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KONOCE ROKU 2015
Bratři a sestry,

stojíme na počátku nového roku a přemýšlíme, jaký asi bude a co vše nás v něm čeká.
Ať to bude dobré či těžké, bude s námi Pán. To je ta naše pevná naděje, či jistota.
S vědomím jeho lásky zvládneme vše.
Protože zatím nestíhám vydávat náš Farní list v obvyklé době – po měsících,
ale nyní spíše čtvrtletně, čeká vás v tomto čísle ohlednutí za událostmi téměř
půlletého období roku 2015. Jak jsem napsal v minulém čísle časopisu, ohlédnutí se
za minulými akcemi je příležitostí k zamyšlení: co tyto akce přinesly naší farnosti, jak
v nich pokračovat, jak se víc zapojit do organizování podobných akcí, jak je podpořit
apod.
Někdy zase něco z atmosféry oné události přejde do přítomnosti a potěší nás.
Je však třeba se zaměřit na přítomnost a budoucnost. Budu rád, když přijdete se
svými nápady co a jak ve farnosti zlepšit, či uvést do života.
Foto vpravo je z Rychnova. Tam letos
koledovaly děti Blumtrittovi, které svým
zapojením se v našich farnostech chtějí poděkovat za pomoc, které se jim dostalo.
Tři králové na počátku roku jsou
vlastně také symbolem: Boží Trojice, která
chce vládnout v našem nitru. Lásky, která se
dává (Otec), která je přijímaná a opět vracená
(Syn) a lásky, která sjednocuje (Duch svatý).
Vládne nám tato Trojice? A vnímáme ji také
skrze děti v našem okolí?
Požehnaný nový rok!

P. Pavel

Bratři a sestry,
naše křesťanství, či-li naše následování Krista, před nás klade jistě
nároky a úkoly, které je třeba se snažit naplňovat. Nedávno
uplynulé vánoční svátky nám připomněly že „Slovo se stalo Tělem“ Na počátku je
vždy slovo, myšlenka, která se má uskutečnit. V Kristu jsme poznali Boží myšlenku,
Boží slovo. Stejně tak se má Boží slovo uskutečnit i skrze nás a zviditelnit tak Boží
lásku. Proto je tak důležitá přemýšlet o Božím slově, které čteme v kostele nebo
v bibli, či v duchovní literatuře. Toto slovo, pak v nás zakoření a přinese plody.
Pojďme si připomenout některé myšlenky, které zazněly v našich kostelích o
Vánocích a které by nás měly provázet i dalšími dny.
Četl jsem příběh o manželích, kteří toužili udělat domov u sebe dítěti z děcáku. Když
pobývali v dětském domově a rozmýšleli se, které dítě by přijali, najednou se ztratila
Marienka. Po usilovném hledání ji nakonec našli v boudě u dobráckého psa: nechtěla
aby byl sám. A tato příhoda oslovila manžele natolik, že si Marienku vzali za vlastní.
Toužila udělat domov jinému, a pak ho sama našla.To je myšlenka i pro nás!
V jiném příběhu jsem vyprávěl o manželích, kteří se vraceli z pohřbu souseda. Šli
nejprve v smutném tichu. Ale pak žena špitne: „Hele, není to krásné, že jsme ještě
spolu, ještě…ještě“ Políbí se, stisknou si ruku. Přijde čas, že se rozdělí… Ale ještě je
příležitost …vyjádřit lásku…JEŠTĚ! Ještě je čas říci druhému: mám tě rád, ještě
můžeme někomu podat ruku, usmát se na něj. Není to krásné slovo: ještě? Ještě …
Ještě je čas, ale brzy už nebude! Co bych měl udělat? Ještě je čas…
Svátek Zjevení Páně nám předložil k úvaze myšlenku zjevení Boha v malém
nepatrném. Mudrci z východu poznali Mesiáše v malém dítěti. I my můžeme hledat
skrytou přítomnost Boží přítomnost v maličkostech. O tom byl příběh o pastýři, který
si z Betléma odnes na památku kousek slámy. Ostatní se mu posmívali, ale jemu to
stéblo připomínalo Božího syna. Připomínalo mu, že jako Bůh potřeboval slámu,
potřebuje i nás obyčejné a nepatrné lidi. A když mu jiný pastýř stéblo vzal, zmačkal a
zahodil, šel a stéblo narovnal. To mu připomnělo, že Boží láska se nedá zničit. I když
se zdá křehká a slabá.
Boží ideály a láska, se zdají být slabé, věřme však, že za nimi stojí mocný Bůh
O Vánocích si připomínáme, že Bůh přišel mezi nás, aby byl Emanuelem – Bohem
s námi. Hezky to vyjádřil příběh o chlapci, kterého matka vzala na klavírní koncert.
Kluk se jí ztratil, ale pak ho s hrůzou uviděla u klavíru, jak začíná hrát svou oblíbenou
píseň. Ale to už přišel koncertní mistr a trapnou situaci mistrovsky vyřešil: přisedl si
ke chlapci a pošeptal mu: nepřestávej hrát. A připojil se ke chlapci svou virtuózní
hrou, kterou písni dal pravou krásu a vzlet. Podobně se k našemu životu připojuje Pán
a říká nám: nepřestávej se snažit, já ti pomohu utvořit tu pravou životní symfonii.

svatý rok milosrdenství
Předseda Papežské rady pro novou evangelizaci,
arcibiskup Rino Fisichella vysvětluje logo Svatého
roku – tedy graficky vyhádřenou hl. myšlenku:
"Začněme od loga, které představuje teologický
souhrn pojmu milosrdenství, a od motta, které ho
doprovází. Motto, jež je převzato z Lukášova
evangelia („Milosrdní jako Otec“ – Lk 6,36),
předkládá prožívání milosrdenství podle příkladu
Otce, jenž vyžaduje, abychom neposuzovali a
neodsuzovali, ale abychom odpouštěli a lásku i
odpuštění darovali bez míry (srov. Lk 6,37-38).
Logo je dílem otce M. I. Rupnika. Je to obraz,
který je velmi drahý starověké církvi, neboť
znázorňuje Kristovu lásku završující tajemství jeho
vtělení vykoupením. Představuje Syna Božího, jenž
bere na svá ramena zbloudilého člověka. Vyobrazení
je provedeno tak, že nechává vystoupit Dobrého
pastýře, jak se v hloubi dotýká lidského těla, a činí tak
s láskou, která člověku mění život. Nemůže dále uniknout jeden detail: Dobrý pastýř s
krajním milosrdenstvím na sebe bere lidství, ale jeho oči se prolínají s očima člověka.
Kristus se dívá pohledem Adamovým a Adam pohledem Kristovým. Každý člověk tak v
Kristu odkrývá své lidství a budoucnost, jež ho očekává.
Vyobrazení je umístěno uvnitř mandorly (prostor dvou protnutých kružnic,
podobný vejci) která je také drahá starověké i středověké ikonografii; připomíná, že v
Kristu jsou společně přítomny obě přirozenosti, božská i lidská. Tři soustředné ovály v
barvách, které se směrem k vnějšku postupně rozjasňují, naznačují Kristovo jednání, jímž
vyvádí člověka z noci hříchu a smrti. Z druhé strany hloubka barvy s temnějším odstínem
zase připomíná neproniknutelnost Otcovy lásky, která odpouští všechno.“
Už samo logo je programem pro Svatý rok. V nadcházející postní době budeme, ale
zvláště uvažovat, dle přání papeže Františka, o skutcích milosrdenství, jejichž seznam,
zatím bez komentáře uvádím. Jsou to výzvy pro každého z nás:
pš

