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LEDEN - ÚNOR 2015
Bratři a sestry,
zdravím Vás na počátku nového roku z první strany našeho Farního listu, který dává
nahlédnout do života našich farností. Opět zde naleznete reportáže o minulých
událostech, které mohou být inspirací i pro dobu, kterou prožíváme teď.
Letošní rok je v naší církvi zaměřen na eucharistii – tedy na slavení Večeře
Páně. Na podzim se bude konat v Brně tzv. eucharistický kongres, tedy setkání
zástupců církve z celé naší republiky a bude se hovořit o tom jak tento hlavní obřad
církve, tuto svátost, prožíváme a máme prožívat – v kostele i v životě.
Život církve má totiž být eucharistický – neustále si můžeme uvědomovat, že žijeme
u stolu Páně. Tímto stolem je všechno kolem nás i v nás. A vše do nás může vcházet
jako pokrm ducha či těla a je dobré být vděčnými. Vše co přijímáme je náš pokrm a
také ve všem může být Kristus. A
podobně jako u stolu se dělíme o
pokrm s druhými, je třeba, abychom
se dělili o všechno se svými bližními.
Všichni lidé jsou také ke stolu Páně
pozváni, je jen třeba jim doručit
pozvání.
To vše se máme snažit
v tomto roce žít a o tom na setkáních
hovořit. Kéž se nám to daří. Kéž
příklad „Tří králů“ – tedy hledání a
nalézání, dávání a přijímání pronikne
život náš i našich farností.
Požehnaný nový rok přeje
děti z Pohorské Vsi na Tříkrálové sbírce

P. Pavel

Přátelé,
únorový svátek Uvedení Páně do chrámu nás opět zaměřil na
tématiku dětí a zvláště dětí v kostele. Snažím se, aby v kostele
měly děti možnost vybarvit, či nakreslit něco co souvisí
s evangeliem. Pastelky a listy k vybarvování jsou k dispozici v Kaplici na stolečku
s knížkami na půjčení. Přivítal bych, kdyby je někdo nabízel před nedělní mší sv.
dětem. Dítě nám také připomíná, že ve všem malém, nepatrném a nenápadném se
může skrývat stále rostoucí dobro. Neměli bychom tedy nic malého podceňovat, či
jím pohrdat. I my jakkoliv jsme nepatrní, můžeme vykonat velké věci, když budeme
mít v sobě světlo Kristovo a budeme se snažit ho kolem sebe šířit
BUDU SE SNAŽIT VE VŠEM MALÉM HLEDAT SVĚTLO BOŽÍ A ŠÍŘIT HO
Tento rok je zaměřen na eucharistii. Na podzim se bude konat v Brně eucharistický
kongres na něž každá diecéze vyšle své zástupce. Kongres má přispět k intenzivnější
účasti na eucharistii. To vyžaduje přípravu. Každý měsíc bychom se měli zaměřit na
jedno téma související se mší sv. V měsíci lednu je to téma: Eucharistie a jednota a
v měsíci únoru: Eucharistie a společenství. Pan biskup Radkovský ve své promluvě
k prvnímu tématu zdůrazňuje, že my jsme si při eucharistii zvykli tzv. „chodit
k přijímání“. V jiných řečech se přijímání nazývá „dělat communio“ – tedy vytvářet
společenství, jednotu, sounáležitost sdílení… Zapomněli jsme tak, že k plné účasti na
mši sv. patří vytváření vztahů mezi bratry a sestrami ve farnosti. Chceme-li žít jako
církev a obnovit ve svých farnostech pravý smysl eucharistie, musíme se scházet a
spolu hovořit. Jinak bude mše sv. jen povrchním obřadem bez plné síly.
BUDU SE SNAŽIT ÚČASTNIT SE SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ
V našich farních společenstvích hovoříme o svých zážitcích, radostech a starostech.
Každý měsíc probíráme biblické téma – nyní jednu biblickou knihu po druhé.
V měsíci březnu to bude 1. kniha Paralipomenon. Také probíráme církevní dějiny –
nyní dobu křižáckých válek a pokaždé se vracíme k evangeliu a kázání z uplynulé
neděle. Přijďte mezi nás!
Mezi hezké podněty k prožívání eucharistie v životě patří návrh, aby se lidé ve
farnosti vzájemně pozvali na oběd, večeři, či jen na kafe. Víte, že také já o tom často
mluvím. Nyní k tomu vyzývají i biskupové. Neměli bych to tedy zkusit?
POZVU NĚKOHO Z FARNOSTI K SOBĚ NA NÁVŠTĚVU
Blízko je doba postní, doba vnitřní duchovní obnovy. Připravujeme texty
s modlitbami pro duchovní obnovu. Je jen třeba si je brát a přemýšlet o nich.
Vzbuďme v sobě už nyní odhodlání prohloubit svůj duchovní živo.
UDĚLÁM SI ČAS NA ROZJÍMÁNÍ O TEXTECH DUCHOVNÍ OBNOVY

Mám
chvilku času, a tak
jdu na zahradu. Je
krásný zimní den,
svítí sluníčko a já se rozhlížím po naší zahradě.
Vidím, že tam, kam mohlo sluníčko, sníh roztál a
zelená se tráva. Objevuji i sedmikrásky a
sněženky. Kousek ode mne kos svým zobákem si
hledá v travnaté půdě potravu. I on se jistě raduje
z toho, že sníh v této části zahrady roztál. Shledávám, jak oproti minulým dnům se
posunula hranice trávy a sněhu ve prospěch travnaté plochy. Nastavuji svoji tvář slunci,
cítím teplé pohlazení slunečními paprsky a uvědomuji si, že bez slunce není života.
„Náš život je Galilea,“ vybavuje se mi text z knihy Anselma Grüna Tajemství
velikonoční radosti. „V nás je vedle sebe Boží blízkost i Boží dálka, víra a nevěra, láska a
nenávist, pohyb a strnulost, světlo a temnota..“
Stojíme na prahu postní doby. „ Hle, nyní je čas příhodný, nyní je čas spásy..“
čteme v 6.kapitole 2.Pavlova listu Korintským. Opět nám Pán dává čas milosti předložit
mu svůj život. Není žádná oblast v našem životě, která by nepotřebovala Boží světlo, není
žádná oblast v našem životě, která by nemohla být Bohem prostoupena, posvěcena,
proměněna a uzdravena. Jen je třeba svůj život s důvěrou Bohu předložit. Věřit a mít
naději, že naše temnoty, pokud je Pánu předložíme, budou ustupovat Slunci, stejně jako
sníh ustupuje životadárné travnaté půdě.
Věřit a mít naději...
Vybavuji si událost z ordinace před týdnem. Odebírala jsem krev pětileté holčičce.
V jedné ruce jsem držela jehlu a zkumavku, do které kapala krev, v druhé ruce jsem měla
další zkumavku. V tom mi ta prázdná zkumavka vyklouzla z dlaně a spadla na zem, na
koberec. Nemohla jsem si ji sama podat, nemohla mi ji podat ani maminka, která chovala
holčičku na klíně, nemohla mi ji podat ani sestřička, která držela pevně ruku holčičky. Co
teď? Krev rychle kapala, plnila zkumavku, brzy bude třeba zkumavku vyměnit.
V ordinaci byl s námi ještě malý chlapeček, ani ne dvouletý. Pomůže on, pochopí, co po
něm budu chtít? V té chvíli byl má jediná naděje. „Stáníku,“ zavolala jsem na něj, „pojď
sem.“
Ve chvilce byl u mě. „Podej mi prosím tě zkumavku, spadla na zem, mám ji u nohou.“
Okamžitě byl na kolenou a vlezl do uličky tvořené našimi nohami. Našel zkumavku,
inteligentně „vycouval“ a s radostně rozzářenýma očima mi ji vítězoslavně podává.
„Jsi moc velký šikulka, díky!“ Beru od něj zkumavku a rychle ji vyměňuji za tu již
hodně naplněnou krví. Zvládlo se to! Odběr se podařil díky Stáníkově pomoci.
Věřit a mít naději…
Tomáš Halík ve své knize Žít s tajemstvím píše: „Kde je ve mně to místo, kam tě mohu
pozvat, můj Bože?“ ptá se Augustin.
Věřím, že Boží odpověď zní: Je to tvá naděje.
„Víra a naděje by vždycky měly jít spolu…Jsme spaseni v naději… Řím 8,24
Prožijme letošní postní dobu ve víře a naději – jistě nás dovedou k tajemství velikonoční
Lásky!
Milena Voldřichová

