiž vyskytuje v souvislostí se schránou na Desatero. Chce se tím říci, že jedině řád a to především řád Lásky vytváří harmonii všeho. Vnášejme tedy tento řád tam, kde vládne „potopa“!

S potopou, - tedy vodou, souvisí i křest. V neděli 1.9. se při poutní mši sv. v Dolním Dvořišti
konal křest malého Sebastiána. Křestní voda je také symbolem překonaného chaosu a temnoty,
neboť zvláště nad touto vodou se vznáší Duch Boží, který chce naplnit nejen pokřtěného, ale i

všechny přítomné. Druhou slavnostní událostí této bohoslužby bylo první sv. přijímání Kláry
Škutové. Přistoupení ke stolu Páně jsme oslavili po mši ještě i u stolu s obědem před kostelem.

V září se zahajuje i vyučování
náboženství ve školách. V Kaplici
ho učí Štěpánka Talířová a navštěvuje ho asi 30 dětí ve 3 skupinách.

V Malontech, kde učím já,
navštěvuje náboženství 8
dětí. foto uprostřed a nahoře
je z kostela v Malontech

Něco nového se také začíná v Pohorské Vsi. V kostele je
dokončena podlaha i strop, také dveře a okna. Nyní se bude
pokračovat v opravě zřejmě brigádnicky, myslím, že
bychom zvládli kostel vymalovat a snad i zbudovat kůr.

První poutní mše sv. se uvnitř kostela konala v sobotu 28.9. Před 226 lety byl položen základní kámen a nyní kamínek po kamínku ho obnovujeme, stejně jako chrám společenství v obci.
Podobné je to v Pohoří, odkud je snímek vpravo, zachycující občerstvení po Svatohubertské
mši sv. v pátek 13.9. V Pohoří je živo: každý měsíc se díky p. Altmanovi koná nějaká akce.

O víkendu 18.- 20.10.
jsme se opět s dětmi
vydali do Diecézního
centra pro mládež v Ktiši

Díky Bohu jsme měli krásné slunné počasí a tak jsme si
užívali krásu podzimní přírody s pestrými barvami stromů.

Sobotní den jsme začali mší svatou, při níž jsme se snažili vystoupat do velké duchovní
výšky. Připomněli jsme si svaté, kteří oné výšky dosáhli – zvl. sv. Václava – a pak také to,
že je třeba se povznést nad malichernosti, kterými nám sice někteří lidé znepříjemňují život,
ale kterými si dát zkazit život nesmíme. Je dobře se dívat na vše z duchovní výše-z nadhledu.
Sílu nám k tomu dá modlitba a společenství. To jsme zakusili i při společné snídani.

Pak posilněni na duši i na těle jsme se vydali k výšinám, které zatím zvládli jen papíroví draci.

Draky jsme letos (poprvé) nevyráběli, děti pouštěly draky, které jsme
zakoupili. Bylo jich dost, takže
měl vlastně každý svého draka.

více nás to také pozvedne. Sílu
společenství jsme poznávali také
při hrách. Každá hra nám také
připomínám, že i život je velká hra.

Nejlépe létali ti dražší – i v duchovním životě, když investujeme
více času do modlitby, četby
Písma a do setkání s druhými,

I když dětí nebylo mnoho - děti
z Pohorské Vsi nakonec nejely nevadilo to – bylo nás akorát.
Většinu tvořili mladí z Malont.

Pobyt dětí zabezpečovali manželé Kornatovských, kteří tu byli se svými dvěma dětmi
a Kristýna Perausová. V neděli vypomohl také Fanda Labaš, který se účastnil rozvozu dětí
zpět do jejich domovů. Děkuji všem, kteří se na programu pro děti o tomto víkendu podíleli.

Na podzim slavíme
v našich farnostech
Výročí posvěcení chrámu
a Díkůvzdání za úrodu.
K oltáři se přinášejí
různé plodiny, přičemž
děkujeme za to
co vyrostlo na našich
zahradách a polích, a
také si uvědomujeme,

V Dolním Dvořišti vstoupila do katechumenátu
Andrea Dubská (vpravo). Modleme se za ně,aby
se stali dobrými křesťany.

foto z Kaplice-2x
že nejen chrám přírody vydává plody.
Také další chrámy přinášejí užitek chrám našeho nitra, chrámy v nichž
se shromažďujeme i chrámy, které
tvoříme ve společenství.
Těmi plody jsme i my, proto se
v některých farnostech v den děkování za úrodu také všichni fotografujeme u oltáře. Tak vyjadřujeme
vděčnost jedni za druhé a také se
tím naznačuje naše připravenost se
nabídnout Pánu, obětovat.
Podobně jako dary ke mši sv.
se posvěcují Božím Duchem, i my
se chceme nechat posvětit -tedy
naplnit Duchem svatým. I my bychom
se měli chtít rozdat jako dary pro
bližní. Darem pro naše farnosti jsou
také lidé připravující se na křest. Na
fotografii z Blanska (uprostřed) to
jsou Jirka a Verča stojící vlevo.