SKUTKY TĚLESNÉHO MILOSRDENSTVÍ

SKUTKY DUCHOVNÍHO MILOSRDENSTVÍ
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Sytit hladové
Dávat pít žíznivým
Oblékat nahé
Ujímat se lidí bez domova
Navštěvovat nemocné
Navštěvovat vězněné
Pohřbívat zemřelé

Radit pochybujícím
Poučovat neznalé
Napomínat hříšníky
Těšit zarmoucené
Odpouštět urážky
Trpělivě snášet obtížné lidi
Modlit se za živé i zemřelé

„Terčí Ves jest obročí velmi chudé, osadníci zápasí sami s nouzí a jsou nuceni
hledat sobě výživy v cizině, odkud se vrací otráveni nevěrou a oloupeni o poslední
zbytek mravnosti a studu [...] Lid je oproti každému vyššímu cítění otupělý [...]
Návštěva chrámu nedbalá a děti vůbec od rodičů celý rok nejsou posílány na služby
Boží. Náboženská lhostejnost vyznačuje většinu osadníků. Mimo to jest podnebí drsné,
mlhavé a studené, i zdravý farář ve vlhkém bytu časem musí podlehnout...,“ otevřel si
r. 1922 před svými představenými srdce tamní farář P. František Kuttan (1874 –
1932), žádaje o doporučení k zastupitelstvu někdejšího královského města Vodňan
jakožto patronátnímu úřadu coby uchazeč o děkanské beneficium ve svém rodišti.
Leč ani napodruhé neuspěl a svoji domovinu už natrvalo zaměnil za dalekou, pro
život vezdejší drsnější, ale neméně krásnou krajinu Novohradských hor.
Rodák z rovinatého kraje, rozvlněného stříbřitými hladinami rybníků i lesnatými
vrcholky okolních vršků, téměř po celé své kněžské působení (vysvěcen 1897) sloužil
v duchovní správě pohraničních horských a podhorských farností s převahou
německého obyvatelstva. Ze svého prvního farářského místa ve Slavkově na
Českokrumlovsku po čtyřech letech nastoupil 1. dubna 1915, zrovna na Zelený
čtvrtek, do Terčí Vsi (nyní Pohorská Ves), farnosti taktéž nově z náboženského fondu
dotované, nýbrž i vymezené za josefinských reforem.
Ovšem již 20. srpna téhož roku byl pro dokonalou znalost italštiny s okamžitou
platností povolán ke službě rakousko-uherské vlasti resp. jako c. k. polní kurát
reaktivován a vyslán doprovázet své bližní na nové frontové linii ve stínu alpských
velikánů. Překotný vývoj událostí dokládá skutečnost, že až o dva dny později, jinak
v předvečer odjezdu na bojiště, mohl biskupské konsistoři v Českých Budějovicích na
korespondenčním lístku (!) z Prahy nahlásit svoji nepřítomnost ve farnosti a požádat
ji o jmenování zástupce, zatímco si duchovní ze sousedících Malont u téže instance
telegraficky vyřizovali pověření pro dočasnou výpomoc v opuštěné farnosti, mj. aby
tamní věřící nezůstali bez bohoslužeb. Během válečného konfliktu trávil ve své
farnosti dovolenou na přelomu srpna a září 1916 a poté v únoru 1917, kdy již
z věžičky farního kostela sv. Linharta nemohl slýchat hlasy dvou pro válečné účely
sebraných větších zvonů. O svém návratu však zmínku nezanechal. Jen podle změny
písma v knize ohlášek bohoslužeb lze dovodit, že se už do nové vlasti –
Československa – mohl vrátit koncem listopadu 1918.
Již následujícího roku duchovní pastýř do farní kroniky zaznamenal některé
neblahé důsledky války, s nimiž se setkával ve své téměř příhraniční farnosti: úpadek
slavení a místo toho propíjení nedělí a svátků, vytrácení se křížů ze škol i
křesťanského pozdravu, svazek manželský jako by pozbýval posvátného charakteru,
jak se mj. projevoval kulturní boj nového československého občana, který se panu

faráři očividně nezamlouval. Povzdechl si nad tím, že se už neuděluje volno ke školní
zpovědi a sv. přijímání žáků a mládež nemůže býti nařízeními přidržena
k praktikování náboženství. S mnohem většími obavami však kolem sebe pozoroval
otřesenou víru i důvěru, nejistoty života i vlastnictví, vzdor a šíření nevázané morálky
a jejich neblahý vliv zvláště na dospívající mládež. Téměř prorocky vyznívají jeho
slova o tom, že (oficiálně ve válce) poražený německý lid spěje k těžkému dopuštění.
Také v letech následujících mu při bohoslužbách radost nedělaly značně prořídlé řady
žáků vyšších školních ročníků. Lidi však znovu do kostela přitahovaly pěkné nové
písně k májovým mariánským pobožnostem. Rovněž k oslavám patrona kostela sv.
Linharta, ochránce hospodářského zvířectva, se včetně počtem účastníků se
rozrůstajících procesí z okolních obcí scházelo tolik věřících, že jim kostel sotva
stačil.

Po vánocích roku 1925 se velmi zasloužilý farář Kuttan rozloučil se svými ovečkami
a přímo na Nový rok 1926 ho jako svého nového pana děkana slavnostně uvítali
v níže při cestě položeném sousedním městě Německém Benešově (dnes obec
Benešov nad Černou). Přestože i v nové farnosti neúnavně obdělával vinici Páně,
zapsal jeho nástupce v předchozím působišti do pamětní knihy, že se tam necítil moc
dobře a že by se býval rád vrátil zpět – do vpravdě pohorské farnosti (sídlo 760 m n.
m.) s dlouhými zimami a vlhkým podnebím, odkud bylo všude daleko, s chudými
osadníky, kteří se za obživou museli vydávat do ciziny, ale i s omezovaným
deputátem, jak mj. uvedl do žádosti o děkanství v rodných Vodňanech r. 1922.
Prožité válečné útrapy patrně nezůstaly bez následků na jeho zdraví. Po delší
nemoci zemřel 19. prosince 1932 v nevysokém věku 58 let. O tři dny později se za
velké účasti benešovských farníků konaly pohřební obřady. Requiescat in pace!
Sp.

Začátek května je
v Kaplici spojen
nejen s májovými mariánskými pobožnostmi, ale také se „jmeninami“ kostela sv. Floriána.
Tato poutní slavnost v Malém kostele byla obohacena o křest malé Isabelly – obrázek vpravo.
Ten vlevo je také z jednoho květnového křtu, ale ten se konal ve Velkém kostele. Osud sv. Floriána souvisí s vodou – do ní byl po mučení vhozen, podobně jako sv. Jan Nepomucký, jehož
svátek slavíme také v květnu. Voda je nutná pro život, pro květy a vidíme, že v podobném

smyslu také život a úcta ke zmíněným mučedníkům doslova rozkvetla. To naznačuje i jméno
Florián – kvetoucí. Podobně věříme, že i křestní voda způsobí rozkvět života těch, kteří byli
pokřtěni. A stejně tak by měl rozkvést i život naší farnosti, která v neděli 10.5. slavila svátek

svého spolupatrona sv. Floriána. K oslavě patří i něco dobrého k jídlu. O to se postaraly naše
sestry z farnosti, díky! Děkujeme i všem, kteří se po mši sv. alespoň na chvíli zastavili, aby
ochutnali zákusky a prohodili pár slov s druhými.