Hezké letní chvíle jsme prožili s dětmi
z Trojan na návštěvě u přátel u rybníka
Bezdrev, kam jezdíme každý rok. Po
výborném obědě si jdeme zaplavat (na

obr. vlevo skáče do vody
Patrik) nebo se jedeme
projet v kánoi a obdivujeme krásu přírody i Tvůrce

Na závěr prázdnin se scházíme s dětmi na farních zahradách a u táboráku, u něhož jakoby
čerpají všichni energii do nového školního roku. Na fotce vlevo je setkání dětí v Malontech
a na té vpravo v Omleničce. Jistě by bylo dobré, kdyby se někdo takto s dětmi setkával

i jindy než jen o prázdninách.
Na fotce výše je záběr na
farní dvůr v Kaplici a obě
fotky vpravo jsou z Rožmitá-

lu, kam za dětmi i během
školního roku dojíždí pastorační asistentka Kristýna
Perausová.

Píše Dája Uhlíř z Rychnova:
Šli jsme cestou okolo vyšebrodského kláštera na MariaRast, přes kmeny a okolo
potoka. Já, Maruška, Evžen

sestřenka Vlasta a paní Marie,
která nás touto poutní cestou
vedla. Po cestě jsme se modlili
růženec „úsilí“. Když jsme
dorazili, setkali jsme se s přáteli

z Vyššího Brodu. Název Maria Rast znamená Mariino odpočinutí. Podle legendy se zde na
kameni zjevila P. Maria s Ježíškem. Protože však pasáčky nebyla přijata, přešla pak na Svatý
Kámen u Rychnova.Dvě zdejší kaple byly postaveny v r. 1887 a r. 1890 mládeží jako odčinění.

Na zpáteční cestě jsme šli křížovou cestou. Připojil se k nám bratr v Kristu Tibor z Vyššího
Brodu a ukázal nám jejich zahradu, o kterou se stará jeho žena. Tibor se ještě stará o ryby
v rybníčku. Mají to tam moc pěkné. Tato poutní cesta nás duchovně posílila, byl to krásný
duchovní zážitek. Dá-li Bůh, tak bychom si chtěli tuto poutní cestu v srpnu zopakovat.

V pátek 12. září se v Pohoří konala
Svatohubertská mše sv. pro myslivce

i všechny přátele myslivosti. S ní souvisí
i ochrana přírody a tak o ní a o Boží

přítomnosti v přírodě vždy hovořím v
kázání. Bohoslužby se účastní i členové
světského řádu sv. Huberta. Tento světec při honu prožil své obrácení ke Kristu.

Všichni
můžeme
v přírodě
prožít
Boží
oslovení. Po bohoslužbě následovalo občerstvení ve
stanu s mysliveckou hudbou. Celou akci uspořádal ing.
Veselý, majitel firmy Kámen a písek. Moc děkujeme!
POUTNÍ SLAVNOST
U P. MARIE DOBRÉ
RADY v POHOŘÍ n.Š.
se konala v neděli 14.9.
za účasti zdejších rodáků.

Mši sv. celebroval doc. Michal Kaplánek Th.D. z Teologické fakulty JCU v Č. Budějovicích. Jak je vidět
z fotografií, celý den pršelo a tak asi ani účast lidí nebyla příliš velká. Byl připraven program a občerstvení.
To nejdůležitější jistě byla Boží milost a moudrost, na
přímluvu P. Marie, snášející se jako rosa na žíznivé.

V září začíná také výuka náboženství. V Malontech probíhá ve škole ve čtvrtek od 14.30 hod.
S dětmi někdy zajdeme i do kostela, anebo po výuce hrajeme hry: např. kvarteto nebo
pexeso s náboženskou tematikou. Hovoříme o základech křesťanství, o svátcích, o bibli
a protože v tomto škol. roce mnozí žáci půjdou k 1. sv. přijímání, připravují se i na to.

Poutní slavnost byla i v Dolním
Dvořišti a to v neděli po svátku
sv. Jiljí. Tento světec ze 7. stol.
byl poraněn vizigótským králem

když chránil laň. Jako odškodnění tam král zbudovat klášter.
Je to hezký příklad ochrany
přírody i nápravy křivd.
Poutní občerstvení

V Pohorské Vsi se pouť slaví poslední sobotu v září. Mši svatou míváme již v kostele, byť
opravy zdaleka nejsou u konce. Podobně neukončená je obnova společnosti a mezilidských
vztahů, stále máme co vylepšovat. Poutě se účastní i německy mluvící rodáci. I s nimi se snažíme obnovovat vztahy. Před kostelem pak bylo připraveno občerstvení, pro děti i kolotoč.

V sobotu 13.9. jsme se z našich farností
vydali na cestu do Staré Boleslavy. Když
jsme přijeli na místo, kostel P. Marie byl v
mlze, tak jako dávná historie tohoto místa.

Vše se nám však vyjasnilo po modlitbě a požehnání obrazem, který
se nazývá Palladium země České.
Snad takto vypadal reliéf, který dostala při křtu Ludmila od Metoděje.

Od ní ho dostal sv.Václav a po jeho
smrti ho zde našel jistý rolník při orbě.Na tom místě pak byla postavena
kaple a v r. 1623 chrám. Obraz byl
pak upraven do dnešní podoby.

Toto vyprávění připomíná, že i země a my neseme podobu Boží matky s božským dítětem.
Odtud jsme pak přešli do kostela, kde byl sv. Václav zavražděn a který nyní nese jeho jméno.

