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ČERVENEC-SRPEN-ZÁŘÍ 2014
Bratři a sestry!
Nedávno jsme začali nový školní rok a myslíme na děti, které chodí do
školy, aby získaly vzdělání. Pamatujeme také na děti, které začaly výuku
náboženství. Neměli bychom však zapomínat, že i my jsme žáci – naším
učitelem je Kristus. A tak bychom si měli opatřit pomůcky ke studiu – knihy
z farní knihovny, audio nahrávky s přednáškami (též v knihovně – stejně jako
různé filmy) a vzdělávat se ve své víře.
Takovou příležitostí k vzdělání byl i farní den v neděli 21.9. Díky
všem, kdo pomohli s přípravou a hlavně přišli. viz foto. Prosím, podporujte
farní akce! O farním dnu se budete moci dočíst až v příštím čísle.
V časopise dnes
najdete
reportáže
z červnových
a
červencových
akcí.
Nejde jen o připomenutí,
ale i promýšlení, čím nás
tyto akce obohatily a co
by bylo třeba zlepšit.
Přeji vám hezký a
pokud možno aktivní
podzim.

P. Pavel

Přátelé,
měsíc říjen má pro nás několik výzev. Především je to modlitba růžence, v němž
rozjímáme o hlavních událostech důležitých pro naši spásu. Ve farní knihovně máme
mnoho knížek i brožurek s rozjímáními k růženci, tak si je prosím, půjčte, příp.
zakupte.
Knihy budeme také půjčovat na stolku vzadu ve většině našich kostelích.
ROZJÍMEJME O TAJEMSTVÍCH SPÁSY PŘI RŮŽENCI
Vydáváme nyní pracovní listy (většinou omalovánky) pro děti na neděli – s tématikou
nedělního evangelia. Děti si mohou list omalovávat přímo při mši sv. (v Kaplici a
Malontech- na požádání i jinde) V kostele jsou k dispozici pastelky i tvrdé podložky
ke kreslení. Děti mohou také na volnou stranu sami nakreslit nějaký obrázek. Listy si
můžete také vzít až na konci mše sv. a přinést je dětem domů.
DÁM DĚTEM PRACOVNÍ LIST K VYBARVENÍ
Koncem měsíce října slavíme svátek Výročí posvěcení našeho chrámu. Přemýšlejme,
jak pěkně kostel nejen uklidit, ale hlavně vyzdobit (ovocem a zeleninou, květinami)
Dary z úrody se nemusí nést jen v průvodu, ale je možné je požít i k výzdobě.
PŘEMÝŠLEJME JAK VYZDOBIT NÁŠ KOSTEL O „POSVÍCENÍ“
V neděli 19.10. je tzv. misijní neděle. Budeme pamatovat v modlitbě i finančně na
misie v chudých zemích. Zapojme se a také přemýšlejme jak misijně působit i našem
kraji.
ZAMYSLEME SE NAD VÝZVOU „MISIJNÍ“ NEDĚLE
O misijní tématice je také apoštolská exhortace papeže Františka EVANGELII
GAUDIUM – RADOST EVANGELIA. Bude také k dispozici v naší farní knihovně.
Nyní uvádím k výňatek:
V. Církev - Matka s otevřeným srdcem
46. Vycházející církev má otevřené dveře.
Vycházet ven k druhým a dosahovat lidských
periferií, neznamená běžet za světem bezhlavě a
beze smyslu. Častokrát je lepší zpomalit krok,
odložit úzkost před pohledem do očí a naslouchat,
anebo odmítnout naléhání a doprovázet toho, kdo
zůstal na kraji cesty. Někdy je jako otec čekající
na marnotratného syna u otevřených dveří, aby, až se vrátí, mohl vstoupit
bez obtíží.

47. Církev je povolána být vždycky otevřeným domem Otcovým. Jedno
z konkrétních znamení této otevřenosti je mít dveře kostelů opravdu
otevřené, aby se někdo, kdo chce následovat hnutí Ducha a přiblížit se
Bohu, nesetkal s chladem zamčených dveří. Ale jsou další dveře, které
také nemají být zavřeny. Všichni se mohou určitým způsobem účastnit
církevního života, všichni mohou být součástí společenství, a ani dveře
svátostí by neměly být zavírány z ledajakého důvodu. Platí to zejména,
pokud jde o onu svátost, která je „branou“ - křest. Eucharistie, byť
tvoří plnost svátostného života, není odměnou dokonalých, nýbrž
velkorysým lékem a potravou slabých.[51] Tato přesvědčení mají také
pastorační důsledky, které jsme povoláni rozvážně a směle vzít v
úvahu. Častokrát se chováme jako kontroloři milosti a nikoli jako její
příznivci. Církev ale není celnice, je otcovským domem, kde je místo
pro každého i s jeho úmorným životem.
48. Pokud celá církev přijme tento misionářský dynamismus,
musí dosáhnout všech bez výjimek. Avšak koho upřednostnit?
Při četbě evangelia lze nalézt velmi jasnou směrnici: nikoli
přátelé a blízcí boháči, nýbrž zejména chudí a nemohoucí, ti kdo
jsou často pohrdaní a zapomenutí, „ti kdo nemají čím odplatit“
(Lk 14,14). Nesmí zůstat pochybnosti a neobstojí vysvětlení,
která toto tak zřejmé poselství oslabují. Dnes i navždy, „jsou
chudí přednostními adresáty evangelia“[52] a evangelizace
zadarmo směřující k nim je znamením království, které Ježíš
přinesl. Je třeba bez slovních vytáček prohlásit, že existuje
neoddělitelné pouto mezi naší vírou a chudými. Nikdy je
nenechávejme samotné.
49. Vyjděme, vyjděme nabídnout všem život Ježíše Krista. Opakuji
tady celé církvi to, co jsem mnohokrát řekl kněžím i laikům v Buenos
Aires: preferuji církev havarovanou, raněnou a špinavou, protože vyšla
do ulic, spíše než církev, která ochořela uzavřeností a pohodlností a
drží se vlastních jistot. Nechci církev, která se stará o to, aby byla
středem, a která se nakonec uzavírá do spleti obsesí a procesů. Pokud
nás má něco posvátně zneklidňovat a dělat našemu svědomí starosti,
pak to, že mnoho našich bratří žije bez síly, světla a útěchy přátelství s
Ježíšem Kristem, bez společenství víry, které je přijímá, bez horizontů
smyslu a života. Více než strach z pochybení námi doufám pohne
strach z uzavřenosti do struktur, které nám dávají falešnou ochranu,
do norem, které nás přetvářejí v nelítostné soudce, do zvyků, v nichž
se cítíme klidně, zatímco venku je množství hladovějících a Ježíš nám
bez ustání opakuje: „Vy jim dejte jíst“ (Mk 6,37).