Týž den odpoledne v neděli 10.
jsme se vydali ještě na malou
pouť – na májovou do Cetvin.

to sem rádi jezdíme. Po bohoslužbě
se vydáváme ještě na pěknou
procházku v okolí obce Tichá, jejíž
jméno jistě odráží i zdejší prostředí.

Krása tohoto kostela i jeho vynikající akustika nás nemnohé uchvátila, takže i když je nás málo, přes-

Foto zdejší tvrze připomíná, že
takovéto procházky mohou
utvrzovat mezilidské vztahy.

Druhý den v pondělí jsme se vydali
ještě na jednu pouť do Nepomuku
kde pan farář chová ovečky a pak
jsme byli ještě na návštěvě v léčebně
v Dobřanech a nakonec za Ládíkem Richtrem v chráněném bydlení v Maškově u Blatné.

V pátek 5.6. se skupina téměř 20
dětí z našich farností vydala na
společný víkendový pobyt v Ktiši.

V něm se objevila tajemná posta
va z kláštera – Augustin, který
dětem předal mapu, podle které
se měly vydat hledat poklad.

Krása vody i přírody a společné
zážitky jsou nakonec tím nejvzácnějším pokladem, který člověk
může najít.

Petr a Zuzka Kornatovských spos Kristýnou Perausovou zde připravili pro děti zajímavý program

Jejich kroky skončily na plážiu rybníka, kde našly nejen
vytoužený poklad, ale také
příjemné místo ke koupání.

Součástí programu byla i cesta lesem
ve kterém se děti učily rozeznávat
různé druhy stromů. A také si zde
mohly zahrát zajímavé hry.

Večerní setkání u táboráku přineslo
mnoho zábavy. Někteří se totiž
převlekli do šmoulích obleků.

A jak můžete vidět z fotografií, toto
oblečení vyvolává úsměv na tvářích
A o tom nám také šlo –zažít hodně

společné radosti. Ta spojuje a vytváří zážitek, na který děti budou
vzpomínat.

Součástí našeho společného pobytu jsou i duchovní okamžiky v kapli.
I zde můžeme prožít, že setkání s Ježíšem přináší radost. A on je blízko
nejen v posvátném prostoru, ale také uprostřed nás, uprostřed těch,
kteří se mají rádi. Uprostřed přírody, která nás obklopuje. To je onen
poklad, který máme objevit. Snad tomu napomohl i tento pobyt.

Tento svátek jsme v našich farnostech v r. 2015 slavili v neděli 7.6. V Kaplici konáme průvod
kolem kostela, kde jsou umístněny 3 oltáře a zakončení je u 4. oltáře ve vedlejším kostele sv.
Floriána. Smyslem svátku je uvědomit si Boží blízkost - zvláště v posvátném znamení, kterým
je chléb a víno – Kristovo Tělo a Krev. Podobně jako každý člověk je viditelný skrze své tělo
i Kristus se stává viditelným skrze tuto svátost. Průvodem se svátostí vyjadřujeme myšlenku,
že Kristus jde s námi po naší životní cestě až k cíli – k nebeskému království.
Břízky,
rozestavěné
v kostele
nejsou jenom
okrasou, ale
připomínají,že
Bůh se zjevuje
i skrze přírodu.

Pokleknutím před svátostí
vyjadřujeme úctu ke Kristu
Holčička, která spontánně
přišla dopředu, upomíná na
dva výroky z Písma: „Nechtě děti přicházet ke mně“ a
„Nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království.“

„Být jako dítě“ poukazuje na
důvěru Otci i na pokoru.
Požehnání zprostředkuje Boží
proud lásky k člověku.

Také v
ostatních
farnostech
slavíme
tento svátek,
ale jen s adorací před
nejsvětější
svátostí.
Omlenice

Dolní Dvořiště

SVÁTOST KRISTOVA TĚLA NÁS VEDE K JEDNOTĚ
Děti v Kaplici namalovaly obrazy pro oltáře umístěné venku,
u nichž jsme rozjímali o tématech určených pro tento rok zaměřený na eucharistii. První téma se týkalo jednoty – svaté přijímání vyjadřuje i uskutečňuje jednotu Kristových učedníků.
V Písmu čteme: „Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho
srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž
měli všechno společné“ Sk 2,44
Jednota mezi námi se však neuskuteční pouze sv. přijímáním,
je třeba si udělat více času na návštěvy svých bratří a sester ve
farnosti, či ve společenství. Je také třeba se modlit a snažit se
otevírat se jeden druhému, překonávat předsudky a také se zapojovat do různých služeb ve farnosti. Každý by měl mít nějaký
úkol. Jen tak budeme živým tělem.
SVÁTOST KRISTOVA TĚLA NÁS VEDE K SOLIDARITĚ
Ježíš říká: „Měl jsem hlad a dali jste mi najíst…cokoliv jste
udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro
mne jste udělali.“ Chceme-li aby naše přijímání bylo pravdivým
znamením přijímání Krista, musíme se snažit dělit o to co
máme s lidmi v nouzi. Bylo by dobré, kdyby se v našich farnostech našlo více lidí, kteří
by pomáhali v charitativní
oblasti. Potřebovali bychom
někoho pro uspořádání šatníku
pro potřebné a další charitativní
služby. Např. pro vyřizování
náležitostí s adopcí na dálku.
Dělit se nemusíme jen o síly, schopnou a čas, ale také o své
zážitky, či poznatky. A to také souvisí s dalším tématem:
KRISTOVO TĚLO NÁS VEDE K SPOLEČENSTVÍ
Prvotním společenství se kterým se setkáváme je rodina. Snad
proto také děti namalovali právě
tento obrázek (vpravo) Připomíná nám nutnost budování Boží
rodiny. V našich farnostech
je potřeba, aby se rozběhlo především společenství rodin. Ale
také aby se rozšířila všechna společenství. Modleme se za to!
KRISTOVO TĚLO NÁS VEDE K EVANGELIZACI
Poslední téma má být vrcholem života farnosti. Pokud se
snažíme o jednotu mezi lidmi, o solidaritu s potřebnými
a o život ve společenství, pak bude také naše vyprávění
lidem kolem nás o Bohu a o víře přesvědčivé. Je třeba přemýšlet jaké akce uspořádat, aby vzbudily zájem lidí v našich
obcích o víru v Krista. Je dobře si připomínat, že křesťané
tu nejsou sami pro sebe, ale kvůli hlásání evangelia o Boží
lásce, která chce každého přivést k šťastnějšímu životu. pš

Příprava v Malontech se konala
v rámci výuky náboženství ve
škole. Snažil jsem se dětem zdůraznit, že ve svatém přijímání

zviditelňujeme svou touhu být
jedno s Ježíšem i se všemi Jeho
(i našimi) bratry a sestrami. Jde
tedy o přijetí Ježíše do našeho

srdce a života, ale také o přijímání Jeho těla – církve i všech, kdo k němu patří. Na oltáři nám
opět planul oheň, který připomíná, že bez ohně lásky, bez ohně Kristova Ducha se nemůžeme
sjednotit ani s Bohem, ani se sebou navzájem. U stolu Páně se také s dětmi bereme za ruce
(a bylo by hezké, kdyby takto děti k oltáři přicházely každou mši sv.) abychom si uvědomili,
že patříme k sobě a že je třeba si navzájem pomáhat – být jeden druhému oporou.