Místo jeho smrti se nalézá pod oltářem v kryptě, která je pozůstatkem kostela sv. Kosmy a Damiána. Nad tímto místem jsme slavili Kristovu oběť a vlastně také tu Václavovu. Uvědomovali jsme si, že bez oběti, bez totálního nasazení se pro Boží věci, bez bolesti snášené z lásky
a pro Krista, nemůžeme spatřit „nebeské dvorstvo krásné“ a vejít „v život věčný, oheň jasný

Svatého Ducha.“ Sv. Václav nám též
připomíná hodnotu odpuštění bratrovi.
Baziliku zamýšlenou jako mauzoleum
nad hrobem největšího českého světce
založil kníže Břetislav I. kol. r. 1042

Ze Staré Boleslavi jsme
přejeli do Kutné Hory. Při
všech našich cestách jsme
zpívali. Mladí, kteří seděli
převážně vzadu, zpívali
převážně rytmické písně
s kytarou a užili si při tom
hodně radosti.
V Kutné Hoře jsme nejprve navštívili
cisterciácký klášterní chrám P. Marie
v Sedlci (okraj Kutné Hory). Ten byl nedávno opraven a září čistotou a krásou.
Byl postaven na přelomu 13. a 14. stol.
a je dlouhý 87 m. Po zrušení kláštera
Josefem II. se v jeho areálu usídlila
tabáková firma.
Nerušíme i my ve svém nitru místo
Božího přebývání a nezanášíme ho?

Další perlou architektury, kterou jsme
navštívili, byl chrám sv. Barbory. Se
stavbou bylo započato v r. 1388. Práce probíhala pod vedením Jana Parléře
a byla dokončena r. 1558.

Kostel je známý
především svými
opěrnými pilíři.
I my máme v církvi
podobný úkol: podpírat jeden druhého,
být oporou církve, farnosti tam kde žijeme. To znamená udržovat
živé společenství, účastnit se setkání a přijmout také nějaký úkol.

Oslovila nás také nádherná klenba. Symbolizuje
nebe – tedy i naše ideály
a sny. Nebojme se občas
zahledět k výšinám.

Chrám má také krásná okna. Poukazují na to, že nemůžeme se uzavírat sami do sebe. Je třeba
otevírat se světlu a nechat světlo vytvářet pestré barevné odstíny – v chrámu církve i duše.
Patronkou kostela a také
horníků, kteří v tomto
kraji pracovali, je svatá
Barbora. Tuto ženu ve
3. nebo 4. stol. věznil
její otec ve věži proto,
aby zabránil jejím kontaktům s křesťany. Ona
se přesto nechala pokřtít
a pak se před jeho hněvem
skrývala v jeskyni. I my se můžeme skrývat v jeskyňce chrámu své duše při modlitbě, abychom tam
načerpali útěchu a posilu. Musíme však z ní také vycházet ke službě světu. Příklad sv. Václava
i Barbory a chrámů, které jsme viděli, nás vede k budování celosvětového chrámu Lásky.

Od pátku 10. října do neděle 12.
jsme byli s dětmi z našich farností na podzimním setkání na Ktiši
Po ránu byl kostel i příroda ještě

v mlze, ale zanedlouho vysvitlo
sluníčko a mlha se rozplynula.
Podobné je to v životě, mnohdy
jsme jako v mlze. Je však třeba

mít trpělivost a po projasnění
všeho toužit. Kdo prosí-dostává,
a tak slunce i v naší mlze vysvitne. Že tomu tak bylo i u dětí

je vidět z těchto fotografií.
U rybníka jsme se vyfotili i na
hrázi. Ta chrání před velkou vodou.
Naší pevnou hrází před zlem

je sám Pán a také společenství lidí, složené z mnoha částí – podobně jako ona hráz. Naše
spojení s Kristem i bratřími a sestrami se upevňuje skrze mši sv. I v našem víkendovém
pobytu se jí účastníme, dodá nám impuls i myšlenku pro náš pobyt.

V sobotu dopoledne vyrážíme do přírody. Les v mlze vypadá tajemně a zvláště. Přicházíme
na okraj skály a kocháme se krásou lesa postupně prozařovaného světlem slunce. V říjnu
má svátek patron ekologů sv. František. Chceme se od něj učit milovat matičku zemi a vidět
v přírodě odraz Nejvyššího.

Cestou někteří nacházejí houby
Učíme se také poznávat stromy
a rostliny. Děvčata vpravo nehledají borůvky, ale obdivují množ-

ství pavučinek v boroviní.
Došlo i na hry v lese. Počasí
nám přálo, bylo docela teplo,
a komu ne, zahřál se pohybem.

Když je cokoliv v pohybu, uvolňuje se energie. Snažme se, aby i naše církev, farnosti i my
a naše víra byly v pohybu. Po vyjití z lesa se nám naskytl hezký pohled na horu vykukující
z mlhy. I společný oběd (zvláště vaří-li se a jí s láskou) nás může z mlhy vytáhnout.

Mlhy v životě jsou jakýmsi křížem
kterým je třeba projít. Nakonec mlha
je vlastně voda a ta přece ve výsledku občerstvuje.

K vodě jsme došli i na naší vycházce.
Ten kdo vychází – ze sebe, ven
k druhým, a nedá se odradit mlhami
či jinými překážkami k vodě dojde!

Podzimní příroda je plná padajícího,
či spadaného listí. Dá se s ním i hrát
a jeho barvy potěší. Nakonec zetleje
a napomůže vzniku nového života.
Podobné je to se vším zanikajícím.

Při témátku děti shlédly hezký animovaný film o zatoulaném synu
a o Otcově odpuštění. Prožití tohoto
děje, který se týká každého z nás,
dává životu člověka pravý vzlet.

Tak nakonec došlo i na pouštění draků, které vzlet naší duše naznačují. Bohužel vítr moc nefoukal a tak ani draci moc nelétali. Podobně, když člověk nemá Ducha Kristova, žije přízemně. Ne
tak to bylo s účastníky našeho pobytu. Děkuji Kristýně i manželům Kornatovským za organizaci!

Letošní farní den (neděle 21.9.) byl spojen se křtem dospělého. Ke křtu přistoupila manželka
Evžena Perouta – Daniela. Již delší dobu o křtu uvažovala a tak během několika měsíců se
připravila na přijetí této svátosti v naší farnosti. Křest je znamením víry. Zviditelňuje vztah
k Bohu a také vztah Boha k nám. On přichází jako voda, která občerstvuje a omývá naši duši.

Smytí- odstranění překážek, které nás oddělují od Něho, jsme symbolizovali také spálením papírku s napsanými hříchy. Bůh je jako oheň, v jeho žáru se rozplyne naše sobectví. V kázání
jsem hovořil nad textem evangelia té neděle – o podobenství o dělnících na vinici. Právě při
farním dnu si můžeme uvědomit: každý byl povolán, aby pečoval o vinici, kterou je naše farnost, rodina, ale také svět kolem nás. Zde sázíme semena dobra a práce pro druhé, zaléváme je,
zde kypříme životní půdu jeden druhému, abychom mohli společně přinášet bohaté plody. Nesmí nás ovládnout pocit, že někdo získal větší odměnu, vždyť tou odměnou pro všechny je Pán.