V době, kdy jsme slavili ve většině našich kostelů posvícení, v Rožmitále se konaly přípravy
na nové prosvícení. Elektrikář Martin Bálek provádí novou elektroinstalaci. Na ní z velké části
přispěli německy mluvící rodáci přes Obecní úřad Rožmitál n.Š. (100 tis. Kč). Zbytek – 15 tis.
hradila farnost. Ještě zbývá uhradit několik nových osvětlovacích těles, namontovaných
před Vánoci (asi 10 tis.Kč), takže prosím rožmitálské farníky finanční přispění. V další etapě
kdy se namontují ještě další osvětlovací tělesa, budeme pokračovat letos a snad získáme další
příspěvek od rodáků, či od Obce.

V době, kdy byl kostel uzavřen kvůli pracím na elektroinstalaci, jsme slavili bohoslužby na
faře. Bylo to velmi hezké – být opravdu kolem stolu jako rodina.

O Památce zesnulých vycházíme v našich farnostech po bohoslužbě také na hřbitov, kde se
modlíme za naše zesnulé. Můžeme cítit jejich blízkost a také se zamýšlet nad jejich životem.

Z farní matriky:
Kaplice:
Pohřby:

Křty:

Svatby:

3.9. Marie Bohdalová

12.10. David Novák

28.9. František Hosenseidl

5.9. Antonín Danihel

19.10. Eliška Dadučová

14.9. Václav Kavka

26.10. Jakub Micák

30.11. Antonie Chromková

9.11. Anna Kořenská

20.12. Zdeňka Leišová

9.11. Simona Vańková

a Hana Tomášová
19.10. Jan Rabas
a Pavla Rabasová

30.11. Nicol Bílková
14.12. Adam Novotný

Dolní Dvořiště:
Křty:

Svatba:

1.9. Sebastián Kotlár

21.9. Stanislav Dvořák

10.11. Karolína Blumtrittová

a Veronika Tóthová

Pohorská Ves:

Malonty:

Křty:

Pohřeb:

14.12. Ivana Kuřilová

21.9. Karel Jedlička

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
Za každým oknem se skrývá světlo, za každým světlem se skrývá síla,
za každou silou se skrývá pramen.
Roland Leonhardt

Smyslem klidu je: nechat se naplnit Vším
Friedrich Kaysler

Všechno ve světě je pozoruhodné a podivuhodné
pro pár dobře otevřených očí.
José Ortega y Gasset

v Kaplici informuje:
Viktor E. Frankl, Pinchas Lapide: BŮH A ČLOVĚK HLEDAJÍCÍ SMYSL
Psychiatr a neurolog V. E. Frankl a židovský teolog P. Lapide vedli v roce 1984 ve Vídni
mezioborový dialog o spáse a uzdravení člověka. Výsledky jejich diskuze doposud nebyly
publikovány. Zvláštností připravovaného svazku je především snaha obou autorů zcela se
otevřít perspektivě té druhé disciplíny a její vědění využít ve službách hledání pravdy. Oba
diskutující se přitom neustále potkávají ve svých osobních náboženských zkušenostech a
rozhodujících životních dějinných událostech, jako je např. otázka holocaustu. Podstatnou roli
zde hrají základní, existenciální otázky – utrpení a vina, ale i láska a smysl života.