Včera přišla do mé ordinace
maminka s 3letou Klárkou, kterou jsem
ošetřila. Pak jsem jí nabídla obrázek.
Vzala si ho a povídá: „Ještě pro
Terezku..“ Terezka je její šestiletá
sestřička.
Maminka to komentovala slovy: „Klárka
na Terezku myslí, ale Terezka, ta už víc
myslí na sebe. Dala jsem jim oběma na
pouť papírovou bankovku. Klárka si myslela, že je to jen papírek, tak ji nechtěla. A
Terezka si ji hned přisvojila a dala do své peněženky. Po prázdninách půjde do 1. třídy,
tak jsem zvědavá, zda se tam naučí myslet také na své kamarády…“
Dá se to však naučit? Do jaké míry nás ovlivňuje výchova a do jaké genetické vlohy?
A do jaké míry rodinné prostředí a výchova ve škole? Je to otázka věku nebo povahy
dítěte?
Ze své praxe dětského lékaře vidím, že menší děti jsou hodnější, opravdovější,
upřímnější, bezelstnější… Ty starší jsou už více sobecké, mazané, až vychytralé …
Kde to ty děti vidí, od koho se to učí? Jistě to vidí kolem sebe a pravdou je, že
příklady táhnou. My dospělí jsme sobečtí, často myslíme jen na sebe, chceme se mít
dobře. Chceme to či ono, a když to máme, chceme zase něco jiného…To však není cesta,
která uspokojuje.
Tou správnou cestou, která nás činí šťastnými a naplňuje tou krásnou, hlubokou
radostí, je cesta Lásky. A jak píše apoštol Pavel v 1.listu Korintským:
„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska
nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nemyslí jen a jen na sebe…Nemá radost ze
špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“ 1K 13, 4-7
Moje 82letá maminka již špatně chodí pro těžkou artrózu v koleni.
Když však máme za ní přijet, nemyslí na sebe a své bolesti, ale jde a upeče nám koláč.
Potěší však nejen nás, ale sama má radost, že to ještě dokázala.
A tak se na ní a na všech lidech, kteří nemyslí jen na sebe, ale snaží se podle svých
možností potěšit a pomoci druhým, naplňují slova proroka Izajáše:
„Budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného,
vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne. Iz 58,10
A tak přeji všem školáčkům i nám, dospělým, abychom šli v životě tou správnou cestou,
cestou Lásky, cestou Kristovou. Apoštol Pavel nás v listu Filipským na této cestě
povzbuzuje
„Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou…v ničem se nedejte ovládat
ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.
Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové
smýšlení, jako v Kristu Ježíši…“ 1Flp 2, 1-5
Milena Voldřichová, Prachatice

Václav Renč

Řeka, jež lesy protéká,
zná ticho, po němž toužím.
Jak podél snu, jen z daleka,
jak káně nad ní kroužím.
A v duchu hladím pohledem
tekuté její údy.
Jednou tam spolu odjedem.
Nevím kam, nevím kudy.
Ale to ticho čeká již,
své harfy pro mne ladí.
To ty je hudbou napájíš
z bezedné studny mládí.
Oblaka jako před věky,
oblaka jako včera.
To sněží věčnost do řeky,
jež nikde nevyvěrá.
Jen lesy, lesy protéká
a lesům dává růsti.
Unese i tvář člověka.
A jednou v moře vústí.
Slyším to ticho, kdy jen chci.
A slyším ticho hříbků.
Jsou to mí dávní blíženci
a též sní o polibku.
.

V něm báseň beze slov se rdí,
v něj duše lásky vústí.
Vidíš ta nová souhvězdí
z polibků ticha růsti?
Přeorán, obnoven a čist,
nad řekou mezi lesy....
Toužím jak utržený list
probdít noc pod nebesy.
Ty hvězdami je napájíš
v hlubokost nedohlednou.
Ticho, ach ticho! Čeká již.
Mlčet to ticho ve dvou!
Mlčet to ticho, jen my dva,
tak bezpečně a čistě,
jak stvořila je slova tvá
v tvém předvčerejším listě.

V sobotu 20.6. se vydalo
8 dětí spolu s vedoucími
na tradiční víkendový
pobyti v Diecézním centru
mládeže na Ktiši.

První aktivitou obvykle
bývá seznámení s náčrtem
plánovaného programu.
Hraje se také seznamovací
hra a děti se vyjádří i výtvarně

Tématem programu byla oslava
Božího Těla. Uvedením do tématu
jsme se zabývali i při mši sv. která
se konala v sobotu ráno.

Projevem lásky ke Kristu
který se nám dává poznat
skrze své tělo-dnes to svátostné
jsou i věnečky z květin.

Děti se tedy vydávají do přírody natrhat květiny a potom z nich vytváří ony věnečky, které
jsou také symbolem vítězství. Kromě vyjádření láskyplného vztahu ke Kristu a jeho svátostnému Tělu má svátek Božího Těla a náš pobyt smysl v oslavě Těla kterým je naše společenství

V pondělí 23.6. jsme v Kaplici
opět přivítali německy mluvící
rodáky. Nejprve jsme se s nimi
sešli v kostele při mši svaté.

Potom jsme přešli na hřbitov,
kde byl posvěcen nově zřízený
památník na zemřelé německy
mluvící rodáky.

Pak jsme se vrátili na faru, kde byl díky Fandovi
Labašovi připraven oběd. Ženy z farnosti opět
napekly zákusky a také vypomohly s obsluhou
hostí. Při jídle zahrál chlapec z Rakouska. Na
fotce vpravo je víc jak 90-letý kněz z Lince.

K posezení na faře přišlo asi 70 lidí. Sedělo se,
kde se dalo. Děkuji všem, kteří se na přijetí rodáků podíleli a tak přispěli
ke krásné atmosféře tohoto mezinárodního setkání. pš

V závěru školního roku se jezdí na různé výlety. Také s dětmi na náboženství, které vyučuji
v Malontech jsme si udělali malý výlet na Svatý Kámen (foto vlevo) a do Cetvin (foto vpravo)
Obě místa jsou spojena s P. Marií, být s ní a s Ježíšem znamená stát na pevné skále a rozeznít
svůj život tak, jako varhaník rozeznívá píšťaly ve varhanách. (vlevo Jirka Brabec, který se učí)

V červnu také vrcholila příprava
na 1. sv. přijímání. Scházeli jsme
se na faře v knihovně nebo v sále
a byl bych rád, kdyby se tyto děti
alespoň občas zase spolu sešly.

Nejde v první řadě o poznatky, ale o křesťanský
způsob život spočívající
na setkáních, modlitbě
i zábavě a jiných zážitcích.

V kostele sv. Floriána v Kaplici je nyní v zadní části umístěna výstavka dětských prací ze ZUŠ
Benešov n.Č. Výkresy se týkají i náboženské tématiky a připomínají důležitost práce s dětmi.

Že ubytovaní na faře v Kaplici nezahálí dokazují také tyto
fotografie. Kromě údržby zahrady a zahradního nábytku
také vymalovali průjezd a natřeli v přízemí okna. Fotografie
přineseme v příštím čísle našeho Farního listu.

Jedenkrát za měsíc se v Kaplici koná pásmo
hudby a poezie, a to ve středu. Nepřichází
sice mnoho lidí, ale i v malém kroužku je možné prožít hezké duchovní zážitky. Poezii vybírá
a přednáší Marie Peroutová a Jakub Novotný. Hudbu P. Pavel. Přijďte si někdy poslechnout!

V neděli 22.6. jsme slavili svátek Božího Těla. Kostel krásně vyzdobil kostelník Jan Dekret
a také spolu s dalšími muži postavil 4 oltáře venku, na nichž byly připevněny obrazy vytvořené
dětmi pod vedením M. Peroutové. Květiny jsou výrazem lásky a průvodem s Tělem Páně
znázorňujeme, že chceme jít za Kristem a s ním projít i různými okolnostmi života.

Je už tradicí, že 1. sv. přijímání
v Kaplici se koná o poutní oslavě patronů farnosti sv. Petra a
Pavla. Je v tom i myšlenka následování těchto apoštolů.

Každý křesťan a zvláště ten, kdo
se účastní stolování s Pánem, je
zván k apoštolátu – k předávání
Boží lásky svému okolí. To co u
Ježíše přijmeme máme dávat dál

Poprvé ke stolu Kristovu 29.6.
přistoupilo celkem 11 lidí.
Dva dospělí: Hana Petroušková
a Svatopluk Janek. a devět dětí:
Lukáš a Radek Hůrský,

Václav Sládek, František Mašek
Denisa Lucsanová, Anežka Macháčková, Jan Macháček, Adélka
Petroušková, Johanka Peroutová

První sv. přijímání je také prvním slavnostním vyznáním víry před lidmi, kéž je víra těchto
dětí opravdová a vytrvalá. Po mši sv. pak ještě následovalo občerstvení u stolu s chlebíčky
a sladkostmi na faře. Díky všem, kdo ho připravili a díky i za výborný dort k této slavnosti.