K 1. sv. přijímání v Malontech v neděli 14.6.15
přistoupily tyto dívky:(zleva) Radka Korbelová,
Kristýna Körnerová a Kristýna Burdová.

Po mši svaté následovalo ještě posezení
a občerstvení před kostelem. Díky za hudební vložku Štěpánovi a jeho přátelům.

V Kaplici přistoupili poprvé ke stolu Páně také tří – ale tentokrát kluci: Kryštof Ročně, Matyáš
Rubeš a Filip Vágai. Přípravu jsme konali na faře ve farním sále. Připomínali jsme si, že Ježíš
je náš přítel. Ono přátelství si můžeme připodobnit k přátelství Vinetoua a Old Schatterhanda.
Ti, na znamení, že jsou bratři, nařízli své paže nožem a spojili je. Podobné je to s přátelstvím

mezi námi a Kristem. On rozřízl celý svůj život a spojuje nás
svou krví i tělem a čeká, že i
my mu dáme k dispozici svůj
život a své schopnosti.

K oltáři přicházíme se znamením
kříže, který na fotce vlevo jakoby
září. Na oltáři opět svítí a hřeje
oheň, jeho plamínek svítí i na
svíčkách prvokomunikantů.

Po slavnosti, která se konala v neděli 21.6.15 jsme se nejprve vyfotili u svatostánku. Každý
přijímající Krista je vlastně také živým svatostánkem , z něhož chce Kristus vycházet do
okolního světa. A foto z následné hostiny připomíná, že je třeba zvát ke stolu své bližní.

V pondělí 22.6. jsme v Kaplici hostili německy
mluvící rodáky. Od 10h byla v kostele mše sv.,
před kterou rodáky přišel pozdravit pan starosta
Talíř. Po mši sv. následoval oběd na faře. Překladem posloužil p. Bernard Riepl – díky.

V sobotu 27.6. byla v Rožmitále pokřtěna
rodina Heřmánkova, která bydlí na faře:
Zdeněk s Olinou a jejich děti Petr a Kateřina.
Své ano před Bohem si pak řekli 26.7.v Kaplici.

Foto vlevo připomíná účast několika našich lidí na Charismatické konferenci v Brně 9.-11.7.

V neděli 20.9. se v Kaplici opět konal Farní den. Do kostela a na faru v Kaplici se sjeli
zástupci více jak poloviny farností z obvodu mnou spravovaného. Po mši sv., ve které se
modlíme za všechny naše farní obce, se pak odebíráme na faru, kde je připravený oběd.
Tentokrát s námi poobědval i otec Gerald z Německa, který přijíždí s omlenickými rodáky.

Při posezení na faře jsme si mohli
také zazpívat s Pavlem Čadou,
který se ujal hudebního doprovodu
setkání na faře. Hudba uvolňuje,
přináší radost a také propojuje zúčast-

něné. Po obědě odcházíme do sálu
restaurace Slovanský dům na náměstí
a od 13h zde začíná odpolední program.
Jeho smyslem není jen společně posedět a popovídat, a tak se lépe poznat,

ale také se vzdělat ve víře a přednést podněty pro život našich farností. Jsem rád, že přichází
i rodiny s dětmi, které jsou naší naději do budoucna a vybízí nás k zamyšlení jak se nejlépe

snažit o předání víry mladé generaci. Mladí o Farním dnu
vystoupili s pěkně nacvičenými
křesťanskými rytmickými písněmi a tak se zasloužili o radostnou i duchovní atmosféru našeho
setkání. Jsem rád, když buď
jednotlivci, nebo skupinky lidí
si připraví něco pro druhé.

Tak by to mělo ve farnostech vypadat: aby se každý snažil zapojit
do činnosti ve farnosti a nebyl jen
pasivním členem.

V 15h začala přednáška kněze
Dr. Theol. Cyrila Tomáše Havla
člena řádu Petrinů z Písku.
Téma znělo: „Barevný život
s vírou“ V přednášce zazněla
také myšlenka z knížky tohoto

kněze „Církev ve CMYKU“ CMYK je
zkratka anglických názvů základních
barev, které vzájemným skládáním vytvářejí další barvy. Také lidé si vytvářejí
obrazy o církvi mícháním různých názorů
nebo úsudků opírajících se o osobní
zkušenosti-pozitivní i negativní.

Podobně si vytváříme obraz
skutečnosti všichni. Aby církev
byla viděna v lepších barvách
je zapotřebí, abychom i my
svým životem a svými
vzájemnými vztahy vytvářeli
lepší obraz církve.
Po přednášce se rozvinula
zajímavá debata. Celkem dost
lidí vyjádřilo nejen svůj názor,

ale podělili se i o osobní zkušenosti s prožíváním víry, což bylo
otcem Cyrilem Tomášem pochváleno a i já jsem z toho měl radost.
Ano, právě o tom farní den má být. Je to příležitost vyjádřit
své postřehy, svědectví o víře, nápady a názory na různé věci.
Škoda jen, že se nezapojí více lidí. Představoval bych si, že každá
naše farnost si připraví nějaký malý program pro ostatní. Že farníci
řeknou něco o své
farnosti, o tom jak
jak se u nich žije, co se podařilo, co ne apod.
Stejně tak mohou promluvit zástupci různých
skupin – mladí, senioři, zástupci rodin…
Každý se může zapojit se svým podnětem
a zapojit se do diskuse o tom jak zpestřit
farní život.

Byl jsem rád, že i mnozí přinesli něco k
občerstvení – ať už sami vyrobili, upekli,
nebo zakoupili. Je to pěkný příklad dělení se
o jídlo s druhými. Děkuji za to, děkuji také
všem, kteří přispěli finančně. Nápoje jsme
zakoupili předem a připravili také kávu
a čaj.
Obohacením programu byla také milá návštěva evangelického faráře
Daniela Freitingera, který byl přes léto v Grónsku a tak nám mohl
sdělit čerstvé dojmy z tohoto studijního pobytu.
Na závěr se sál
rozezněl hudbou k tanci,
kterou obstarali
Pavel Čada, p. Kouba a
Štěpán Doušek. A tanec
se zalíbil tak, že jsme
dokonce přetáhli dobu
zamýšlenou pro náš program o půl hodiny a
rozcházeli jsme se až v ½ 7.

Moc děkuji všem, kteří se zapojili do
přípravy tohoto dne, děkuji všem, kteří přišli
a tak tuto akci podpořili, i těm kdo finančně
přispěli. Farní den se koná třetí neděli
v září a tak doufám, že s tím budete příště
počítat. Dá-li Pán sešli bychom se v neděli
18.9. Popřemýšlejte jak obohatit program a
s jakou myšlenkou přijít před bratry a sestry z farností na Kaplicku.

P. Pavel

V neděli 13.9.2015 se konala v Pohoří n.Š.
pouť za účasti zvláště mnoha německy
mluvících rodáků. Bylo tu však i dost

Čechů. Mše sv. začala průvodem, který
vyšel v 9.45h a zamířil do kostela za
hudebního doprovodu rakouské kapely.
Podobně kráčíme v životě vstříc svému

životnímu cíli – společenství s Bohem
i my všichni. Je dobré, když nás také doprovází hudba a společenství věřících.
Do kostela Panny Marie Dobré rady se
nás vešlo asi 100. Mši svaté jsem předsedal
já (Pavel Šimák) a jáhen Senk z Unserfrau.