Nehleďme tedy na to, zda se nám práce pro druhé vyplácí nebo ne. Vždyť tou odměnou je
vlastně už ta práce sama, vždyť konám-li něco pro Ježíše a jeho církev, měla by to být radost.
Při křtu dostáváme svíci – znamení, že máme druhým přinášet světlo. Zdrojem naší energie
je také účast u stolu Páně: přijímání Chleba života a Kalicha spásy. Mše sv. tímto vrcholí.

Přijetí kalicha vyjadřuje také přijetí údělu – tedy i určitých obtíží spojených s křesťanským
způsobem života. Vyjadřuje ovšem i myšlenku jednoty s druhými – jsme spojeni Krví Ježíšovou – jeho životem i utrpením, jeho Duchem. O farním dnu přijíždějí i bratři a sestry z okolních farností a tak onu skutečnost jednoty s druhými můžeme v tento den prožívat šířeji.

Po mši svaté následuje ještě setkání u stolu na faře, kde společně obědváme. Jsou vlastně jen
tři dny v roce, kdy ve farnosti jíme společně – na Zelený čtvrtek při večeři, o pouti – oběd a
také o Farním dnu. Jídlo není připraveno jen pro „přespolní“, všichni jsou zváni. Nepřichází
však mnoho lidí a je to škoda. Společné jídlo spojuje. Po něm následovají ještě zákusky
a také písničky. Více lidí pak přišlo na odpolední program v restauraci Slovanský dům. Díky
za všechny ty dobroty, které jste přinesli a upekli! Přispěly k radostnému prožití tohoto dne.

Smyslem pořádání Farního dne je umožnění seznámení se mezi lidmi z různých farností,
posezení a popovídání si. Součástí programu je však také nějaké vzdělávací téma - přednáška
a také debata a výměna zkušeností. Kéž by více lidí předneslo svou zkušenost nebo názory.

Účast lidí na odpoledním programu
byla celkem dobrá kolem 40 lidí.
O svých zkušenostech hovořila
také katechetka Štěpánka Talířová.

Mluvila o nedávno proběhlém
pochodu Pro život a také pomoci těm, kdo uvažují
o ukončení těhotenství.

Pak vystoupila s houslovými skladbami její dcera Marta a potom následovaly písně našich
mladých. Od 15h začala přednáška P. Josefa Prokeše z Českých Budějovic. Mluvil o víře,
o práci s mladými, o biblickém poselství. A jeho slova nás velmi povzbudila.

P. Josef Prokeš

Jiří R.

Jakub N.

Následovala ještě diskuse a svědectví. Akolyta Jakub řekl: „Bible mi vždy hodně pomohla.
Když jsem byl v nesnázích, otevřel jsem ji náhodou na nějaké stránce a našel jsem skoro vždy
radu a nebo pochopení.“ Například toto místo: „ Moudrost však vyrvala své služebníky z tísně.
Spravedlivého když prchal před hněvem bratra, vedla přímými cestami, ukázala mu království
Boží … dala mu vítězství v tuhém boji, aby poznal, že zbožnost je mocnější než vše.“ (Mdr
10,10-12) Takto hovoří kniha Moudrosti o Jákobovi. Tento úryvek zaujal také našeho Jakuba.
Hovořil o něm, že mu dává velkou naději i v jeho těžkých bojích, které často prožívá.

Hudba, setkání u stolu, přednáška
a svědectví, to všechno mohlo
přispět k prohloubení naší víry,
poznání i sounáležitosti. Potom
Farní den splnil svůj účel.

Na závěr byla možnost si ještě zazpívat
s harmonikou a kytarou lidové písně.
Příští Farní den se bude konat opět 3.
neděli v září. Již nyní se můžeme zamýšlet, čím obohatit program.

V roce 2014 se konaly v Malontském kostele práce na odvodnění. Byly financovány převážně
z financí německy mluvících rodáků – necelý milion Kč. Z Jihočeského kraje jsme dostali
150 tis. a od Obce Malonty 70 tis. – ty byly použity na projekt a na 1. část rekonstrukce elektroinstalace v kostele (rozvaděč, příprava nového vedení el.). Tyto práce mají také duchovní
myšlenku – je třeba zbavit základy našeho společenství všeho, co je narušuje a vytváří v něm
chlad. A je třeba obnovit přívod energie Boží lásky do našich srdcí.

Blansko
Rožmitál

Kaplice

PRÁZDNINOVÝ
VÝLET

Koncem října se v našich farnostech koná díkůvzdání za úrodu
Vděčnost je pro vytváření všech
vztahů velmi důležitá. Je třeba abychom Pánu děkovali za jeho dary – i za plody svého života a je třeba
abychom děkovali také jeden druhému, co to čím
druzí posloužili nám. A tak bych chtěl i já
v souvislosti s výročím Posvěcení našich chrámů poděkovat všem, kdo v nich slouží-kostelníkům, varhaníkům, zpěváků i všem, kdo pomáhají s výzdobou a tak přispívají aby byly
posvěceny nejen kostely, ale i chrámy našich
duší.

O podzimních prázdninách 27. a 28.10.
jsme vyrazili s dětmi z Trojan na výlet do Prahy
kde jsme navštívili nejen naše přátele,
ale také zajímavá místa, jako bylo letiště,
Václavské a Staroměstské náměstí, Karlův most, Petřín a také Národní technické
muzeum, kde vznikly i fotky dětí jakoby
z vesmíru. Vše co jsme viděli nás může
inspirovat k usilování o výšiny života.

Kaplice
Omlenička
Konečné výšiny našeho života jsou spjaty s křížem Kristovým, jímž bylo veškeré lidstvo vytáhnuto z hlubin bídy a z propasti smrti do výšin Božího království. To si také uvědomuji při
Památce zesnulých 2.11. Na našich hřbitovech se konají modlitby za zesnulé a my bychom se
měli snažit prožívat své společenství se zemřelými a uvažovat na tím, co jejich život říká nám.
KNĚŽSKÉ EXERCICIE
P. PAVLA

O duchovních výšinách jsem také uvažoval já na duchovních cvičeních (exerciciích) – což je
duchovní obnova. Vykonal jsem je na Velehradě od 17. do 21.11. Je to příležitost zamyslet
se nad dosavadním životem, nad tím co se podařilo a co ne, a vytyčit si úkoly či cíle, kterých
bych chtěl dosáhnout. Velehrad – místo spjaté s životem sv. Cyrila a Metoděje je toho dobrou
kulisou. Bazilika zářící ve tmě i klášter, kde je dnes gymnázium, také oslovují.

Kaple

místo ubytování

Exercicie vedl P. Vojtěch Kodet. Nejvíce se mě dotkla modlitba konaná na závěr, kdy jsme
se rozdělili (my kněží) do několika skupinek, v nichž jsme se postupně svými slovy modlili
jeden za druhého a zvláště za to, s čím se kdo svěřil, jako s problémem. Myslím, že i v našich
společenstvích bychom se takto mohli modlit jeden za druhého a poznali bychom Boží sílu.