Poutní program pokračoval odpoledne posezením s hudbou dvou kapel.

Na farním dvoře probíhal
soutěžní program pro děti.

V průjezdu se prodávaly knihy.

Do organizace soutěží se
zapojili i mnozí farníci.
Většinu her připravil Jirka Štein z Malont.
Pečené prasátko (z Mostek) vydával Fanda Labaš.
Farské náměstí se letos nepodařilo uzavřít a tak jsme
program pro dospělé přesunuli k Malému kostelu.
Stánky (až na dva) nebyly a také
lidí přišlo málo. Ani počasí nebylo
ideální. Přesto se mi zdá, že lidem,
kteří přišli, se program líbil.

Odpoledne vystoupili také mladí z
naší farnosti s křesťanskými písněmi
Kvůli dešti se přesunuli do kostela.

Závěr patřil pěveckému sboru z
Černice s nádhernými duchovními
zpěvy.

Prázdniny- to je čas dětských her
rekreace a také táboráků. Ten
první se vždy koná v Rožmitále.
Sešli jsme se k němu v sobotu
28.6. Měli jsme zde vypůjčené

Také v Malontech jsme zapálili oheň. A byl to oheň skoro
olympijský, neboť se při něm
soutěžilo v mnoha disciplínách.

V našich srdcích má také planout
olympský – božský oheň, on nám
dá sílu doskákat v životě k cíli.

pomůcky z mateřské školy
a tak se podařilo pěkně
děti zabavit. Nechybělo
ani opékání buřtů, zpívání
a posezení u ohně. Zúčastnilo se asi deset dětí.

Nechybělo ani slavnostní předávání cen vítězům. Ten, kdo se
snaží každý den vítězit nad svou
pohodlností, jistě dojde odměny.

Oheň v nitru hoří tehdy, když se
snažíme dělat něco pro druhé
a s nimi. Díky všem, kdo se snaží.

Oheň hořel také v Omleničce. Zde přišlo asi 15 dětí, s nimiž jsme
tak jako jinde hráli hry a opékali špekáčky. Oheň a dříví připravil
Fanda Labaš. Když se do ohně nepřikládá, brzy uhasne. Podobné
je to i s našimi vzájemnými vztahy. Pokud do nich nepřikládáme
čas, skutky lásky, pochopení atd. , tak skomírají.
A stejně jako oheň nehoří bez vzduchu, ani vztah bez Ducha.
Uhasínající ohýnek jsme oživili máváním papíru, oslabený vztah
křísíme dialogem (proudem ducha) i Duchem sv. skrze modlitbu.

V Pohorské Vsi se začátkem července
konal „Pohorský fest“ tedy jakási
obecní oslava. Začátek proběhl
v onu sobotu 5.7. v kostele sv. Linharta.

I když interiér kostela stále ještě není moc hezký, konal se zde koncert, na němž jsme slyšeli
nejen zpěv, ale i zvuk harfy, flétny a kytary. Účastníků – jak je vidět z fotografie, bylo dost
a tak doufám, že podobných akcí v kostele bude více a také, že se nám podaří brzy vylepšit
vzhled kostela zvenku i ve vnitř. Děkuji za podporu Obecnímu úřadu, zvl. panu starostovi.

Prvním zastavením na našem poutním zájezdu, kterého se účastnilo od 14. do 23.7. dvacet lidí
z Prachaticka a 6 z Kaplicka, bylo město Kostnice, ležící na břehu Bodamského jezera a řeky
Rýn. Připomněli jsme si 600. výročí zahájení koncilu, který odstranil tehdejší trojpapežství,
ale také odsoudil Mistra Jana Husa l smrti upálením. Když jsme odjížděli v pondělí 14.7.
z prachatic, viděli jsme při dešti noční duhu, znamení naděje, znamení, že se vše zlé obrací
k dobrému. Toto znamení mě velmi povzbudilo, neboť se
zájezdem bylo spojeno mnoho komplikací a několikrát se už
zdálo, že ho budeme muset zrušit. Nakonec se ukázalo, že
všechny komplikace přinesly něco nového a pěkného.
Také toto město jakoby o tom svědčilo. Jeho jméno
KONSTANZ připomíná římského císaře Konstantina, který dal r. 313 křesťanům svobodu.
V tomto jménu je obsaženo slovo stálost, pevnost. Předpona CON odkazuje na společný,
STANT na slovo stát, stálost. To jméno tedy vede k poznání, že stálost a pevnost je spojena se
společenstvím. Už v bibli najdeme varování „běda člověku samotnému“ a jistě také známe
Svatoplukovy pruty. Koncil (i toto slovo jde rozebrat), který se zde konal od podzimu roku
1314 měl obnovit společenství v církvi a odstranit rozdělení. (Tři papežové měly zástupy
příznivců) To se také podfařilo a bylo tak odstraněno nebezpečí násilných (válečných) pokusů
o řešení. Z toho se jistě můžeme poučit a dávat přednost jednání před násilím. Víme ovšem, že
v dalších věcech koncil selhal – v provedení reformy církevního života a v násilném umlčení
Mistra Jana. Jak měla reforma vypadat ukazují dva Františkové – ten svatý z 13. století i ten,
který nyní stojí v čele církve: praktický příklon k chudým i k chudému, prostému životu – tedy
k ideálům evangelia. To také kázal Jan Hus a víme, že jeho mnohé odsouzené myšlenky se
později realizovaly – např. žije-li některý politik nebo církevní představitel nemorálně – musí
odstoupit. Husovo odsouzení (ne nepodobné Kristovu) pak vedlo k velké eskalaci násilí –
k husitským válkám, se kterými by on jistě nesouhlasil.
Musíme mít na paměti, že násilí plodí zase násilí a že život v luxusu bez ohledu na strádání
chudých ve de k revolučním výbuchům.
Všechno to negativní co se stalo (a kdykoliv se v historii událo) může sloužit k našemu
poučení. Pak tedy i město, které jsme jako první navštívili, a vše co se v něm událo, může být
jakýmsi základem našeho dalšího putování – i životního. Totiž vždy když poznáme, co jsme
v životě udělali špatného, ale i dobrého, se může stát odrazovým můstkem do budoucna.
Minulost, současnost i budoucnost se tak sjednocují. (podobně jako Boží Trojice)
Město Konstanz nám připomnělo, že lidský základ nemusí být vždy nejpevnější, ale Bůh mu
tuto pevnost může dát dodatečně. Podobně to bylo s Petrem (který měl být skálou, ale vždy to
nedokázal), podobné je to s námi. Do pevného celku (pravdy, skutečnosti, společnosti) jakoby
patřila i slabost. Dobro totiž leckdy vzniká z překonaného zla. Koncil v Konstanci něco
sjednotil a něco rozdělil. Dnes se na tomto místě setkávají katolíci i evangelíci, Němci i Češi a
spolupracují na jednotě. Pro Čecha zní jméno tohoto místa poněkud morbidně: Kostnice – snad
v souvislosti se smrtí Jana Husa a Jeronýma Pražského. Poukazuje na kosti – tedy smrt. Ale
můžeme v této souvislosti vzpomenout na Ezechielovo proroctví o kostech, které mohou ožít a
spojit se v nové, živé tělo (Ez 36). Je o tom i písnička. I toto nám tedy Kostnice připomněla.
Kéž z tohoto základu tedy žijeme a Duch Boží jako OHEŇ svými jiskrami zapálí i naše srdce
k novému životu.

