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LEDEN-BŘEZEN 2016
Bratři a sestry!
Držíte v rukou nové číslo Farního listu a je dobré si uvědomit, že také máme ve svých
rukou život v našich farnostech. Tam, kde se zapojíme, tam to bude žít, tam kde ne, tam
to bude živořit, nebo i život ustane. Postní a velikonoční doba v nás má probudit nové
odhodlání žít lépe své křesťanství. Pramenem našeho křesťanského života je Kristus a on
má tu moc naše životy proměnit. Je tedy potřeba obnovit svůj vztah k Němu –
prostřednictvím hlubší modlitby, duchovní četby, rozjímání křížové cesty a zvláště
velikonočních obřadů, které začínají již Květnou nedělí a pokračují na Zelený čtvrtek (po
mši sv. je společná večeře na faře a pak ve 21h modlitba v Getsemanech), Velký pátek a
Bílou sobotu (modlitba u Božího
hrobu). Nejdůležitější je sobotní
Velikonoční vigilie! V Kaplici bude
spojena se křtem. Letos je Velký pátek
volným dnem, tak věřím, že to přispěje
k větší účasti na setkáních ve čtvrtek i
pátek.
Farní list vám také dá nějaké
podněty k lepšímu prožití přípravy na
Velikonoce. Nepromarněme tento čas
milosti!
Přehled hospodaření a akcí
uplynulého roku najdete až v příštím
čísle, zatím jsme nedostali podklady od
účetní. Taktéž schůzky farních rad jsou
kvůli tomu odloženy na duben.
Přeji duchovní prožití postní doby
P. Pavel
i Velikonoc ve spojení s Ukřižovaným i Zmrtvýchvstalým!

Přátelé,
postní doba nás vyzývá k duchovní obnově. Obnova ducha souvisí
se slovem, slovem Božím. A tak jsme nyní všichni zváni
k naslouchání Božímu slovu při bohoslužbách, při modlitbě, při
duchovní četbě či při sledování duchovních pořadů v televizi nebo rádiu, příp. nahraných.
Využít můžeme farní knihovnu, nebo knihy a další média připravená vzadu v našich
kostelích k zapůjčení. Působivé jsou např. nahrávky křížových cest a různé filmy. Půjčit
či koupit si můžete také brožurky s texty rozjímání křížové cesty. Společné rozjímání
konáme v kostelích. Nezapomeňte ani na duchovní hudbu, i ta může velmi ovlivnit
duchovní život. Věnovat se takovýmto činnostem je lepší než se formálně v pátek postit
od masa. Vzdejme se raději světských pořadů v televizi a věnujme se duchovnímu
programu. Sledujme TV NOE a RADIO PROGLAS. Kdo má internet, může se podívat
do archivu těchto stanic, kde je možné si pustit velké množství zajímavých duchovních
pořadů.

Opatřím si duchovní literaturu, budu sledovat duchovní pořady a naslouchat
S 1. nedělí postní je spojena myšlenka pouště – tedy samoty v níž mohu
promýšlet svůj život a více se věnovat četbě a modlitbě. Následujme tedy Ježíše do
samoty alespoň na hodinu týdně.
Kristova poušť je i místem duchovního boje. Učme se ovládat a neopatřovat si
vše na co si vzpomeneme. Především bojujme se svými špatnými vlastnostmi, kterými
ubližujeme druhým. Zeptejme se jich, co jim na nás vadí, co děláme, podle jejich názoru,
špatně, kde jsou naše chyby. Bude to velmi užitečné!
Na Popeleční středu a pak i v neděli jsem vyprávěl příběh o Životě, který uzdravil
mnohé nemocné. Pak je navštívil znovu, ale v podobě podobně nemocného jímž dříve
byli. Většina s ním neprojevila soucit a tak se jim nemoc vrátila. Zamysleme se jak je to
s námi. Máme soucit s lidmi nemocnými, postiženými, potřebnými?

Udělám si alespoň 1x za týden na hodinu „poušť“ a budu promýšlet svůj život
Druhá neděle postní vypráví o Ježíšově proměně na hoře Tábor. To je výzva
k hlubší modlitbě. K modlitbě mlčení, kdy si v tichu uvědomuji Boží přítomnost a pak
v ní setrvávám mlčky, podobně jako zamilovaní na lavičce, kteří se drží za ruce a ani si
nic nemusí říkat. Je jim prostě spolu dobře. Takováto modlitba spojená také
s ponořováním se do nitra duše a klidným dýcháním, může člověka opravdu proměnit.
Také jsem v kázání uváděl příběh darebáčka, který se chtěl ucházet o ruku
princezny. Opatřil si tedy masku, v níž vypadal jako ušlechtilý člověk. Po delší čas se také
snažil podle toho žít. Jaké pak bylo překvapení, když masku sundal: jeho tvář se změnila
podle masky a tak se stal ušlechtilým člověkem, kterému dobro vyzařovalo z tváře. I my
se učme takto připodobňovat Kristu. Snažme se jednat jako on, vžívat se do evangelijních
příběhů a napodobovat Kristovo jednání s druhými. Tak se budeme stále více stávat jím.

Budu se snažit připodobňovat se Kristu a jednat jako on (podle Písma)
Třetí neděli se četlo podobenství o fíkovníku, který nepřinášel plody, ale
zahradník mu dával každý rok novou šanci. To je příběh i o nás. Bůh nám neustále
dává novou šanci a velmi mu záleží na tom abychom přinášeli dobré ovoce svého
života. Kromě poctivé práce je tím míněna i láska v rodině, zapojení se v církvi a
skutky milosrdenství ve prospěch potřebných. Připomínali jsme si je už v minulém
čísle. Zkusme se teď nad nimi více zamyslet:
1. sytit hladové zapojit se do pomoci hladovějícím, podporovat misionáře
v chudých zemích, neplýtvat potravinami, jíst skromněji
2. dávat pít žíznivým – jsou organizace, které v Africe hloubají studny,
mohu takovou organizaci podporovat, mohu zvát k sobě ať už na jídlo, či na čaj a
kávu lidi z farnosti
3. oblékat nahé – mohu nabízet chudším lidem nebo rodinám např. věci po
dětech, nebo zachovalé oblečení, které sám nenosím. Mohu nabídnout svou pmoc, při
třídění šatstva ve farním skladě oblečení pro potřebné
4. ujímat se lidí bez domova – mohu podporovat ty, kteří mají podmínky pro
ubytovávání potřebných. Pokud mám volný byt, nebo volné místnosti, mohu uvažovat
o jejich nabídnutí např. uprchlíkům nebo lidem z farnosti
5. navštěvovat nemocné – mohu si uvědomit, kdo z farníků již dlouho nebyl
v kostele, kdo je nemocný, v domově pro seniory apod., a navštívit ho. Informace
může poskytnout i kněz. Mohu alespoň někomu zatelefonovat, napsat…
6. navštěvovat vězněné – mohu jim anonymně (přes kněze, Charitu) poslat
nějakou brožurku, napsat dopis, poslat balíček
7. pohřbívat zemřelé – tedy účastnit se pohřbů, potěšit svou přítomností
truchlící, navštěvovat hřbitov a nejn hroby svých příbuzných a známých, ale třeba i
opuštěný hrob
Skutkům duchovního milosrdenství se budeme věnovat příště
Budu se snažit rozjímat a uskutečňovat skutky milosrdenství
Čtvrtá neděle postní se zaměřuje na návrat marnotratného syna. V té situaci jsme i my
a měli bychom přemýšlet, v jaké oblasti je třeba se vrátit k ideálům evangelia, kde
jsem se Otci ztratil… Pomůckou nám může být zpovědní zrcadlo v kancionálu.
Pomalu se připravme na svátost smíření, ať nemusíme říkat, že žádné hříchy nemáme.
Znovu opakuji zpovědní zrcadlo v kancionálu nás jistě upozorní…
Budu se snažit poctivěji připravit na svátost smíření
Evangelium páté neděle postní nám před oči staví příběh nevěrné ženy, kterou Ježíš
neodsoudí, ale když jí chtějí druzí kamenovat, tak něco píše do písku – snad jejich
hříchy a říká jim i nám: Kdo z vás je bez hříchu hoď první kamenem. Možná, že i my
bychom měli přestat druhé odsuzovat a příliš si všímat jejich hříchů.
Buďme více milosrdní k chybám a hříchům druhých, spíše povzbuzujme v dobru
Kéž nás tyto podněty přivedou k opravdovějšímu prožití doby přípravy na svátky!