František Mráček: JEŽÍŠOVY CESTY I.
Kniha zachycuje dosud neznámou Ježíšovu činnost před veřejným vystoupením, to je do jeho
křtu v Jordánu. Je založena na vizích blahoslavené Kateřiny Emmerichové, které jsou stále
více podepřeny novými archeologickými a vědeckými výzkumy. Pravdivost jejich vizí nám
umožňuje více vniknout do vykupitelské a lidské Ježíšovy činnosti a tím oživovat víru a lépe
pochopit smysl Bible, jejíž obsah věřící lidé mnohokrát slyšeli, ale již je neoslovuje.
Doporučené knihy:

Henri J. M. Nouwen – NAŠEL JSEM DOMOV
Když Henri Nouwen přišel do křesťanské komunity Archa ve francouzské vesničce Trosly,
měl pocit, jako by konečně přišel domů. Kniha je kronikou roku života ve společenství, kde
žijí v rodinné atmosféře a evangelním bratrství spolu lidé zdraví a tělesně i mentálně postižení.
Svými hlubokými pohledy na povolání člověka a osobním svědectvím nabízí autor
hledajícímu čtenáři, aby se k němu připojil a šel s ním po cestě k hlubšímu porozumění Bohu i
lidem.

Joseph Ratzinger: EVROPA
Autor se v této knize ptá, jaký je původ Evropy a kde jsou její hranice, kdo má právo nazývat
se Evropanem a vstoupit do nové Evropy apod. Zdůrazňuje duchovní kořeny Evropy, morální
základ politiky Evropské unie a odpovědnost za mír v Unii i ve světě.

DVD – film NA VRCHOL
V horách se život odhaluje až na dřeň. O tom, co má v životě opravdu cenu, je tento film. A také
o cestě k otci. A o tom, že ztratit znamená někdy nalézt.
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.

J. Novotný

INFORMACE
Pro všechny farnosti
PŘEDNÁŠKA ŽIVOT A SMRT KNĚZE JOSEFA TOUFARA se uskuteční
v Arše (Pohorská 865, Kaplice) ve čtvrtek 16.1. od 18h.
EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY (Téma: Je snad Kristus rozdělen? 1K 1,13)
Neděle 12.1. v 9.30h – sborový dům ČCE Archa v Kaplici, káže P. Šimák (ŘKC)
Neděle 19.1. v 9.00h – kostel sv. Petra a Pavla v Kaplici, káže R.Zasiedko (ŘeKC)
Neděle 26.1. v 9.30h – kostel sv. Petra a Pavla v Kaplici, káže (ČCE)
MODLITBY TAIZÉ V Č. BUDĚJOVICÍCH - každé poslední pondělí v
měsící od 19:00 hodin v kostele sv. Rodiny (ul. Karla IV. u BiGy). Nyní 27.1.
HLEDÁNÍ ŽIVOTNÍ CESTY je název programu pro mládež v D C ŽM
K t i š o v ík en d u 2 4. - 2 6 . 1. 2 0 1 4, Kladeš si otázku, kam směřovat svůj život?
Podle čeho se rozhodovat a jak rozlišovat? Nejen otázce duchovního povolání či
manželství, ale i správné volbě školy, práce a vztahů se budeme věnovat o víkendu
nazvaném Hledání životní cesty. Slovem nás provedou P. Roman Dvořák a P. Josef
Prokeš.
PRÁZDNINY NA KTIŠI 3 0 . 1.- 2. 2 .2 0 1 4 , DC ŽM K t i š . Už se těšíš na
pololetní prázdniny a ještě nevíš, jak je strávíš? Tak neváhej a přijeď na Ktiš! Čekají
tě různé hry, zábava, práce, modlitby ale i odpočinek.
KŘESŤANSKÝ PLES se bude opět konat v Kaplici ve Slovanu, a to v sobotu
15.2. od 20h. K tanci bude hrát kapela Kaplická pětka. Vstupenky budou k dispozici
v Infocentru, ve farní knihovně v Kaplici a v okolních farnostech po nedělní mši sv.
Budeme rádi, když něčím podpoříte tombolu.
POUTNÍ ZÁJEZD DO TAIZÉ ve Francii (ekumenické místo setkávání
mládeže) bude konat P. Pavel od 14. do 24.7. Navštívíme také poutní místo La
Saletta, Avignon, chvíli pobudeme u moře a pak přes Milán zpět. Můžete se přidat.
FARNÍ DOVOLENÁ se bude konat od 3. do 9. srpna v západních Čechách.
Navštívíme Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Cheb, Bečov nad Teplou (relikviář sv.
Maura), klášter Teplá, Nový Dvůr, německý Waldsasen. Přihlásit se můžete u P.
Pavla (tf.732 872 662)

Kaplice
PROMÍTÁNÍ FILMU JEŽÍŠ NAZARETSKÝ se bude konat na faře ve
středu 15.1. od 17.30h. Pak beseda o filmu.
DĚTSKÁ MŠE SV. bude v neděli 2.2. od 9.30h.
PÁSMO HUDBY A POEZIE se uskuteční ve středu 19.2. od 17.30

LITURGICK› KALEND¡ÿ a INFORMACE
LEDEN 2014
NEDĚLE

12.1. Svátek KŘTU PÁNĚ

pak žlt.1.t.