Město Konstanz (Kostnice), které jsme navštívili jako první místo našeho zájezdu, konajícího
se od 14. do 23. července a jehož se účastnilo z našich farností 7 lidí (a 19 z Prachaticka),
leží na břehu řeky Rýn a Bodamského jezera.. Je propojeno mosty a trochu (nejen svým názvem) připomíná město podobného názvu: Konstantinopol. Také totiž spojuje. Ne sice Evropu
a Asii, jen Německo a Švýcarsko, ele i kvůli Husovi Čechy a Němce a katolíky s protestanty.

Velkým znamením naděje je
zde květinový ostrov Mainau,
který jsme navštívili nejprve.
Z květin jsou zde vytvořeny
nejrůznější tvary i zvířata.

Pestrobarevná krása nás
uchvátila. Takovými krásnými
ostrůvky v moři světa by
měly být naše rodiny, církev

a společenství. Aby se tak stalo musíme všichni hluboce zakořenit ve víře a vztazích, nechat se
napájet láskou – především tou Boží, mít úctu k odlišnostem druhých a nechat se také okopávat – kultivovat, třeba i nepříjemnostmi a těžkostmi života.

budova koncilu

odsouzení Mistra Jana od Brožíka
Odsouzení Jana Husa koncilem nás varuje před unáhlenými soudy, v nichž není oceněno to
dobré. Varuje před povýšeností a arogancí a před nebratrským postojem k druhému. A především varuje před tvrdými nelidskými tresty. Vždyť Kristus říká: nezavrhujte a nebudete
zavrženi. I když bychom mohli chápat středověký sklon ke tvrdosti, nemůžeme chápat církevní postoj, který by měl vycházet z ideálů milosrdenství Kristova evangelia.

Kromě budovy, kde se scházel koncil jsme viděli i Husův dům, kde Mistr Jan určitý čas bydlel. Foto vpravo je z místa, kde byl upálen. Našli jsme zde i věnec od hasičů z Tábora.
Bohužel přijeli pozdě … Snad my s vodou Boží lásky stihneme včas uhasit různé požáry
v naše okolí. Ať už ve vztazích, nebo v duších našich bližních.

Pramenem Boží lásky je pro nás také mše svatá. Tu jsme slavili v ubytovně v Stein am Rein,
nedaleko od Kostnice. Chtěli jsme se tu i vykoupat, ale proud řeky byl příliš prudký. Proud
Ducha nás při mši sv. něžně občerstvil na duši. Stejně jako výborná snídaně ráno na těle.

Že zdejší kraj je nabitý energií naznačují i Rýnské vodopády nedaleko od Kostnice. Mohutný
a hučící proud vody většinu z nás ohromil. Navíc se nám tu opět ukázala duha. Kéž bychom
také zakusili mohutný proud Ducha sv., který by námi otřásl, odplavil vše špatné a uchvátil

nás pro nový směr našeho života.
Potom jsme pokračovali v průjez-.
du Švýcarskem. To je tvořeno 23
kanoty, které mají 8 mil. obyvatel

ti mluví zvl. něm., franc. a italsky
Pozorovali jsme nádherná jezera,
kopce a později i hory
a těšili se z krásy přírody.
hrad v Miláně

Naším cílem byl Milán. Místo kde působil jako biskup ve 4. století sv. Ambrož, který neohroženě napomínal i císaře a stal se také argumentačně silným obhájcem učení o Boží Trojici
Jeho kázání přispěla k obrácení sv. Augustina, který až do 33 let žil mravně nevázaným životem. V Miláně pak přijal křest, pak se stal knězem, biskupem, největším teologem na křesťanském Západě a nakonec svatým. Vidíme, jak Pán může povolat a obrátit kohokoliv.

Naše kroky vedly nejprve do chrámu.- tedy místu setkávání člověka s Bohem. Stovky
věží a věžiček nás zvaly k cestě vzhůru. Tak jsme to vzali doslova a vystoupili až na střechu.
Zde jsme nejen spatřili město z výšky, ale všimli jsme si, že na každé věžičce je socha někte-

rého světce. Ti jsou pak nejen našimi vyvýšenými-zvýrazněnými vzory, ale i patrony, kteří se
za nás přimlouvají a svým vlivem nám pomáhají. Je dobře, když se zajímáme o život různých
světců, přemýšlíme o jejich životě a o tom, co v jejich životě může sloužit jako inspirace pro
nás. Je také, alespoň občas, v modlitbě udržovat společenství se svatými. Jsou přece v Bohu.

Společná fotografie před chrámem
to dobré v nás co je hodné následonám připomíná, že i my dohromady
vání či jako inspirace pro druhé.
vytváříme Boží chrám a každý z nás
Pasáží (viz foto) jsme pak prošli
může být věžičkou poukazujícím na
k opeře La Scala a pak do hotelu.
cestou jsme viděli i moderní budovy- věže-mrakodrapy

Ve středu jsme dorazili do Monte Carla, kde jsme mohli obdivovat krásnou scenerii hor,
napěchovaných domů a moře. Je zde prý nejdražší bydlení v Evropě – bydlení pro boháče.
Ale i my jsme se zde obohatili – nádhernými výhledy na skály a vodstvo. Je to zajímavé
spojení pevného a pohyblivého. O spojení protikladů jsem často uvažoval – např. na pozadí
apoštolských dvojic Petra a Pavla, Cyrila a Metoděje, či na pozadí významu Kostnice.

Pohledy na otevřené moře přivádí také k zamyšlení nad hloubkou nekonečna, nad tajemstvím
nezměrných dálek, nad možným bohatstvím otevírající se nesmírné budoucnosti…
Něco z velkolepého pokladu nejrůznějších tvorů obývajících moře jsme mohli vidět ve zdejším

oceánografickém muzeu v němž jsme mohli pozorovat nejen modely,
ale i na živo v akváriích nejrozmanitější mořské živočichy. Jak pestrý je svět. Ale také plný
nesmiřitelných protikladů, kdy jeden tvor požírá druhého. Ještě to asi bude trvat dlouho, než
celý svět, včetně světa zvířat dospěje harmonii, v níž už nikdo nebude nikoho zabíjet. (Iz 11,6

V největším akváriu
jsme se mohli dívat
na žraloky i jiné velké
ryby.

Při pohledu na pestrobarevné
ryby, či na fantastické tvary
mořských korálů, sasanek

V jiných akváriích jsme zase mohli
spatřit mořské koníky, medúzy
i chobotnici.

i jiné fauny a flóry nás mohli napadnout slova z bible: „Jak podivuhodná
jsou tvá díla Hospodine,
moudře jsi všechno učinil“

Po téměř tří hodinové prohlídce podmořského muzea a po nádherných výhledech na Monacké knížectví ze střechy muzea, jsme se vydali do středu městského státu a navštívili jsme
nádhernou katedrálu, postavenou v románském stylu s nezvykle provedenými varhanami.
Zastavili jsme se také před sídlem monackého knížete.

Navečer jsme dorazili do Nice a pak došlo k mnohými
dlouhoočekávanému koupání v moři. Chvilku sice mírně
pršelo, ale vlastně voda jako voda. Moře je kolébkou života
a vlastně i v Písmu se píše o vodách, které byly na počátku.
Po koupání jsme se cítili jak znovuzrození. Nový život
přichází
i skrze
Večeři
Páně,
kterou
jsme
slavili
na břehu
moře
podobně
jako se
scházel
Ježíš se svými učedníky na břehu Galilejského moře. Zapadající slunce vytváří svými červánky nádhernou scenérii.
Následující den – ve čtvrtek jsme vyrazili do Marseille, města založeného Řeky již v
6. stol. před Kr. Zde jsme nejprve navštívili katedrálu v románsko-byzantském stylu z 19. stol.

