FARNÍ LIST KAPLICKA č.6-8/16
Měsíčník těchto farností
římskokatolické církve:

Kaplice

Malonty

Omlenice

Blansko

Dolní
Dvořiště
Rožmitál
na Šumavě

Rychnov
nad Malší
Pohorská
Ves
Pohoří
na Šumavě

Cetviny

P. Josef Jílek, mučedník
rodák z Výhně u Kaplice
náš vzor a patron

ČERVEN-ČERVENEC-SRPEN 2016
Milí farníci,
zdravím Vás uprostřed letního období. Příjemné teplo nás zve k odpočinku, který
může být rekreací – tedy „novým stvořením“ – obnovou našich duševních i tělesných
sil. Udělejme si tedy v tento čas víc klidných chvil, zvláště v přírodě. Tam v tichu
máme krásnou příležitost k obdivování Božího díla, k zamyšlení nad sebou samým, k
(pře) hodnocením zaběhaných životních cest. V tomto období máme i příležitost být
více se svými drahými a známými. I to je rekreace, stejně jako každá změna, kterou
můžeme prožít na výletech.
Nedávno jsme se zamýšleli nad příběhem naslouchající Marie a
přepracovanou hospodyní Martou. Obě ženy jsou zosobněním dvou stránek života:
pasivní a aktivní. Obě strany mají být v rovnováze – činnost i odpočinek, aktivita a
pasivita, naslouchání i mluvení… Mohli bychom vymyslet mnoho dvojic zdánlivých
protikladů, které však se však vzájemně
doplňují. Zamysleme se, zda nejsme
v něčem příliš jednostranní.
Přílohou tohoto čísla Farního
listu je Výroční zpráva o stavu našich
farností. Budu rád, když napíšete své
připomínky, nebo nápady k životu v
církvi. Blíží se také Farní den (NE 21.9.)
– měli bychom si vzájemně sdělit, jak to
jde v našich farnostech. Prosím,
připravte něco - i do programu! Přeji
Vám krásné, milostiplné léto!

P. Pavel

Petr a Kačka Heřmánkovi letos u Brněnské přehrady,
která krásně doplnila program Charismatické konference

PODNĚTY PRO KŘESŤANSKÝ ŽIVOT
Milí bratři a sestry,
o svátku Božího Těla jsme na čtyřech zastaveních při průvodu
rozjímali, jak se Kristovo Tělo dává nám – lidem potřebným a jak
se skrze nás (církev) dává pak lidem ještě ubožejším. Tato čtyři zastavení souvisí se
skutky milosrdenství, které můžeme zakoušet od Pána a které bychom měli konat vůči
svým bližním. Průvod připomínal naši cestu do Božího království. A na této cestě
potkáváme nejrůznější lidi v nouzi. Zastavíme-li se a pomůžeme-li, pak jistě dojdeme i k
cíli cesty a zakusíme přijetí od Pána, který nám řekne: Pojďte požehnaní mého Otce a
vejděte do mého království, neboť jsem měl hlad a dali jste mi najíst, byl jsem potřebný a
posloužili jste mi…
Ony čtyři obrazy malovali mladí z kroužku vedeného Marií Peroutovou, zvl.
Adélka a Vaneska. Děkujeme. Obrazy jsou jakousi výzvou pro tento Svatý rok
milosrdenství, kterou bychom se měli snažit naplnit.
1. OLTÁŘ Milosrdný Samaritán
Kristovo tělo se dává nemocným a zraněným. Dává se i
mně, neboť jsem nemocen tělesně i duchovně. Žízním a
hladovím po lásce, mnohé v mém životě je nemocného,
nedostatečného. Prosím, Pane, uzdrav mne.
Pán se však také chce skrze mne (i já jsem částí
Kristova Těla) dávat lidem zraněným v mém okolí.
Mohu navštěvovat nemocné, osamělé, tišit žízeň
druhých po přátelství, po přijetí, po lásce. Mohu se i
zapojit do podpory hloubení studní v Africe, do
programů zaměřených na odstranění hladu. Lidé v mém
okolí však možná hladoví i po spravedlnosti, ke které
bych jim mohl pomoci.
Zajímejme se o to!
2. OLTÁŘ Cizoložná žena
Kristovo tělo se dává hříšným a odsuzovaným. Tedy i mně.
Přijímá mě takového, jaký jsem, neodsuzuje, ale dává novou
šanci. Podobně chce působit i skrze mne. Skutek
milosrdenství – odívat nahé souvisí se službou poskytovat
oblečení potřebným. Ve farnosti bychom potřebovali někoho,
kdo by to organizoval. Odívat nahé má i symbolický rozměr:
nezveřejňovat bezdůvodně chyby bližních a přikrývat je
láskou. I další související skutky milosrdenství jsou konkrétní
pro každého z nás: těšit sklíčené, trpělivě snášet obtížné lidi.
Kolem nás je takových jistě dost. Přemýšlejme , co konkrétně
uděláme.

3. OLTÁŘ Návrat marnotratného syna
Kristovo tělo se dává toužícím po přijetí. I já toužím, aby
mne druzí přijímali, aby mě přijal nebeský Otce. On na
mě čeká, stačí se jen k němu vrátit. Zanechat špatného
života, žít v jeho blízkosti. Zřeknout se svých hříchů…
pak zakusím náruč milosrdného Otce.
Podobně je třeba abych se já i církev choval
vůči těm, kteří touží po blízkosti. Zde můžeme jmenovat
další skutky milosrdenství:
- přijímat cizince, (uprchlíky). Samozřejmě že v rozumné
míře, ale nestavět se kategoricky proti. I Ježíš byl
uprchlík – před Herodem musel s Josefem a Marií
uprchnout do Egypta. Vrátil se až když nebezpečí
pominulo. Tehdejší Egypt je přijal!

