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ŘÍJEN-LISTOPAD-PROSINEC 2014
Přátelé,
dostáváte do rukou nové číslo Farního listu, které obsahuje převážně informace
o akcích uplynulého roku. Ty se však mohou stát inspirací i pro nový rok.
Nedávno jsem viděl zajímavý film Atlas mraků, o propojení různých
dob a míst. Myslím, že takto se můžeme pokusit vidět i minulé události a
odhalovat jejich význam pro dnešek. Vyžaduje to ovšem prostor k zamyšlení…
Kéž bychom si ho našli.
Toto číslo vychází
jako závěrečné pro rok
2014, nestačili jsme ho
však vydat včas. Příští
číslo
vyjde
jako
dvojčíslo:
leden-únor
2015 a ještě se svým
obsahem bude věnovat i
uplynulému roku.
Přeji Vám, abyste si
uvědomili
propojenost
událostí minulosti a
současnosti a nechali se
vést
světlem
Ducha
svatého v novém roce.
Z požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky v Kaplici

P. Pavel

Přátelé,
uplynulé svátky vánoční nám před oči stavěly dítě. Dítě, kterým
je sám Bůh, ale i dítě z našich rodin či dítě v našem okolí.
Chceme dělat radost především dětem a také dítěti, které je v nás. Ano naše pozornost
ve farnostech by měla směřovat k dětem, vždyť jsou naší budoucností, i budoucností
církve. Stejně tak můžeme být pozorní k dítěti v nás i druhých, které chce potěšit, které
očekává naši něžnost a má také touhu si hrát. Nezapomínejme: Jěžíš řekl Nebudete-li
jako děti… prostí, důvěřiví - ve vztahu k nebeskému Otci, upřímní, malí, nepatrní…
nevejdete do Božího království.
BUDU VĚNOVAT POZORNOST DĚTEM A SNAŽIT SE BÝT JAKO ONY
Dítě je veliké svou malostí. Je symbolem netušených možností, nového začátku, síly,
která je zprvu malá ale vzroste. Podobně jako v malém dítěti Ježíši byl skrytý Bůh, je
dobře hledat skrytou přítomnost Pána ve všem. V sobě, v lidech, v přírodě, ve věcech.
Vše bylo stvořeno skrze Slovo, ve všem je tedy slovo skryto. Hledejme ho, je ve všem
jako malé dítě, které, je-li o něj pečováno, roste. Starejme se o klíčící Boží život ve
všem a umožněme mu růst.
BUDU HLEDAT BOŽÍ PŘÍTOMNOST VE VŠEM A UMOŽŇOVAT RŮST
O Vánocích jsem četl příběh chlapce, který se chtěl setkat s narozeným Mesiášem a
nesl mu tři věci, které cestou rozdal potřebným. Když se ocitl před Ježíškem v jeslích,
tak u něj stál s prázdnýma rukama. Ale to bylo právě to, co Maria potřebovala. Všichni
měli ruce plné darů, ale jen ten chlapec je měl prázdné a tak do nich mohla vložit
Ježíška, protože potřebovala upravit jeho jesle.
Když se naučíme rozdávat a budeme mít leckdy ruce i peněženky prázdné, poznáme,
že obdržíme mnohem více!
BUDU SE SNAŽIT ROZDÁVAT, ABYCH ZÍSKAL PRAVÉ BOHATSTVÍ
Mluvil jsem také o tom, jaká je moc slova: může vytvořit nové světy, nové věci, může
přenášet dobro a lásku, ale také může způsobit válku, rozbroje, nenávist. Ovšem pak
zase může obnovit pokoj a dobré vztahy. Na příběhu z dětského domova jsem
připomněl, že mnohdy ten, kdo útočí, vlastně volá o pomoc. Podobně jako moudrá
ředitelka onoho domova zklidnila agresivní děti svým vlídným slovem, můžeme se i
my pokusit dobrým slovem urovnávat spory.
BUDU SE SNAŽIT VLÍDNÝM SLOVEM MÍRNIT NAPĚTÍ A ZKLIDŃOVAT
O svátku Svaté rodiny jsem četl příběh o manželském poradci, který vyhozením vzácné
vázy do výšky a jejím zachycením chtěl naznačit jak cenné je manželství. Byla by
veliká škoda dopustit jeho rozbití. Snažme se tedy narušené vztahy zachraňovat.

BUDU SE SNAŽIT ZACHRÁNIT A OBNOVOVAT MEZILIDSKÉ VZTAHY
Papež: Trpělivost a pokora spolu
s důkladným studiem jsou základem dialogu
Vatikán. „Setkání a naslouchání jsou nezbytnou
podmínkou islámsko-křesťanského dialogu“ – řekl
papež František vyučujícím a studentům Papežského
institutu pro arabistiku a islamologii na dnešní
audienci v Klementinském sále apoštolského paláce.
„V poslední letech navzdory několika nedorozuměním
a těžkostem,“ řekl Petrův nástupce v úvodu své
promluvy, „byly v mezináboženském dialogu učiněny
pokroky také s věřícími islámského náboženství.“
Proto „je nutně zapotřebí vhodné formace, abychom
upevněni ve vlastní identitě mohli růst ve vzájemném

poznání,“ řekl papež.
„Je přitom třeba dávat pozor, abychom neupadli do nástrah smířlivého synkretismu, který je
nakonec prázdný a věští totalitarismus bez hodnot (Evangelii gaudium, 251,253). Pohodlný a
ústupný přístup, který přitakává všemu, aby se vyhnul problémům, vede k oklamání druhého a
upírá mu dobro, které každý obdržel jako dar k velkodušnému sdílení. To nás především vybízí k
tomu, abychom se vrátili k základům.“
„Když přistupujeme k člověku, který s přesvědčením vyznává svoje náboženství – pokračoval
papež - jeho svědectví a jeho myšlení nás interpelují a přivádějí k otázce po naší vlastní
spiritualitě.“
„Začátkem dialogu je proto setkání. Z něho se rodí primární poznání druhého. Pokud se vychází
z předpokladu společné účasti na lidské přirozenosti, je možné překonat předsudky a nepravdy
a začít chápat druhého z nové perspektivy.“
„Historie Papežského institutu pro arabistiku a islamologii se ubírá právě tímto směrem - řekl
dále papež František. Neomezuje se na přijímání toho, co se říká povrchně a dává tak vznik
stereotypům a předpojatosti. Akademická práce, jež je plodem každodenní námahy, se obrací k
pramenům, zaplňuje mezery, analyzuje etymologii, nabízí hermeneutiku dialogu a za pomoci
vědeckého přístupu oduševňovaného podivem a úžasem je schopna neztrácet orientaci
vzájemného respektu a vzájemné úcty.“
Petrův nástupce pak připomněl zrod zmíněného institutu v Tunisu před padesáti lety zásluhou
Společnosti misionářů Afriky neboli bílých otců, kteří pochopili nezbytnost instituce věnující se
výslovně bádání a formaci tvůrců dialogu s muslimy. Snad jako nikdy předtím dnes vnímáme
tuto potřebu, protože nejúčinnějším lékem na každou formu násilí je výchova k objevování a
přijímání různosti jakožto bohatství a plodnosti.
„Tento úkol není jednoduchý, ale rodí se a zraje z velkého smyslu pro odpovědnost. Křesťanskoislámský dialog vyžaduje zvláště trpělivost a pokoru, které důkladné studium provázejí, poněvadž
přibližnost a improvizace mohou být kontraproduktivní nebo mohou dokonce vyvolat těžkosti a
rozpaky. Je zapotřebí trvalého a nepřetržitého nasazení, abychom se nenechali zaskočit různými
situacemi a různými kontexty. Z tohoto důvodu je nezbytná specifická příprava, která se neomezuje
na sociologickou analýzu, nýbrž je cestou lidí, kteří patří k náboženským vyznáním, jež se různými
způsoby odvolávají k Abrahámovu duchovnímu otcovství.“
Převzato z www.radiovaticana.cz