Nastala postní doba, tedy nyní je čas příhodný, čas spásy.. Čas, který nám Pán
dává k proměně svého života, abychom se ještě více spojili s Pánem.
Nedávno jsme vybírala ze schránky před naším domem poštu. Kolem jde
kamarádka. S radostí ji zdravím. Než jsem ji stačila pozvat na kávu, rychlou chůzí se
vzdaluje. Nemá čas se zastavit..
Odpoledne jdu navštívit maminku do Domova seniorů Mistra Křišťana
v Prachaticích. Na chodbě Domova jde kolem mne také jedna starší paní. Zastaví se
přede mnou. Pozdravím ji. Něco mi nesrozumitelně povídá, bohužel jí ale nerozumím.
Paní se na mne dívá a krásně se usmívá. Po chvíli odchází. Toto setkání se starší,
nemocnou paní se mne velice dotklo.
Musíme zestárnout, onemocnět,
abychom měli čas se s druhým
člověkem zastavit, abychom měli čas
jeden na druhého?
Žijeme ve velmi uspěchané době.
Nemáme čas...Myslíme často sami na
sebe, a tak nevidíme potřeby druhých.
Jsme však šťastni? Myslím, že ne.
Sobectví ke štěstí nevede.
Pán nám ukazuje jinou cestu ke
šťastnému, naplněnému životu. Tou
cestou je Láska.
„Zdalipak půst, který já si přeji, není toto:
Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha… Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému,
přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho,
nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá
rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou půjde Hospodinova sláva. Tehdy
zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: „Tu jsem!“ Iz 58,6-9
Moc ráda chodím za maminkou do Domova seniorů Mistra Křišťana. Je zde hodně
starých a nemocných lidí, přesto zde vládne pokojná a láskyplná atmosféra. Sestřičky
a ošetřovatelky se obětavě o „své stařenky a staroušky“ starají, vlídně o ně pečují.
V Domově se snaží uspokojit nejen jejich potřeby tělesné, ale i duchovní. Je zde
kaple, ve které dvakrát týdně, ve středu a v sobotu, slouží kněz mši sv. A právě zde,
v kapli, prožívám s maminkou krásné chvíle. Jsem za ně Pánu velmi vděčna. Při mši
sv. vnímám silnou víru lidí kolem mne. Jsou to lidé často velmi nemocní, na vozíku,
odkázáni na pomoc druhých. Kříž se vzkříšeným Pánem dává smysl lidskému utrpení
a bolesti a všechny nás naplňuje nadějí. A tak se zde, v našich životech, Velikonoce
zpřítomňují.
Milena Voldřichová

„Tvou vlastni duši pronikne meč.“
(Lk 2, 35)
Pane, mám soucit
s tvou ubohou Matkou.
Kráčí,
jde za tebou,
jde po křížové cestě lidstva.
Ona jde v zástupu, bezejmenná,
ale nespouští tě z očí.
Neujde jí ani jeden tvůj pohyb,
ani jeden tvůj povzdech,
ani jediná z tvých ran,
ani jediné z tvých zranění.
Ona zná tvé bolesti, ona trpí tvé bolesti.
A aniž se ti přiblíží, aniž se tě dotkne,
aniž na tebe promluví, spolu s tebou, Pane, spasí svět!
Často doprovázím lidi na jejich křížové cestě
jako neznámý v davu,
a jsem zdrcen jejich bolestí.
Cítím se neschopným spasit svět: je strašně nehybný
a prohnilý, a v každém záhybu cesty vidím vždy novou
nespravedlnost a novou nečistotu.
Pane, ukaž mi svoji matku Marii,
neužitečnou, zbytečnou v očích lidí,
ale spoluvykupitelku v očích Božích.
Pomoz mi jít mezi lidi se zájmem pochopit jejich zlo
a jejich hřích. Učiň, ať nikdy nezavírám oči.
Ať nikdy neuzavřu své srdce,
nýbrž ať přijímaje utrpení světa,
trpím a vykupuji jako Marie, tvá matka.
MICHEL QUOIST

Slavný počátek společenství lásky k bližnímu a chudinského ústavu ve Vlachově
Březí roku 1786
(zkráceno)
(…) Členům náboženských bratrstev se silně doporučovalo konání skutků
křesťanského milosrdenství, jaké byly odměňovány získáním částečných odpustků.
Tzv. osvícenský katolicismus, jehož myšlenky k nám pronikaly zvláště od poloviny
18. století, vedle potřeby důkladnějšího vzdělávání kladl velký důraz na to, aby se
poctivě žitá víra projevovala především skutky křesťanské lásky ve prospěch druhého
člověka. Toto byl svého druhu opět návrat ke kořenům křesťanské tradice, neboť péče
o chudé, nemocné a jinak potřebné bližní patřila do oboru působnosti církve už od
nejstarších dob. …
(…) Velkým počinem hr. Jana Nep. Buquoye bylo založení tzv. chudinského ústavu
r. 1779, který je možné označit za předchůdce veřejné sociální péče. Na základě
místního šetření byly trvale nebo dočasně potřebným lidem se ztíženými možnostmi
obživy (stáří, nemoc apod.) vydávány pravidelné dávky peněžité i naturální podpory,
získávané z dobrovolného dárcovství. Územní jednotkou působnosti byla farnost.
Organizací, která zajišťovala sbírání a rozdělování milodarů a jejíž členové se na
podpoře potřebných aktivně podíleli, bylo nově založené bratrstvo, resp. sdružení
lásky k bližnímu pod titulem P. Marie Dobré rady. Toto společenství zůstalo pro své
charitativní zaměření v josefínské době jediným povoleným bratrstvem. Také
polovina jmění zrušených bratrstev měla směřovat na podporu chudinské péče a
druhá polovina školnímu fondu. Podle vzoru, jaký se osvědčil na panství Nové Hrady,
měla z příkazu císaře Josefa II. vznikat podobná zařízení v celém mocnářství, protože
i ona mj. představovala prostředek proti „škodlivé žebrotě a zahálce“. Prováděcí
nařízení vyšla r. 1785 tak, aby organizace chudinské péče zahájila činnost od počátku
roku následujícího. (Bližší poučení na konkrétním příkladu zvídavý čtenář nalezne
v články Mgr. Jany Koutné Organizace chudinské péče ve lhenické farnosti kolem
roku 1786. Zlatá stezka 11, 2004, s. 27 – 43.)
V městečku Vlachově Březí došlo ke slavnostnímu uvedení arcibratrstva lásky
k bližnímu a chudinského ústavu symbolicky na Zelený čtvrtek dne 13. dubna 1786.
Všichni chudí se museli slavnosti zúčastnit, ale také přistoupit ke svátostem pokání a
eucharistie. Podle vylíčení tehdejšího faráře P. Jana Michaela Brixy slavnost zahájilo
tematicky zaměřené kázání. Po zpívané mši sv. a dalších obvyklých obřadech
Zeleného čtvrtka se chudí seřadili do procesí a za zpěvu písně Ach, můj nejsladší
Ježíši se odebrali na faru. Ve větší světnici již bylo vše připraveno k omývání
nohou chudým, kterého se po modlitbách za přítomnosti vrchnostenských
úředníků, městské rady a četných přihlížejících, pokud pro slzy něco viděli, ujal
farář Brixa a vrchní ředitel vlachobřezského panství Isidor Baudyš. Poté dostali
chudí na faře oběd, během kterého se pro jejich duchovní občerstvení předčítaly