- odpouštět urážky. I to souvisí s tímto zastavením. Otec z podobenství byl svým synem
nejprve uražen, pak ale odpouští a je mu líto, do jaké bídy se syn dostal. Umím i já
odpouštět a přijmout ty, kteří mě zranili?
- vyučovat nevědomé - znamená ne s povýšeneckým postojem, ale jemně a trpělivě
vysvětlovat druhým důležité věci pro život, předávat jim své zkušenosti, rady apod. Měl
bych se také snažit předávat druhým informace o své víře a o tom, jak mi Bůh a víra
v něho pomohli.
- radit pochybujícím znamená být jim oporou a promýšlet jejich pochybnosti, abychom je
mohli vhodnými slovy a nápady posílit ve víře. To předpokládá čas a vzdělávání se ve
víře i odvahu promýšlet svou víru v souvislosti s dnešním myšlením. Rozmysleme si jak
druhým sdělit co mi dává víra a jak dnešními slovy říct to podstatné o své víře.

4. OLTÁŘ Dobrý pastýř a zatoulaná ovce
Kristovo tělo se dává těm, kdo jsou daleko Bůh nejenom
čeká, až se zatoulaní k němu navrátí. Ale ve svém Synu
Ježíši jde za těmi zatoulanými, a když si sami nemohou
pomoci a o pomoc stojí, bere si je na své ramena, bere
tak jejich slabosti i zranění na sebe a léčí je. Dává se tak
i mně, bere na svá ramena mé těžkosti i hříchy a vede mě
do společenství s ostatními, od nichž se často odděluji.
Já v jeho jménu mohu konat totéž. Přivádět nazpět
zbloudilé, pomáhat jim najít opět víru v Krista. Znamená
to také pokusit se realizovat tyto skutky milosrdenství:
navštěvovat vězněné, (pamatovat na ně v modlitbě, příp.
se zapojit do písemné kontaktu – anonymního, poslat
vězňům něco co by jim pomohlo k lepšímu životu…
Další skutky milosrdenství jsou: napomínat hříšníky (mít odvahu, pokud možno s taktem,
ukázat někomu, že nedělá správně. Další skutek je pohřbívání mrtvých – tedy účastnit se
pohřbů, potěšil plačící pozůstalé. A na závěr: modlit se za živé i zemřelé, vcítit se do
jejich stavů a pak neustávat v intenzivní vytrvalé modlitbě za ně.
Přijměme výzvy tohoto roku a snažme se poznat, co konkrétně bychom mohli udělat.

Večer jsem ze zahrady přinesla
tři krásné růže a vložila je na stole do
vázy. Chtěla jsem jít pro vodu, když na
mne zavolal manžel, já běžela za ním, a
dát pak vodu do vázy jsem zapomněla.
Ráno při pohledu na vadnoucí květy
růží jsem pochopila, co se stalo, a rychle
jim nalila vodu do vázy. Téměř před očima
k mé velké radosti se květy zvedly a poděkovaly mi svoji krásou a vůní.
V sobotu 9. července, když jsem přicházela k lesní kapli Panny Marie Lurdské
v Chrobolech, jsem se pod tíhou starostí a okolností uplynulých dní cítila snad jak ty
vadnoucí růže. Samotné poutní místo mě však doslova okouzlilo. Při pohledu na lesní kapli
se studánkou pramenité vody se mi vybavily krásné vzpomínky na mé dětství, kdy jsem
s rodiči a sestrou každoročně chodívala začátkem září na pouť k lesní kapli se studánkou u
Zdíkova.
Před kaplí P. Marie Lurdské v Chrobolech se mi dostalo milého přijetí od mladé paní
Ivy Hoidekrové. Mši sv. společně sloužili P. Pavel Šimák a novokněz P. Karel Falář. Ve
svém kázání P. Pavel připomněl, jak v Lurdech kolem jeskyně Bernadetta Soubirousová
hledala a hrabala v hlíně, až pod nánosy listí a bahna našla léčivý pramínek vody. Stejně
tak i my bychom měli ve svém životě „zajet na hlubinu“, abychom často pod nánosy toho
špatného, co nás v životě potkává, odkryli a našli životadárný pramen.
Po mši sv., když jsme vyšli ven před kapli, jsme mohli přijmout novokněžské
požehnání od P. Karla Faláře. Farníci z prachatického vikariátu s velikou radostí a láskou
mezi sebou přivítali po několika letech P. Pavla Šimáka.
Sedla jsem si na chvilku na lavičku před kaplí. Petr Juhaňák mi přinesl kelímek s pramenitou vodou ze studánky. Voda byla osvěžující, výborné chuti. Připisují se jí léčivé
účinky při onemocnění očí. Vyprávěla jsem, že se v kronikách Zdíkova píše o slepé dívce,
která uviděla, když si vodou ze studánky u lizovské kaple umyla oči. Petr Juhaňák poznamenal, že spíše věří v duchovní prohlédnutí. Evangelia popisují, jak Ježíš uzdravuje
slepého: Cestou uviděl Ježíš člověka, který byl od narození slepý…Plivl na zem, udělal ze
sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu: „Jdi, umyj se v rybníce Siloe.“ On
tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl. Jan 9, 1-7
Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec. Zvolal: „Ježíši, Synu
Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se ho otázal: „Co chceš, abych pro tebe učinil?“
On odpověděl: „Pane, ať vidím.“ Ježíš mu řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“
Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. Lk 18, 35-43
Pán jistě ví nejlépe, zda a jaké uzdravení potřebujeme. Samařské ženě říká: „Kdybys
znala, co dává Bůh…požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou.“ Jan 4, 10
Já jsem se na této pouti napila z pramene vody živé. Domů jsem se vrátila naplněná
pokojem a krásnou hlubokou vnitřní radostí. Děkuji Pánu za tento dar, děkuji za kytičku
lesních jahod.
Milena Voldřichová

Modlit se znamená
dotýkat se nekonečna,
být v souladu s vesmírem,
nacházet smysl i tam, kde se ztrácí.
Modlit se znamená
komunikovat s Bohem jako osobou
pociťovat jeho blízkost a lásku
reagovat na jeho nabídku
Modlit se znamená
děkovat, chválit a prosit
a tak společně s Bohem
přetvářet svůj život
a měnit svět