Tak jsem se letos zúčastnila již podruhé letního pobytu na DCM Ktiš zvaný
ENTERCAMP. Je to tábor pro křesťanskou mládež od 16 do 22 let. Vedení má na starosti otec
Roman Dvořák a jeho ¨týmáci¨. Ubytování je ve vlastních stanech. Letos se tábor konal od
27.července do soboty 2.srpna. Všichni účastníci jsou hned po příjezdu začleněni do skupinek
tzv. kmenů. Každý kmen má dva patrony a jednoho kněze neboli starce.
Letošní téma neslo název ¨Otcovská identita Boha“. První den bylo okolí oltáře v kostele
vyzdobeno symboly karikatur Boha, např. Boha zaměřeného na výkon představovala mísa
přetékající růženci, loutka představovala Boha loutkáře (ovládajícího takto lidi), apod.
Odpoledne se hrála bojová hra o ostrov pokladů. V úterý se konaly odpolední besední
skupinky, tzv. sklepy. Na ty jsem se těšila nejvíc. Každý si mohl vybrat téma dle libosti. Já si
vybrala jako první téma Móda a vkus s podtitulem: Má Hospodin co říct k tak světské věci jako
je móda? Trošku se o ní rozepíšu. Vedla ji Jana Bernášková, která je odbornice na desing a
módu. Padaly tu otázky např. o hospodárném řešení šatníku, nebo co je pro mě zajímavější,
zda-li, je současná móda v souladu s křesťanstvím. Bohužel mám pocit, že mnoho katolíků vidí
moderní oblékání a trendy vesměs negativně. S tímto postojem se paradoxně setkávám spíše u
mladých lidí. Paní Bernášková nám také povyprávěla něco o historii odívání. Je zajímavé např.
že ještě před 100 lety se za pobuřující považoval už jen odhalený dámský kotník. O desetiletí
později se kratší sukně stala společensky přijatelnou, což vyvrcholilo v 60. letech 20. století
minisukněmi a érou hnutí Hippies s uvolňováním mravních norem. Myslím, že není nutné
veškerou současnou modu šmahem odsoudit jako nemravnou a chodit i v teplých dnech raději
co nejzahalenější . Bůh je krása sama, tak mu máme být podobní zevnitř i zevnějškem.

Druhá moje vybraná beseda měla název „Zranitelnost v mediálním světě“ s jáhnem
Jaroslavem Lormanem. Bylo to o tom, jakou stopu necháváme na sociálních sítích a jak je
moudře využívat. Dozvěděla jsem se jako zajímavost, že byly vynalezeny brýle, které umí
snímat smyslové vjemy svého nositele a umisťovat je na facebook. Což znělo docela
hrůzostrašně  Večer nám entrácká kapela předvedla večerníček s představením ENTERcamp
roku 2064. Ten mě velmi pobavil kapelou, tak jak by vypadala za 50 let.
Středeční odpoledne měly všechny kmeny jen pro sebe. Tak jsme vyrazili k rybníku,
protože alespoň na chvíli vysvitlo sluníčko. Večer nám v kostele vyprávěla své svědectví Eva,
která poznala Pána Ježíše během své vážné nemoci. Ve čtvrtek byly opět sklepy. Tentokrát si
každý mohl vybrat jen jeden. Ten můj nesl název „Víra mezi nevěřícími“ s mladým knězem
Jožkou Gumnickým. Ten nám nejdříve ukázal 2 obrázky. Na jednom byl muž skákající
bungejamping a na druhém horolezec. Oba představovali víru jako důvěru v Boha.
Později odpoledne k nám zavítali na návštěvu manželé Pražákovi, kteří působí jako
lektoři kurzů PPR v Centru pro rodinu. Přednášeli nám o rozdílech mezi mužem a ženou. Večer
se opět hrál večerníček, kde tentokrát účinkovali starci. Byla to parodie na biblický příběh
Tobiáše a Sáry. Herci byli jedním slovem skvělí  Zvláště zazářil Vojta Vágai, kněz
pocházející z Větřní.
V pátek se konaly znovu sklepy, už dva pro každého. Já si vybrala přednášku o
Tanzánii. Bylo překvapivé, jak dobře fungují farnosti v Tanzánii. Např. konvertita než může být
pokřtěn, se musí angažovat ve farním společenství. Druhý sklep byl zase o víře mezi
nevěřícími. Vedla ho sestra paní Bernáškové. Dozvěděla jsem se např. že člověk má svědčit o
víře nejen životem, ale i slovem, že nevěřící lidé mají problémy spíše s etickými otázkami
v křesťanství než s vírou samotnou.
Celý pobyt jsme v sobotu zakončili mší svatou. Přišla se jménem obce Ktiš, s námi
rozloučit paní starostka. Je dobře, že nás tu místní vidí převážně rádi. Pak už následovalo balení
a odjezd domů. Bohu díky za požehnaný pobyt i týmákům.
Eva Haláčková

Padesátiny jsou významným výročím
v životě člověka a já jsem je díky svým
farníkům a všem přítomným na oslavě
a zvl. také díky Pánu prožil nádherně.
U stolu Páně bylo se mnou několik

mně blízkých duchovních, na levé fot.
evang. farář Daniel, P. Russlan, P. Tomáš z N. Hradů a P. Ondřej z Křemže,
Tomáš z N. který kázal (foto nahoře) a svým milým
slovem vytvořil moc hezkou atmosféru.
O organizaci
slavnosti v kostele se postaral
kaplický kostelník Jan Dekret
(uprostřed) Dík!
I za obstarání
daru za Kaplici.

Na ní se ovšem podílel i celý kostel, který
byl zaplněn všemi věkovými kategoriemi. Udělali
jste mi, milí farníci a přátele velikou radost, že jste
přišli. Prožil jsem den srovnatelný s mou primicí.
Poblahopřát přišel i pan starosta Talíř, za což jsem také moc vděčný. (foto vpravo)

Děkuji také za všechny dary a dárky; společným darem Kaplické farnosti byla paténa (miska
k podávání posvěcených hostií-Těla Páně) s malým kalíškem na Krev Páně. Díky za všechny
Vaše gratulace, ať už ústní či písemné a za nejrůznější věci i finance, moc mě vše potěšilo.