pašije a jiná k tomuto dni příhodná četba. U stolu
jim posluhovali vrchnostenští úředníci a členové
městské rady.
Ve stejném duchu se nesla a podobně proběhla i
výroční slavnost na Zelený čtvrtek dne 5. dubna
1787. Příležitosti přizpůsobené kázání pronesl
pražský františkán P. Martianus Hendrich. Chudí se
opět museli poctivě připravit, zpytovat své svědomí,
vykonat zpověď a při zpívané mši sv. přistoupit
k povinnému velikonočnímu sv. přijímání. Dvanácti
z nich pak na faře omyli nohy hlavní místní
představitelé moci církevní i světské. Obojí slavnost
přinesla hluboký duchovní prožitek zvláště těm,
kteří chudým posluhovali.
Ve stručnosti se lze zmínit o tom, jak dle zápisů knihy křesťanských cvičení v 70.
a 80. letech 18. století ve Vlachově Březí pokračovalo velikonoční třídenní.
V podvečer Zeleného čtvrtka se věřící scházeli v kostelní sakristii, v níž bývala
uložena Nejsvětější svátost oltářní, k modlitbě růžence a zpěvu nábožných písní. Ne
Velký pátek se o sedmé hodině ranní konala pobožnost křížové cesty, po níž proběhly
velkopáteční obřady. Tématem kázání bývalo utrpení a vykupitelská smrt Kristova.
Po skončení obřadů byla Nejsvětější svátost vystavena k veřejnému uctění v božím
hrobě. Při čestné stráži se střídaly místní řemeslnické cechy a věřící v hojném počtu
dleli v kostele na modlitbách a při pobožném zpěvu. Obřady Bílé soboty začínaly o
sedmé hodině ranní a navazovala na ně zpívaná mše sv. Po západu slunce následovalo
slavnostní Vzkříšení Páně. Po modlitbách byla Nejsvětější svátost vyzdvižena a při
zpěvu písně Vstal jest této chvíle ctný Vykupitel nesena v procesí po náměstí, které
ozařovaly četné svíce v oknech domů. Po návratu do kostela zazněl chvalozpěv Te
Deum (Tebe, Bože, chválíme) a mariánská antifona Regina caeli (Raduj se, Královno
nebeská). O nedělní slavnosti Zmrtvýchvstání Páně se nejprve sloužila ranní mše sv.
O deváté nebo o půl desáté dopoledne si věřící mohli vyslechnout kázání obyčejně o
duchovním vzkříšení hříšníka, ale také o vyvarování se opětného pádu. Poté za zpěvu
písně Třetího dne vstal
Stvořitel procesí s Nejsvětější
svátostí znovu obešlo náměstí.
Po
modlitbě
se
konala
slavnostní zpívaná mše sv.
s ofěrou osadníků a po jejím
skončení
kněz
požehnal
velikonočního beránka, vejce a
chléb.
Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně uzavíraly ve tři hodiny odpoledne nešpory před vystavenou
Nejsvětější svátostí oltářní. Snad tato připomínka zbožného odkazu našich předků
přinese duchovní užitek i nám. Sp.

- hodného kněze u Svatého Kamene

(*5.5.1915-3.2.1970)

V sobotu 13.2. byla na Sv. Kameni
biskupem Vlastimilem požehnána
pamětní deska na P. St. Míku.
Shodou okolností jsme před tím
získali vzpomínku na tohoto kněze:
Můj otec byl varhaníkem v
klášteře redemptoristů v Českých
Budějovicích. Já sám jsem tam
ministroval.
Když byl po válce v roce
1946 dokončen odsud Němců, byli
odsunuti z far i kněží i ctihodné sestry z kláštera U Sv. Kamene. Do blízkých vesnic
se stěhovali noví obyvatelé -z Čech, Rumunska. Slovenska. Vzhledem k tomu, že
nebyl dostatek českých kněží na uvolněné fary, byly požádány mnišské řády o vyslání
kněží na tyto fary. Tak se dostal na faru s klášterem U Sv. Kamene budějovický
redemptorista páter Míka (křestní jméno si už nepamatuji). Byl to tehdy mladý muž,
uměl německy a objížděl svou farnost na motocyklu Jawa 175. Na jedné z jeho cest
ho zastavil sovětský voják a požádal ho: „Davaj mašinku". Když mu velebný pán
vysvětloval, že motocykl vlastně není jeho a že ho nutně potřebuje ke své práci,
vytáhl voják pistoli a dvakrát na něj vystřelil. Prostřelil mu jednu plíci a pravou ruku.
Pak ho odvlekl do křoví, nastartoval motocykl a odjel. Na štěstí pro kněze jel kolem
jeden zemědělec, uslyšel ho, naložil na vůz a dovezl k lékaři. V nemocnici pak lékaři
povolali policii a ta velitele sovětských vojáků. Velitel prohlásil, že až se velebný pán
uzdraví, nechá nastoupit všechny své vojáky a toho, kterého mu označí (pozná co
pachatele) nechá před jeho očima zastřelit. Motocykl byl nalezen a vrácen. Velebný
pán ale prohlásil, že nechce, aby viník byl zastřelen a že mu odpouští.
Když se pak na prázdniny roku 1947 vrátil na svou faru, rozhodli se moji
rodiče, že mu učiní nabídku. Moje matka se všemi čtyřmi svými dětmi se o něho bude
do konce prázdnin starat, vařit mu a uklízet. On souhlasil. A tak jsem prožil nádherné
prázdniny v klášteře U Sv. Kamene - s ministrováním, koupáním v řece a běháním po
lese. Opakovalo se to ještě o prázdninách v roce 1948.
Potom ale začalo utíkání našich lidí za hranice. Páter Míka jim samozřejmě
pomáhal, protože tamní krajinu velmi dobře znal. A tak se stalo, že si pro něho přišla
státní policie, aby ho zatkla. Ale ještě to tenkrát tak dobře neuměli. Páter Míka řekl,
že než s nimi půjde, musí ještě zamknout kostel, aby počkali. Vyšel ven a přes řeku
Malši, která teče nedaleko, odešel též do exilu. (r.1948)
Později jsem se doslechl, že ho řád poslal do Austrálie, kde ale poměrně brzy
zemřel. (3.2.1970 v Sydney)
Ing František Popp, Č.Budějovice.