A pak už víš
že Bůh a láska je totéž
že Bůh a život je totéž
že Bůh a člověk je totéž
A když myslíš na Boha
máš v srdci celý svět
a když myslíš na člověka
máš v srdci Boha
A když nemyslíš na nic
máš v srdci všechno
A když prožíváš opojení životem
chápeš, kdo je Bůh
Michael Martinek, z knihy Dotýkat se vrcholů

„Toulám se klínem skal“ zpívá ve
své písničce Honza Nedvěd. I já se
toulal klínem skal a s údivem si
prohlížel krásy naší malé země,
kterou nám dal do užívání Stvořitel.
Krásná skalní města, lesy, rybníky,
rozhledy shůry mě vždy uváděly do
vytržení a já vydržel někde na louce
sedět a dívat se do kraje celé hodiny.
Není nad relaxací v přírodě, má léčivé účinky, hlavně na duši působí jako balzám.
Krásně pročistí mysl a pokaždé něčím zaujme.
V němém obdivu jsem sledoval mraveniště, ty malinké chlapíky, kteří zdánlivě
bezcílně pobíhali sem a tam. Ale přitom měli všechno dokonale zorganizováno a
věděli přesně, co dělají. To se o nás lidech říci nedá.
Pořád se někam ženeme, za něčím se pachtíme, rozčilujeme se pro maličkosti a
základní věci řešit nechceme nebo řešení oddalujeme. Asi by stálo za to zamyslet se a
vzít si z přírody příklad. Mít pracovitost včel, žít pohromadě jako mravenci a občas
by neškodilo být němý jako ryba.
Příroda nás může hodně naučit, musíme se jen pozorně dívat a přemýšlet. V některém
ze svých článků jsem psal, že Bůh je obsažen v organické i anorganické přírodě. Za
tím si stojím a na tom trvám. On řídí život veškerých zvířat i lidí.
Lidé také byli součástí přírody, ale začali se přírodě a tím i Bohu odcizovat, naivně se
domnívajíce, že jsou nejchytřejší a nejlepší.
Kdyby se pořádně rozhlédli v přírodě, s údivem by zjistili, že zvířata na rozdíl od lidí
vědí, co mají dělat, jak se k přírodě chovat a žít s ní v souladu.
Příroda je veliká učebnice, která obsahuje mnoho učiva. Záleží jen na nás, zda toto
učení chceme zvládnout a s jakým prospěchem.
Milan Jirásek (dříve ubytovaný na faře)

Existuje jen jeden prostředek, jak se cítit dobře.
Být spokojen s tím co je, a nechtít vždycky to, co právě chybí.

T. Fontane



Je jenom jediný lék na velké starosti: malé radosti.



Schopnosti, které jsou do nás vloženy, jsou větší, než si myslíme. Ch.Spurgeon

Festival Noc kostelů, který se i v naší vlasti stává tradicí, dává
příležitost k poznávání našich svatostánků jako míst
pamětihodných a kulturních, nýbrž i míst pro setkávání se ve
společenství a prostor posvátných pro osobní setkávání se
s Bohem. Též díky obětavému úsilí
těch, kteří si připraví výklad, i těch,
kteří se v chrámovém tichu dobrovolně
vydávají všanc zvídavým dotazům,
někdy však jen mimoděky se podaří
„objevit“ místo samotné i doposud
nepovšimnuté detaily v souvislostech
celku,
pocítit
oslovení
novým
poselstvím ve vztahu ke hmotnému, lidskému i nadpozemskému.
Mnohé dokáže překvapit interiér zvláště pro přespolní návštěvníky zvnějšku
nepříliš nápadného kostelíka sv. Floriána v Kaplici. Další skryté poklady nechávají
tušit např. architektonické i výtvarné prvky, odkryté zpod vrstev mladších omítek a
viditelné mj. na obou stranách vítězného oblouku. Z nitra jeho strany severní
vystupuje tmavý kříž se zdobným zakončením ramen totožné délky, orámovaný
dvojitým kruhem. Podobné znamení na stěně presbytáře za hlavním oltářem pohledu
z chrámové lodi částečně zakrývá podstavec sochy sv. Šebestiána.
Pravděpodobně se jedná o velmi stará a neméně důležitá znamení – tzv.
konsekrační kříže, které dokládají slavnostní způsob vysvěcení stavby biskupem
(konsekraci). Ten při obřadu na paměť 12 apoštolů pomazal na těchto místech stěny
kostela posvátným olejem (křižmem). Konsekrační kříže středověkého původu lze
spatřit rovněž na stěnách obnoveného farního kostela v Cetvinách. Součástí
zmíněného obřadu bývalo posvěcení přinejmenším jednoho (zpravidla hlavního)
oltáře. Právě v kostelíku sv. Floriána se dochovala pozdně gotická mensa hlavního
oltáře, do jejíž niky kdysi biskup vložil ostatky svatých.
Dle názoru odborníků, který v současnosti převažuje, je kostelík sv. Floriána
v Kaplici novostavbou z osmdesátých a devadesátých let 15. století. Podle nedávných
zjištění jej slavnostně vysvětil původem český šlechtic Benedikt z Valdštejna, biskup
v Kamminu (dnes Polsko), roku 1491. Přesné datum však není známo. Patrně se tak
stalo v srpnu nebo v září, kdy biskup během pobytu na jihu Čech taktéž vysvětil
nepříliš vzdálené farní kostely ve Velešíně (21. 8.) a v Rychnově u Nových Hradů
(12. 9.). (Srov. R. Šimůnek – R. Lavička: Páni z Rožmberka 1250 – 1520. Jižní
Čechy ve středověku. České Budějovice 2011, s. 178 – 180.) Pokud tomu bylo
skutečně tak, pak na sklonku léta 2016 připomenou ony kříže 525 let od této
významné události, jejímž podstatným předpokladem bylo dokončení, popř. značně
pokročilá fáze výstavby a pořízení základního vybavení kostelíka k větší cti a slávě
Boží a pro spásu duší lidských.
Sp

V sobotu 9.4. se v rámci programu Celonárodní
čtení bible konalo předčítání vybraných úryvků
z bible týkajících se především velikonoční tématiky. Akce byla spojena s koncertem žáků ZUŠ
Kaplice a zorganizovala ji knihovnice v Blansku
paní Daniela Wimmerová. Kromě slov Písma sv
jsme mohli naslouchat zpěvu a hudbě. Vše krásné je projevem Božího Slova.