Po mši sv. následovalo občerstvení
a oběd na faře, který připravil Fanda Labaš. Díky. Radost mi udělali
také mí spolubratři i Václav Pícha-

K dobré náladě na faře přispěly také Vaše zákusky
za něž velmi děkuji a také hudba, o kterou se postaral
harmonikář pan Kouba a Pavel Čada s Kristýnou
Perausovou. I jim moc děkuji. Celkově přišlo na faru

asi 60 lidí. Škoda,
že se po obědě rozpršelo a tak jsme nemohli sedět venku.
Ještě jednou Vám
všem za krásnou
oslavu děkuji, bylo
to krásné! pš

náš (krumlovský) vikář. Na fotce
vlevo uprostřed. Potěšily mě také
krásné dorty, jeden byl dokonce
třípatrový a s ohňostrojem.

Druhého srpna se v Rožmitále konalo posvěcení menšího zvonu z kaple Panny Marie Pomocné,
který pochází z této lesní kaple nad Rožmitálem. Při této příležitosti se uskutečnil varhanní
koncert pro čtyři ruce v podání moravských varhaníků Anny Tomankové a Ondřeje
Muchy. Slyšeli jsme díla Händela, Pachelbela, J. S. Bacha, Mozarta, Beethovena a dalších.

V polovině moc pěkného koncertu došlo na obřad žehnání zvonu. Připomněl jsem, že nejen
varhanní hudba rozechvívá srdce, ale i zvuk zvonu – ten dokonce má i skutečné srdce, které
bije. Svolává tak k bohoslužbě, svolává lidi dohromady, připomíná, že zde žijí křesťané, volá
i na poplach – probouzí svědomí a napomíná, abychom obrátili svou mysl také vzhůru, k duchovním věcem. Žehnání byli přítomni přátelé z Rakouska, kteří se podíleli na nálezu zvonu
a jeho restaurování.

Po obřadu a koncertu následoval ještě přípitek a malé občerstvení. Díky všem organizátorům.

Kostel stojí při studánce (tzv. Svatá studna)
původně s mariánským obrázkem. Jeho počátek
je spojen se zázračnou událostí v roce 1614,
kdy byl rožmitálský občan Kasbauer zázračně
uzdraven. V letech 1650–1653 byla u studánky
s léčivou vodou, kde k zázraku došlo, založena
kaple P. Marie, k níž chodila procesí. Na jejím
místě byl v letech 1732–1733 posta-ven
barokní kostel na centrálním polygonálním
půdorysu s kopulí a lucernou, nad níž byla
cibulovitá báň. Uvnitř byl zavěšen obraz Panny
Marie Pomocné z roku 1755. V kostele stály
varhany od Semráda ze Sedlce z roku 1752. Kostel i okolní kaple byly opraveny roku 1852 a
znovu v roce 1933 (tehdy byl barokní tvar střechy kostela poněkud zarovnán). Ještě v 50. letech
20. století byl kostel v pořádku, byl v něm oltář a varhany. Pak začaly do kostela lézt děti, které
varhany rozebíraly (zničeny 1959), později se k rozkrádání připojili další lidé.
Díky Obci Rožmitál a paní starostce Ševčíkové se kaple nyní opravuje. Na obr. stav ze srpna

Opravena byla také díky Obecnímu úřadu hřbitovní zeď kolem kostela.

Opravovalo se také na kostele v Dolním Dvořišti (vlevo). Byla dokončena oprava fasády
jižní strany. V roce 2015 se bude pokračovat ještě s opravou bočního vchodu a budou se
restaurovat fresky. V Omleničce byla opravena zeď kolem kostela. V Pohoří byla zřízena el.
přípojka a v Cetvinách byla natřena šindelová střecha.
Opravami kostela v Malontech se budeme zabývat v příštím čísle Farního listu.

V letních měsících se konají
v našich farnostech mše sv. s
německy mluvícími rodáky.
V Cetvinách se konala 9.8.
Mluvil jsem o zážitcích z poutního zájezdu do Konstanz a
Francie, které mají co říci i nám.

Oslovující je již název Konstanz
= spolu stát, tedy pevní můžeme
být jen spolu. I tehdejší koncil
je inspirativní – učí nás dávat
přednost jednání před násilím.
A to temné je zase varováním,
z něhož je třeba si vzít ponaučení

V neděli 10.8. se konala poutní slavnost P. Marie Sněžné na Svatém Kameni. Bohoslužbě
předsedal emeritní linecký biskup Maximillian Aichern. To je úžasný člověk vyzařující

kolem sebe pokoj a lásku. To jsme poznali i na obědě, který zorganizoval p. Hermann Proksch
v restauraci přímo na Sv. Kameni. Účastnili se i sourozenci Talířovi, kteří zajišťovali hudbu
a překlad při bohoslužbě. Po obědě odjeli do Cetvin, kde vedli akci „Společné zpívání“ Díky!

V Kaplici se v neděli 3.8. konal varhanní koncert pro 4 ruce v podání Ondřeje Muchy
(varhaník z Prostějova) a Anny Tománkové (varhanice z Doubravy u Ostravy). Čtyřručně
zahrané skladby jsou u varhan něčím vyjímečným a tak jsme měli opravdu nevšední zážitek.

Na společenství jsme ve středu 6.8. oslavili
spolu s paní Mockovou její jubileum - kulaté
narozeniny. Sešlo se dost lidí a tak jsme
prožili hezké společné chvíle.

Přes léto, kluci ubytovaní na faře
nezaháleli, ale účastnili se drobných
oprav a úprav na faře. Kromě čištění
kůlen a stodol se opravovaly omítky
v průjezdu, byl vybílen průjezd.

V Malontech se v neděli 24.8. slavila poutní
titulární slavnost – svátek sv. Bartoloměje.
Tento apoštol nás pobízí, abychom neváhali
pro Krista, jít „se svou kůží na trh“

To vše hlavně proto, že zde jako
součást projektu opravy střechy
byly instalovány panely o kostelích, osobnostech a historii města Kaplice. Přijďte se podívat!

Také v tomto roce (2014) se uskutečnil pod vedením sourozenců Kusových z Vyššího Brodu
dětský křesťanský tábor na Pírkově mlýně u Pohorské Vsi, ve spolupráci s Římskokatolickou
farností Kaplice. P. Pavel zde slouží mši svatou. Při organizaci pomáhá jako kuchař
František Labaš, který bydlí nyní v Omleničce.

Tábor proběhl v termínu od 9. do 23.srpna. Bohužel se ho mnoho dětí z našich farností
neúčastní. Letos bylo i z ostatních farností dětí méně, tak snad se to příště vylepší.
Škoda že nemáme nyní jiné fotky, než z tyto z bohoslužby. Jinak samozřejmě jsou hlavní náplní
tábora hry, soutěže a výlety do okolí.

Společenství u stolu Páně však také napomůže ke sblížení a k uvědomění si hodnot, které
člověka přesahují. I když mnohé děti do kostela nechodí, tak na táboře se vhodnou nenásilnou
formou mohou seznámit s praktickým křesťanstvím. Díky za to všem, kteří tábor organizují.