Bohoslužbu hudebně doprovázel mužský
sbor „Liederkranz Schnopfhagen"
z Oberneukirchen. Po bohoslužbě začal
zábavný program u kostela. Celkem zde
bylo asi 1000 návštěvníků, kteří zde mohli
posedět a občerstvit se při hudbě kapely
Trachtenkapelle Harmannschlag.

K prodávání občerstvení sloužila i sakristie. (vlevo)

Nad sakristií byla zřízena
malá farní kavárnička, kde
může posedět a vypít si
kávu až 25 lidí.

Kavárnička byla vybudována
zásluhou spolku rodáků Bucherser Heimat Verein, pod vedením
pana Ericha Altmanna.

Součástí odpoledního programu bylo také
naražení sudu piva. Vpravo p. Altmann.

Posezení na zelené trávě a jídlo připomínají Kristovo nasycení zástupů. Ano,
společné jídlo patří k setkání s Kristem a
je moc dobře, že zde je tak úzce spojen
chrámový stůl Páně se stolováním běžným
Myslím, že toto místo slouží opravdu velmi
dobře k vytváření jednoty mezi lidmi, zvl.
mezi Čechy a Rakušany.
Napolo zřícený kostel tak možná lépe
napomáhá naplnění
svého poslání, než
kostel nepoškozený.
Vidíme, že vše
může být zahrnuto
do Božího plánu i to nedokonalé
a pobořené… pš

V měsíci září se slaví památka Panny Marie
Bolestné – spolupatronky (se sv. Janem Nepomuckým) kostela v Omleničce. Na následující
neděli po této památce připadající na 15.9.
máme u nás většinou Farní den. Proto jsem se
rozhodl onu památku slavit ve všední den.
Proto jsme ve středu 16.9. vyrazili s kaplickým
společenstvím na pouť do Omleničky, kde
se konala ve večerních hodinách nejprve
bohoslužba a pak setkání na faře s místními farníky. Prožili jsme hezké chvíle a oslavili také
jmeniny varhanice Lídy, která hraje v Rožmitále. Příště, dá-li Pán, to uděláme podobně.

V pátek 18.9. se konalo na faře
v Kaplici setkání s pracovníky
naší Charity. I když nebylo zrovna
ideální počasí (slabě pršelo), přesto
jsme rozdělali oheň a opékali vuřty.
Ostatně, tomu, kdo chce sloužit
v charitě, musí v srdci hořet plamen

lásky i když okolí není příznivě
naladěno a nesmí zhasnout.
Ve farním sále P. Pavel pohovořil k zaměstnancům o ideálech
křesťanské lásky. Toto setkání
napomohlo k prohloubení vztahů
s farností.

Už v minulém čísle Farního listu jsme uveřejnili fotky duhy, která se objevila na obloze 14.9.
na svátek Povýšení sv. kříže. Duha je znamení naděje, stejně jako kříž (vedoucí k povýšení).

V pátek 18.9. se v Pohoří konala již tradiční Svatohubertská mše sv. za přítomnosti členů
světského řádu sv. Huberta. Sv. Hubert žil v 7. století ve Francii. Po smrti své manželky
hledal útěchu v lovu a při něm spatřil jelena, kterému na hlavě zářil kříž. Uslyšel prý hlas, který

ho vyzval aby hledal také Boha. Hubert
se stal knězem a pak biskupem.
Tato událost nás inspiruje, abychom
hledali v přírodě stopy Boží a byli si
vědomi, že každý kříž, každá bolest,
kterou zažíváme, nás může přivést

k něčemu dobrému a k prohloubení vztahu k Bohu.
Součástí bohoslužby je
kromě sborového zpěvu
také troubení. O zvuku
trubky se také píše i v bibli.

Jednak v souvislosti s chválou Boží, ale i jako o signálu k boji – tedy k zápasu o Boží ideály.
Po bohoslužbě bylo p.ing.Veselým připraveno ve stanu posezení a občerstvení. Díky!

V sobotu 3. října jsme se s 10 dětmi z našich farností vydali
na dětskou diecézní pouť do Bechyně, která se konala v roce
zaměřeném na eucharistii a s tématem sv. Tarsicia, chlapce, který při nesení sv. přijímání bratřím do vězení v době pronásledování církve ve 3. stol. byl zabit.

V Bechyni se sešlo asi 750 dětí, z nich 120 ministrovalo, dále tu bylo 40 kněží a samozřejmě
biskup Vlastimil, který ve své promluvě vyzdvihl odvahu sv. Tarsicia. Na obr. vpravo výše je
Kačka a Petr z Rožmitálu, pod nimi v levé části fota Adélka z Blanska a dole Jirka z Malont.

V autobuse, kterým jsme přijeli bylo i několik farníků, kteří jeli s námi. Po obědě jsme se
vydali do zahrady vnučky českého vynálezce Křižíka, kde vojáci 15. ženijního praporu v Bechyni připravili pro děti lanové centrum, kde bylo třeba prokázat nejen odvahu, ale i šikovnost.
Ještě před tím jsme se vyfotili v pozadí s bechyňským obloukovým mostem (foto uprostřed).
Vlevo Adélka po laně
přechází z jedné strany
na druhou a na další
fotce Petr jištěn lanem
(podobně jako Kristýnka nahoře) sestupuje
ze srázu.

Ono lano může připomínat víru, díky níž zdoláváme v životě
nejrůznější přechody i sestupy a výstupy z propastí. Ono jištění
druhými připomíná potřebnost podpory jeden druhého.
Děti prošly asi 15 stanovišti, kde si při setkání s vojáky mohly
uvědomit, že dobré hodnoty a především lidi je třeba někdy bránit proti nebezpečným útočníkům. Poslední fotka je z výstupu na věž kostela sv. Martina, který stojí na náměstí.

V klášterním kostele Nanebevzetí P. Marie (v klášteře byli dříve minorité) se pak konalo
zakončení poutě s promluvou vojenského kaplana kpt. J.Böhma a závěrečné požehnání.

V sobotu 17.10. jsem
se s varhanicí
Ludmilou a ještě
jedním mladým
mužem původem ze
Slovenska vydal na
Eucharistický
kongres do Brna,
kterým vyvrcholil
rok zaměřený na
svátost Těla a krve
Páně
Mše sv. se konala
na náměstí Svobody. Bylo to vlastně symbolické: Kristus nás zvl skrze
eucharistii opravdu osvobozuje. Od našeho sobectví, které vede k záhu.
bě. Učí nás přijímat dar jeho lásky a vydávat se druhým. Osvobozuje
od samoty, neboť eucharistie nás spojuje v jedno s druhými a také
s Ním – přítelem, který nás nikdy neopustí.
Oslovující byl také
předprogram tvořený
svědectvími ze
života a pak balet
ním vystoupením.
Liturgie byla také velmi krásná –
s lidovým i sborovým zpěvem.

Byl bych rád, kdyby se v našich farnostech
našli lidé, kteří by bohoslužbu obohatili svým
zpěvem – ať už sólovým, nebo v rámci sboru.
Bohoslužbě předsedal papežský legát kardinál Cordes. ten ve svém kázání zdůraznil,
že gesta při liturgii se nesmí stát prázdnými,

tedy bez myšlenek a citů. Uvedl příběh o tom, jak
ruský kníže Vladimír se rozhodl pro křesťanství
právě pod dojmem zážitku svých vyslanců, kteří
byli přítomni byzantské liturgii: „Zde se Bůh a člověk stává jedno.“ Mše sv. skutečně může být zjevením Božím pro lidi s otevřeným srdce. K tomu
uvedl ještě příběh mladého žida, který v 19. stol.
byl náhodou přítomen svátku Božího Těla a pak
se ptal: „Kdo bylo to dítě, které kněz držel v ruce?“
Po rozhovoru s knězem se pak stal křesťanem.