Pátek

17.1. Sv. Antonína, opata

památka

Sobota

18.1. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

památka

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

19.1. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 2.t.

Úterý

21.1. Sv. Anežky Římské, panny a mučednice

památka

Pátek

24.1. Sv. Františka Sáleského, biskupa a učitele církve

památka

Sobota

25.1. Obrácení sv. Pavla, apoštola

svátek

NEDĚLE

26.1. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 3.t.

Úterý

28.1. Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

památka

Pátek

31.1. Sv. Jana Boska, kněze

památka

EKUMENICKÉ BIBLICKÉ HODINY mají nyní na programu probírání
jednotlivých biblických knih po sobě. Na příští hodině – ve středu 5.2. od 18h na faře
– budeme probírat 2. knihu Mojžíšovu (Exodus). Můžete si knihu dopředu přečíst,
příp. jen tyto kapitoly:1-20, 24, 32-35, 40.

Pohorská Ves
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY budou nyní v kostele vždy první neděli v měsíci od
15 hodin. Srdečně zveme.

foto z Tříkrálové sbírky v Malontech, autor fotografie Deník

PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM
KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde
Úterý
modlitba
18 h letní čas
17.00 zimní čas
kostel
Středa
setkání / biblická hodina
18 h letní čas
17.30 zimní čas
fara
Ekum. biblická hodina: 1. ST v měsíci-18h fara, / 1. ČT od 19h v ev. Arše teď– ST 5.2. fara
Čtvrtek
mše svatá
8 h (v adventní době již v 7h )
kostel
mše svatá, pak adorace
18 h letní čas
17.30 zimní čas
kostel
Pátek
setkání mladých
19.15 fara Mše sv. v Domově pro seniory 15h
16.30h odjezd na Svatý Kámen na mši sv. v 17h
Sobota
1. sobota v měsíci
NEDĚLE mše svatá

9.30

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

MALONTY – kostel sv.Bartoloměje / fara
mše svatá 8 h
Setkání na faře: nyní u Otů
NEDĚLE
17h
Út 1x za 14 dní,nyní: 21.1. a 4.2.
/ boh.slova v kostele
OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
mše svatá 8 h
Setkání na faře: Čt 1-2x za měsíc, 18h 17h
NEDĚLE
/ boh.slova v kostele
nyní: 23.1.
l.čas z.čas
BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
mše svatá 18h
Setkání na faře: Čtvrtek
18h
17h
17h
NEDĚLE
v kostele
1x za měsíc, nyní ?
let. čas zim.čas
let.č.
zim.č.
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
NEDĚLE
mše svatá - nyní:
Setkání ve společenství-1x měsíčně nyní:
11.15
1x za 14 dní 12.1. a 26.1.
- v sakristii kostela,
?
RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen
poutní kostel P. Marie Sněžné:
Setkání v17/18h
NEDĚLE mše svatá
11.15
1x za 14 dní nyní: 19.1.a 2.2.
Pondělí: ?
1. SO v měsíci: mše v 17h nyní: 1.2.
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
SOBOTA
Setkání na faře: Sobota
17h
19h-l.čas
mše svatá: 18h
mimo 1. sobotu
18h-z.čas
let.čas zim.čas 1x za měsíc, nyní: 25.1.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
NEDĚLE
mše sv.
Setkání dětí (1 x za 14 dní) venku nebo
Sobota
v 15h
v klubovně na Obecním úřadě:
10.30h
- 1. v měsíci
nyní: 2.2.
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 12.1.2014.