Už po několik let konáme o prázdninách vycházku pro děti, kterou organizuje rodina Peroutova. Sejdeme se na jejich chalupě v Soběnově, poobědváme (někdy je oběd až po vycházce)
a vyrazíme. Tentokrát jsme se vydali na cestu ke kapličce v osadě Velké Skaliny, kam se chodilo v minulosti na poutě z celého okolí. Osadou dříve procházela pomyslná jazyková hranice

Patrik po cestě sbíral houby.
Velké Skaliny měly na přelomu 19.
a 20. stol. 22 domů a 124 obyvatel
převážně německé národnosti.

S kapličkou na kopci nad
samotou je spojen příběh
o Zikešovi, který 8.12. za
úplňku u kaple slyšel hlas,

který mu říkal: „Nezapomeň na mě!“ . Vrátil se na rozcestí, ale nikoho neviděl, ani neslyšel.
Když se vrátil ke kapličce, vítr mu nadzvedl klobouk. Zikeš se polekal a utíkal domů, seč mohl.
Snad to byl podnět k úctě k P. Marii. Zdejší kraj si oblíbil i Jar. Foglar a také nám se zde líbilo.

V neděli 10.8. se vydalo 14 lidí
z našich farností na společnou
farní dovolenou do západ. Čech

Výletů bylo hodně. Nejprve jsme
se zastavili v chráněné oblasti
Kladská u Lázní Kynžvart s krásnou přírodou plnou jezírek a rašelinišť.Voda – zdroj života – je zde

Ubytováni jsme byli na faře v Dol.
Žandově u Chebu, což je všestranně vybavený penzion (doporučuji)
Foto vlevo zachycuje klíčníka
Petra při zamykání brány před
odjezdem na výlet.

přítomna na každém kroku
a že nás skutečně občerstvila je vidět i na snímcích.
Voda je symbolem i Ducha
sv. jehož jsme si přáli zvlá-

ště načerpat. Naše duše bývá často vyčerpaná a společné chvíle u pramenů duchovních i přírodních ji pomohly osvěžit a naplnit. Počasí sice neumožňovalo přírodní koupání, ale zase
bylo ideální k procházkám a výletům. K pěkné atmosféře také přispěly děti z Trojan (Patrik
a Pavlína (uprostřed fotky) a Petr s Kateřinou (po stranách). Byla s námi i Kája z Malont.

Dalším našim cílem bylo duchovní jezírko – klášter Teplá.
Je sice v dosti špatném stavu, ale probíhá jeho velká rekonstrukce a tak jistě nebude dlouho trvat a opět se zaskví
ve své plné a oslovující kráse. Pohled do rozsáhlé knihovny
inspiruje k hledání oživujících duchovních pramenů v knihách. Tepelská knihovna se svými více jak
100tisíci knihami je 2. největší historickou
knihovnou v naší zemi. (po Strahovské)
Také naše farnosti mají své knihovny
a to nejen pro své členy. Nabízejme knihy
z ní i lidem kolem nás!
Klášter v Teplé založil r.1193 český
šlechtic Hroznata a začali zde působit
premonstráti ze Strahova. Blahoslavený
Hroznata sám do kláštera vstoupil a stal se
správcem jeho majetku. R. 1217 umírá, vězněn nepřáteli. V r. 1997 se stává patronem
plzeňské diecéze.
Kostel Zvěstování
Páně byl vysvěcen
r. 1232 za účasti
krále Václava I.
a je ukázkou přePo prohlídce kláštera jsme zamířili
chodu slohu románk tělesnému občerstvení v klášterní
ského v gotický.
restauraci. Duch i tělo patří k sobě.
Kláštery jsou
pro nás výzvou
abychom také
společně pracovali
na budování a údržbě materiálních
i duchovních hodnot v místech, kde
žijeme. Tak jako
P. Marii byl zvěstován její úkol, i každý z nás má svůj úkol ve farnosti.

Dalším naším cílem jsou
Mariánské Lázně. Ty
byly založeny z kláštera
Teplá opatem Reitenbergerem a klášterním
lékařem Nehrem
začátkem 19. století. Je to
hezká ukázka jak církevní
instituce napomáhala vzniku zařízení
k uzdravování lidí.
Lázně navštívil také J.W.
Goethe a britský král
Eduard VII. ….a po nich
také naše věhlasná farní
skupina.

Velký obdiv sklidila hrající fontána stříkající z desítek pramínků v souvislosti s hudbou, která
je pouštěna asi po dvou hodinách. Zaznívá zde např. Smetanova Vltava, Verdiho Nabucco,
Beethovenova Osudová apod. Podobně jako voda tryskající z hlubin tryská z hlubin duše také
hudba. Udělejme si čas na poslech hudby - ona občerstvuje a naslouchejme i svému nitru!

Poslouchat živou hudbu jsme mohli i při promenádním koncertu na Kolonádě. Hudba pomáhá i k léčení duše a těla, zklidňuje i rozradostňuje.

V Mariánských Lázních je velké množství pramenů
a fontán. Poukazují na to, jaké bohatství se skrývá
uvnitř – a nejenom uvnitř země. V každém z nás je
životodárný pramen, který se touží rozlévat po našem
okolí. Tento pramen se skrývá také uvnitř společenství
lidí. na obr. vpravo Kája z Malont u sochy zakladatele Mariánských Lázní opata Reitenbergera

Kromě procházky po kolonádě je možné se procházet také po četných parcích s krásně upravenými zelenými a květinovými plochami. I procházky zelení občerstvují. Kéž by se našel někdo
kdo by obnovil farní vycházky v našich farnostech.

Celkem je zde a v okolí 14 volně přístupných pramenů, z nichž je nejznámější Křížový (podle
kříže, který zde stával), a Rudolfův pramen, oba jsou na kolonádě. Mariin pramen je pouze pro
pacienty. Voda z těchto pramenů není příliš chutná, ale to už tak bývá, že lék má hořkou chuť.

Zahrada u fary skýtá dětem
mnohé možnosti ke hrám. Po
příjezdu z výletu je většinou
bohatě využívaly.

Navečer jsme se scházeli u táboráku
na němž bylo možné připravit i jednoduchou večeři a zároveň si sdělit
co nás přes den zaujalo.

V úterý jsme den zahájili v kostele sv. Michaela mší sv., kterou na varhany doprovázela Pavla
z Vlachova Březí. Čtení z tohoto dne se týkala dětí. V Matoušově evangeliu v 18. kapitole,
1. až 14. verši čteme o tom, kdo je v nebeském
království největší:“Ježíš si zavolal dítě a postavil ho
před ně…a řekl, kdo přijme jedno takové dítě kvůli
mně, mne přijímá“ Je to velká výzva pro nás pro
všechny, abychom si více všímali dětí, věnovali se
jim a zaměřovali se na ně. Vždyť v nich je budoucnost.

Po mši následovala příprava
oběda. Petr s Patrikem vařili
Boloňské špagety – byly výborné!