Nad ztichlou vesničkou se klenulo letní nebe. Hvězdy ze svých závratných výšek
přátelsky pomrkávaly a vlahý vánek povíval spící osadou.
Všude byl naprostý klid, nerušili ho ani vesničtí psi, kteří dřímali u svých bud.
Vtom se u vesnického kostelíku mihl černý, neslyšný stín. Kostelík stál trochu stranou
od vesnice, na nízkém kopci. Stín se tiše proplížil až ke dveřím kostelíka, v měsíčním
světle se něco zalesklo a za chvilku se ozvalo tiché vrznutí kostelních dveří.
Mladistvý poberta vstoupil dovnitř a zavřel za sebou dveře. Rozsvítil baterku a její
měkké světlo začalo ohmatávat vnitřek kostelíka.
Obrazy, sochy, oltář, vysokou klenbu s broušeným lustrem. Poberta sundal ze zad
objemný batoh a rozhlížel se kolem.
Došel až k oltáři. Ve světle baterky zazářil mešní kalich. Uchopil jej nenechavou
rukou a vstrčil do batohu. Stejně naložil i se zlacenými svícny. Bral vše, co mu přišlo
pod ruce a o čem se domníval, že má alespoň nějakou hodnotu.
Náhle naň dolehl podivný pocit, jako by tu ještě někdo byl. Baterkou obkroužil
kostelík kolem dokola - nikdo zde nebyl, ale tísnivý pocit ho neopouštěl.
A pak v té chvíli, kdy sahal po malé sošce Madony, se to stalo. Ten nepříjemný pocit,
že tady není sám, ještě zesílil. Pohyb, kterým cpal sošku Madony do už skoro plného
batohu, už nedokončil. Podezření, že tu někdo je a sleduje jej, se změnil téměř v
jistotu. Stál zrovna pod dřevěným křižem.Očima jel výš a výš, až se setkal s očima
Ukřižovaného. Zdálo se mu, že Bůh na něj hledí
vyčítavýma očima. Nebyl schopen nejmenšího pohybu,
připadal si jako ochrnutý. Teď už očima úplně
vyděšenýma zíral nehnutě do tváře Toho, jehož stánek
přišel vykrást.
Neví ani, jak dlouho tam stál, tváří v tvář Všemohoucímu.
V hlavě úplně prázdno a v místech, kde si myslel, že je
duše, měl nedefinovatelný svíravý pocit.
Konečně se pohnul. Nespouštěje oči z Boží tváře, pomalu
vsunul svojí nenechavou ruku do batohu a na oltář pod
Ukřižovaným pokládal jednu ukořistěnou věc za druhou.
Potom, s horečným strachem šátral v prázdném batohu,
oči stále upřeny na Boží tvář.
Pomalu, jakoby unaveně klekl před křížem na kolena a
zůstal dlouhou dobu v té poloze. Pak se zvedl a pomalu si
přehodil batoh pres ramena. Se sklopenou hlavou se šoural k východu. S rukou na
klice se ještě otočil a podíval se na kříž. Pak, jakoby nemohl snést Kristův pohled,
rychle vyšel ven a zavřel za sebou dveře.
Druhý den před mší viděli lidé ve svém kostelíku novou tvář. Byl to neznámý mladík,
klečící celou mši na kolenou a usedavě plačící...........
Milan Jirásek

Adventním symbolem
je věnec a svíce. Věnec
představuje vítězství tedy vítězství světla
nad temnotou. Zvláště
v této době si potřebujeme uvědomovat, že
Kristus nad temnotou
zvítězil a zvítězí i nad temnotou naší duše i naší společnosti v tomto čase. Je však třeba se mu
dát k dispozici. Tak jako svíce, která aby svítila se spotřebovává, tak i my musíme něco obětovat a nasadit své síly i čas pro druhé. Věnce pro oba Kaplice kostely vytvořil kostelník
Honza. Lampiony se světýlkama Marie Peroutová. Požehnány byly také věnce, které jste si
přinesli vy. Je moc dobře, když se pak u tohoto symbolu scházíte, povídáte si i pomodlíte.

V adventě se po ranní čtvrteční rorátní mši sv., která začíná již v 7h, scházíme ke společné snídani na faře. Jsou to pohodové okamžiky, které se promítají do celého dne. Podobně pohodové
chvíle zažíváme i s dětmi v kostele
zvláště při mikulášské nadílce.
Mikuláše tentokrát dělal Jirka Klimeš
a anděla Adélka Petroušková z Blanska. Dárky připravily naše sestry
Marie Peroutová a Marie Mazancová.
Díky.
Mikuláš přišel i do kostela v Malontech, kde ho představoval Pepa Bím.
Fotky bohužel nemáme.
Tato nadílka je vlastně také přípravou
na Vánoce. Ty jsou také o dárcích
a o daru nejvzácnějším, kterým je pro nás Kristus. Ten nás
vede abychom se také darovali. Víme, že vzácnější než věci,
je náš čas a zájem o druhé. Kéž tento dar, spojený s láskyplným
rozhovorem, pomocí a úsměvem, dokážeme rozdávat (i přijímat) po celý rok.

V Malontech se 2.12. uskutečnilo v kostele setkání s dětmi z mateřské školy při promítání
animovaného filmu o životě sv. Mikuláše. (máme ho také k dispozici ve farní knihovně).
Děti si tak mohly uvědomit, že postava Mikuláše není pohádkovou postavou, ale že to byl
skutečný člověk, který prožíval dětství podobně jako oni, ale měl již záhy velký cit pro
nouzi svých bližních, kterým obětavě pomáhal.

K přípravě na Vánoce patří také psaní i výroba vánočních přání. Do ní se pustily děti v Pohorské Vsi pod vedením pastorační asistentky Kristýny. Protože bylo začátkem prosince
hezké počasí, byli jsme s dětmi venku před kostelem. Za pomoci různobarevných papírů a
samolepek, děti vytvořily pro své nejbližší krásná přáníčka. Ani my bychom neměli zapomínat posílat našim bližním pozdravy, a nejenom před svátky.
Protože Kristýna Perausová již končí ve službě pastorační asistentky (odchází
z Kaplice a bude zde jen příležitostně), rád bych jí v tomto Farním listě poděkoval, za její
službu dětem: Pán ať Ti odplatí a žehná v dalším životě. Další služba dětem zatím není
zabezpečena, takže přivítám možné návrhy na řešení od vás, farníků. Pěkné by bylo, kdyby
se někdo z vás nabídl (alespoň k občasnému) věnování se dětem. Dopravu za nimi, zajistím.
Tuto stránku končím fotkou
pana Horna, ubytovaného na
faře v Kaplici, který se těší z
koťátka, které se objevilo v
adventu ba faře a zde již zůstalo
Stalo se tak andělem, přinášejícím radost. Kéž takových pěkných zážitků máme všichni víc.
autorem fotky anděla na kaplickém náměstí je Mgr. Pavel Ptáček

V sobotu 12.12. jsme sice nevyšli pěšky na pouť, ale hlavní věcí je, že jsme vyšli – ze svých
domovů a pohodlí, do krajin neznámých, s touhou zakusit adventní atmosféru. Bůh se často
setkává s člověkem právě na cestách, a také v chrámech. První, který jsme navštívili, byl kos-

tel před Pergem v Allerheiligen.
Oslovilo nás harmonické prostředí i připravené jesle se slámou.
Naznačují otevřené nitro i život
který se daroval.

Z kostela byl přístup i na věž.
Vyhlídka byla ovšem i z celého
místa. Usilujme o vyšší i širší
pohledy na různé problémy…

Vyšli jsme sem také proto, abychom byli spolu. V běžném životě se nám to často nedaří.

Další naší zastávkou, byť krátkou, byl hrad
Klam. Nebyl nikdy dobit a vždy byl útočištěm
obyvatel přilehlé obce.
Klášter
Baumgartenberg

Každý hrad – stejně jako kostel – je zbudován z kamenů pevně spojených maltou
I my jsme živými stavebními, kameny
společenství, které má být pro všechny
útočištěm. Chybí nám však často ochota
podpírat ty druhé i malta lásky.

Načerpat ji můžeme i v klášteře. Samo místo je
spojeno s inspirativním ideálem společenství, ale
také s přítomností Boží zde i při bohoslužbě.

Jsme zde pohromadě z různých
církví, nasloucháme společně Božímu slovu i kázání, v němž jsem
zmínil téma milosrdenství a použil
příběhy postižených lidí žijících
v komunitě Archa. I my jsme na
jedné záchranné lodi, jen se musíme
naučit jednotě v různosti i soucitu.

Evangelický farář Daniel
přednesl modlitbu.

Společné poutě jsou znamením, že i na našich životních cestách je třeba, abychom putovali
společně a nestranili se jedni druhých. Cesta, která je před námi připomíná, že jsme stále na
cestě. Nic není dokonalého, vše se děje postupně – i vše dobré. Vyvíjejí se i vztahy, naše osobnosti, naše farnosti. Jen se nezastavovat na místě. Jít
dál. Naším dalším cílem v tomto zájezdu je město s
dlouhou římskou historií Enns
Místo se nazývalo Lauriacum
a je také spjato s umučením
sv. Vavřince r. 304.
Kostel nesoucí jeho jméno
prochází nyní rekonstrukcí.
Nás zaujalo množství sloupů.
Ty nás podobně jako věže,
vyzývají k růstu, k směrování k Bohu, u něhož se
vše propojí jako v chrámové klenbě.