Na faře konáme také nejrůznější oslavy. Dvě
fotografie výše jsou z 1. narozenin Isabelly Ramešové – dcery Jirky a Verči, kteří v posledních
letech obohacovali také naše farní společenství.
Bohužel v létě se budou stěhovat do lepšího
bydlení v Českých Velenicích a tak se s nimi
budeme také loučit a přejeme jim Boží pomoc
a požehnání v novém bydlišti.
Šestého dubna slavila kulaté výročí s farním
společenstvím paní Smolíková. Sál byl zaplněn
gratulanty. Společně jsme se tak poveselili a zazpívali si hezké písničky. Paní Smolíkové přejeme hodně zdraví a Boží pomoci.

Ve velikonočním týdnu a se sváteční výzdobou jsme měli v Kaplici prvopáteční adoraci
v kostele sv. Petra a Pavla (foto vlevo). Za pěknou výzdobu děkuji zvl. kostelníkovi Honzovi
a také všem dárcům květin. Tiché adorace jsou o prvním pátku v měsíci mezi 14. a 18. hodinou
Fotka vpravo je ze setkání ve společenství v Rožmitále n.Š., které se schází 1x za měsíc.
Tentokrát to bylo v sobotu 16.4. Přivítali jsme mezi sebou také jednu rodinu z okolí Přídolí.
Otec této rodiny spravoval střechu kapličky nedaleko od Cetvin. Moc děkujeme!

V Rožmitále se ještě také koná setkávání dětí. To převzala po Kristýně Perausové Marie
Peroutová. A i když se tyto schůzky budou konat méně často, přesto mají velký význam
pro smysluplné naplnění volného času dětí a také pro jejich přiblížení ke křesťanským
hodnotám. Děti vyrábějí ozdoby, kterými pak mohou udělat radost těm, jež obdarují.

Na první jarní schůzce bylo dětí asi pět, na druhé asi patnáct. Některé dětské výtvory vystavujeme také v kostele. Díky Marušce za tuto aktivitu a vyprošujme jí také hodně zdraví!

V sobotu 23.4. se konalo vikariátní putování dětí
na poutní místo Lomec u Vodňan. Také z našich
farností se vydalo několik dětí autobusem a jedna

rodina autem. Název tohoto místa je odvozen
od lomu, který na tomto kopci kdysi býval.
Místo je osídleno od dávných dob. Byly zde
nalezeny mohyly z 6. stol. Iniciátorem založení kostela byl hrabě Karel Filip Buquoy, který
zde umístil mariánskou sošku získanou z Nizo-

zemska. Kostel byl vysvěcen r 1704.
Nad oltářem (podobně jako v římské bazilice sv. Petra) je zavěšen baldachýn.
Zde je uprostřed na zavěšení umístněn
svatostánek. Mši sv. předsedal nový
správce velešínské farnosti P. Jan Mikeš.
Ten také kázal. O hudební doprovod se

postaraly sestry z Kájova. Pak jsme vyrazili směr Netolice, kde jsme si dali rozchod na oběd.

Po obědě jsme se vydali na nedaleké vykopávky hradiště, které je jako netolický hrad zmiňováno již v Kosmově kronice r. 981. Je zde postavena hradba s věží jako přibližná rekonstrukce
původní stavby. Byl zde pěkný výhled na město. Počátky osídlení sahají až do 8. stol. Město
je poprvé písemně vzpomenuto r. 1167. Je dobré vědět něco o kořenech míst, která navštívíme.

Společně s dětmi jsme mohli naslouchat výkladu o historii
a pak si prohlédnout celý objekt.
Hradby i věž nám mohla připomenout, že duchovní
hradbou která nás chrání před nepřáteli je modlitba.
Věží je četba Písma sv. a jiných duchovních knih, které nám dávají rozhled v životě.

Pokud člověk nečte, není schopen nadhledu nad událostmi, kterým nerozumí.
Společný výlet nám umožnil poznat nové kamarády a také historii zajímavých míst. Naše putování nám také připomnělo, že jsme stále na pouti – do nebeského chrámu, do náruče Boží.

V neděli 24.4. se uskutečnila v Blansku tradiční
Svatojiřská pouť.
Mše sv. začala v 11.15h
a já jsem v kázání
připomněl hrdinství
vojáka sv. Jiří, který ani
po krutém mučení se
nevzdal své víry v Krista.
To nás povzbuzuje, abychom se za svou víru nestyděli, ale odvážně ji vyznávali a ještě odvážněji podle ní žili. Víra,
to je někdy boj. Ostatně i život sám je boj – boj s hadem, drakem, kterým je zlo a také naše
sobectví. Podle legendy sv. Jiří bojoval s hadem, který chtěl zahubit královu dceru. Tou
dcerou
je lidská společnost a i my se můžeme snažit, aby jí nepohltily síla zla a sobectví. Bojovat

můžeme svou modlitbou (zvl. v souvislosti s různými událostmi, o kterých slyšíme v televizi)
Bojovat musíme zbraněmi dobra, a mezi ně patří také odpuštění těm, kteří nám ublížili. O tom
byl i příběh v kázání. O ženě, která dokázala odpustit své matce, od níž mnohé zakusila. Zvítězila tak v boji sama se sebou, a to bývají ta největší vítězství. Když prožíváme pouť, je třeba

abychom také alespoň kousek putovali. A tak se vydáváme na kraj Blanska, kde stojí kaplička.
Procházíme kolem mnoha rozkvetlých stromů jejichž krása nás pozvedá blíž k Bohu. Rádi
bychom aby podobně rozkvetl celý svět a byl zaplaven láskou a krásou.