Úterní odpoledne patřilo hradu a zámku Bečov nad Teplou. Ten pochází z 1. čtvrtiny 14. stol.
a od r. 1838 je zde uložena po korunovačních klenotech druhá nejvýznamnější památka naší
země-relikviář sv. Maura. Ten byl po 2. svět. válce ukryt pod podlahou hradní kaple a až koncem 80. let 20. století byl objeven, restaurován a pak vystaven. Jeho prohlídka je velmi

působivá, relikviář je uložen
v tmavé místnosti, v níž je
osvětlen jen on. Jeho obsah
i zdobení a historie je velmi
zajímavá a tak se k ní vrátíme
Také okolí zámku je pěkné.

Po prohlídce hradu a zámku
jsme se ještě prošli parkem
a po občerstvení jsme zamířili do trapistického kláštera
Nový Dvůr, který byl postaven v roce 2002

V kostele, který díky své jednoduchosti přímo dýchá tichem, jsme se zúčastnili večerní modlitby.
Zakusili jsme zde v tichu působení intenzivního uzdravujícího pramene – Ducha svatého.

Na různé prameny jsme v tomto kraji
naráželi na každém kroku. Také naše
ubytování je spojeno s pramenem. Na
dvoře fary se nachází hluboká studna.

Není ovšem potřeba jen hlubokých úvah. I obyčejné
hry jako je ping-pong přinesou člověku radost.

Ve středu jsme se vydali do Chebu, kde jsme si nejprve prohlédli náměstí s proslulými domy
zvanými „Špalíček“ . První zmínka o tomto městě, které se německy nazývá Eger, je z r. 1061
a dnes má 33 tis. obyvatel. Farářem je zde můj spolužák Petr Hruška a farnost je výborně organizovaná – stačí se podívat na její inspirativní internetové stránky. Kromě kostela a fary

jsme zde navštívili dům, kde by zavražděn Albrecht z Valdštejna(nyní muzeum) a Chebský
hrad. Téma zrady je téma stále aktuální, vždyť sami někdy prožíváme události, kdy nás druzí
zrazují a opouštějí, a někdy totéž děláme i my sami. V takových situacích nás neochrání
hrady postavené lidskými silami, ale jedině pevný hrad, jímž je sám Bůh. Cheb leží v hraniční oblasti, i to nese myšlenku: hranice vymezují svébytnost, ale nakonec také spojují.

Takovou hranicí mezi tímto světem a světem Božím jsou chrámy.
I ony něco vymezují, ale i spojují.

Inspirativní v chebském chrámu
sv. Mikuláše byly např. služby
farníků umožňující jeho otevření

Po obědě jsme zamířili do nedalekého Waldsassenu, což je klášter
v Německu s krásnou bohatě štukovanou bazilikou a velkými var-

hanami, které mají 6 manuálů (klávesnic) 101 rejstříků a 7720 píšťal.
Kéž živé chrámy našich srdcí i společenství jsou podobně krásné.

Z cisterciáckého kláštera, který
kdysi náležel k Chebsku, jsme zamířili na poutní místo u Chebu Starý Hrozňatov, které bylo nedávno obnoveno za pomoci rodáků.

V kostele loretánského typu, jsme
jsme se zúčastnili mše sv. Každá
loreta s napodobeninou domu Sv.
rodiny připomíná, že dům P. Marie
a Ježíše je všude, kde je láska.

Večery nebo i čas po obědě jsme trávili při společenské hře. Farní penzion byl bohatě vybaven
Škoda že se rodiny jen málo schází ke společné hře. Většinu volného času vyplní televize, ale
ta jen málo přispívá k upevňování rodinných vztahů. Hra je vždy něčím živějším a oživujícím.

Ubytování bylo ve tří či čtyřlůžkových pokojích, velmi
pěkně vybavených a čistotou
zářících. Na některých pokojích
byl i kuchyňský kout. Jinak
jsme měli kuchyň společnou.

Ve čtvrtek jsme se vydali
do Františkových Lázní,
kde se polovina naší skupiny odebrala na koupání
do akvaparku a polovina
na prohlídku města.

Voda osvěžuje a největší radost z ní měly asi děti. Kromě plavání se jim líbil sjezd na tobogánu
- tedy na velké skluzavce. Někteří sice měli zpočátku strach, ale ten brzy zmizel. Dovádění ve
vodě a potěšení z ní je symbolem šťastného pohybu v Boží lásce a Boží přítomnosti, (Sk 17,28)

Vitráž nad hlavním oltá+
řem zobrazuje Trojici.

Po dobrém a vcelku levném obědě v restauraci
jsme se vydali na poutní
místo Chlum sv. Máří

Zdejší kostel Nanebevzetí P. Marie
a sv. Marie Magdalské vznikl na
místě, kde se nalezla soška P.Marie
v lískovém keři na přelomu 13.a
14. stol. (odtud P. Maria v ořeší)
V kapli tohoto poutního místa, které
spravují křížovníci jsme měli mši sv.

Po návratu se malí i velcí
vydali do malého lanového
centra na kraji obce, aby

si zasoutěžili ve zručnosti při
přechodu po lanech. Tato hra
připomíná, že i v životě musíme

projít různými překážkami, při jejichž zvládání musíme vyvinout velkou dovednost. Po
skončení soutěže jsme se i přes déšť sešli u ohně nejen k večeři, ale i k vyhodnocení závodů.

K velkému překvapení všech se ukázalo, že turnaj nevyhráli kluci, jak by se dalo čekat, ale ženy
a dívky. Kluci skončili poslední. Všichni ovšem dostali diplom s označením svého pořadí.
I když při táboráku pršelo, překonali jsme i tuto překážku a dostali za ní pěknou odměnu
v podobě duhy. Asi jí na snímku uprostřed v tištěném časopise neuvidíte, podívejte se na internet

V pátek jsme zamířili do centra našeho lázeňství – do Karlových Varů, abychom ochutnali ze
zdejšího zřídla. První dochovaná zmínka o využití léčebných účinků zdejších pramenů je ze 14.
století, kdy si zde léčil nohy Karel IV. Teprve později a hlavně zásluhou dr. Bechera se
v 19. stol.
minerální voda
(a nejen ta
známá
Becherovka)

začala užívat i vnitřně a to zejména k léčbě trávicího ústrojí.
Pramenů je zde celkem 79 a 13 se jich používá k pití. Jsou
znamením, že pod povrchem – v hlubině všeho se může skrývat velká energie a uzdravující proud. Nebuďme tedy povrchní!