Snažíme se také my spatřit Boží tvář při bohoslužbě? Ježíš se i nám zjevuje jako dítě, jako nepatrný
Počátek, který v nás chce růst a skrze nás se zjevit
světu.
Po mši sv. následoval průvod s Tělem
Páně v monstranci. Šlo se na Zelný trh, kde u
sousoší Nejsvětější Trojice liturgii uzavřelo požehnání. Každý takovýto průvod vyjadřuje myšlenku,
že Pán jde s námi po všech našich cestách.
Odpoledne naše
skupinka navštívila
ještě přednášku
dr. Drobného „Je to
jeden chléb, a my,
ač je nás mnoho,
tvoříme jedno tělo“
v kostele sv. Josefa.
Zúčastnili jsme se
také koncertu v kostele Nanebevzetí Panny
Marie (u jezuitů). Zazněly varhany od švýcarské firmy postavené r. 2014-foto vpravo.
Brněnského programu se také účastnil
z kaplické farnosti Benjamín Peraus. Všichni jsme se vraceli v duši velmi obohaceni. pš

V pátek 16.10. se sešlo 20 dětí
z našich farností na podzimním
pobytu v Diecézním středisku
mládeže na Ktiši. Někteří jeli
s P. Pavlem autobusem, jiní

Ubytování bývá rozděleno zvlášť
pro kluky a zvlášť pro holky a to
většinou po 5-6 na pokoji. Pro děti
je už ono společné bydlení zážitkem

auty. Protože po příjezdu nebylo
ještě otevřeno, chvíli jsme museli
čekat. Vedoucí Zuzka však hned
zorganizovala výrobu zvířátek
z kaštanů. A tak čas rychle utekl.

Zážitkem je i nabarvení
obličeje speciální barvou.
Děti si přitom užijí mnoho
zábavy, která vytváří pohodu

Hezké okamžiky jsou spojeny také s programem ve společenské místnosti (vlevo). Veselé
písně, hry a soutěže napomáhají vytvoření kamarádské atmosféry. Součástí programu je i mše
sv. (vpravo). Také společenství kolem Krista a jeho stolu sjednocuje.

Sobotní program díky počasí
(přestalo pršet) již probíhal venku.
Děti hrály různé pohybové hry.
Pohyb je jednou z podstatných
vlastností života. Tak i my všichni

Děti také ze svých postav vytvářely
různé tvary, např. srdce, nebo i nápisy. Naše vztahy mají být také čitelné
mají být signálem lásky a pohody.

si musíme položit otázky zda se
dost pohybujeme. A to nejen na
čerstvém vzduchu a s druhými, ale
i v duševním a duchovním významu
zda nezůstáváme stát na místě.

Setkání u večeře přispělo nejen k naplnění našich žaludků, ale také k vědomí
že se o nás někdo stará a že žijeme v
dostatku za, který musíme být vděčni.

Víkend rychle utekl a už je tu nedělní loučení. Ještě se fotografujeme u kříže. Vyjadřujeme tím
že chceme, aby byl Ježíš uprostřed nás a aby se Jeho láska šířila do všech směrů, jak to naznačují 4 směry kříže. Díky manželům Kornatovským a Kristýně za perfektní organizaci. pš

Pěkným říjnovým svátkem je slavnost Výročí posvěcení našich chrámů, kterou spojujeme
v našich farnostech s díkůvzdáním za úrodu. Nejdříve slavíme tento svátek v Rožmitále,(24.)
odkud jsou fotky nahoře. Vděčnost je důležitou vlastností člověka a je třeba ji projevovat
Bohu i lidem. Zkusme si napsat za co bychom měli být Bohu i lidem kolem sebe vděční a
poděkujme! V našich farnostech bychom měli poděkovat také těm, kteří se o naše kostely
starají a kteří v nich jakkoliv slouží. Na fotce vpravo je zachyceno následné setkání na faře
v Rožmitále. Byla to radostná oslava „Posvícení“ která nás opravdu prosvítila radostí.

Tyto dvě fotografie jsou z Malont. Také zde jsme si mohli uvědomit, že žijeme v hojnosti.
A to by nás mělo přivést k zamyšlení, co udělat pro ty, kteří žijí v nedostatku a o hladu.

Také v Kaplici se k hezky vyzdobenému oltáři přinášely plody našich zahrad a polí. S nimi
jsme Pánu v prosbách svěřovali také různé skupiny lidí, za něž jsme se přimlouvali.

Také farníci v Blansku (vlevo) a v Rychnově připravili
dary k slavnosti díkůvzdání. Ano, náš dík je vhodné
vyjádřit darem, dárkem…
Děkuji všem, kteří se nějak angažují pro naše kostely
i těm, kteří našim kostelům dávají dary – peněžité i věcné, případně květinové – jsou velmi potřeba. Všichni
též můžeme věnovat dar pozornosti našim kostelům, když se je snažíme uklízet a zkrášlovat.

Ve středu 28.10. se konala v Rožmitále poutní slavnost sv. Šimona a Judy. Konal se zde také
varhanní koncert Jany Havlíčkové. Po něm následovalo malé občerstvení.

Tyto snímky zachycují dvě bohoslužby s dětmi na začátku října. První je z dětské mše sv.
v Kaplici, druhá z Pohorské Vsi, kde je zachycena skupinka dětí, kterým se věnuje Kristýna.

Koncem října byly upraveny dveře z farního
dvora do skladu šatstva
a nábytku pro potřebné.
Foto vpravo je z Vranovské přehrady, jak jsem ji
vyfotil cestou do Třebíče

Koncem října jsem byl
navštívit Jirku Klimeše
v nemocnici v Třebíči.
Ukázal mi též kapli,
která je v této nemocnici k dispozici pacientům. Tak jsme se zde
pomodlili i vyfotili.

Příroda kolem Kaplice poskytuje také nádherné podzimní výhledy (vlevo u Hubenova, vpravo
nad Omleničkou.) I podzim života člověka může poskytovat krásné výhledy …

V Rožmitále na faře se schází děti pod vedením Kristýny Perausové na kroužku, ve kterém
výtvarně tvoří a také si povídají o tématech víry. Foto je ze soboty 14.11.

Kaplice
Malonty
V listopadu se v našich farnostech
scházíme k bohoslužbám s přímluvami za zemřelé a také na hřbitovech. Svícemi osvětlené hroby jsou
svědectvím o lásce, která překraču-

Omlenička
je hranici smrti a je světlem
v temnotách. V Omleničce
sem přicházíme většinou
ráno. Často se ocitáme nad
mlhou a zde je jasno…

V neděli 8.11. se konalo požehnání kapličky u Hubenova a v pátek 13.11. na Polušce. Každá
kaplička je znamením, že to cenné se skrývá uvnitř. Uvnitř člověka i uvnitř světa kolem nás.
Ve všem je skrytý obraz Boží a je třeba ho hledat i v kráse přírody. V obou kapličkách je obraz
sv. Huberta – patrona myslivců. I on se nechal oslovit znamením, které spatřil v přírodě,
(uviděl kříž mezi parohy jelena a pak změnil svůj život – stal se knězem a později biskupem)
kéž i my rozumíme znamením, která dává Bůh skrze svět kolem nás nám.