Na pouti k duchovním výškám
se nám také otevírají nové obzory. „Zdvihněte brány své
klenby“… píše se v žalmu 24.
Při vchodu do kapličky, který

nejde snadno otevřít si připomínáme
jak nesnadno se otevírají dveře srdcí.
Napomoci může i pěkná hudba. Tu nám
předvedla Adélka Petroušková z Blanska
Skladby byly prokládány náhodně

vybranými příběhy ze života z knihy: Vitamin C od Boha. Tento vitamín spolu s modlitbou
na nás působil skutečně jako lék. Nesešlo se nás zde nijak moc (ani by nestačila kapacita
místa), ale rodinná atmosféra nás potěšila víc než síla davu. Pak se opět vydáváme (po focení
fotografem Pavlem Ptáčkem z Benešova – viz vlevo dole) na cestu chrámem přírody do chrámu kamenného, kde je připraveno občerstvení a další program.

Dalším bodem programu je recitace básní a poslech duchovní hudby (reprodukované). Obojí
(slovo i hudba) je chvění. A chvění, to je pohyb, harmonický pohyb. Kéž náš poutní pohyb,
který jsme zde prožili, nasměřuje na nové cesty s Pánem a dá nám sílu k boji se sobectvím.

Oslava svátku Božího těla patří k nejslavnostnějším církevním svátkům. Výraz „tělo“ obecně
označuje viditelnou skutečnost něčeho. Zde tedy viditelnou tvář Krista, zviditelnění Boží

skrze chléb a víno-svátostné
znamení Kristova Těla a Krve.
A protože Kristus je ženichem
církve, církev ho oslavuje

květinami a výzdobou jakoby
svatební. Tělo je také prostředkem sjednocení, a právě tento
význam je tímto svátkem

zvýrazněn. Kristus a v něm Bůh přichází ve svém těle, aby se s námi sjednotil a také aby sjednotil nás všechny v sobě. Po sv. přijímání jdeme s Tělem Páně v monstranci ven z chrámu na
znamení, že Kristus chce vyjít ven ke všem lidem. Onen průvod kolem kostela také naznačuje

že Kristus s námi jde na cestě životem. Při průvodu se zastavujeme u čtyř oltářů, které opět malovaly děti vedené Marií Peroutovou

Ono vyjití z chrámu je znamením
že je třeba vyjít ze své uzavřenosti do světa kolem nás.

Tato zastavení připomínají
skutky milosrdenství, které
máme v životě konat a na
které nás upozorňuje zvl.
tento Svatý rok milosrdenství

Ježíš je naše cesta, s ním
nikdy nemůžeme stát na místě. Vede nás především k pomoci bližním v nouzi.

Cílem našeho průvodu je vedlejší kostel sv. Floriána. Chrám je symbolem nebe a my když se
necháme vést Kristem, také vstoupíme do věčného štěstí v Bohu. I to nám připomněla tato
slavnost v neděli 29.5. Děkuji všem, kdo se podíleli na výzdobě, zvl. ubytovaným na faře.

Děti, které vyučuje na náboženství katechetka Štěpánka navštívili pod jejím vedením kaplický kostel sv. Petra a Pavla, kde se jim věnoval kostelník Jan Dekret. Povyprávěl jim o kostele
a o své kostelnické službě. Děti si pak mohly vyzkoušet např. zhášení svící zhasínadlem.
Kostelník Jan dětem nabídl také ministrování, a ač by některé zájem měly, zatím nepřišly.
V neděli 8.5. se konala v Kaplici malá
pouť – oslava patrona Malého kostelasv. Floriána. Ženy
pěkně vyzdobily
lavice (viz dole).
Po mši sv. při níž
jsem připomněl jak
nás odvaha sv. Flori-,
ána inspiruje, následovalo občerstvení.
Díky za jeho přípravu!

Malonty
O týden později jsme slavili Seslání Ducha svatého.
Opět hořel na našich oltářích
Kaplice
oheň, který nás vyzýval k
snaze udělat vše pro to
abychom planuli ohněm
Ducha sv. V kázání jsem vyprávěl příběh ženy, která svůj
život obětovala retardovanému dítěti. To s láskou, vírou
a modlitbou vychovávala. Až v jeho 16 letech se projevilo
jeho hudební nadání. Věřme, že i v nás se projeví Duch sv.!

V pondělí 30.5. jsem s několika farníky vyjel na návštěvu Ládíka Richtera o kterého jsme
se v minulých letech v naší farnosti starali (bydlel na ubytovně u Mostek). Žije nyní v Domově
Petra v Mačkově u Blatné. Viz obrázek níže. Cestou jsme se stavili v Týně n.Vlt. (foto vlevo).

Foto vpravo
zobrazuje
kroupy na far.
dvoře v Kaplici
V pátek 27.5. se přes Kaplici a zvl. přes Malonty
přehnalo silné krupobití. Škody za nechalo především v Malontech, kde rozbilo mnohé eternitové
střechy, skleníky, poničilo stromy a rostliny. Také
trochu kostel a především fara-zvl. hospodářské
budovy byly silně
poškozeny.

Na svátek Největější Trojice, který jsme slavili v Rožmitále v sobotu 21.5. bylo obohaceno
zdejší farní společenství o nového křesťana – Petra Čížka. Ten byl při mši sv. pokřtěn po
téměř půlroční přípravě. Každý křest souvisí s vodou. Hebrejský název pro vodu a názvy
pro moře v mnoha jazycích začíná písmenem M. Písmena vznikla z obrázků, M připomíná
vlny. A vlna je jednou nahoře, jednou dole. Tak je voda opravdu znamením života, kde jsme
jednou nahoře, jednou dole. Vidíme to i na Kristu, který jako náš Mistr je stále s námi - ať

už jsme nahoře, nebo dole. Sjednocujeme se sním v eucharistii a také skrze společenství
s druhými křesťany, vždyť sám řekl, že bude uprostřed nás. Doufáme, že Petr bude věrný
Kristu a také společenství věřících do něhož byl přijat. Modleme se za něho!