V na pondělí 24.11. jsem byl pozván do Záblatí u Prachatic k požehnání zrekonstruované
víceúčelové místnosti v Azylovém domě sv. Petra, který provozuje Charita v Prachaticích.
Tento dům jsem spoluzakládal a mám k němu tedy silný vztah. Azylový dům vede můj blízký
kamarád Pavel Pešek, který se významně podílel na úpravách domu a vytvoření hezkého
společenství ubytovaných. Zařídil vytvoření místnosti ke scházení z bývalé rozpadlé stáje.

V objektu se nachází několik
stájí pro zvířata, o které
se lidé zde ubytovaní starají.

Zvířata zpětně dávají svým
pečovatelům najevo spokojenost a tak je povzbuzují.

Já jsem vzpomenul na historii azylových domů na Prachaticku a pak jsem vysvětlil obřad žehnání společenské místnosti, která má sloužit i pro aktivity Obce. Žehnání je dobrořečení-svolávání dobra, voda připomíná život, Boží život-či-li lásku, která má naplnit tuto místnost. Sv.
Petr, patron tohoto domu svým klíčem připomíná klíč k lidskému srdci, který je též klíčem
k ráji. Kéž tento dům onen klíč stále drží. Kéž i u nás se najdou lidé k vytvoření podobného.

O třetí neděli adventní se uskutečnilo v Suchdole u Bujanova
posvěcení kříže v centrální části
obce. Byl jsem pozván starostou
Bujanova p. Detourem. Sešlo se
zde asi 20 lidí. Nejprve promluvil
pan starosta o historii tohoto kříže
a pak jsem se slova ujal já.
V Kaplici se před svátkem sv. Mikuláše připravovaly
balíčky s nadílkou. Balení se ujala paní Mazancová s Jar.
Královou. Pomáhal také Luboš Beran. Díky!

Kříž v sobě nese také myšlenku daru: totiž sebedarování, darování života za druhé. Kříž je
vytvářen zkříženými břevny, je tak křižovatkou
svislého a vodorovného směru. Symbolizuje tak
setkání božského a lidského. Kříž se nachází
často na křižovatkách – na místech setkání lidí.
Je tak znamením setkání. I my jsme se u něj sešli,

nástěnka zachycující historii sem přivezeného kříže

po obřadu následovalo občerstvení
a lidé se zde budou setkávat i v budoucnu.
Opravdové setkání předpokládá sebedarování

.

Již po osmé jsme se vydali na adventní zájezd . Většinu jich organizovala Květa PohlhammerLauterbachová s manželem Kurtem. Nejinak tomu bylo i nyní. Zájezdy jsou velmi oblíbené.
Tentokrát se přihlásilo 100 lidí, jeli jsme tedy dvěma autobusy. Našim prvním cílem je poutní
místo St. Wolfgang blízko Salcburku. Letní pohled vpravo odhaluje krásu hor, které obec

i jezero obklopují a které nám zůstaly skryty pod mlhou. Mnohé věci v životě jsou skryté a také
nás obklopuje mlha. Je však třeba věřit i v to, co zůstává zatím zahalené a trpělivě čekat na
vyjasnění. Platí to nejenom o různých událostech, ale také o lidech.
Kostel i obec leží na břehu jezera. Nemohu nemyslet na setkání s Ježíšem, které se často odehrávalo u vody. Jeho učedníci byli hlavně rybáři. I my máme podobné poslání – vytahovat ty,
kteří se topí ve svých problémech. I církev, podobně jako zdejší kostel, má být blízko vodě-

místu, kde jsou lidé v ohrožení. To co nabízíme druhým, nesmějí být jen krásné kostely, ale
především to k čemu ukazují a vedou – k poznání Boží přítomnosti. Chrám je jako záchranná
loď, stejně i církev. Klenba naznačuje krásu nebe a varhany jednotu v mnohosti–harmonii všech.

Oltář připomíná nejen Kristovu
oběť za nás, ale potřebu té naší
za druhé. Stůl naznačuje pozvání
ke společnému stolování v otcovském domě, kam jsou všichni zváni.

My jsme zde byli přivítáni
místním farářem pocházejícím
z Polska. Kázání měl Danielevangelický farář z Kaplice.
Na varhany hrál Kurt.

Kostel zde založil sv. Wolfgang, biskup v Řezně, jehož místo úmrtí jsme navštívili před rokem.
Bylo to v r. 976. Současná stavba kostela je z r. 1414. a pozoruhodný je křídlový oltář, který
umožňuje vystavení asi 6 kombinací nejrůznějších tematických obrazů. Hle jak vynalézaví
byli lidé v minulosti. A my se bojíme všeho nového! Bohoslužba i krásné prostředí kostela
přispělo k našemu duchovnímu naladění. Po mši sv. následoval výklad o kostele překládaný

Květou do češtiny a pak jsme se ještě prošli po městečku naplněném nejrůznějšími prodejními stánky, kde bylo možné koupit nějakou hezkou maličkost k potěšení našich bližních.
Asi v ½ druhé jsme vyjeli ke druhému cíli našeho putování – Salcburku.

Salcburku vévodí hrad, jenž je také obsažen v názvu města, které má 150 tis. obyvatel. Název
souvisí se solí, která se zde těžila již za Keltů. Sůl může být pro nás znamením: používá se proti
zkažení a k získání dobré chuti. Ježíš k ní přirovnává své učedníky – mají totiž působit podobně
ve světě. Solný hrad – jak zní překlad názvu města, je tedy výzvou pro nás: k budování základny

pro naše působení ve světě. Sůl však
musí mít v sobě slanost, tu získáváme
při modlitbě a v chrámech. V Salcburku je jich hodně. Některé z nich jsme
navštívili a udělaly na nás dojem.

Hezkým dojmem působilo
i osvětlení města a prodejních
stánků. Za hezkým dojmem
stojí hra světla a tmy. Podobné je to v našem životě.

Náměstí v mnoha městech vévodí vánoční strom – připomíná strom života, strom evoluce, která vrcholí v Kristu. Jeho nám může připomenout i osvětlený most. I Ježíš spojuje protiklady.

Podobně i v chrámech můžeme zakusit spojení dvou břehů – lidského a Božího. Tuto
myšlenku jakoby nese i hlavní salcburský chrám sv. Ruperta a Virgila (světců ze 7. stol).
Nádherně zdobená klenba spojuje protilehlé zdi. Původní chrám zde byl založen r. 774. Po
posledním požáru r.1598 byl chrám postaven znovu – v barokním stylu. Je dlouhý 101 m,
kopule má výšku 71m, věže 81m. Do chrámu se vejde 10 tis. lidí. Působil zde zdejší rodák
W. A. Mozart a mnoho jeho skladeb bylo určeno právě pro tuto katedrálu. Krása výtvarného
umění i hudby jistě přibližuje Bohu, ale stejně tak i prostota a chudoba naplněná Bohem.