Odpoledne jsme pak navštívili hrad Loket, který byl založen v ½ 13. stol. V době husitských
válek nebyl dobit a za Rudolfa II. zde byl vězněn za spiknutí proti císaři Jiří Popel z Lobkovic
který zde v r. 1613 zemřel. Po třicetileté válce
začalo město i hrad upadat, obnoven byl až r. 1751.
Od roku 1792 do r. 1948 bylo v části hradu

zřízeno vězení. Na toto období upozorňuje také
expozice dokládající nelidskost dávných vězení, kde
byli lidé také mučeni. Bohužel mučení probíhá i dnes
a možná i my bychom se měli zamyslet, zda nějak
netrápíme lidi kolem sebe.
Raritou hradu je
meteorit, který
v r. 1400 nebo
1422 spadl z nebe
buď přímo na hrad
nebo vedle něj. Před
rozdělením měl 107
kg a jedná se o slitinu
železa a niklu. Podle pověsti byl do něj zaklet krutý purkrabí, který neměl soucit s chudými a nemocnými lidmi. Takže, pozor!
Obrázek sourozenců Petra a Kačky poukazuje na hrady, které máme doma a které nám poskytují maximum bezpečí – jsou to hezké vztahy v našich rodinách. Budujme je a udržujme!

Navečer se ještě
několik z nás
vydalo na prohlídku přírodní
rezervace SOOS
což je území u
Frant. Lázní se
soustavou rybníků, mokřadů a
rašelinišť , kde
vyvěrá množství
minerálních pramenů a vystupuje k povrchu čistý kysličník
uhličitý. Ve vstupním pavilonu je expozice pravěku s reprodukcemi obrazů Zd. Buriána, modely ještěrů v životní velikosti. Ve druhé budově je expozice dokumentující přírodu SOOSu. Na ni navazuje v patře
ptačí expozice s preparáty a velkoplošnými fotografiemi ptáků. Pak následovala procházka
naučnou stezkou. Geologicky se jedná o příkopovou propadlinu s neprostupným kaolinovým

dnem, do které vyvěrají
minerální prameny.Protože
je téměř bez odtoku vody,
usazují se zde od čtvrtohor
postupně několikametrové
vrstvy rašeliny. V místech, kde se rozlévaly minerální prameny, se rašelina obohatila minerálními
solemi. Vznikla tak slatina.
Celá lokalita připomíná
rozpukanou měsíční krajinu
pestře zbarvenou vysráženými minerálními solemi.Na konci stezky je nejatraktivnější přírodní
úkaz SOOSu - tzv. mofety. Zjednodušeně jsou to vývěry oxidu uhličitého, který prostupuje
trhlinami narušený křemelinový štít, vytlačí část povrchové vody, v místě výstupu ji uvádí
jakoby do varu a vymílá na povrchu trychtýřovitou prohlubeň podobnou sopečnému kráteru.
Oxid vystupuje z hloubky několika kilometrů, kde se uvolňuje chladnutím žuly v podloží
SOOSu. Na Chebsku totiž doznívala sopečná činnost ještě ve čtvrtohorách.

V sobotu jsme se již vydali na cestu domů, na níž jsme se zastavili v Mariánských Lázních, kde
se v kostele slavila slavnost Nanebevzetí P. Marie. Tak jsme po návštěvě sopečné krajiny
zažili uklidňující okamžiky pokoje při mši sv. v blízkosti Ježíše a jeho matky Marie.

Po bohoslužbě se naše parta rozdělila – někteří již spěchali domů a někteří chtěli zůstat na
varhanní koncert v klášteře Teplá. Tak jsme se rozloučili s přáním šťastné cesty domů. Pět nás
zde ještě zůstalo. Děti navštívily park s miniaturními stavbami naší vlasti a pak jsme se všichni vrátili do kláštera
v Teplé, kde jsme naslouchali varhanní hudbě v podání
Pavla Šmolíka. Zdejší varhany z r. 1754 od Ant. Gartnera
z Tachova mají asi 70 rejstříků.
Nejen krásná hudba, ale především krásný pocit v duši
zakončil náš společný pobyt. Některé z dětí mělo i slzu
v oku. Ale vždyť nic nekončí – naše vztahy pokračují dál.
Hezký závěrečný zážitek měli i přátelé z Malont, kteří při
návratu viděli nad
Mostkami duhu.
- znamení naděje.
Kéž nás naděje
vytvářená Boží
přítomností provází
na všech cestách.
Kéž se třeba i s dalšími z vás setkáme na příští farní dovolené asi
v ½ srpna v Krkonoších. Jste zváni. P. Pavel Šimák

V deštivém podvečeru pátku 29. srpna 2014 se pod starobylou klenbou farního chrámu sv.
Bartoloměje v Malontech uskutečnila slavnost u příležitosti 650. výročí nejstarší známé
písemné zmínky o tamním kostele a faře. Samotný výroční den události ze 4. dubna 1364
připadl již do vrcholícího období postního (viz Farní list Kaplicka, č. 4 – 5/2014). Nezbytný
posun blíže k termínu místní pouti však nabídl více prostoru pro přípravu, která probíhala spíše
ve skrytosti.

Díky tomu mohla dávnou i nedávnou minulost a také současnost farnosti Malonty na
nástěnkách v chrámové lodi připomenout výstavka reprodukovaných obrazových i archivních
dokumentů, mj. dokladů o pořízení některých dodnes dochovaných součástí zařízení chrámu.
Mohla též vzniknout drobná tiskovina s přehledem dějin kostela a farnosti.

Počátek slavnostního večera ohlásil radostný hlahol mešních zvonků, načež se posvátnými
prostorami rozezněl nástroj královský. Na pět desítek přítomných – Obec Malonty zastupoval
pan místostarosta a členové Sboru dobrovolných hasičů drželi čestnou stráž u obecního
praporu, posvěceného o pouti r. 2013 – poté přivítal nynější duchovní otec P. Mgr. Pavel

Šimák z Kaplice. Hovořil o významu kostela pro farnost. Poděkoval všem, kteří se o svůj
svatostánek starají. Následoval asi půlhodinový varhanní koncert v podání J. Havlíčkové.
Hudbu opět vystřídalo mluvené slovo, určené k bedlivému naslouchání – přednáška dr. R.
Lavičky o dějinách kostela a farnosti, jež jako pracovník českobudějovického oddělení
Národního památkového ústavu a zároveň odborník v oboru středověkého umění dobře zná.

Nato v podání pěveckého sboru pod vedením paní Menšíkové z Kaplice zazněly vícehlasé
skladby k chvále Boha a oslavě Božího domu. Závěrečné slovo opět patřilo panu faráři. Téměř
všichni s povděkem přijali jeho pozvání k malému občerstvení původem z kaplické fary i
z domácností místních hospodyněk.

Farnosti Malonty se dostalo hezkého, důstojného i srdečného připomenutí jejího významného
výročí. Symbolicky se také venku nakonec vyčasilo.
Sp.