Cílem našeho zájezdu
je město Steyer. Zde
navštěvujeme muzeum
betlémů i poutní chrám
Christkindl – Ježíškov.

Jdeme vlastně všichni do Betléma – do místa, kde
se rodí Bůh: uprostřed rozzářených světélek,
uprostřed harmonického prostředí lidí i zvířátek.

V potemnělém městě se pak
dostáváme až k soutoku dvou
řek: Enns a Steyr. Opět znamení. U soutoku stojí barokní
chrám sv. Michaela (nahoře)
Má dvě věže a také před
vchodem stojí dva vánoční

stromy. Jakoby se tím chtěl
připomenout dvoustranný
charakter všeho. Chrám
vše spojuje, ale Michael,
patron kostela připomíná
i nutnost oddělení se od zla.
I to je adventní téma.

Naše kroky pak vedou do centra města s adventními trhy. Nás ovšem táhnou spíše jiné dominanty města – kostely, navštěvujeme mariánský kostel na náměstí (vpravo) a pak hlavní městský
kostel sv. Jiljí (uprostřed) jehož gotické linie nás velmi nadchly. (i souvislost s D. Dvořištěm)

Pak již míříme k autobusu. Fotíme se ještě u městské brány s padacím mostem, který však
na druhý břeh řeky zatím nevede. Ano ještě nepřišel čas přejít řeku času, ale vyhlídka na setkání u pravého stromu života na nebeském náměstí nás povzbuzuje k očekávání i k aktivitě.

Ve středu 23.12. se v kaplickém kostele konalo předávání světla, jeho plamínek byl na počátku zapálen v Betlémě, v jeskyni narození Ježíše Krista. Pak vzájemným předáváním se tento
plamínek dostal až k nám do Kaplice. A protože nejde jen o ten plamínek, ale především o

symbol, doprovázíme tuto aktivitu programem, který tvoří především Základní umělecká
škola Kaplice. Ta zajišťuje hudební program, jehož část byla tentokrát provedena v prostoru
před kostelem. Vždyť i pastýři se zdržovali většinou venku. Betlémskou scénku sehrály
děti z Domu dětí a mládeže pod vedením Kristýny Perausové.

Pak se již otevřely dveře kostela a velké množství lidí vešlo dovnitř. Otevřenost - především
v přeneseném smyslu je také velkou výzvou příběhu o Ježíšově narození. „Nebylo pro ně
místa…“ je trvale aktuální problém a je třeba se na jeho řešení snažit podílet.

Kostel byl téměř plný. V příjemném smyslu ho však naplnila také hudba a ke konci také
světlo svíček. Mohla také naplnit chrámy našich duší, stejně jako světlo. Jde však tako o lidi,
tedy o naše bližní. Mít je v srdci neznamená s každým vytvářet hlubší vztah. Znamená to být
každému připraven pomoci a nikoho na základě pouhých předsudků neodmítat.

Setkání se zúčastnilo také hodně rodičů s dětmi, mnozí rodiče si přišli poslechnout své děti.
Na obrázku výše je zachycen také evangelický farář Daniel se svým synem. I světlo z Betléma
může být impulsem pro ekumenu. Stejně tak rodiny mohou vnímat, jak je betlémské světlo
může sjednocovat. Z iniciativy ředitelky ZUŠ Mgr. Anežky Opekarové mohl kdo chtěl na arch
papíru napsat odpověď na otázku Betlémské světlo nesu … Mnozí se tak mohli zamyslet zda
kromě své rodiny, by toto světlo nemohli přinést těm, kteří nejsou schopni si ho opatřit.

Takovým světlem pro nás jsou i fotografie Mgr. Pavla Ptáčka, třeba i tyto zachycené „rybím
okem“ Děkujeme za ně!

Vánoční bohoslužby – zvláště 24.12. jsou vzácnou příležitostí setkat se u stolu Páně s těmi,
do pravidelně do kostela nechodí, či chodí jen o Vánocích. Měli bychom se více snažit o to,
oslovit je. První foto ukazuje zaplněné lavice v Rožmitále, kde letos byla „půlnoční“ ve 22h.
Foto vpravo je ze společné štědrovečerní večeře na kaplické faře, na kterou přichází kromě
lidí ubytovaných na farách, také i lidé osamělí. Tentokrát nás bylo celkem deset.

Vánoce úzce souvisí s dětstvím, Bůh se narodil jako dítě – malinký a chudý. Chtěl nám tím
ukázat naši situaci, která má podobně jako u dítěte perspektivu růstu a získání pravého bohatství. Růstu až k výšinám božství, a bohatství lásky, která obšťastňuje příjemce i dárce.
Fotky výše jsou z dětské besídky u jesliček v Omlenčce, kde jsme přivítali několik rodin.

V Kaplici sehrály děti z hodin náboženství při mši sv. v neděli 27.12. betlémskou scénku
pod vedením katechetky Štěpánky. Díky! Moc nás potěšila.

Děkuji moc také všem, kteří se
podíleli na vánoční výzdobě našich kostelů. Přinesla vánoční
atmosféru a připomněla poselství
stromu: z malého semínka (=slova)
může vzrůst něco velkého.

Také Silvestr trávíme na faře
s mnohými společně, hrajeme
hry a soutěžíme. O půlnoci
jsme sledovali ohňostroj.výše

V Kaplici se 3.1. konal novoroční koncert
Kristýny a jejích přátel. Díky!

V Malontech, kde besídka byla
až v sobotu 2.1. přišla pouze
Kristýnka Körnerová. Ale Ježíš
byl také jediným dítětem, které
se v betlémské stáji narodilo
a jaký z toho byl pak užitek.

V Pohorské Vsi nás mnoho na
vánoční mši sv. nebylo – asi jen
sedm. Děti s námi byly prostřednictvým svých výkresů viz vlevo

Vánoční bohoslužba v Pohoří na Šumavě se konala 26.12.na svátek sv. Štěpána od 15h. Před
bohoslužbou i po ní zde byla možnost zakoupit si vánoční suvenýry i něco k jídlu a pití.

Bohoslužbu vedl jáhen Senk. Hudební doprovod měli na starosti trubači „Jihočeští koledníci“
kteří hráli také na vánočním trhu a mužský pěvecký sbor ze Sandlu. Kostel byl pěkně vánočně
vyzdoben a protože je také vytápěn, jistě zde lidé, kteří ho zcela zaplnili, prožili krásné chvíle.

Po bohoslužbě bylo možné
společně popovídat, občerstvit
a zahřát se punčem a opečenými buřty, či jinými dobrotami. Sníh tentokrát nebyl,
počasí připomínalo spíše
jaro.

Zdejší kostel působí velmi
romanticky – zvláště v noci
při osvětlení. Znovu si můžeme uvědomit, že i to nedokonalé a pobořené, je-li v péči
mistra (i Mistra) může být
hezké.

Jesličky zde umístněné připomínají
proč se to všechno i v tomto kostele
děje. Že je to nejen oslava Kristova
narození, ale že těmi jeslemi jsme i
my – naše kostely, společenství i naše srdce. Toužíme aby i zde se Kristus

narodil. Nepřinášíme mu zlato, kadidlo
či myrhu, ale přinášíme sebe, svůj čas
pro Něho i pro druhé, své dovednosti
(zpěv) či jiné dary, jimiž sloužíme druhým.

V sobotu 9. ledna zde byl další koncertNovoroční. Vystoupil zde Komorní
orchestr Collegium Musicum Budvicense
pod vedením Karla Ochozky.