Po prohlídce, jsme vyrazili do středu města – k starému přístavu, kde nyní kotví malé lodě a
odkud je hezký pohled na baziliku Panny Marie Ochránkyně. To byl i náš další cíl. Někteří šli
pěšky, jiní malým vláčkem.

Pohled ze shora je doslova ohromující. Malý ostrůvek uprostřed obr. je pevnost If známá z románu Hrabě Monte Christo
od Alex. Dumase, který v Marseille také nějaký čas žil.
Krásou oplývá i
bazilika s množstvím oblouků.
Našli jsme zde i
zavěšené lodě.
To vše nám připomíná poslání církve
být přístavem
lodičkám životů
všech lidí a být také
lodí na moři světa,
kde četné mohutné vlny ohrožují životy a pokoj lidí. Opět zde
vidíme dva prvky-statický (přístav) i dynamický (loď), které
se doplňují jako u apoštol. dvojic. Oba prvky máme mít i my.
Bazilika P. Marie je postavena na vrcholu nad městem, které je druhým největším ve Francii
a má téměř 1 mil. obyvatel. Je tak znázorněna Mariina úloha shůry (nebes) chránit svůj lid.
Je ovšem také třeba, aby lid občas hleděl k Ní a k Ježíši vzhůru.

Odpoledne jsme si užili sluníčka na opalování a také moře ke koupání. Večer jsme se sešli
ke společnému posezení, na kterém se zpívalo, povídalo a ochutnávalo z připravených dobrot.
Zvláště při takovýchto chvílím cítíme svou sounáležitost.

V pátek jsme se vydali do Avignonu, kam se uchýlili
pod nátlakem francouzského krále ve 14. stol. papežové.
Prvním byl Klement V, (nechvalně známý z procesu
proti templářům) a celkem se jich zde vystřídalo devět.
Došlo k silné centralizaci církve a posílilo se propojení
se světskou mocí. Papežský dvůr se stal šlechtickým dvorem jako jiná šlechtická sídla.

V silném kontaktu s Avignoskými papeži byl také Karel IV. jehož bustu jsme zde také našli.
Důraz na vládu prostřednictvím moci se odrážel také na architektuře sídla – silně opevněného
hradu. Jakoby něco z toho v duchovním smyslu přetrvalo až do dnešních dob. Je třeba se

snažit o změnu, aby, jak říká papež, se církev nikdy neuzavírala do vlastního bezpečí a vystavila se i riziku, že se zašpiní blátem z cest. Most, který se zde nachází, k nám také promlouvá.

Podle legendy měl pasáček Bénézet v r. 1177
vidění andělů, kteří mu přikázali postavit most
přes řeku Rhonu. Lidé se mu však smáli, ale
jen do té doby něž sám přenesl obrovský kus
skály. Pak se dali také do práce, až most stál.
Bohužel ho pak poničily války a povodně.
I dnes je třeba stavět mosty – mezi lidmi.
Ti o tom také někdy nechtějí slyšet, ale až se
díky Boží moci povede navázat nemyslitelný
těžký vztah, pak se přidají také.
Most končící uprostřed řeky naznačuje, že
mnohé naše vztahy jsou pobořené nebo nedokončené
neměli bychom se více snažit o sjednocení mezi sebou?
Obrázek vpravo je vyvěšen v papežském paláci a ukazuje
že šlechtické zvyklosti ovládaly i papežský dvůr. Papež
je však „Služebník služebníků Božích“ a neměl by vystupovat z pozice síly a moci. Ani žádný představený či prostý
člen církve. Jinak se žádné vztahy nebude dařit navazovat.

-

Že vztahy jsou křehké jsme si uvědomili i odpoledne, kdy většina se chtěla vykoupat v moří, ale
někteří chtěli pokračovat v prohlídce památek. Tak to mezi námi i trochu zaskřípalo. Naštěstí ne
nadlouho. Jsme holt nedokonalí lidé a život ve společenství přináší i různá zklamání…

Navečer jsme u moře opět slavili eucharistii. Na obzoru byly vidět mnohé lodě. Jsou připomínkou misijního poslání učedníků i slov Kristových: „Zajeď na hlubinu“. Prohlub své vztahy
k Bohu i lidem a budeš svědkem bohatého výsledku!

V sobotu se vydáváme vzhůru do
francouzských Alp. Opět spojujeme
protiklady – hlubinu a výšiny. Oboje
je třeba: hluboké základy a vztahy
a vysoké ideály.
Našim cílem tentokrát bylo poutní
místo LA SALETTA, kde v r. 1846
zažilo několik dětí zjevení P. Marie.
Zde pak vyrostl kostel a klášter
řádu Saletinů, kde jsme byli ubytováni. Nádherná příroda s vyhlídkami na hory i údolí nás uchvátila.
Na tomto místě se stále konají duchovní cvičení, které spolu s přírodou umožňují jedineční spojení s Bohem.

Zvěst spojená se zdejším mariánským zjevením podtrhuje význam smíření – mezi Bohem a
člověkem, i mezi lidmi navzájem. Při mši sv. ve zdejší bazilice jsme uvažovali nad evangeliem
o navštívení Alžběty Pannou Marii, ke kterému došlo také v horách. Je to symbolické-i my
leckdy musíme překonat hory našich předsudků, zranění a těžkostí, máme-li se s druhým setkat

Snad by nám těž pomohlo vědomí, že podobně jako při setkání Marie a Alžběty byl přítomen
Ježíš, tak je přítomen i při všech našich shledáních. Jedině On nás může spojit v jedno a vytvořit si z nás živý chrám, z něhož má vyzařovat světlo do temnot našeho okolí. Svěřujme mu tedy
všechny naše vztahy a prosme ho o pomoc při smiřování rozvaděných.

My jsme zde sice neprožili žádné nadpřirozené zjevení, ale krása hor nám zjevovala Tvůrce.
Někteří z nás se vydali i na výstup k nedalekým vrcholům, cíle v onom nepříliš dlouhém
časovém prostoru, který byl k dispozici, dosáhli jen mladí (obr. uprostřed). Snad proto se
P. Maria zjevovala nejčastěji dětem – měly nejvíce sil poselství dotáhnout do vítězného konce.
Apsida kostela
připomíná spojení
Krista a P. Marie.
Tak jako první
člověk byl stvořen
jako muž a žena
i Nový Člověk Kristus má svůj
protějšek-Marii
novou Evu, která

je zosobněním církve.
I církev jako zjevující
se Maria by měla
vést lidi ke smíření
a zaměřovat se na
děti a mládež, aby její
poselství nesly do
tohoto světa. Je to
poselství Kristovo
o smíření všeho a všech.