Posledním cílem naší skupinky v Salcburku byl hrad, který byl postaven ve 12. století. Sloužil
jako obranná pevnost i jako sídlo salcburských knížecích biskupů. Knížecí i biskupská role
byla v tomto městě spojena, což prospělo architektuře města, ale církvi, která má následovat
Krista chudého a sloužícího, příliš ne. Z hradu se nám naskytl hezký pohled na noční město.

Světýlka probleskující v temnotách byla jako plamínky naděje v temnotách světa. Zájezd se
vydařil a snad nám i pomohl připravit se na slavnost Narození Páně – přicházejícího Světla.

Zapálením první
svíce na adventním
věnci v kaplickém
kostele začínáme zde
dobu přípravy na
vánoční svátky. Podobně bychom se měli
snažit zapalovat jeden
plamínek dobra a lásky po druhém
ve svém okolí. Někdy stačí úsměv,
dobré povzbuzující slovo, dárek.

Kaplice
Stáváme se tak dobrými anděly. Dárky
dáváme i dětem v kostele kolem svátku
sv. Mikuláše, v několika farnostech.

V adventu zdobíme kostel více
svíčkami než obvykle. Ostatně
je zde v zimě více tmy. Světlo
vyniká nejlépe na pozadí tmy.
Vytváří se tak pěkné pohledy
jak dovnitř, tak navenek. Podobně se asi musí střídat v našem životě dobro a zlo, aby
Dolní Dvořiště (i dole)
více vyniklo a víc jsme si ho vážili. Fotky z Domova pro seniory v Kaplici nám připomínají
ty naše sestry a bratry na něž máme také pamatovat. Děti jim namalovaly vánoční přání.A my?

Na potřebu rozdávat kolem sebe světlo upozorňuje i každoroční předávání Betlémského světla.
V Kaplici v úterý 23.12. probíhalo společně s účinkováním dětí z hudební školy. Světlo
i hudba je vlastně chvění a obojí rozechvívá i nás. Lidé chodí rádi na toto setkání, přeplněný

kostel to dokládá. Účinkovali zde
nejen ti nejmenší, ale i starší žáci.
A vlastně účinkuje zde každý, kdo
přijde, neboť tím vyznává, že touží
po světle Boží lásky. To ovšem
nestačí načerpat, je třeba ho dávat
i dál – třeba skrze zpěv a hudbu,

nebo skrze to co umím a co druhým
prospěje. V Malontech se konal před
rozdáváním Betlémského světla v sobotu 20.12. v kostele koncert Pěveckého sboru Kaplice. Tentýž sbor
potěšil naše srdce také v kaplickém
kostele. Díky za moc hezkou hudbu!

V Malontech se koná předávání světla z Betléma na návsi u vánočního stromu. Zpívají zde
školní děti a po promluvě pana starosty hovořím i já.

Obyvatelé fary v Kaplici se
ještě s dalšími hosty schází
v 18h na Štědrovečerní večeři
po níž se rozdávají dárky.

V půl 9. ale již musím být na půlnoční v Dolním Dvořišti. Kostel
bývá zaplněn. Alespoň 1x ročně
se setkám s dalšími věřícími odtud.

Blansko
Malonty
Také v jiných farnostech bývá na Štědrý den plno. Je to příležitost oslovit i lidi, kteří jinak
do kostela nechodí. V kázání mluvím o Božím slově, skrze které bylo vše stvořeno a ve všem
se může ukázat tomu, kdo ho hledá. A jako Boží slovo je zpočátku nepatrné, ale rozroste se po
celé zemi, tak i každý náš nepatrný dobrý skutek může způsobit velké věci.

Rožmitál
Rožmitál
Vyprávěl jsem příběh malého chlapce, který chce navštívit Ježíška, ale cestou rozdá dárky
pro něj připravené chudým dětem. Dostane však mnohem víc, když do jeho prázdných rukou
Maria svěří malého Ježíše. Jsme-li i my prázdní-nezávislí na čemkoliv a dokážeme se o vše

dobré dělit, pak dostaneme nekonečně více – samotného Pána. Na Štědrý den se také děti
rozdělily s námi o svůj čas a schopnost potěšit. Ať už na dětských besídkách u jesliček, nebo
při scénce, kterou nacvičily. Děti navštěvující hodiny náboženství v Kaplici zahrály betlémskou scénku po vedením katechetky Štěpánky. Moc nás tím potěšily, díky! Diváků sice

mnoho nebylo, ale to nevadí. Příště se může scénka sehrát třeba při bohoslužbě – např. v neděli na svátek sv. Rodiny, kdy lidí bude v kostele více.
V Pohoří byla mše sv. tradičně 26.12. od
14 hod. Předsedal ji želivský opat PhDr.
ThLic. Jaroslav Jáchym Šimek OPraem,
který jako opat působí od září r. 2013.
Tento 62 letý premonstrát působil také
několik let v Austrálii.

Vánoce jsou časem zaměřeným na děti. Sám Bůh se stal dítětem a proto se o Vánocích zaměřujeme zvláště na děti a věnujeme se jim. V mnohých našich farnostech se konají setkání
s dětmi u jesliček. Také v Rychnově přišlo několik dětí. Zazpívali jsme si koledy, povyprávěli
o Vánocích a nakonec bylo ještě posezení u čaje a cukroví v sakristii. Děkuji za přípravu
občerstvení. Děti vlastně také občerstvily i nás a tak i jim patří dík.

Také v Omleničce se sešly děti. Nacvičily hudební doprovod k vánočním písním. Bylo to
pěkné setkání. Myslím, že by bylo hezké, kdyby na takováto setkání přicházelo i víc farníků,
určitě by je to také potěšilo. S dětmi jsme se také několikrát zasmáli. Zvláště je rozveselilo,
když ode mě slyšeli jak jsem omylem připravil kafočaj, když jsem do termosky s připravenou

rozpustnou kávou nalil z konvice čaj. Pak už nebyl čas na nápravu a tak jsme měli kafočaj.
V Rožmitálu vedla besídku u jesliček Kristýna, bohužel fotku nemáme. Vánoční bohoslužba
byla i v Pohorské Vsi (26.12.), tam bohužel jesličky nemáme. Nevěděl by někdo o nějakých?

Před Vánoci byli naši mladí, kteří zpívají také na dětských bohoslužbách v Kaplici, pozváni,
aby vystoupili na koncertu ve zchátraném kostele v Klení. Bylo zde kolem 80 posluchačů,
kteří tak podpořili opravy tohoto od nás nedalekého kostela. Zde působí Občanské sdružení
Za záchranu kostela v Klení, které má kostel na 10 let v pronájmu a organizuje nejen jeho
opravy, ale také koncerty. Kostel nese jméno sv. Vavřince a je od ½ minulého stol. odsvěcen.

Na Silvestra se koná v Kaplici po bohoslužbě, při níž děkujeme za uplynulý rok a
vyprošujeme si požehnání pro nový rok, také přípitek. Víno je symbolem radosti a je plodem
viné révy, která v biblické terminologii představuje Boží lid. A tak při tomto přípitku děkujeme za plody našeho farního života a přejeme si radost a zdraví do nastávajícího času.