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc prosinec 2013
Úmysl všeobecný: Za opuštěné děti a za dětské oběti
jakékoli formy násilí, aby nacházely potřebnou lásku a
ochranu.
Úmysl misijní: Za všechny křesťany, aby osvíceni světlem
vtěleného Slova připravovali lidstvo na příchod Spasitele.
Úmysl národní: Aby ti, kdo pro svou věrnost Božímu slovu trpí příkoří, hledali a
nacházeli pomoc v modlitbě a setkávání s Kristem ve svátostech.
Úmysly farní: Dej, Pane, ať něžná a pokojná atmosféra Vánoc přetrvá co nejdéle do
našich dalších dní a je naší posilou v těžkostech
● Narodil ses jako dítě v bídných poměrech. Pomoz nám hledat Tě a nacházet
v dětech a chudých, a s láskou Ti sloužit
● Dej, Pane, ať se více snažíme rozjímat o tvém Slovu, aby se mohlo stát skutkem
● Prosíme za naše katechumenky Andreu a Veroniku i za ty, kdo se připravují na
první sv. přijímání, dávej se jim stále více poznat, prohlubuj jejich víru, naději a lásku
a dej, ať se stanou dobrými a aktivnímu křesťany
● Prosíme za pomoc pro všechny oběti válek, a za mír pro místa, kde se bojuje,
zvláště za Sýrii
● Požehnej, Pane, naší práci s dětmi ať přinese dobrý užitek, zvláště prosíme za
dětská společenství v Pohorské Vsi a Rožmitále
● Prosíme o nová kněžská i řeholní povolání, i za povolání k různým službám ve
farnosti zvláště k charitativní; povolej, Pane, také nové ministranty a ministrantky
● Prosíme za dívku Joyce z Indie, jíž jsme si vzali do dálkové adoptivní péče. Žehnej
jí, buď jí oporou a pomoz vystudovat a najít dobrou práci.
● Požehnej činnosti Kaplické Charity a všem, o které se Charita stará.
● Prosíme za ubytované na našich farách, pomoz jim v jejich problémech
● Odplať, Pane, všem, kteří slouží církvi nebo bližním
● 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 nabízí:
nabízí:
Max Lucado: NEBOJTE SE Představte si život beze
strachu.
Zdá se, že každý východ slunce přináší nové důvody ke strachu.
Mluví se o propouštění v práci, propadu propadu ekonomiky,
konfliktech na Blízkém východě, změnách ve vládě, ztrátách na
trhu s bydlením, zvyšováním globálního oteplování. Mor naší doby,
terorismus, je odvozen od slova teror. Strach jako by
si na sto let pronajal sousední dům a otevřel si tam úspěšný obchod.
Krutý a obrovský strach nás všechny zahání do vězení s
odemčenými dveřmi. Nebylo by dobré toto vězení opustit?
Představte si, že by váš život byl strachem nedotčený. Co kdyby
vaší prvotní reakcí na ohrožení byla víra, a nikoli strach? A kdyby
jste si na srdce mohli přiložit magnet, který by z něj vytáhl
poslední zbytky hrůzy, nejistoty či pochybností, co by vám v srdci
zůstalo? Představte si den, jen jeden den, kdy by jste mohli více věřit a méně se bát.
Dokážete si
představit svůj život beze strachu?
210,- Kč

Francine Riversová: Rút – žena z Moábu
Třetí z pěti románů o ženách z rodokmenu Ježíše Krista.
Byly to ženy z Blízkého východu, které žily ve starověku,
a přesto lze jejich příběhy aplikovat na naše životy a
problémy, jimž čelíme v dnešní době. Často žily na hraně.
Měly odvahu. Riskovaly. Jednaly nečekaně. Vedly smělý
života občas dělaly chyby – velké chyby.
Žijeme v těžké době plné problémů, kdy miliony lidí
hledají odpovědi. Tyto ženy nám ukazují cestu. To co se od
nich můžeme naučit, lze použít i dnes, ačkoli žily před
několika tisíciletími.
175,- Kč
Josh McDowell, Bob Hostetler:
PORADENSTVÍ DOSPÍVAJÍCÍM
Během svého celoživotního díla vytvořil Josh M. McDowell se
svým spolupracovníkem Bobem Hostetlerem tuto snadno
použitelnou příručku, která pomáhá rodičům, učitelům,
pastorům a pracovníkům s mládeží převést dnešní mladé lidi
přes „minové pole“ dospívání k dospělosti. Kniha vznikla
zpracováním více než 6000 stran odborných studií a připraví
vás na to, abyste dokázali pomáhat mladým lidem překonávat
největší problémy, kterým dnes čelí – od prostých výzev, jež s
sebou přináší dospívání, až po silná traumata způsobená
těžkými krizemi. V knize naleznou rychlou pomoc nejen ti, kdo
ji okamžitě potřebují. Kniha také může sloužit jako pomůcka
pro prevenci problémů v životě mladých lidí. Kdokoli, kdo je
dnes v kontaktu s dospívajícími si dost těžko může dovolit neznat témata, o kterých tato
publikace pojednává.
650,- Kč