Současný papež říká, že církev by měla mít mateřské rysy: Taková je církev. Je milosrdnou
matkou, která chápe a snaží se vždycky pomáhat a povzbuzovat, nikdy nezavírá brány domu
před dětmi, které se zmýlily anebo se mýlí; nesoudí, ale nabízí Boží odpuštění, nabízí svoji
lásku, jež znovu zve na cestu děti, které spadly do hluboké propasti; matka nemá

strach vstoupit do jejich temnot, aby jim dala naději. Církev nemá strach vstoupit do naší
temnoty, jsou-li v tmách naše duše a svědomí, aby nám dodala naději. Církev je totiž matka.“
Světelný původ se svíčkami, které občas vítr zhasl, ale pak jsme si je opět zažehli, je toho
příznačnou ilustrací. Další den po snídani, jsme se vydali na další cestu, posíleni na duchu i těle

Naším dalším cílem (v neděli) byl Lyon. Místo spjaté s mučedníkem z 2. století sv. Irenejem – zdejším biskupem. Jeho
jméno znamená: smiřitel, což ve svém životě skutečně naplňoval. Opět to zapadá do kontextu našeho putování – Maria
v La Salettě vyzívá ke smíření. Irenej je pochován v kostele
který nese jeho jméno - i naše kostely i církev má být
místem smíření – pro něž leckdy člověk musí i něco obětovat.
Nad katedrálou stojí poutní bazilika Panny Marie – nádherný kostel z 19. stol. – postavený jako symbol smíření
po Francouzské revoluci.
Lyon leží na soutoku řek Rhôny a Saône, má ½ milionu
obyvatel. Kdysi byl oblastním hlavním městem římské Galie.
Lyonská diecéze je velmi živá a na jejím území se nachází také několik významných duchovních míst, např. Ars-působiště sv. Jana Maria Vianeye a také dvě následující místa, která jsme
navštívili. První bylo
Paray le Monial, kde
byl r. 973 založen
kostel s klášterem
podléhajícím nedalekému klášteru
v Cluny, jenž tehdy
vedl reformní hnutí
v církvi.
V klášteře Paray
le Monial přebývala
v 17. stol. řeholnice
Markéta Maria Alacoqua, již se zjevil Kristus a upozornil ji na své milující, ale také trpící
srdce. Od té doby se úcta k srdci Ježíšově rozšířila po celé církvi. I my jsme si zde na několika
místech, kde probíhaly tiché adorace před Tělem Kristovým, mohli uvědomovat Ježíšovu
lásku. Toto místo dnes využívá především charismatické hnutí k pořádání duchovních programů. I u nás pořádají četné skupiny duchovní programy, kéž by se do nich zapojili i naši farníci.

Předposlední den našeho zájezdu – pondělí jsme strávili v Taizé, což je vesnička 80km od
Lyonu v níž po 2. světové válce založil evangelík bratr Roger ekumenickou mezinárodní kominitu bratří s cílem napomoci smíření mezi církvemi. Komunita má i několik skupinek po
světě, které sdílí život s nejchudšími. Bratří je v komunitě asi kolem 100, kteří se živí výrobou
keramiky. Od 60. let komunitu navštěvují stovky mladých lidí, kteří se zde zapojují do duchovního programu a sdílejí zde své názory. My jsme zde byli přijati jedním s bratří – Polákem
který uměl slovensky a vyprávěl nám o životě v komunitě (obr. vlevo).

V 60. letech byl postaven chrám Smíření v němž se konají bohoslužby se zpěvy kánonů a
četbou Písma sv. Kánony (většinou v mezinárodní řeči-latině) zpíváme i u nás při adoraci.
Součástí bohoslužby je i sv. přijímání. V době našeho pobytu zde bylo asi 3 tis. mladých lidí.

Čechů zde bylo přes 100. Navštívili jsme i hrob zakladatele komunity – bratra Rogera (vpravo)
Ten byl v r. 2005 v 90-ti letech zabit při bohoslužbě duševně nemocnou ženou.

V kryptě kostela jsme měli možnost
slavit pro naši skupinu mši svatou.
I toto místo (kostel Smíření) nese
téma, které provází celou naši cestu.
Základem smíření je touha přijímat

se navzájem ve své různosti, být
ochoten litovat svých chyb a za ně
se omluvit a odpouštět. K tomu je
potřeba pokory, kterou ilustruje
i jedno okna zdejšího chrámu.

Poslední den našeho pobytu ve Francii jsme věnovali návštěvě zaniklého kláštera v nedalekém
Cluny. V 10. stol. odtud vzešlo významné hnutí obnovy, které ovlivnilo reformy stovek klášterů v Evropě. Toto hnutí i nám připomíná, že církev je třeba neustále reformovat – obnovovat

Klášter byl zničen za Francouzské revoluce, z kostela zbyla jen věž z příčné lodi. Přesto je
zbytek kostela impozantní (obr. vlevo výše). Původní velikost kostela i kláštera ukazuje
model vlevo. Klášterní budovy jak vidíme vpravo, však zůstaly, či byly obnoveny.

Součástí všech klášterů byly i zahrady a parky. Měly připomínat ztracený ráj, který je třeba
obnovit a tak i s touto myšlenkou jsem odtud odjížděli domů. Ráj v našem srdci i v mezilidských vztazích je třeba neustále udržovat a obnovovat. Vždy také přichází ničitelské síly,
které se snaží možný ráj v našich srdcích i vztazích předem ničit. Je však třeba nevzdávat se
a vše zbořené znovu obnovovat. Síly ničení jsou mnohdy projevem zoufalství a je třeba
zkoumat z jakých kořen vyšly, aby se mohl zavést účinný lék.
Zájezd do Francie nám přinesl mnohé zážitky a také podněty k zamyšlení o nichž
můžeme ještě dlouho rozjímat.
P. Pavel Šimák

zážitek účastnice
reportáž bude v příštím čísle
Ve dnech od 10. do 16. srpna jsem se zúčastnila s ostatními farníky z Kaplice a z Malont farní
dovolené v západních Čechách. Ubytovali jsme se v Dolním Žandově ve farním penzionu.
Navštívili jsme Karlovy Vary, kde jsme ochutnali teplou léčivou vodu přímo ze zřídla.
Též v Mariánských Lázních, kde byly tři prameny.
Nejvíc mi
chutnal
Rudolfův
pramen. Ke
zpestření
pobytu hostů a
turistů jsme
měli možnost
si poslechnout i
koncert místního orchestru přímo na kolonádě.
Dále jsme navštívili několik kostelů a v některých jsme
měli i mši sv. – např. v Chlumu svaté Máří. Všechny tyto
krásné zážitky nás všechny velmi obohatily a posílily na
duši.
V Bečově nad Teplou jsme si s obdivem prohlédli relikviář sv. Maura. V klášteře Teplá
velkou klášterní knihovnu, druhou největší po strahovské.
Abychom pořád neseděli v autě, tak následovala též zdravotní procházka kolem velkého
rybníku přes rašeliniště po dřevěné lávce.
Ve Františkových Lázních nás čekala osvěžující kúra
v akvaparku, kde jsme se vykoupali a zaplavali si.
Pěknou tečkou na konci farní dovolené byl ještě varhanní
koncert v kostele v Teplé. Poté jsme odjížděli domů. Byli jsme
unavení, ale velmi spokojení z krásně a plně prožitého týdne.
Tato farní dovolená se nám všem velmi líbila a počasí nám také
přálo. Díky panu faráři Pavlu Šimákovi nejen za výborně
zorganizovanou dovolenou s pestrým programem, ale hlavně
také za dobrou náladu, kterou po celý týden nám všem
rozdával.
Marie Nováčková

Humor
 Malý Jirka se úpěnlivě modlí: "Pane Bože, já ti slibuji, že už budu konečně hodný
a že budu poslouchat. Ty mi zase ale slib, že už nebudeš dávat vitamíny do mrkve a
do špenátu, ale do zmrzliny a do čokolády!"
 Dva pouštní otcové hleděli s nemalým údivem na vejce, z nichž se klubala kuřata.
„Žasnu nad tím," pravil první, „jak ta malá stvoření dokážou rozbít skořápku a vylézt
ven."
„Já se zase podivuji," řekl druhý, „jak se dokázala dostat dovnitř!"
 Biskup říká při mši před závěrečným požehnáním polohlasně ministrantovi,
který drží jeho mitru: „Mitru na hlavu.“ Ministrant nerozumí, a tak biskup
opakuje: „Mitru na hlavu.“ A tak si ministrant, trochu udiveně, dá biskupskou
mitru na hlavu.
 Farář potkal na ulici jednoho z farníků: „Copak se stalo, že vás už nevídám
v kostele?“ Muž odpověděl: Je to tím, že je kostel plný pokrytců, kteří tam na
mši chodí.“ Farář se usmál a farníka povzbuzoval: „Jestli je to jen kvůli tomu,
tak můžete klidně přijít. Pro dalšího je tam ještě místa dost.“
 Malá holčička říká své mamince, že až
bude větší, vezme si pana faráře. Maminka
jí vysvětluje: „Kněží se nemohou ženit,
miláčku.“ „A kde se tedy berou
ministranti?“

☺Žena říká svému muži: „Já chci to, co
chce Bůh. A Bůh je ve třech osobách,
Takže nezapomínej, že jsme proti tobě
čtyři!“

☺Kostel, nebo fotbal?
Když Franta přišel v Horní Lhotě na fotbal,
běžela desátá minuta.
Pepík se ho ptá: "Proč jdeš tak pozdě?"
"Nemohl jsem se rozhodnout, jestli půjdu do
kostela, nebo na fotbal," povídá Franta. "A
tak jsem si hodil korunou."
"Ale to ti nemohlo trvat tak dlouho," diví se Pepík.
"No," říká Franta váhavě, "musel jsem si hodit 35 krát."