Má
přítelkyně
Marie byla
opatrovat své
dvě vnučky.
Vyšly společně na procházku a na ulici před sousedním
domem uviděly stát sanitku. Překvapeně se zastavily a
viděly, jak z protějšího domu vynášejí na nosítkách
nemocného souseda. Po chvíli sanitka odjela a Marie si
s vnučkami povídala o tom, co viděly. Uvažovala nahlas:
v tom domě bydlí starší manželé sami, tedy pokud pána
odvezli, zůstala tam paní sama. Musí jí být samotné těžko
a co když potřebuje nějak pomoci? Domluvila se
s děvčaty, že se jí půjdou zeptat. Zazvonily tedy u
sousedního domu. Paní byla mile překvapena, když je
ilustrační fotografie
vyslechla a byla jim za jejich zájem o ni vděčna. Sdělila
jim, že jejího manžela odvezli s těžkým infarktem v bezvědomí do nemocnice.
Po tomto rozhovoru se vydala Marie s vnučkami na procházku. Cestou se za
nemocného souseda společně pomodlily modlitbu Otče náš a Zdrávas Maria. Když se
vracely z procházky, sousedka je již vyhlížela před domem a s radostí jim oznámila, že
jí volal syn z nemocnice, že se již manžel probral z bezvědomí a je mimo ohrožení
života. Společně měly všechny velikou radost. Díky Bohu!
Tomáš Halík ve své knize Chci, abys byl píše: „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 už 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.
Láska je natolik hluboce lidská, že nejvíce ze všeho svědčí o hlubině, v níž je člověk
víc než člověkem, v níž člověk sebe sama překračuje.
V lásce jsme nejvíce sami sebou. V lásce jsme lidští, nejvíce lidští. Avšak právě a
jedině v tom, v čem jsme nejhlouběji lidští, plně lidští, až příliš lidští, se nám ukazuje a
dává to, co je více než lidské.
Nauč nás, Pane, této své lásce! Kéž umíme vychovávat své děti, svá vnoučata tak
krásně, jako má přítelkyně Marie.
Milena Voldřichová

Humor
Malý chlapec otevře starou rodinnou Bibli. Fascinovaně obrací staré stránky.
Najednou z Bible něco vypadne. Zdvihne tu věc a pozorně se na ni zahledí. Je to starý
list z nějakého stromu, který se lisoval mezi stránkami.
"Mami, podívej, co jsem našel," zavolá chlapec.
"Cože to máš, synku?" ptá se máma.
Chlapec plný nadšení odpoví: "Myslím, že to je Adamovo prádlo!"
 Mojše jede podzemkou a čte arabské noviny. Přistoupí Jojne a strne:"Mojše, oni
jsou úplnej mešuge! Oni čtou arabské noviny! Proč??"Mojše s ledovým klidem
odpoví:"Nerozčilujou se, Jojne, to je úplně jednoduché. Když čtu naše noviny, tak je to
imrvére samý pogrom a persekuce našinců, útoky na Israel, ztráta židovské identity
asimilací a... smíšenými sňatky a samá mizérie.
Ale když čtu arabské noviny, tak co - ? Židi vlastní všechny banky, židi ovládají
všechny noviny a televize, židi jsou bohatí a mocní, židi vládnou světu. Neráčej se
zlobit, ale není to lepší čtení?"
 Ve Vatikánu chtěli vyjmout Jana Křtitele ze seznamu svatých.
Proč?!
Jednak byl synem kněze,
dále protože se oblékal jako hipík
a navíc ztratil hlavu kvůli ženě.
 Po zhlédnutí večerních televizních zpráv, které byli plné informací o různých
katastrofách, živelných pohromách, válkách a jiných hrozných trestných činech, si
malý Jeník klekl k posteli a modlí se:
"Pane Bože, ochraňuj tatínka a maminku, moje dva bratry, mojí malou sestřičku i
našeho kocoura. A prosím Tě, Bože, dávej velký pozor i na sebe, jestliže se tobě něco
stane, tak jsme všichni v kaši!"

Oznámení
Účelové sbírky

Kaplice
Malonty
Dol. Dvořiště
Rychnov n.M.
Omlenice
Rožmitál n.Š.
Blansko

na diecézi
1853
415
317
360
110

na bohoslovce na misie
854
1839
500
2020
1144
245
580
900
225
270
204

na bible
1624
703
539
347
100
220

na katedrálu
988
553
125
170
220

Díky!

Z farní matriky:
Kaplice:

Pohoří na Šumavě

Pohřby:

Křty:

Svatby:

17.10. Marie Oltová

28.9. Viktorie Kozaková

13.9. Jan Plojhar

18.10. Marie Soukupová

18.10. Jan Janouch

25.10. Josef Jůza

15.11. František Hosenseidl

a Marie Kubatová

Rychnov nad Malší

Dolní Dvořiště

Pohřby:

Pohřeb:

18.10. Arnošt Zika

4.12. Marie Hüttnerová

24.10. Marie Kopačová
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
Dítě je jako novoroční den, ukrývá v sobě celičký život.
Jeremias Gotthelf

Děti jsou mostem k nebi.
z Persie

Nezrodila jen matka dítě, nýbrž i dítě rodí matku.
Gertrud von Le Fort

Děti jsou křídla člověka.
z Arábie

Nebe je u nohou matky.
z Persie

Tři věci nám zbyly z ráje:hvězdy, květiny a děti.
z Persie

Malé je právě tak málo malé, jako je velké velké.
Rainer Marie Rilke

v Kaplici informuje:
Doporučené knihy:

Lydia a Pavel Smilkovi: KDYŽ SE ŽIVOT OBRÁTÍ NARUBY
“Onemocněla jste vzácně se vyskytujícím nádorovým onemocněním, jehož příčina i léčba je
neznámá. Zkusíme Vás ozářit a podat chemoterapii. Prognóza je nejistá - může se také jednat
jen o několik týdnů života“, vyslechla si čtyřiadvacetiletá žena, matka čtyřměsíční dcery, která
měla do té chvíle báječný život. Nakonec vychovali dvě děti, mají 5 vnoučat. Její příběh
vypráví tato kniha.

Paulo Coelho: VÍTĚZ JE SÁM
Autor známého bestselleru Alchymista popisuje nyní nelítostně kritický pohled na svět lesku a
elitu všech elit… V románu lidé hledají nejen nebezpečného vraha, ale také opravdový
duchovní řád.

Hans Maier: SVĚT BEZ KŘESŤANSTVÍ
Jak by vypadal svět bez křesťanství. Křesťanství – to je nevypočítatelný impuls. K čemu
v určitých dobách vede, to závisí na rozhodnutí mnoha lidí. Žádný božský režisér nebere lidským
hráčům svobodu. A výsledek hry zůstává otevřený, dokud trvají dějiny.

K PRODEJI:
Timothy Keller a Kathy Kellerová: SMYSL MANŽELSTVÍ
Tato kniha je určena těm, kteří už zjistili, jak velkou každodenní výzvu manželský život
představuje. Svobodným zase pomůže vzdát se destruktivně přehnané touhy po manželství nebo
naopak stejně destruktivního zavrhování manželství.
Cena: 269,-

John Eldredge: NÁDHERNÝ PSANEC
Autor v knize odstraňuje náboženský lak, aby čtenáři omohl objevit ohromující nový pohled na
Ježíšovo lidství. Ukazuje čtenářům, jak mohou denně ve svém životě zakoušet Ježíše. John
Eldredge je zakladatel a ředitel Ransomed Heart Ministries v Colorado Springs, společenství,
které pomáhá mužům i ženám znovu objevit své srdce.
Cena: 245,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 v kostele a je možné si objednat knihy z Kaplice

V knihovně je možno posedět, přečíst si časopisy, knihy, občerstvit se čajem či kávou.
Časopisů máme kolem 10 druhů. Půjčujeme také audionosiče a videonosiče s přednáškami i
hudbou, ap.