Z farní matriky:
Kaplice:
Pohřby:
31.1. Josef Beneš
27.2. Vlasta Deutschová
1.3. Kateřina Smíšková

23.5. Františka Gondeková

11.9. Marie Trösterová

2.6. Marie Maxová

9.11. Terezie Pokorná

7.7. Berta Zifčáková

16.11. Julie Stolariková

16.7. Bohuslav Bohdal
14.8. Emilie Kyslíková

1.12. Božena Mikešová
30.12. Marie Vanišová

21.3. Filip Smolík

18.7. Patrik Vicány

19.9. Madelaine Kavain

11.4. Milada Mikešová

15.8. Robert Štěch

27.9. Vojtěch Holinka

16.8. Evelína Vatlavicová
12.9. Dominik Čondl

10.10. Laura Librová
24.10. Laura Valičková

16.5. Jan Maier

12.9. Roman Gujda

24.10. Tobiáš Halda

20.6. Josef Stašák

12.9. Roman Gujda

21.11. Kristýna Harvanová

27.6. Barbora Kalošová
4.7. Max Vrubel

12.9. Nicolas Košík
12.9. Melissa Oračková

11.4. Josef Kortan
20.5. Antonín Koleňák
Křty:

2.5. Anna Mašková
9.5. Matěj Růžička

Svatby:
18.4. Tomáš Staněk a Žaneta Schmidová

21.6. Pavel Dočkálek a Bohuslava Dočkálková

26.7. Zdeněk Heřmánek a Olga Heřmánková 12.9. Roman Gujda a Hana Gujdová
Blansko u Kaplice:
Křty:
21.2. Soňa Michalčáková

Svatba:
Pohřeb:
12.6. Petr Tomčík a Jana Áčová 12.6. Václav Koschant

Malonty:
Křest:
19.9. Matyáš Stolarik

Pohřeb:
21.3. Marie Kostelná

Dolní Dvořiště:
Křty:
18.7. Miriam Valachová

Svatba:
20.6. Jiří Schönbauer

24.9. Gabriel Štěpánek
4.11. Lucie Stefterová

a Monika Čížová

Pohřby:
12.4. Marie Blumtrittová
14.4. Františka Děkanová
4.12. Marie Koleňáková

Omlenice:
Křty:
24.5. Libuše Hudečková

Pohřby:
12.2. Alois Zítek

24.5. Veronika Kolouchová
4.7. Jan Mondek

18.2. Markéta Erhartová
20.6. Jaroslav Vaněk

Rožmitál na Šumavě:
Křty:
27.6. Zdeněk Heřmánek

27.6. Petr Heřmánek

27.6. Olga Heřmánková

27.6. Kateřina Heřmánková

Rychnov nad Malší:
Křty:
1.1. Josef Bireš

Pohřeb:
31.7. Johana Ďuricová

31.5. Nikola Wagnerová

Pohřeb:
7.5. Karel Vít

Svatba:
6.6. Ondřej Bireš a

Pohoří na Šumavě:
Svatba:
7.8. Petr Pelíšek a

31.5. Ondřej Bireš
Svatý Kámen:
Křty:
12.7. Adam Krahulec
10.10. Pavel Červíček

Nikola Wagnerová

Karolína Studená

25.7. Severin Krabatsch a
Andrea Albrechtová

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách.

Humor
 Turista jede vzadu v taxíku a chce se zeptat taxikáře, kam by mohl ve městě zajít.
Nakloní se a poklepe taxikáři na rameno.
Ten hrozivě vykřikne, strhne volant, odrazí se od autobusu na chodník a vletí s autem
do výlohy obchodu.
Turista se začne omlouvat: „Pardon, netušil jsem, že vás takhle vyděsím.“
Taxikář se na něj otočí a zařve: „Už nikdy mi to nedělejte!“
Pak se rozdýchá a povídá:
„Není to úplně vaše vina. Já jsem dnes první den v nové práci. Předtím jsem roky
jezdil s pohřebákem.“
 Jaké víno je nejsilnější?
- Mešní - jeden se napije a pak všichni zpívají!




Pro všechny farnosti
 POPELEČNÍ STŘEDOU – 10.2. vstupujeme do postní doby, doby přípravy na
Velikonoce. V tento den se uděluje popelec – znamení kajícnosti a po celý den se drží přísný
půst, který spočívá ve zřeknutí se masa a v omezení jídla. Platí pro věk 14-60, mimo nemocné.


 BISKUP VLASTIMIL NA SV. KAMENI V SO 13.2. požehná pamětní desku P.
Míky, která bude umístněna v kostele. Začátek ve 12h. Zájemci o dopravu ať se přihlásí u P.
Pavla.
 MINISTRANTSKÝ TURNAJ VE FLORBALE se koná v Třeboni v pátek 26. a
sobotu 27. února. Zájemci z našich farností se mohou hlásit u P. Pavla (tf.: 732 872 662).
 CESTA SEDMI BOLESTÍ P. MARIE – putování kolem kapliček na cestě z Rychnova
n.M. ke Svatému Kameni se uskuteční v neděli 28.2. od 14.30. Odjezd z Kaplice ve 14.15h.
 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. Přihlášky a dotazy mi můžete adresovat buď na mailovou adresu, nebo na tf.:
732 872 662 Biřmování se bude konat na Sv. Kameni v neděli 9.10. od 10h.
Nejbližší schůzka přípravy: v Kaplici na faře v pátek 19.2. od 19.15h
 DALŠÍ EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA - se bude konat v Kaplici v
evangelické Arše (Pohorská ul.) ve čtvrtek 3.3.2016 od 19h Probírat budeme knihu Kazatel.
 BIBLICKÁ ČETBA NA MĚSÍC ÚNOR: kniha Přísloví a kniha Kazatel

Kaplice
 NA POPELEČNÍ STŘEDU - 10.2. jíž se zahajuje doba přípravy na Velikonoce se
bude konat mše sv. s udílením popelce - znamením kajícnosti - od 17.30h
 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v postní době v neděli a úterý od 17h
v kostele.
 VIDEO NA FAŘE - ve středu 24.2. promítneme při setkání ve společenství na faře
film Kdo chce být milován? o tom jak se úspěšný čtyřicátník, otec dvou dětí začne
seznamovat s křesťanstvím.
 PÁSMO HUDBY A POEZIE se uskuteční ve středu 2.3. od 17.30h v kostele.
 DĚTSKÁ MŠE SV. se bude konat v neděli 6.3. od 9.30h v kostele.

Malonty
 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ (u Otů) se bude konat v úterý 9.2. od 17h a 23.2. od
17.45h - po rozjímání křížové cesty. Každý je zván.
 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v postní době v úterý od 17h v
kostele.


ÚNOR 2016
NEDĚLE

7.2.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 1.t.

Středa

10.2.

POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu

NEDĚLE

14.2.

žaltář 1.t.

NEDĚLE

21.2.

Pondělí

22.2.

1. NEDĚLE POSTNÍ
2. NEDĚLE POSTNÍ
sbírka „Svatopetrský haléř
Stolce sv. Petra

NEDĚLE

28.2.

3. NEDĚLE POSTNÍ

žaltář 3.t.

žaltář 2.t.
svátek

BŘEZEN 2016
žaltář 4.t.

NEDĚLE

6.3.

4. NEDĚLE POSTNÍ

NEDĚLE

13.3.