Z farní matriky:
Kaplice:

Blansko:

Pohřby:

Křty:

3.6. Marie Mühlsteinová

28.6. Marie Syslová

Křty:
9.8. Nicoleta Maříková

4.7. Stella Anna Thorpe
5.7. František Novák
5.7. Kryštof Vaňásek

Rychnov nad Malší

Dolní Dvořiště

Pohřby:

Svatba:
14.6. Petr Číž

7.6. Jan Korch

a Zdeňka Vovsová
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
Civilizace: Svištíme po dálnici rychlostí světla,
Míjíme již tisící svět. Že by nás ta rychlost spletla?
Lucie Matějíková

Nepotřebuji přítele, který přikyvuje na všechno, co řeknu.
Můj stín kývá přesněji.
Plutarchos

Láska, když je skutečně velká, nemusí být opětována.
Stačí sama sobě.
Hugo

Dobrodiním lásky není jen to, že nám dává víru druhého.
ale to, že nám vrací víru v sebe.
Rolland

Tomu kdo mnoho žádá, mnoho schází.
Buddha

v Kaplici informuje:
Nové knihy:

Blanska Rozkošná: ŽIDÉ NA JINDŘICHOHRADECKU I a II
Dvě publikace pojednávající o židovském osídlení, historii a památkách.

Guy Gilbert: TVÁŘÍ V TVÁŘ UTRPENÍ
Známý francouzský kněz pracující mezi mládeží na okraji společnosti se zamýšlí nad různými
druhy životních bolestí a nabízí své názory a rady těm, kdo se s utrpením setkávají

Marek Orko Vácha: NEUMĚLCŮM ŽIVOTA
Tématem této knihy různých úvah je pokus o zahlédnutí člověka Božíma očima.

Immaculée Ilibagiza: RŮŽENEC MI ZACHRÁNIL ŽIVOT
Autorka pochází ze Rwandy, kde ji genocida připravila o většinu rodiny. V této knize se
s námi svěžím, prostým i vtipným způsobem dělí o své celoživotní objevování moci a krásy
růžence. Věří, že právě tato modlitba ji v době, kdy bylo zavražděno pře milion nevinných
lidí, zachránila před smrtí.

Stormie Omartinová: SÍLA MODLITBY TEENAGERA
„Než jsme poznala Boha, byla jsem zapojená do všech možných okultních praktik…Ve všech
jsem se zažila najít Boha a objevit důvod, proč jsem na světě. Zoufale jsem se snažila najít
cestu ven z emocionální bolesti, strachu úzkostí a deprese, které jsem od svého dětství
zakoušela téměř každý den. Přála bych si, abych si s tebou mohla sednout a popovídat si o
tvém životě. Kdybych mohla, řekla bych ti, že pokud jsi přijal/a Ježíše, odpověď na všechno,
co kdy budeš v životě potřebovat máš v sobě.

Lidia Czyz: SILNĚJŠÍ NEŽ SMRT
- Je knížka o dopisech, které se staly posledním záchranným kruhem, o příběhu, který je
nepravděpodobný, a přesto pravdivý, a zároveň o síle schopné vytáhnout člověka ze samého dna
zoufalství. Je to vyprávění, které se čte jedním dechem, dynamické, barvité i šokující jako sám
život, z nějž vychází.

DVD – film: SVÄTÝ PAVOL
Hraný dobrodružný film o apoštolovi mnohých národů. (ve slovenštině)
Půjčovní doba farní knihovny: ČT 8.45-9.30+16-17h PÁ 16-17.30 ST 16-17h– 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.




Pro všechny farnosti
 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ V příštím roce bychom opět chtěli v našich farnostech
vykonat udílení svátosti biřmování. Příprava bude probíhat již v letošním roce - v Kaplici v
pátek od 19.15h na faře. Pokud by to někomu nevyhovovalo - zvláště mimokaplickým,
můžeme se domluvit na jiném řešení. Příhlášky a dotazy mi můžete adresovat buď na
mailovou adresu, nebo na tf.: 732 872 662
 KROUŽEK VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ PRO DĚTI pod vedením Marie Peroutové
se bude letos opět konat na faře v Kaplici. První schůzka bude ve středu 8.10. v 15h. Pak
pravděpodobně 1x za 14 dní nebo 1x za měsíc . Tf na M. Peroutovou: 776 891 928
 VÍKENDOVÝ POBYT DĚTÍ NA KTIŠI se uskuteční od pátku 10. do neděle 12.10.
Zájemci se mohou hlásit buď na hodině náboženství, v sakristii, nebo přímo u P. Pavla: tf.:
732 872 662
 "MISIJNÍ" NEDĚLE připadá na neděli 19.10. Kromě modliteb za misie a lidi v nich,
se koná při bohoslužbě sbírka na podporu misií v chudých zemích.
 DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU A OSLAVA VÝROČÍ POSVECENÍ CHRÁMU se v
nešich farnostech koná v neděli 26.10. Prosíme farníky, aby připravili ovoce a zeleninu,
koláčky, chléb, hrozny vína, láhev vína a květiny do průvodu a případně také na výzdobu
chrámu.
 ADVENTNÍ ZÁJEZD se bude konat v sobotu 6.12. a pojedeme do Salzburku.
Podrobnosti později. Cena bude zřejmě 500,- Kč.










Kaplice


 MODLITBA RŮŽENCE se bude konat v úterý – od října již od 17h
 PROMÍTÁNÍ FILMU se uskuteční ve středu 15.10. od 18h v rámci setkání ve
společenství na faře..
 PÁSMO HUDBY A POEZIE se uskuteční ve středu 22.10. od 18h v kostele.
 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA se bude konat ve čtvrtek 6.11. od 18h v Arše
(Pohorská ul.) Z bible budeme probírat budeme 1. knihu Samuelovu.




Omlenice


 MODLITBA RŮŽENCE se bude konat v měsíci říjnu ve čtvrtek od 17h


Rožmitál na Šumavě
 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ se konat na faře v sobotu 25.10. po mši sv. – tedy
po 19.h.



Cetviny


RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST se bude konat v neděli 19.10. od 14.30h. Pak možnost
procházky v okolí kostela. Odjezd z Kaplice od fary bude ve 14h. (zájemci o svezení ať se
přihlásí u P. Pavla - tf.: 732 872 662)


ŘÍJEN 2014
NEDĚLE

5.10.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 3.t.

Úterý

7.10.. Panny Marie Růžencové

památka

NEDĚLE

12.10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 4.t.

Středa

15.10. Sv. Terezie z Avilly

památka

Čtvrtek

16.10. Sv. Hedviky

památka

Pátek

17.10. Sv. Ignáce z Antiochie

památka

Sobota

18.10. Sv. Lukáše, evangelisty

památka

NEDĚLE

19.10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ

žaltář 1.t.