O přestávce a po koncertě bylo možné se
v sakristii občerstvit.

Posluchačů, jak ukazuje snímek vpravo,
sice mnoho nebylo (asi 40), ale na tom
tolik nezáleží. Hudba W.A. Mozarta,
G.F.Händela, A. Vivaldiho, J. Strausse
a dalších jistě všechny posluchače příjemně naladila do nového roku. Kéž i náš život
s druhými je takovým sladěným orchestrem, který dokáže šířit krásu a radost. foto Mgr.Ptáček

V neděli 10.1. se opět konala první ekumenická bohoslužba a to v evangelickém kostele v
Kaplici v Arše. Je to příznačný název, tak jako vytvářeli všichni na Noemově arše jediné společenství, tak i my, budeme-li chtít křesťanství zachránit, neobejdeme se jedni bez druhých.

Při evangelické bohoslužbě jsem kázal já (Pavel Šimák), při řeckokatolické Russlan Zasiedko
(v neděli 17.1.) a při ekumenické bohoslužbě v našem kostele sv. Petra a Pavla (v neděli 24.1.)
Daniel Freitinger z Českobratrské církve evangelické. Tématem letošních modliteb za jednotu
křesťanů byla věta z 1. Petrova listu (2,9) „Povoláni hlásat mocné skutky Páně“. Chceme-li aby
naše hlásání evangelia bylo přesvědčivé, musíme se snažit uskutečňovat jednotu v různosti.

Při ekumenické liturgii 24.1. jsme na oltář přinesli bibli, sůl a světlo. To nám připomíná naše
poslání: hlásat Boží slovo, šířit světlo lásky a jako sůl dávat společnosti správnou chuť. Každý
kdo chtěl, si pak rozsvítil svíci od paškálu. Po bohoslužbě následovalo občerstvení na faře.

Ve středu 6.1. se konalo na faře setkání ve společenství v němž jsme oslavili životní výročí
jedné naší sestry – paní Jaroslavy Volkové. Ta se rozhodla prožít tuto oslavu s námi - jako
se svou širší rodinou. Bylo to velmi hezké. Každý, kdo by chtěl takto něco slavit ve farnosti

tak má možnost. Paní Volkové chci poděkovat, že stála u zrodu naší farní charity (spolu s
dalšími) a tak byla založena pečovatelská služba, která spolu charitou se pak velmi rozrostla.
Je správné prohlubovat a udržovat své vztahy s bratry a sestrami z farnosti, buduje se tak
církevní rodina – Tělo Kristovo, v němž má každý své místo a tak i svou oporu.

Při podobných setkáních také zpíváme. Jedna křesťanská píseň má refrén: „Jezte, pijte pospolu,
mějte lásku Kristovu…“, a o to se snažíme. K dobré atmosféře vždy přispějí i písně Pavla Čady
- což jsou většinou lidové a trampské písně, které vytvoří radostnou náladu. A tak jsme i z tohoto setkání odcházeli s radostí v duši, zvl. proto, že jsme cítili, že Pán je uprostřed nás.

Svátek Zjevení Páně jsme slavili
6.1. jen v Kaplici a Malontech.
V ostatních farnostech v neděli.
Tento svátek připomíná, že Bůh
se zjevil i mudrcům jako slabé
bezmocné dítě. Já jsem použil
při kázání příběh o stéblu slámy

které pastýřovi připomnělo
Ježíše, který na slámě ležel.
I při bohoslužbě užíváme
obyčejné věci: chléb, vodu
…ale připomínají nám Pána
a jeho působení. Bůh tedy potřebuje i to co je nepatrné…

Potřebuje i děti, které se nabídly, že převlečeni za tři krále budou vybírat pro Charitu finance
pro její činnost ve prospěch potřebných. Na těchto dvou fotkách jsou děti Blumtrittovy, které
koledovaly v Blansku a pak také v Rychnově, odkud je i spodní fotografie vlevo.

Vpravo jsou vyfotografovány děti z Kaplice, které si do kostela přišly pro požehnání.

Požehnání v kostele bylo
spojeno se vyprávěním
o mudrcích, kteří hledali
Mesiáše a nalezli ho v malém dítěti. Děti, které se
přihlásily mezi koledníky

Tříkrálové sbírky jsou často také malé děti, ale i ony se
podílí na díle spásy – uzdravování tohoto světa. Dávají lidem možnost pomáhat potřebným a také sami takto pomáhají. Nesou nejenom papírovou hvězdu, ale sami jsou
takovými hvězdičkami, které přinášejí světlo do duší těch,
které navštěvují.

Písmena, která píší na dveře příbytků jsou zkratkami nikoliv
jmen Tří králů, ale latinské věty Kristus Mansionem Benedicat
- tedy: Kristus příbytku tomuto ať žehná.
Požehnání je svoláváním dobra
na toho komu je žehnáno, je to
tedy přání dobra. Ale pokud žehná
sám Bůh, tak je to již naplnění
silou dobra, silou jeho Ducha.
Koledníci se vyfotili také u anděla
na kaplickém náměstí. Anděl Boží
je jistě doprovázel a oni se také
staly dobrými anděly. Peníze
které vybrali – a věříme, že byly
darovány s láskou, se staly hodnotou dobra, které se projeví u těch,
kteří pomoc potřebují. Díky!

Díky vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice
vybrala rekordní částka Kč 109.558,--.
Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2016, budou z tohoto
finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace (85%), doplněn
krizový fond Charity Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo
lidem v nouzi (7%) a farnosti Kaplice (8%) (pro lidi v nouzi).
Obec:
Benešov nad Černou
Soběnov, Bída, Smrhov, Buda
Bujanov
Dolní Dvořiště, Rybník, Trojany
Kaplice
Malonty, Meziříčí, Jaroměř
Omlenice
Pohorská Ves
Blansko
Rožmitál na Šumavě
Rychnov nad Malší
Netřebice
Výheň
Celkem

Částka:
3.065 Kč
12.401 Kč
4.125 Kč
7.913 Kč
32.282 Kč
23.461 Kč
2.109 Kč
1.525 Kč
1.234 Kč
9.552 Kč
5.901 Kč
3.809 Kč
2.181 Kč
109.558 Kč

Naše poděkování patří:
- koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se dobrovolně účastnili letošní Tříkrálové
sbírky, za ochotu, vytrvalost, nasazení a čas
- široké veřejnosti za její milý přístup a přispění koledníkům do kasiček
- fy: JEDNOTA DS Kaplice, Řeznictví u Krajňáků, Kavárna pod věží – Kamil Vonc
a Radek Lattner, Šmak Kaplice – Pavel Rous, E.ON, BESIP, Auto Čížek, ESSOX,
ČSOB, Partners – Dagmar Pechová, KOH-I-NOR HARDMUTH, PC SERVIS
Kaplice, KOMAT, Drogerie TETA, Lékárna Dr. MAX Kaplice a paní Ivaně
Kovacsové za dary ve formě občerstvení a dárečků, které nám věnovali, abychom
mohli odměnit naše koledníky
- Ing. M. Vávrové z Města Kaplice, která nám pomáhala se zapečetěním,
rozpečetěním kasiček a administrativou spojenou s počítáním výtěžku této sbírky

Oznámení
♦ ÚČELOVÉ SBÍRKY V NAŠICH FARNOSTECH VYNESLY KČ:
Farnost

na misie 18.10.

Kaplice
Omlenice
Blansko
Malonty
Rychnov+
D.Dvořiště
Rožmitál n.Š.