V sobotu 21.5. jsme v Rožmitále přivítali skupinu poutníků, která (jako každoročně) jde po
stopách pražského kněze Petra, který v r. 1263došel pěšky do italského Orvieta na svátek
Božího Těla. Pochod má napomoci evropské vzájemnosti a letos připomíná i cesty Karla IV.

O svátku Nejsvětější Trojice 22.5. se konala v Omleničce poutní česko-německá mše sv.
s německy mluvícími rodáky. S P. Pavlem celebroval ještě P. Gerald z Německa. Ženy z farnosti opět pěkně vyzdobily kostel a napekly zákusky ke kávě, která se podávala po konci
bohoslužby. Moc děkujeme! Na varhany hrála Kristýna Perausová a zpívala se svou maminkou
Evou. Díky! Mimochodem: hned druhý den poté se jí narodila dceruška Klaudie. Blahopřejeme!
V sobotu 21.5.
se konala ve
Velešíně
přednáška
P. Vojtěcha
Kodeta o darech
Ducha Svatého.
Také z našich farností se zúčastnilo několik
farníků. Přednáška jim přinesla povzbuzení
do jejich křesťanského života

Ve středu 25.5. se konala v Kaplici schůzka
farní rady. P. Pavel předložil přehled příjmů
a výdajů farnosti za uplynulý rok a také seznam pozemků, které zatím byly farnosti vráceny. Schůzky se účastnil jako host také starosta města Ing. Talíř. Hovořilo se o možné
spolupráci Města Kaplice s naší farností.

V úterý17.5. jsme v malontském společenství slavili kulaté výročí paní Bartákové.
Jsme jedna rodina a proto je potřeba,
abychom spolu sdíleli s své radosti i
starosti.

V neděli 22.5. se konalo v Pohoří n.Š. svěcení nového zvonu,
který nese jméno kostela: „Panna Maria Dobré rady“. Po 70
letech zde opět vyzvání zvon (třikrát denně) a je tak znamením
života, který se zde rozproudil. Slavnost byla kvůli počasí přeložena ze SO 14.5. což se opravdu vyplatilo. Slunečný jasný
den, nám přinesl mnoho radosti. Do kostela jsme šli průvodem

se zvonem, který byl vezen na voze. Obřad žehnání
vykonal českobudějovický
generální vikář David Henzl
a kromě mě zde byl ještě
jáhen Senk z Karlstiftu a dvě
ministrantky. Třetí ministranka je Eva z Kaplice-stojí vlevo

Z našich ministrantů tu byl ještě Jirka z Malont, Patrik a Jirka Mareš. Lidí se sešlo opravdu
hodně-kolem 200. Při mši sv. zazněla Fibichova mše v podání sboru a orchestru z Českých
Budějovic vedeného K. Ochozkou. Zvon byl hned po požehnání vyzdvižen na věžičku v pres-

presbytáři, odkud na konci bohoslužby
zazvonil. Váží 40 kg a byl
odlit rakouskou firmou
Perner. Finance darovala
Nadace Pohoří, vedená
JUDr. Boh. Koutníkem.

U kostela bylo možné poobědvat buď venku, nebo ve stanu.
Díky za organizaci p. Altmannovi a spolku rodáků. Skvělé!

Po bohoslužbě byla ještě požehnána místnost nad sakristií
která bude sloužit jako Pfarrcafe-tedy jako farní kavárnička
kde se lidé budou moci setkávat a povídat si.

Slavnosti se účastnilo i vícero
Čechů. Foto vlevo zachycuje
Lídu a Vlastu z Kaplice a Růženku z Malont.

Víkend od 3.do5.6. jsme s dětmi z Malont a Pohorské Vsi (z Kaplice se nikdo
nepřihlásil) strávili na tábořišti Dálava
blízko Desek. Ktiš byla totiž obsazena

vztah k okolní krajině. Hned první den musely překonat strach a
pod dohledem přejít po vysutém
mostě na druhý břeh řeky Černá.
Jít do neznáma, vyjít naproti

a zde jsme byli blíže krásné přírodě.
Pod vedením Zuzky a Petra Kornatovských se děti vžily do indiánských
rolí v nichž osvědčovaly odvahu i

druhému, to vyžaduje někdy
také velkou odvahu. Hra škatule hejbejte se, zase naznačuje připravenost k změnám
v životě.

Vztah k přírodě se projevuje i její znalostí. A tak se učíme poznávat názvy stromů i rostlin a určovat podle stop i zvířata. Skoro jako při stvoření, kdy Bůh určil člověku, aby vše pojmenoval.
Na večerní výpravě pak docházíme až ke Kancléřskému rybníku, na němž se zrcadlí nebe.

Voda je symbolem života a tento
rybník uprostřed lesů i symbolem
krásy. I dospělí zde ožili a možná
tak i zkrásněli... (určitě v duši)

pro Krista – a on je sám Život. Tak
to přináší oživení všem. Na obrázku
výše je srub v němž jsme byli ubytování. Dole je kuchyně a jídelna, či
herna a nahoře ložnice. Večer jsme

Na druhém břehu byla vidět labuť
sedící na vejcích. I to je znamení
nového života. Dělat něco pro druhé
a zvl. pro děti, znamená konat to

však nešli hned spát. Následoval
ještě táborák s písničkami, povídáním a hrami. V sobotu se pak
ještě opékaly buřty. Atmosféra
u ohně lidi spojuje.

Oheň je také znamením Boží přítomnosti, která rozehřívá lidské srdce i vztahy a která prosvětluje temnoty. Ten, kdo má v srdci Boží oheň, nemusí se ničeho bát a v klidu i usne. Někdo
v sobě má však jiný oheň, který zase nedovolí usnout jemu ani druhým …(na obr.ložnice)

V sobotu jsme se probudili do slunečného rána. Po rozcvičce a snídani
se připravovalo vše potřebné ke mši
sv. která se konala v přírodě. Ta je

také krásným Božím chrámem.
Bohoslužba je pak mostem, který
spojuje dva břehy – ten lidský
s Božím.