Středa

22.10. Sv. Jana Pavla II.

památka

NEDĚLE

26.10. VÝROČÍ POSVĚCENÍ CHRÁMU

pak žlt.2.t.

Úterý

28.10. Sv. Šimona a Judy, apoštolů

svátek

LISTOPAD 2014
VŠECH SVATÝCH

Sobota

1.11.

NEDĚLE

2.11. PAMÁTKA ZEMŘELÝCH

slavnost
pak žlt.3.t.



Svatý Kámen


 SOBOTNÍ MŠE SV. 1.11. NEBUDE. Bude o týden později – v sobotu 8.11.
od 17h


Kájov


 HLAVNÍ POUŤ Program:
„Zlatá sobota“ 11. října
19:00 hodin – zahajovací mše svatá hlavní celebrant: P. Ivo Valášek, vikář
jindřichohradecký
hned po mši svaté mariánská pobožnost
22:00 hodin - celonoční adorace
Neděle 12. října
8:00 hodin – poutní mše svatá hlavní celebrant: P. Václav Pícha, vikář
českokrumlovský
10:00 hodin – hlavní poutní mše svatá, celebruje Mons. Pavel Posád, světící biskup
českobudějovický
13:30 hodin – litanie k Panně Marii a svátostné požehnání; a po té odpoledne
možnost soukromé modlitby

PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM
KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde
modlitba
18 h letní čas
17.00 zimní čas
kostel
Úterý
setkání / biblická hodina
18 h letní čas
17.30 zimní čas
fara
Středa
Ekum. biblická hodina: 1. ST v měsíci-18h fara, / 1. ČT od 19h v ev. Arše teď– ČT 6.11.Archa
mše svatá
8 h (v adventní době již v 7h )
kostel
Čtvrtek
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
1. sobota v měsíci
Sobota
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
Setkání na faře: nyní u Otů
mše svatá 8 h
NEDĚLE
Út 1x za 14 dní,nyní: 7. a 21.10.
/ boh.slova v kostele

17h

OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
Setkání na faře: Čt 1-2x za měsíc, 18h 17h
mše svatá 8 h
NEDĚLE
/ boh.slova v kostele
nyní: 16.10.
l.čas z.čas
BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
mše svatá 18h
Setkání na faře: Čtvrtek
17h
18h
17h
NEDĚLE
v kostele
nepravidelně, nyní ?
let. čas
zim.čas
let.č.
zim.č.
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
mše svatá - nyní:
Setkání ve společenství-1x měsíčně nyní:
NEDĚLE
11.15
1x za 14 dní 5.. a 19.10.
- 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:12.a 26.10
Pondělí: 20.10. 1. SO v měsíci: mše v 17h nyní: 4.10.
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
SOBOTA
Setkání na faře: Sobota
19h-l.čas
18h
17h
mše svatá:
18h-z.čas
mimo 1. sobotu
let.čas zim.čas 1x za měsíc, nyní: 25.10.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
Setkání dětí - 1 x za 14 dní venku nebo
NEDĚLE
mše sv.
Sobota (ob)
v 15h
v klubovně na Obecním úřadě:
10.30h
- 1. v měsíci
nyní: 5.10.
CETVINY: kostel Narození P.Marie

POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ: P. Marie Dobré rady

Něm.-česká pouť: 2. SO v srpnu- 14h PO velikonoční: 15h mše sv. září- 2.SO+NE-pouť
Česká pouť: 2. NE v září od 14.30h
prosinec: 26.12. ve 14h Ostatní nepravidelně.
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 5.10.2014.

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc září a říjen 2014
Úmysl všeobecný: Aby mentálně postižené osoby byly
obklopeny láskou a pomocí, kterou potřebují k důstojnému
životu.
 Za oblasti světa zasažené válkou a násilím, aby jim
Pán daroval pokoj a mír.
Úmysl misijní: Aby křesťané inspirováni Božím slovem sloužili chudým a trpícím.
 Aby oslavy Světového dne misií probudily v každém věřícím nadšení k hlásání
evangelia po celém světě.
Úmysl národní: za moudrost a Ducha Svatého pro všechny děti a studenty, jejich
rodiče a učitele.
 Aby nás úcta k Panně Marii vedla k pozornosti vůči Božímu slovu a k pohotové
službě bližním.
Úmysly farní: Požehnej Pane, výuku náboženství v našich farnostech, ať se nám
podaří z dětí vychovat dobré lidi a horlivé křesťany
 Dej, Pane, ať co nejvíce rodičů, kteří nechali pokřtít své dítě, ho také přihlásí na
náboženství
 Požehnej, Pane, pobyt dětí na Ktiši i všechny akce pro děti, aby přinesly užitek
 Naléhavě prosíme o pomoc při řešení konfliktu v Sýrii, Iráku, a na Ukrajině
 Vzbuď, Pane, ve všech farnících touhu zapojit se aktivně do života farnosti a
přijmout nějakou službu. Pomoz nám také překonat všechna rozdělení ve farnosti.
 Pomoz nám, Pane, prohloubit náš vztah k Tobě, naplň nás radostí z víry a
moudrostí, ať je naše svědectví o Tobě přesvědčivé
 Prosíme za pomoc pro všechna manželství, aby se jim dařilo překonávat krize a
nalézat s tvou pomocí novou sílu lásky a věrnosti
 Pomoz ubytovaným na našich farách v jejich problémech a zbav je všeho zlého
 Požehnej, Pane, činnosti Kaplické Charity a všem, o které se Charita stará.
 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 …...
 Odpusť, Pane, hříchy našich zemřelých, smiluj se nad nimi a přijmi je k sobě.

Farní prodejna a knihovna nabízí:
Kniha popisuje silný příběh známé řeholnice Matky
Elvíry, která se nechala vést Boží Prozřetelností k dílu
záchrany zástupů mladých narkomanů a bezdomovců.
V osmdesátých letech založila v italském Saluzzu
komunitu Cenacolo, v níž nacházeli útočiště a
uzdravení mladí lidé, jejichž život z nějakých důvodů
ztroskotal. Postupem času se její dílo rozrostlo, takže
dnes už čítá více než šedesát komunit v osmnácti
zemích světa.
„Bůh mi dal v těchto letech trpělivost následovat den po
dni to, co mi ukazoval. A postupně se ten obzor
otevíral a přijal mnoho mladých lidí, kteří potřebují
lásku, přijal je s otevřenou náručí, která dnes touží
obejmout celý svět. Nyní ta náruč není už jen moje. Spolu s mojí náručí jsou zde
náruče mnoha mladých lidí, kteří přijali Boží lásku a rozhodli se Mu důvěřovat a
kteří nyní dávají potřebným právě tu lásku, kterou zdarma dostali.“
Matka Elvíra

Právě babičky byly poslány na tento svět s jedním z
nejdůležitějších poselství, jaká se mají předávat: Mají
za úkol vnášet do nejistých dob jistotu, zázračnou jistotu
lásky. V tom byly, jsou i budou babičky
nenahraditelné… Myslím, že jenom velice pošetilé
babičky si mohou namlouvat, že jsou na tomto světě už
zbytečné, k ničemu.
Babičky dobře vědí, jakým darem jsou pro ně vnoučata.
A vnoučata dobře vědí, jakým darem jsou pro ně
babičky… Jakým andělským darem.
(ukázka)

Osobité autorovo zamyšlení nad mezilidskými vztahy i
životními událostmi tentokrát vychází z konkrétních
příběhů, jejichž hlavními aktéry jsou kočky a koťata.
Ovšem nenechme se zmást! Hlavním tématem je vždy
člověk, který si pomocí „kočičích příběhů“ uvědomuje,
kým opravdu je, a prožívá či napravuje své vztahy s
bližními.