3171
780
227
1255
750
690

„dušičková“

na bible
15.11.
3700
800
1250
2000

1471
170
120
907
385

Halíř sv.Petra
21.2.
2035
485
120
140
226

150

80

„Dušičková“ sbírka jsou dary v souvislosti s prosbami za zemřelé. Tento „dárek“ zemřelým
jakoby oni posílají zpět na potřeby církve. Tak zemřelí pomáhají živým. Dary byly použity na
opravu církevního auta a na zimní gumy, část také na charitativní pomoc lidem v nouzi.
Za všechny dary děkujeme, Pán ať Vám odplatí!

♦ INTERNETOVÉ STRÁNKY Upozorňujeme, že na našich internetových stránkách
jsou nyní nově odkazy na zajímavé přednášky, hudbu, a další zajímavé stránky, zvláště
spojené s modlitbou. Plánujeme také odkazy na filmy s náboženským obsahem. Kdo máte
přístup k internetu, sledujte naše stránky www.farnostkaplice.cz téměř denně je na nich něco
nového! Přivítáme i Vaše tipy na zajímavé stránky, jejichž odkazy bychom uveřejnili.

Humor
 Přijde žena do vězení navštívit svého muže a po návštěvě říká bachařovi: "Prosím vás,
nemohli byste mu dát nějakou lehčí práci?" "Vy si myslíte, že nalepováni známek je těžká
práce?" "Nalepování známek? Mně říkal, že kope tunel!" .
 Povídá muž manželce, která právě položila sluchátko: „Co se stalo, že jsi mluvila jen
čtvrt hodiny?" - „Byl to omyl."
 Paní Karáskova nabízí sousedce koláčky. „Ty jsou skvělé!" chválí je sousedka, „trouba
vám dobře peče, co?' „Jo, ale těch keců, než ho k tomu dokopu!"
 Jednou se mě, drahá, zeptáš, co mám radši, jestli tebe nebo pivo.
A já odpovím, že pivo.
A ty odejdeš bez toho, aniž bys věděla, které značce dávám přednost. Zajímáš se jenom o
sebe!
 Do knihkupectví vstoupí žena v černém, v ruce drží knihu 'Naše houby'.
Knihkupec ji stiskne ruku a praví: "Upřímnou soustrast, vydavatelství už tu chybu
opravilo."

Z farní matriky:
Kaplice:
Pohřby:
8.1. Michal Beluský

Malonty:
Křty:
30.1. Ella Horáčková

Omlenice:
Křty:
6.2. Jan Petrák

15.1. Marta Ježková
6.2. Willibald Vrážek

Rychnov nad Malší:
Pohřeb:
12.2. Alexandr Varga

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
Svět je tak krásný – jen kdyby lidé chtěli nahlédnout.
Tak může být krásný pro každého,
kdo má dost lásky
aby v bratru, v bližním, dal všemu rozkvést.
Bez povzbuzení se nic nedaří.
Avšak dobré slovo, vycházející ze srdce, dává růst tomu,
co je v člověku nejlepšího.
Proto se pokoušej všude vidět to nejlepší;
nic ti nepomůže více.
M. Tau

Nestarej se o to, co by mohlo přijít.
Neplač nad tím co pomíjí.
Ale starej se, abys neztratil sebe,
a plač, když ženeš se za proudem času bez nebe,
které bys nesl v sobě.

F. Schleiermacher

i a prodejna v Kaplici informuje:
John Main: TICHO A HLUBOKÝ KLID
Křesťanská meditace na každý den.
Ukázka z knihy: Meditace je v podstatě cesta vedoucí k vlastnímu středu, k základu našeho
bytí a setrvání tam - v klidu, tichu a s pozorností. Meditací se člověk v podstatě učí být bdělý,
plně živý, a přitom klidný. Právě klid meditace nás vede dál do onoho stavu bdělosti a pocitu
úplné živosti, který se v nás postupně rozzáří, protože se nacházíme v harmonii se sebou a
postupně též s celým stvořením. Zkušenost meditace nás uvede do souznění se vším živým.
Avšak cestu k tomuto souznění, k této bdělosti, představuje ticho a klid.
Ticho uvolňuje sílu Boži slávy v našem srdci. Shledáváme dokonce, že samo ticho je
silou v našem nitru, je to síla Ducha milující v tichu vše a všechny, a toto ticho nacházíme
skrze chudobu své mantry. Jak se blížíme k onomu hlubokému tichu, které vládne v našem
srdci a které je Duch, poznáváme, že ono samo je světlem, slávou, která nás vábí dál. A čím
plněji vstupujeme do proměňující se aury tohoto ticha, tím více roste náš údiv, tím hlubší je
naše radost, že jsme na cestě.

P. Marián Kuffa: KAZATELNA ŽIVOT
Aneb: v nebi najdeš prostitutky, vrahy i zloděje. Kázání slovenského kněze, který se věnuje
lidem na okraji společnosti. Společně zrenovovali zchátralou faru a přistavěli další
budovy.Každý, kdo je toho schopen, pracuje na farmě, díky níž je společenství soběstačné.
V těchto promluvách jsou často zmiňovány příběhy z tohoto společenství.
O P. Mariánu Kuffovi bylo natočeno několik dokumentárních filmů a jeho příběhy najdete
také na www.cestaplus.sk

Elias Vella: VÝSTUP NA HORU MANŽELSTVÍ
Kniha, která vznikla na základě přednášek autora, nabízí čtenářům podněty pro zdravější
manželský život. Ten stojí na pilířích lásky, úcty, věrnosti a ochoty v manželském vztahu
sloužit jeden druhému. Autor se věnuje nejen ideálu křesťanského manželství, ale i
problémům, s nimiž se nejčastěji manželé potýkají: problematická komunikace, cizoložství,
neodpuštění, nesnáze v oblasti sexuality, rozvod ěi odluka atd. Nabízí povzbuzení a
nasměrování, přičemž vychází z bohaté pastorační praxe a z bezpočtu osobních setkání.

Jaroslav Durych: SLUŽEBNÍCI NEUŽITEČNÍ
Málokdo má odvahu otevřené vyprávět o obtížích při vstupu do manželství. Málokdo umí
výstižně popsat, jaké úsilí stojí žít spolu každý den v harmonii. Mnohé páry se rozcházejí,
když přijdou první obtíže. Autoři této knížky - manželé s třemi dětmi, kteří jsou spolu přes
dvacet let - nabízejí praktické i duchovní rady, jak překonat nástrahy a využít příležitosti k
růstu partnerského vztahu. Knížka může posloužit i jako pomůcka při přípravě na manželství.
Půjčovní doba farní knihovny: ČT 15.30-16.30

Pá+St 16-17.30+ Ne ráno – na požádání

V jiných farnostech se půjčuje po mši sv. a je možné si objednat knihy z kaplické knihovny



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


Pro všechny farnosti
 POSTNÍ DOBA + VELIKONOCE – hlavní časy - (ostatní vyjdou v přáníčkách)
ZEL.ĆT
VELIKON.
FARNOST KŘÍŽOVÉ ZPOVÍDÁNÍ VELIKOV.PÁTEK
BOHOSL
NOČNÍ
CESTY
S.VIGILIE
VEČEŘE
NE 20.3. 13-16h ČT 24.3. v 19.15 18h
18h
ST 23.3. 16-18h
19.30h
16.30h
PÁ 18.3. 15-17h út 22.3. v 17h
16.30h
17h

NE 9.30h

ČT 17.3. 16-17h ne 20.3. v 18.30

NE 8h

ČT 17.3.v 17.30hso 19.3. v 18.15

NE 18h

PO 21.3. 17-18h po 21.3. v 18h

NE 11.15h

Rychnov n.M. PÁ 25.3 v 15h PÁ 25.3. 15-16h - „ - v Dvořišti

PO 11.15h

Kaplice

Malonty

Omlenice
Rožmitál n.Š.