Setkání kolem stolu Páně spojuje.
Zde si můžeme uvědomit, že Bůh
je naším Otcem a proto jsme bratři
a sestry. Ježíš toto propojení obnovuje a vytváří z nás jedno tělo

s jednou duší. Bohoslužebný
stůl symbolizuje i prostřený stůl
přírody a světa. I z tohoto stolu
přijímáme Boží dary a také ony
nás mohou spojovat a promě-

ňovat. Po mši sv. nastal opět čas her. Ty
rozvíjejí dovednosti účastníků i sbližují.

Tato hra přinesla hezké pobavení- bylo
třeba zvednout nosy dřívko ze země.

Když si většina hrála, v kuchyni se
pracovalo. Farní hospodyně Jarka
ve spolupráci s Vlastou a Patrikem
připravovali oběd. Do pomoci se

Tábor, to nejsou jenom hry a zábava
to je i práce do které se musí zapojit
všichni. A tak jsme z lesa nosili dříví
které vedoucí Petr nařezal a kluci pak
z něj stavěli hranici pro táborák a
nosili ho do kuchyně.

Po společném focení jsme se v neděli odpoledne
vydali se domů. Díky všem kdo pobyt připravili!

zapojili i ti nejmenší. Přijímat
pokrm znamená přijímat i toho
kdo jej připravil. Na obr. vydává
jídlo kuchařský učeň Patrik.

V sobotu odpoledne pak byla šipkovaná a v neděli se děti naučily novou
hru baseball /viz obr. vlevo dole).




BIBLICKÁ ČETBA NA TYTO MĚSÍCE: kniha proroka Izaiáše a
Jeremiáše.
 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ se koná - v Kaplici v pátek 1x za 14 dní od
19.15h na faře, nebo dle domluvy. 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. Z našich farností pojede autobus.
Nejbližší schůzka přípravy: v Kaplici na faře v pátek 5.8. od 19.15h





 SBÍRKA NA CHARITU se uskuteční v kostelích v neděli 7. srpna
 POUTĚ NA SVATÉM KAMENI:
pátek 5.8. -NEBUDE
sobota 6.8. - mše sv. nebude
NEDĚLE 7.8. – HLAVNÍ POUŤ německo-česká v 11h
Pondělí 15.8. - německá mše sv. v 11h. Procesí z Rychnova n.M.
na Sv. Kámen bude vycházet v 10.30h
 ČESKO-NĚMECKÁ MŠE SV. V CETVINÁCH se uskuteční v sobotu 13.8.
od 14h
 SPOLEČNÁ FARNÍ DOVOLENÁ 14.8.- 22.8. se bude konat na Mikulovsku.
 SVATOHUBERTSKÁ MŠE SV. V POHOŘÍ se uskuteční v pátek 9.9. od 18h. 
 FARNÍ DEN se uskuteční v neděli 18.9. Kaplici. Po mši sv. v 9.30 následuje
společný oběd na faře a pak zajímavý odpolední program. Prosíme, udělejte si čas.
 DIECÉZNÍ POUŤ RODIN se koná v sobotu 1.10. v Nových Hradech. Zváni
jsou všichni: děti, rodiče, mladí i starší. Rezervujte si už nyní tento termín na setkání
s biskupem Vlastimilem a bohatým programem.












Kaplice


 TÁBORÁK (pro děti, rodiny i starší) se bude konat ve středu 24.8. od 18h na
faře. Každý je zván.
 DĚTSKÁ MŠE SV. se bude konat v neděli 4.9. od 9.30h v kostele.
 PETROPAVLOVSKÁ POUŤ V KAPLICI se bude konat v neděli 26.6.




Malonty
 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ (už na faře) se bude konat v úterý 2. a 23.8.
od 17h. Každý je zván.
 POUTNÍ MŠE SV. BUDE V NEDĚLI 28.8. v 9.30h.
 TÁBORÁK KE KONCI PRÁZDNIN se uskuteční v v úterý 30.8. na faře od
18h. Připraveny budou soutěže a hry pro děti.



ČERVENEC 2016
NEDĚLE

25.7.

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 1.t

Pondělí

24.7.

Sv. Jakuba, apoštola

svátek

Úterý

26.7.

Sv. Jáchyma a Anny

památka

Pátek

29.7.

Sv. Marty

památka

NEDĚLE

31.7.

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 2.t.

SRPEN 2016
Pondělí

1.8.

Sv. Alfonsa Maria z Liguori, biskupa a učitele církve

památka

Čtvrtek

4.8.

Sv. Jana Maria Vianneye, kněze

památka

Sobota

6.8.

Proměnění Páně

svátek

NEDĚLE

7.8.

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 3.t.

Pondělí

8.8.

Sv. Dominika, kněze

památka

Úterý

9.8.

Sv. Terezie Benedikty od Kříže, mučednice

svátek

Středa

10.8.

Sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

svátek

Čtvrtek

11.8.

Sv. Kláry, panny

památka

NEDĚLE

14.8.

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 4.t.

Pondělí

15.8.

NANEBEVZETÍ P. MARIE

slavnost

Sobota

20.8.

Sv. Bernarda, opata a učitele církve

památka

NEDĚLE

21.8.

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 1.t.

Pondělí

22.8.

Panny Marie Královny

památka

Středa

24.8.

Sv. Bartoloměje, apoštola

svátek

Sobota

27.8.

Sv. Moniky

památka

NEDĚLE

28.8.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 3.t.

Omlenice
 TÁBORÁK KE KONCI PRÁZDNIN se uskuteční ve čtvrtek 25.8. na farní
zahradě od 18h. Připraveny budou soutěže a hry pro děti.

Rožmitál na Šumavě
 TÁBORÁK KE KONCI PRÁZDNIN se uskuteční v sobotu 27.8. na farní
zahradě od 19h. Připraveny budou soutěže a hry pro děti.