Je zde i možnost zakoupit si knihy, růžence, obrázky a přívěšky.

J. Novotný




Pro všechny farnosti
 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ se koná - v Kaplici v pátek 1x za 14 dní 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
Nejbližší schůzka: v Kaplici na faře v pátek 30.1. od 19.15h



 EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY se v Kaplici v měsíci lednu konají takto::
neděle 11.1. ..............9.30 evangelický kostel Archa - káže P. Pavel Šimák z ŘKC
neděle 18.1................9.00 řeckokatol. liturgie v katol. kostele - káže Russlan
Zasiedko z ŘeKC
neděle 25.1. ..............9.30 ekumenická liturgie v katol. kostele- káže Daniel
Freitinger z ČCE
 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA se bude konat ve středu 4.2. od 18h
na katolické faře v Kaplici. Z bible budeme probírat 2. knihu Královskou.

 KŘESŤANSKÝ PLES - sobota 14.2. Bude se konat opět v sále restarace
Slovanský dům v Kaplici (na náměstí). Hrát bude hudební skupina Monika z Borovan.
Připraveny budou kromě hudby a tance, soutěže, tombola, předtančení . Začátek je
20h. Všichni jsou zváni! Vstupenky budou na Infocentru, v pátek od 16-17.30 ve farní
knihovně na faře, nebo na venkově po mši sv. v neděli.

Pohoří na Šumavě
 PUTOVÁNÍ BEZ HRANIC NA BĚŽKÁCH I BEZ NICH v sobotu 7. února od 13h.
Start i cíl je ve Stadlbergu 16. Butování bude ukončeno příjemným posezením s občerstvením a
hudbou. Příspěvek na přípravu lyžařské dráhy je 50 Kč.


Kaplice


 MŠE SV. O SVÁTKU UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 2.2. – což je pondělí - bude
od 17.30h.
 PÁSMO HUDBY A POEZIE se uskuteční ve středu 28.1. od 17.30h na faře.


 PROMÍTÁNÍ FILMU se uskuteční na společenství ve středu 4.2. Budeme promítat
hraný film Jeptiška o ženě, která se dostane do kláštera.
 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA se bude konat ve středu 11.2. od 18h na faře.
Viz výše.



LEDEN 2015
NEDĚLE

25.1.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 3.t.

Pondělí

26.1.

Sv. Timoteje a Tita, biskupů

památka

Středa

28.1.

Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

památka

Sobota

31.1.

Sv. Jana Boska, kněze

památka

ÚNOR 2015
NEDĚLE

1.2.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 4.t.

Pondělí

2.2.

Uvedení Páně do chrámu

svátek

Čtvrtek

5.2.

Sv. Agáty, panny a mučednice

památka

Pátek

6.2.

Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

památka

NEDĚLE

8.2.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 1.t.

Úterý

10.2.

Sv. Scholastiky, panny

památka

Středa

11.2.

Panny Marie Lurdské – světový den nemocných

NEDĚLE

15.2.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 2.t.

Středa

18.2.

Popeleční středa – den přísného postu

žaltář 4.t.

nez.památka



"Nevěřím v Boha jakožto „nadpřirozenou bytost“ za kulisami přírody a dějin,
nýbrž věřím křesťansky v trojjediného Boha.
V Boha, který je nevýslovnou hlubinnou dimenzí skutečnosti a pramenem bytí (kterého
Ježíš nazývá metaforicky „otec“).
V Boha, jehož sebepředstavujícím Slovem je lidství Ježíše z Nazaretu („Syna“).
V Boha, který „je nám bližší než naše vlastní srdce“, je „já našeho já“ (Ducha).
Věřím v jednotu a vzájemnou komplementaritu těchto tří náboženských zkušeností: s
Bohem, který je radikálním tajemstvím, „zcela jiným“, v Boha, který vstupuje do
lidských dějin skrze Ježíšův příběh a Boha, který překračuje všechny hranice a „vane,
kam sám chce“.
Tomáš Halík

"Naše víra není v první řadě morálka, myšlenková konstrukce, pouhý útvar složený z
pouček. Křesťanství je především tajemství. Je to tajemství lásky mezi Bohem a
člověkem, nikoliv lásky, která něco dává, nýbrž takové, která dává sebe sama."

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
8 h (v adventní době již v 7h )
mše svatá
kostel
Čtvrtek
18 h letní čas
17.30 zimní čas
mše svatá, pak adorace
kostel
Pátek
19.15 fara
setkání mladých
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

1.NE v měsíci - zaměřená na děti, s rytmickými

9.30 zpěvy. Mimo hl. svátky a hl. prázdniny!

MALONTY – kostel sv.Bartoloměje / fara
Setkání na faře: nyní u Otů
mše svatá 8 h
NEDĚLE
17h
Út 1x za 14 dní,nyní: 27.1. a 10.2.
/ boh.slova v kostele
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: 29.1.
l.čas z.čas
BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
mše svatá 18h
Setkání na faře: Čtvrtek
17h
18h
17h
NEDĚLE
v kostele
nyní se nekoná
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 1. a 15.2.
- 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:25.1. a 8.2
Pondělí: ?
1. SO v měsíci: mše v 17h nyní: 7.2.
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: 21.2.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
Setkání dětí - 1 x za 14 dní venku nebo
NEDĚLE
mše sv.
Sobota (ob)
v 15h
10.30h
v klubovně na Obecním úřadě:
- 1. v měsíci
nyní: 1.2.
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 25.1.2015.

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc prosinec 2014 a leden 2015
Úmysl všeobecný: narození Vykupitele přineslo pokoj
naději všem lidem dobré vůle.
 Za vyznavače různých náboženství a za všechny lidi dobré

a

vůle, aby společně usilovali o mír ve světě.

Úmysl misijní: Za rodiče, aby byli autentickými
evangelizátory, kteří svým dětem předávají drahocenný
dar víry.
 Za řeholníky a řeholnice, aby v tomto roce, který je věnován zasvěcenému životu,
znovu objevili radost z následování Krista a s horlivostí se věnovali službě chudým.
Úmysl národní: Abychom v síle Ducha Svatého rozpoznávali, na čem v životě záleží
a byli ryzí a bez úhony pro den Kristův.
 Abychom plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali Boží vůli.
Úmysly farní: Vdechni nám všem, Pane, hlubokou touhu pracovat na prohlubování
jednoty mezi bratry a sestrami ve farnosti i na jednotě mezi církvemi
 Inspiruj nás k hledání nových možností mezicírkevní spolupráce a žehnej našim
ekumenickým aktivitám i bratřím a sestrám z jiných církví
 Naléhavě prosíme o pomoc při řešení konfliktu v Sýrii, Iráku a na Ukrajině
 Ochraňuj, Pane, všechny lidi před terorismem a proměň smýšlení těch, kteří
teroristické útoky připravují
 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.