Oslavy přicházejícího nového roku konáme i na faře, kam může přijít každý zájemce.
O silvestrovském večeru hrajeme různé hry a povídáme si. A protože jsou s námi i děti,
o půlnoci se koná na farním dvoře i malý ohňostroj. Kéž oheň Boží září i po celý rok z nás. pš

Humor:
☺ Při hodině přírodopisu přišla řada na velryby.
Andulka, která byla jediná ve třídě věřící, se zmínila o tom jak velryba spolkla proroka Jonáše.
Paní učitelka ovšem rychle naštvaně vysvětlila, že to není možné, protože velryby mají docela
malý hltan.
Andulka se nenechala přesvědčit a řekla: „až půjdu do nebíčka tak já se Jonáše zeptám“
Paní učitelka již zcela jízlivě: „ale co když Jonáš není v nebíčku?“
„Tak se ho zeptáte vy!“
☺ Mniši
Muž jede po silnici a poblíž jednoho kláštera se mu auto porouchá. Jde do kláštera, zaklepe na
dveře a říká: “Rozbilo se mi auto. Myslíte, že bych tu mohl přespat?” Mniši ho vlídně přijmou,
dají mu večeři, dokonce mu spraví auto. Ve chvíli, když se muž snaží usnout, zaslechne
podivné zvuky. Druhý den ráno se ptá mnichů, co to bylo za zvuk, ale oni řeknou: “Nemůžeme
ti to říct, nejsi mnich.” Muž je zklamaný, ale přesto jim poděkuje a jede dál svou cestou.
O několik let později stejnému muži auto vypoví službu poblíž stejného kláštera. Mniši ho
přijmou, dají mu večeři, dokonce mu spraví i auto. V noci slyší stejné podivné zvuky, které
slyšel před lety. Druhý den ráno se ptá co to bylo, ale mniši odpoví “nemůžeme ti to říct, nejsi
mnich.”
Muž řekne “Dobře, dobře. Umírám zvědavostí. Jestli jediný způsob, jak zjistit co to bylo za
zvuk, je stát se mnichem, jak se jím můžu stát?”
Mniši odpoví: “Musíš projet celý svět a říct nám, kolik je stébel trávy a přesný počet zrnek
písku. Až to zjistíš, staneš se mnichem.”
Muž si usmyslí, že to udělá. O čtyřicet pět let později se vrací a klepe na dveře kláštera: “Projel
jsem celý svět a zjistil jsem co jste chtěli. Na světě je 145 236 284 232 stébel trávy a 231 286
267 999 139 382 zrnek písku.”
“Blahopřejeme” odpoví mniši. “Teď jsi mnich. Nyní ti ukážeme cestu k tomu zvuku.” Mniši
vedou muže k dřevěným dveřím. “Ten zvuk je za těmito dveřmi.” řekne hlavní kněz
Muž se natáhne po klice, ale dveře jsou zamčené. “Fakt legrační. Dal byste mi klíč?”
Mniši mu dají klíč a on otevře dveře. Za dřevěnými dveřmi jsou další dveře, vyrobené z
kamene. Muž požádá o klíč ke
kamenným dveřím. Mniši mu dají
klíč, otevře je a objeví rubínové
dveře. Požádá mnichy o další klíč.
Za těmi dveřmi jsou další dveře,
tentokrát jsou vyrobeny ze safíru.
Tak to jde dál a dál, dokud muž
neprojde dveřmi ze smaragdu,
stříbra, topazu, ametystu
…..konečně mniši řeknou: “toto
jsou poslední dveře.” Muž odemkne
dveře, vezme za kliku a za dveřmi v
úžasu nachází zdroj toho
podivného zvuku…..
Ale tobě čtenáři vtipů to nesmíme
říct, co to bylo, protože NEJSI

v Kaplici informuje:
Nové knihy:

Wunibald Müller: ZAMILOVANOST
Autor knihy – teolog, psycholog a zkušený psychoterapeut na základě svých zkušeností a na
pozadí mnoha příběhů ze života uvažuje o tom, jak zamilovanost spouští vnitřní přeměňující
síly, vitalitu a otevírá člověka duchovní zkušenosti. „Být zamilovaný je krásné. Být
zamilovaný může být ale také těžké, pokud lásku nelze naplnit. Zamilovanost může člověku
ukázat nové oblasti sebe samého a otevřít ho dimenzím, které ho přesahují.

Miloš Szabo: MANŽELSTVÍ, TO JE TAKÉ SLIB
Katolický kněz z pražského Žižkova, církevní právník, spolupracovník rozhlasu a spisovatel
několika knih se v této knize zabývá manželstvím. Nalezneme zde srozumitelné texty o
manželství, o jeho smyslu, dále o přípravě na uzavření sňatku v kostele a praktické rady
k svatbě. Nevyhýbá se ani tématice problémů.

Walter J. Ciszek SJ: S BOHEM V RUSKU
Kniha vzpomínek otce Waltera, který prožil 23 kněžských let v sovětských vězeních a sibiřských
pracovních táborech. Je to nejen poutavý příběh, který se čte jedním dechem, ale také
obdivuhodným svědectvím o neochvějné důvěře v Boha i v nelidských podmínkách země
ovládané totalitním režimem.

Guy Chevreau: TANČÍME, PROTOŽE NEUMÍME LÉTAT
Napínavý příběh Američana, který se ve Španělsku už 20 let věnuje narkomanům. Desítky let
drogové závislosti, násilí a zneužívání, pokusy o sebevraždu, vězení, prostituce,
bezdomovectví, a přesto… mocí lásky pomohli v komunitě Betel tisícům na heroinu závislých
zoufalců, kteří zde prožili vysvobození ze strašných hloubek beznadějného života. Za
nepřikrášlenými dramaty lidských životů objevuje autor příběhy zraněných duší.

Dalajlama: SÍLA SOUCÍTĚNÍ
Svou typicky prostou a srozumitelnou formou dalajlama popisuje, jak máme správně žít a
umírat a jak máme vnášet moudrost do svých životů. „Ryzí soucítění je založeno na jasném
uznání faktu, že druzí – podobně jako my sami – chtějí štěstí a že mají právo překonat utrpení“
Půjčovní doba farní knihovny: ST 16-17.30 ČT 15.30-16.30 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.