ÚT a PÁ
17.00h
ÚT v 17h

ČT v 17h
PÁ 25.3. v 15h

Dol. Dvořiště

Blansko

NE 20.3. 16.30

NE 20.3.
16.30-17h

společně s
Kaplicí

NE 8h

PO 9.30h



 BIBLICKÁ ČETBA NA MĚSÍC BŘEZEN: kniha Kazatel a kniha Píseň písní
 CESTA SEDMI BOLESTÍ P. MARIE – brožurka z putování kolem kapliček na cestě
z Rychnova n.M. je k dostání v kostele u časopisů



 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY V CETVINÁCH se uskuteční v neděli 13.3. od
14.30 (sraz u kostela). Odjezd z Kaplice ve 14h (zájemci o odvoz se mohou přihlásit u P.
Pavla, tf.: 732 872 662)
 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 1.4. od 19.15h
 DIEZÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE se koná v Českých Budějovickích v pátek 18.3. od
18h a v sobotu 19.3. od 8.30. V programu je koncert písničkáře Pavla Helana, modlitba, hra,
workschopy, setkání s biskupem, mše sv., setkání s přáteli. Podrobnější informace na
internetu. Zájemci z našich farností se mohou hlásit u P. Pavla (tf.: 732 872 662).
 SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S PAPEŽEM se koná v Polsku - v Krakově
koncem července. Předprogram pro naši diecézi bude v katowické diecézi 20.- 25.7. Hlavní


BŘEZEN 2016
NEDĚLE

6.3.

4. NEDĚLE POSTNÍ

žaltář 4.t.

NEDĚLE

13.3. 5. NEDĚLE POSTNÍ

žaltář 1.t.

Sobota

19.3. Sv. Josefa

slavnost

NEDĚLE

20.3. KVĚTNÁ NEDĚLE

žaltář 2.t.

Čtvrtek

24.3. Zelený čtvrtek – památka poslední večeře Páně

Pátek

25.3. Velký pátek - památka Kristova ukřižováníi

Sobota

26.3. Bílá sobota – den, kdy Kristovo tělo odpočívalo v hrobě

NEDĚLE

27.3. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Pondělí

28.3. Velikonoční pondělí a pak velikonoční oktráv

slavnost

DUBEN 2016
NEDĚLE

3.4.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

žaltář 2.t.

Pondělí

4.4.

Zvěstování Páně (přeloženo)

slavnost

NEDĚLE

10.4.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

žaltář 3.t.

NEDĚLE

17.4.

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

žaltář 4.t.



program v Krakově bude 25.7.- 31.7. Přihlásit se je možné buď včetně předprogramu, nebo
jen na hl. program. Pokud chcete jet společně s P. Pavlem (tf: 732 872 662), hlašte se u něho.
Další informace na internetu.
 SPOLEČNÁ FARNÍ DOVOLENÁ 14.8.- 22.8. se bude konat na Mikulovsku.
Ubytování ve farním pensionu Pasohlávky (Pálava, Novomlýnská vodní nádrž). Webové
stránky místa ubytování: cirkevnituristika.cz. Na výlety budeme jezdit do okolí - Mikulov,
Věstonice, zámek Lednice, Břeclav, možnost návštěvy Bratislavy. Ubytování - 6 nocí - 2,5 tis.
Kč. Přihlásit se můžete u P. Pavla (tf.: 732 872 662). Ministranti a děti ze sociálně slabších
rodin budou mít slevu.
 ZMĚNA ČASU JE O VELIKONOČNÍM VÍKENDU v noci ze soboty 26. na neděli
27.3. Hodinky si posuneme o 1 hodinu dopředu.

Kaplice
 PÁSMO HUDBY A POEZIE se uskuteční ve středu 16.3. od 17.30h v kostele.

Blansko
 ČTENÍ BIBLE A KONCERT ŽÁKŮ ZUŚ KAPLICE se bude konat v kostele v
sobotu 9.4. od 14h. Srdečně zveme.

PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM
KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde
18 h letní čas
17.00 zimní čas
Úterý
modlitba
kostel
18 h letní čas
17.30 zimní čas
Středa
setkání / biblická hodina
fara
Ekum. biblická hodina: 1. ST v měsíci-18h fara, / 1. ČT od 19h v ev. Arše teď– ST 6.4. k.fara
Čtvrtek
mše svatá
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 Mše sv. v Domově pro seniory 15h
setkání mladých
16.30h odjezd na Svatý Kámen na mši sv. v 17h
Sobota
1. sobota v měsíci

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
mše svatá 8 h
Setkání na faře: nyní u Otů
NEDĚLE
17h
Út 1x za 14 dní,nyní: 15. a 22.3.
/ boh.slova v kostele
OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
mše svatá 8 h
Setkání na faře: Čt 1x za měsíc, 18h 17h
NEDĚLE
/ boh.slova v kostele
nyní: 10.3.
l.čas z.čas
BLANSKO – kostel sv.Jiří
mše svatá 18h
Společenství: nyní pro
17h
St18h 17.30
NEDĚLE
v kostele
zájemce odvoz do Kaplice
let. čas zim.čas
let.č.
zim.č.
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
NEDĚLE
mše svatá - nyní:
Setkání ve společenství11.15
nyní: ne
1x za 14 dní 13.+ 27.3.
nepravidelně - v sakristii kostela,
RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen
Setkání v17/18h poutní kostel P. Marie Sněžné:
NEDĚLE
mše svatá-nyní:
11.15
1. SO v měsíci: mše v 17h nyní: 2.4.
1x za 14 dní
6.+ 20.3.
Pondělí: ???
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
SOBOTA mimo
Setkání na faře: Sobota
18h
17h
19h-l.čas
mše svatá:
1. sobotu v měs.
18h-z.čas
let.čas zim.čas 1x za měsíc, nyní: 19.3.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
NEDĚLE
mše sv.
Setkání dětí (1 x za 14 dní) venku nebo Sobota
v 15h
10.30h
- 1. v měsíci
nyní: 6.3.
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 6.3.2016.

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc březen 2016
Úmysl všeobecný: Aby rodiny v obtížných situacích dostávaly
nutnou podporu a děti mohly vyrůstat ve zdravém a klidném
prostředí..
Úmysl misijní: Aby křesťané, znevýhodňovaní a
pronásledovaní pro víru díky neutuchající modlitbě celé církve
zůstali pevní a věrní evangeliu.
Úmysl národní: Ať se k matkám, které podstoupily interrupci a nesou v srdci výčitky,
lítost a bolest, umíme stavět s citlivostí, milosrdenstvím a soucitem.
Úmysly farní: Pomoz nám, Pane, prožít postní dobu jako dobu obnovy svého ducha, ať si
znovu promyslíme zaměření svého života a prohloubíme svůj vztah k tobě i svým bližním
 Dej, Pane, ať Velikonoce prožijeme jako dobu svého duchovního znovuzrození a jsme my i
všichni účastníci velikonočních bohoslužeb naplněni radostí a pokojem
 Prosíme za naše katechumeny Vlastu z Kaplice a Petra z Rožmitálu, aby se na svůj křest
dobře připravili a prožili ho opravdu jako dotek Boží ve svém srdci
 Prosíme za mládež v našich farnostech, za prohloubení víry a za to aby se v co největším
počtu účastnila setkání společenství a dalších farních akcí
 Požehnej všem, kdo se v našich farnostech věnují dětem, kéž to přinese bohatý užitek a také
za to aby se obnovila činnost dětských společenství v Rožmitále a Pohorské Vsi
 Veď ty, kdo se připravují na křest svých dětí či biřmování, aby se jejich víra prohloubila a
byli stále víc naplnění Tvým Duchem
 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
 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; prosíme také o pomoc pro založení společenství rodin u nás
 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.

Nabízíme k zapůjčení (vzadu v kostele)

K dispozici jsou i brožurky z minulých let: Křížová cesta s papežem
Františkem, Křížová cesta pro vdovy, Kříž cesta s meditacemi Benedikta XVI.
i Křížová cesta pro děti, a další. Půjčte si je a rozjímejte o nich!