5. NEDĚLE POSTNÍ Výroční den zvolení papeže Fr. žaltář 1.t.

Sobota

19.3.

Sv. Josefa, snoubence P. Marie (v Kaplici oslavíme v pátek 18.3.

NEDĚLE

20.3.

KVĚTNÁ NEDĚLE

žaltář 2.t.

Omlenice
 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ se uskuteční ve čtvrtek 11.2. od 17h na faře. V jeho
rámci proběhne i rozjímání křížové cesty. Každý je zván!
 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v postní době ve čtvrtek od 17h

Rožmitál na Šumavě
 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ se uskuteční v sobotu 20.2.2016 od 18h na faře.

Jinde
 POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA NA KTIŠI PRO MLADÉ se koná o víkendu 12.2 14.2. Povede ji P. Pavel Kuchař. S sebou Bibli, spacák, buchtu. Ubytování, strava: 350 Kč.
Možnost získat příspěvek od P. Šimáka. Přihlášky u něj, nebo na mailu: dczm@bcb.cz

Následovat Krista znamená přijmout vnitřní podstatu kříže: radikální lásku,
která se tím vyjadřuje, a napodobovat tak samého Boha, který se zjevil na kříži jako
ten, kdo se sám vydává. Který se vzdal své Slávy, aby tu byl pro nás, který nechce
vládnout světu mocí, ale láskou, a který v bezmoci kříže zjevuje svou moc, která
pracuje zcela jinak než moc mocných tohoto světa. Tak znamená následování Krista
vstoupit do onoho ztracení sebe, které je vlastním jádrem lásky. Následovat Krista
znamená stát se milujícím tak, jako miloval Bůh. Proto může Pavel říci něco neslýchaného: následovat Krista znamená napodobovat Boha, vstoupit do základního
Božího pohybu. Bůh se stal člověkem, aby se lidé stali podobnými Bohu. Následování
Krista nakonec není nic jiného než zlidštění člověka do Božího lidství. Benedikt XVI.

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
Středa
18 h letní čas
17.30 zimní čas
fara
Ekum. biblická hodina: 1. ST v měsíci-18h fara, / 1. ČT od 19h v ev. Arše teď– ČT 3.3. Archa
mše svatá
Čtvrtek
8 h (v adventní době již v 7h )
kostel
mše svatá, pak adorace
18 h letní čas
17.30 zimní čas
kostel
Pátek
19.15 fara
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
17h
NEDĚLE
Út 1x za 14 dní,nyní: 9. a 23.2.
/ boh.slova v kostele
OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
Setkání na faře: Čt 1x za měsíc, 18h 17h
mše svatá 8 h
NEDĚLE
/ boh.slova v kostele
nyní: 11.2.
l.čas z.čas
BLANSKO – kostel sv.Jiří
Společenství: nyní pro
mše svatá 18h
17h
St18h 17.30
NEDĚLE
v kostele
zájemce odvoz do Kaplice let.č.
let. čas
zim.čas
zim.č.
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
mše svatá - nyní:
Setkání ve společenstvíNEDĚLE
11.15
nyní: ne
1x za 14 dní 14.+ 28.2.
nepravidelně - v sakristii kostela,
RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen
poutní kostel P. Marie Sněžné:
NEDĚLE mše svatá nyní:
Setkání v17/18h
11.15
1x za 14 dní 7.+ 21.2.
Pondělí: ???
1. SO v měsíci: mše v 17h nyní: 5.3.
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
18h
17h
SOBOTA mimo
Setkání na faře: Sobota
19h-l.čas
mše svatá:
18h-z.čas
let.čas zim.čas 1x za měsíc, nyní: 20.2.
1. sobotu v měs.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
Setkání dětí (1 x za 14 dní) venku nebo Sobota
NEDĚLE
mše sv.
v 15h
10.30h
- 1. v měsíci
nyní: 7.2.
v klubovně na Obecním úřadě:
CETVINY: kostel Narození P.Marie

POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ: P. Marie Dobré rady

Něm.-česká pouť: 2. SO v srpnu- 14h - Pondělí velikonoční: 15h mše sv. /ost. nepravidelně
Česká pouť: 2. NE v září od 14.30h
- září- 2.sobota a neděle: česko-něm.poutní oslavy
Správa farností: Farské nám. 80, 382 41 Kaplice,  380 313 096.
E-mail: farnost.kaplice@atlas.cz
web: www.farnostkaplice.cz
Správce farností: P. Pavel Šimák,  732 872 662, e-mail: p.pavel.simak@seznam.cz
Doba, kdy je kněz nejsnáze k zastižení na faře v Kaplici:
Středa 8 – 10.30h a 16h-17h, Čtvrtek 9 – 10.30h. Dle možností i jindy. Pondělí je volný den.
Návštěvu je nejlépe domluvit předem (telefonicky).

Farní list Kaplicka vydává Římskokatolická farnost Kaplice pro vnitřní potřebu farností
v nákladu 150 ks. Adresa, na niž můžete posílat příspěvky do časopisu - výše. NEPRODEJNÉ
(Náklady na 1 ks asi 15,-Kč.) Toto číslo vyšlo v neděli 7.2.2016.

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc leden a únor 2016
Úmysl všeobecný: Aby upřímný dialog žen a mužů
odlišných náboženství přinášel ovoce míru a spravedlnosti.
 Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali
jako nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro
budoucí pokolení.
Úmysl misijní: Aby se prostřednictvím dialogu a bratrské lásky s přispěním Ducha
Svatého překonala rozdělení mezi křesťany.
 Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání mezi křesťanskou vírou a asijskými
národy.

Úmysl národní: Ať se ve Svatém roce milosrdenství umíme společně modlit
s nekatolickými křesťany a naslouchat slovu Božímu s vědomím vlastních chyb a
hříchů a s lítostí nad nimi.
 Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich farnostech a společenstvích
s úctou a láskou a umíme jim citlivě dát najevo svou vděčnost za jejich modlitby,
oběti a životní moudrost.
Úmysly farní: Pomoz nám, Pane, prožít postní dobu jako dobu duchovní obnovy
 Požehnej všem, kdo se v našich farnostech věnují dětem, aby jejich práce přinesla
bohatý užitek a požehnej i všechny naše akce s dětmi
 Veď ty, kdo se připravují na křest či biřmování, aby se jejich víra prohloubila a
byli stále víc naplnění Tvým Duchem, prosíme zvl. za katechumenku Vlastu
 Naléhavě prosíme o pomoc vedoucí k zastavení bojů v Sýrii, Iráku a na Ukrajině
 Pomoz, Pane všem uprchlíkům i těm, kdo se jim věnují a naplň moudrostí ty, kdo
usilují o správné vyřešení uprchlické krize
 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.
 Prosíme za pomoc pro všechna manželství, aby se jim dařilo překonávat krize a
nalézat s tvou pomocí novou sílu lásky a věrnosti
 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.
 Odpusť, Pane, hříchy našich zemřelých, smiluj se nad nimi a přijmi je k sobě.

Zveme Vás na farní dovolenou 14.- 20.8.2016
Pasohlávky – vodní nádrž Nové Mlýny, Pálava, Mikulov, Lednice

Objekt bývalé fary
2 – 5 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením a kuchyňkou

vodní nádrž Nové Mlýny
zámek Lednice

možnost návštěvy Bratislavy
Mikulov
Více informací a přihlášky u P. Pavla Šimáka. Tf. 732 872 662

