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

ČERVEN AŽ ZÁŘÍ 2017
Bratři a sestry!
Začínající podzim nám v závěru září připravil pěkné počasí s krásně zbarvenými
stromy v přírodě. I když listí opadává a příroda se pomalu začíná připravovat na
zimu, vidíme v ní mnoho pěkného a především se radujeme z jejích plodů. Podobné
to může být i v našich životech. Můžeme zažívat krásu stáří i přes všechny těžkosti a
radovat se z plodů svého života. A když se pro nejrůznější důvody radovat
nemůžeme, uvědomme si, že stále můžeme začínat znovu. Mnozí to nejdůležitější ve
svém životě vykonali až ve stáří. Vzpomeňme na Abraháma a Mojžíše, kteří k dílu
spásy byli povoláni až po 7O letech života a stejně by se dalo uvést i plno příkladů
z běžného života.
To, že stojíme stále na počátku, nám připomíná také začátek školního roku.
V Kaplici jsme poprvé konali žehnání školních tašek při dětské bohoslužbě. (viz
fotka) Pár dětí si tašku skutečně
přineslo, a tak věřím, že i jejich úsilí ve
škole bude požehnáno.
I my jsme ve škole Kristově!
V nastávajícím měsíci říjnu, ve kterém
se více než jindy modlíme růženec, což
je rozjímavá modlitba, máme
příležitost přemýšlet o důležitých
výzvách Kristova života. Kéž na
pozadí růžencových tajemství
pochopíme, co nám jimi říká Pán.
Přeji vám krásný podzim!

P. Pavel

PODNĚTY PRO KŘESŤANSKÝ ŽIVOT
Nový školník rok vyzývá i nás všechny ke vzdělávání se ve víře.
Můžeme si k tomu vypůjčit i vhodně knihy z farní knihovny, nebo
na stolcích v našich kostelích. Můžeme si však také vytyčit úkoly,
v souvislosti s letošním svátkem Božího Těla. Rozjímali jsme o tom, že Bůh se skrze
své Tělo zjevuje a působí. (obrazy malovaly děti pod vedením Marie Peroutové) Není
to však jen Tělo svátostné, ale také to Tělo, které tvoříme – církev. Bůh chce působit
skrze nás. Zamysleme se nad tím co pro to udělat:
(mimochodem tato témata najdeme také v rozjímání růžence)

KRISTOVO TĚLO SE RODÍ Podobně jako se
Kristus zrodil z Otce přede všemi věky a je tak
„prvorozený všeho stvoření“ (Kol 1,15), podobně se
rodí celý svět, jako jeho tělo. V něm je totiž vše
stvořeno a všechno v něm spočívá.
Kristus se tedy stále rodí z Otce a vše se rodí v něm. A
také on se chce zrodit ve všem, aby Bůh byl všechno
ve všem. K tomu mu musíme jako Maria pomoci.
Chce se zrodit v našem nitru, chce se zrodit v naší
farnosti, v našich společenstvích i v okolním světě. Je
třeba jen se mu stále více otevírat a zvát ho, aby přišel.
„Pane Ježíši, přijď
nově do našich životů,
dej se nám ve všem a ve všech poznat. Dej, aby tě
církev u nás přesvědčivě zjevovala. Zroď se
především ve všech, kteří byli nedávno pokřtěni,
nebo se na křest připravují a také v našem společenství i ve světě kolem nás. Nově se zroď také všech,
kdo sešli ze správné cesty a učiň všechno novým.“
Úkol: co mohu udělat proto aby se Kristus nově
narodil v mém srdci, v naší farnosti i v světě okolo
KRISTOVO TĚLO UZDRAVUJE
„Pane Ježíši, léčíš dotekem svého těla. I my se tě
dotýkáme ve svatém přijímání a ty se dotýkáš nás.
Neošklivíš si naší bídu, ale stále nás očišťuješ od
špíny sobectví . Navštěvuješ nás málo-mocné v konání dobra, předáváš nám svou sílu
abychom byli mocní jako ty. Uzdravuješ nás i z horečky našeho života a vnášíš do
našeho života pokoj.