P. Šimák

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. Přihlášky a dotazy mi můžete adresovat buď na mailovou adresu, nebo na tf.:
732 872 662
Nejbližší schůzka: v Kaplici na faře v pátek 20.2. a 6.3. od 19.15h
EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA se bude konat ve čtvrtek 5.3. od 19h
v evangelické Arše. Přečíst si můžete zvl. kap. 17-22.
CESTA 7 BOLESTÍ P. MARIE z Rychnova na Sv. Kámen se bude konat v neděli 8.3.
Sraz v Rychnově bude ve 14.30h. Odjezd z Kaplice od fary ve 14.15h.
KŘÍŽOVOU CESTOU V CETVINÁCH půjdeme v neděli 22.3. Sraz v Cetvinách u
kostela bude ve 14.30h. Odjezd z Kaplice od fary ve 14h.
VEŘEJNÉ SCHŮZKY FARNÍ RADY SE VE FARNOSTECH KONAJÍ:
Kaplice
st 25.3.
v 18.30
fara

Malonty
út 17.3.
v 17.45
u Otů

Omlenice
čt 19.3.
v 17.45
fara

Blansko
ne 22.3.
v 18h
kostel

Rychnov
po 23.3.
v 17h
kostel

D.Dvořiště
út 24.3.
v 19h
u Pechů

Rožmitál
so 21.3.
v 18h
fara

Kaplice
MŠE SV. NA POPELEČNÍ STŘEDU 18.2. bude v 17.30h
ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v postě v úterý a v neděli od 17h
PROMÍTÁNÍ FILMU se uskuteční na společenství ve středu 25.2. Budeme promítat
hraný film Jeptiška o ženě, která se dostane do kláštera.
PÁSMO HUDBY A POEZIE se uskuteční ve středu 4.3. od 17.30h na faře.
EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA se bude konat ve čtvrtek 5.3. od 19h
v evangelické Arše.

Malonty
ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v době postní v úterý od 17h
v kostele. Setkání ve společenství bude tedy začínat až pak – v 17.45 u Otů (24.2. a 3.3.)

Omlenice
ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v době postní ve čtvrtek od 17h
v kostele.

Blansko
ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v době postní před mší sv. v neděli
od 16.30 v kostele.

ÚNOR 2015
NEDĚLE

15.2.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 2.t.

Středa

18.2.

Popeleční středa – den přísného postu

žaltář 4.t.

NEDĚLE

22.1.

1. NEDĚLE POSTNÍ

žalář 1.t.

BŘEZEN 2015
NEDĚLE

1.3.

2. NEDĚLE POSTNÍ

žaltář 2.t.

NEDĚLE

8.3.

3. NEDĚLE POSTNÍ

žaltář 3.t.

NEDĚLE

15.3.

4. NEDĚLE POSTNÍ

žaltář 4.t.

Čtvrtek

19.3.

Sv. Josefa, snoubence P. Marie

slavnost

NEDĚLE

22.3.

5. NEDĚLE POSTNÍ

žaltář 1.t.

Zde jsou výsledky sčítání účasti na bohoslužbách v naše vikariátu v neděli 12.10.2014:
Benešov n.Č.
Besednice
Blansko u Kap.
Brloh
Černá v Pošum.
Černice
Český Krumlov
Frymburk
Horní Planá
Hořice na Š.
Chvalšiny
Kájov
Kaplice
Křemže
Malonty
Omlenice
Přední Výtoň
Přídolí
Rožmberk n.Vl.
Rožmitál n.Š.
Rychnov n.M.
Soběnov
Světlík
Velešín
Větřní
Věžovatá Pláně

49
49
10
101
43
37
211
56
31
7
28
23
56
163
22
12
4
36
8
9
6
79
26
217
25
43

Vyšší Brod

40

Zlatá Koruna

89

Výsledky Tříkrálové sbírky na Kaplicku v r.2015
Benešov nad Černou
4.952,Kaplice
31.848,Malonty
20.261,Pohorská Ves
1.307,Výheň
1.198,Besednice
2.547,Rožmitál na Šumavě
8.825,Omlenice
5.441,Dolní Dvořiště
7.272,Netřebice
5.096,Rychnov nad malší
5.489,Horní Dvořiště+Č. Heršlák
1.735,Bujanov
4.554,Hubenov
1.260,Pořešín
720,Celkem
102.505,Charita Kaplice velmi děkuje všem dárcům i
dětem, které sbírku uskutečnily i jejich vedoucím!

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 5.3.Archa
mše svatá
8 h (v adventní době již v 7h )
kostel
Čtvrtek
mše svatá, pak adorace
18 h letní čas
17.30 zimní čas
kostel
Pátek
setkání mladých
19.15 fara Mše sv. v Domově pro seniory 15h
16.30h odjezd na Svatý Kámen na mši sv. v 17h
1. sobota v měsíci
Sobota
NEDĚLE mše svatá

9.30

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

MALONTY – kostel sv.Bartoloměje / fara
Setkání na faře: nyní u Otů
mše svatá 8 h
17h
NEDĚLE
Út 1x za 14 dní,nyní: 24.2. a 3.3.
/ 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: 19.2.
l.čas z.čas
BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
mše svatá 18h
17h
Setkání na faře: Čtvrtek
18h
17h
NEDĚLE
v kostele
let. čas
zim.čas
nyní se nekoná
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 15.2. a 1.3.
- 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:22.2. a 8.3
Pondělí: ?
1. SO v měsíci: mše v 17h nyní: 7.3.
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
Setkání na faře: Sobota
SOBOTA
19h-l.čas
18h
17h
mimo 1. sobotu mše svatá: let.čas zim.čas 1x za měsíc, nyní: 21.2.
18h-z.čas
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: 1.3.
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. neděle 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 15.2.2015.

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc únor 2015
Úmysl všeobecný: Za vězně, zejména mladé, aby měli
možnost vrátit se k důstojnému životu.
Úmysl misijní: Za manžele, kteří žijí odděleně, aby v
rámci křesťanského společenství nacházeli přijetí a
podporu.
Úmysl národní: Za ty, kdo stojí před důležitým životním
rozhodnutím, aby byli provázeni světlem Ducha Svatého.
Úmysly farní: Pomoz nám, Pane, prožít dobu postní v soustředění se na duchovní
věci a udělat si čas na rozjímání o Tvém slově, křížové cestě a na duchovní četbu
● Požehnej také veřejné schůzky farních rad, které budeme konat v měsíci březnu, ať
přinesou mnoho dobrých podnětů pro budoucnost našich farností
● Veď, prosíme, ty, kdo se připravují na křest či biřmování, aby se jejich víra
prohloubila a byli stále víc naplnění Tvým Duchem
● Naléhavě prosíme o seslání Tvého Ducha pokoje pro bohující 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
● Žehnej, Pane, Joyce z Indie, jíž jsme si vzali do adopce na dálku, i její rodině
● Prosíme za dobrou volbu nového biskupa pro naší diecézi
● 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 …...
n Odpusť, Pane, hříchy našich zemřelých, smiluj se nad nimi a přijmi je k sobě.

Zveme Vás na společnou farní dovolenou do Jánských Lázní
v Krkonoších v termínu od 16. do 22. srpna
(přihlášky u P. Pavla tf.: 732 872 662)
Ubytování v křesťanském pensionu
Marianum. Jedna noc kol. 400,- Kč
Možnost i plné penze, či polopenze.
Na programu kromě procházek
po Krkonoších (Sněžka…) výlety.

Adršpašské skály
Blízká koupaliště nebo
akvapark Špindlerův Mlýn

ZOO Safari ve Dvoře Králové
případně Babiččino údolí ad.

Náchodský zámek