Dolní Dvořiště
 POUTNÍ MŠE SV. se bude konat v neděli 4.9. od 11.15h

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 v létě ne
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 nyní ne
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:
mše svatá 8 h
17h
NEDĚLE
Út 1x za 14 dní,nyní: 2.a 23.8.
/ 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: 21.7. a 4.8.
l.čas z.čas
BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
Setkání na faře: nyní pro ST18h ST17h
mše svatá 18h
17h
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 společenství-1x měsíčně
NEDĚLE
11.15
nyní:nebude
1x za 14 dní 31.7.+14. a 28.8.
- v sakristii kostela, či u Pechů
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 24.7.+21.8.
Pondělí: ??
1. SO 17h POUŤ: NE 7.8. v 11h n-č
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
18h
17h
SOBOTA
Setkání na faře: Sobota
19h-l.čas
mše svatá:
18h-z.čas
mimo 1. sobotu
let.čas zim.čas 1x za měsíc, nyní: 23.7.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
Setkání dětí (1 x za 14 dní) venku nebo
NEDĚLE
mše sv.
v 15h
nyní ne
v klubovně na Obecním úřadě:
- 1. v měsíci
nyní: 7.8.
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 20,-Kč.) Toto číslo vyšlo v neděli 24.7.2016.

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc červenec a srpen 2016
Úmysl všeobecný: Aby se dostalo větší úcty domorodým
národům na pokraji přežití a ohroženým v jejich
sebeuvědomění.
Aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezi
národy a významně přispěl k míru ve světě.
Úmysl misijní: Aby církev v Latinské Americe a Karibiku s obnovenou energií a novým
nadšením hlásala evangelium v této části světa.
Aby křesťané ve svém následování evangelia vydávali svědectví víry, úcty a lásky
k bližnímu.
Úmysl národní: Ať Bůh přitáhne k sobě srdce mladých lidí a pomůže jim poznat a přijmout
povolání, které jim vložil do srdce.
 Nanebevzatá Matka Boží ať nám vyprosí a upevní v nás jistotu, že víra v Boha a
poslušnost vůči jeho vůli jsou největším bohatstvím, radostí, důstojností a krásou člověka.
Úmysly farní: Prosíme Tě Pane, za požehnání našich prázdninových aktivit: setkání mladých
s papežem v Polsku, farní dovolenou i křesťanský tábor na Pírkově mlýně. Dej ať se nikomu
nic zlého nestane a ať tyto akce přinesou velký duchovní užitek
 Dej, Pane, aby nám letní období napomohlo k obnově našich životních sil a pobyty
v přírodě nás přiblížily k Tobě
 Prosíme za požehnání přípravy na biřmování, aby otevřela všechny účastníky vanutí Tvého
Svatého Ducha.
 Prosíme, Pane, za mládež, za víru a touhu účastnit se společných setkání. Dej také ať se
mladí snaží o čistou lásku a najdou dobré partnery pro společný rodinný život
 Prosíme za pomoc pro všechna manželství, aby se jim dařilo překonávat krize a nalézat
s tvou pomocí novou sílu lásky; prosíme také o pomoc pro založení společenství rodin u nás
 Naléhavě prosíme o pomoc vedoucí k zastavení bojů v Sýrii, Iráku, na Ukrajině
i na všech místech, kde se bojuje
 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
 Požehnej, Pane, činnosti Kaplické Charity a všem, o které se Charita stará.
 Smiluj se, Pane, nad těmi, kteří propadli alkoholu, drogám, hazardním hrám, ap., a také nad
uvězněnými, osvoboď všechny z moci zla.
 Posilni či zcela uzdrav naše tělesně i duševně nemocné, potěš všechny osamělé, zoufalým
dej novou naději a veď k trpícím naše kroky. Zvláště prosíme za …...
 Odpusť, Pane, hříchy našich zemřelých, smiluj se nad nimi a přijmi je k sobě.

Doporučujeme k zapůjčení i k zakoupení:
Sedmero skutků milosrdenství se v církevní tradici ustálilo
na základě Ježíšovy řeči o posledním soudu; ve středověku
bylo ke skutkům tělesného milosrdenství připojeno ještě
dalších sedm skutků milosrdenství duchovního. Měli
bychom Bibli rozjímat a studovat především z hlediska
milosrdenství, pochopíme tak samu podstatu Ježíšova
poselství. Víme-li, že Bůh je milosrdný, pak se i my budeme
snažit jednat milosrdně s chudými a s těmi, kteří se ocitli na
okraji společnosti. Stejně jako Ježíš půjdeme za nemocnými,
kteří potřebují lékaře; za hříšníky, které společnost odsuzuje
jako hříšníky a ztracené případy. A přestaneme odsuzovat ty,
kteří nezachovávají církevní či společenské normy. Ať nás
tedy tato knížka novým způsobem uvede do tajemství
milosrdenství, aby se náš svět začal milosrdenstvím proměňovat a stal se místem
lidštějším, přátelštějším a milosrdnějším. (z autorovy předmluvy)
Tato publikace nabízí mnoho možností, jak ji využít při
práci s dětmi. Najdete v ní informace o jednotlivých
skutcích milosrdenství i s konkrétními úkoly a
zamyšleními. Nejenže se děti s jednotlivými skutky více
seznámí, ale uvědomí si také potřebu jejich konání v
každodenním životě. Můžete ji používat jako zdroj materiálu pro katecheze. Najde rovněž bohaté využití v
rodinách, zvláště při společné četbě a úvahách, jak dobře
prožít (nejen) Rok milosrdenství.

Maria je jed ním z největších darů, jaké kdy lidstvo od
Boha dostalo. Proto se nemusíme bát přijmout ji do svého
života. Ovšem nestačí ji pouze zbožně obdivovat a
uctívat. Je třeba, aby se v našem životě stala živou
přítomností, charismatem, zkušeností a vzorem. Eliáš
Vella nám ukazuje, jak přijmout Marii za svou matku, jak
se jí nechat vést v učednictví a v lásce vůči jejímu Synu,
k němuž nás ona doprovází a směruje.