- Dej ať vědoměji zakoušíme tvůj dotek ve svém nitru
- uzdrav naše tělesné i duchovní nemoci, i nemoci těch, na které myslíme
- nauč nás láskyplně se dotýkat našich bližních, posilovat je a nemocné uzdravovat
- ať naše společenství jsou místem uzdravení a povzbuzení
- kéž každé svaté přijímání napomůže k uzdravení našich vztahů“
Úkol: promysleme, co můžeme pro naplnění těchto proseb učinit my
KRISTOVO TĚLO TRPÍ
Kristus dále trpí v každém trpícím na tomto světě. On
vzal všechny nemoci a bolesti na sebe. A také my trpíme
s Kristem do plné míry jeho útrap (Kol 1,24)
„Prosíme tě, Pane Ježíši, za všechny trpící, posilni je
a uzdrav. Skrze svaté přijímání nás naplň silou k snášení
bolesti a všeho těžkého. Posiluj všechny nespravedlivě
stíhané a pronásledované křesťany na celém světě.
Nauč nás více se obětovat pro druhé.“
- můžeme navštěvovat trpící, upozorňovat na
nespravedlivě stíhané (viz časopis Křesťané lidem
v nouzi) zapojit se jako dobrovolník v Charitě apod.
Úkol: budu přemýšlet jak pomáhat trpícím a pak myšlenku proměním v čin
KRISTOVO TĚLO VSTÁVÁ Z MRTVÝCH
Ani tento děj není skončený, ale neustále trvá. Kristovo
tělo v nás a v církvi někdy umírá, zdá se, že je bez života. Duch svatý z nás vyprchává. Potřebujeme tedy
všichni vzkříšení – zvláště ve farnostech, kde je stále
méně lidí a život se vytrácí.
K obnovení života je potřeba dýchání - modlitba
a dotek vzkříšeného Těla Kristova – ve svátosti i v živém společenství církve.
Prosme tedy za sebe i za druhé, aby se v každém
z nás obnovil život v Ježíšově Duchu.
- aby zvláště duchovně umírající – lidé v závislostech,
pod vlivem zlého ducha, lidé nenávistní, žijící v těžkém hříchu, či uzavřeni ve svém sobectví byli vzkříšeni
- aby v celé církvi i v našich farnostech proudil nový život z Ducha svatého a zapojilo
se co nejvíce dosud pasivních bratří a sester
- aby byli duchovně oživeni všichni, kdo v minulosti přijali svátost křtu, prvního
svatého přijímání a biřmování a nyní se již v církvi nezapojují
Úkol: opět promysleme, co můžeme pro naplnění těchto proseb učinit my

Jako každý rok, tak i letos před květnou nedělí jsem se směla opět účastnit
diecézního setkání mládeže v Českých Budějovicích. Tentokrát se konalo ve dnech 7.
a 8. dubna, ale nikoliv jako již tradičně tomu bývalo v minulých letech na
Biskuptském gymnáziu, nýbrž v pátek na Komunitním centru salesiánů na sídlišti
Máj a sobotní program se odehrával v aule Jihočeské univerzity tzv. bobíku. Letošní
heslo byla věta z Lukášova evangelia: ,,Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“
Kromě místa setkání prodělal malé změny i jeho samotný program. DSM
začalo mší svatou, jenž sloužil P. Vojtěch Vagai a hudebně doprovázela kapela DS
Band na Komunitním centru Máj v jeho tělocvičně. Poté byla pro každého účastníka
možnost jít na čtyři minikatecheze, které se konaly vždy po čtvrt hodině a kdo nechtěl
katecheze, tak mohl pobýt u baru, kde dobrovolníci připravovali dobré pití a výtečné
drobné občerstvení v podobě toustů, košíčků, párků v rohlíku apod. Já si zvolila dvě
minikatecheze, první měl na starost P. Roman Dvořák s tématem Sex – více než
zábava. Otec Roman mluvil v krátkosti o sexualitě v Božím plánu, který spočívá v
lásce a má své místo v manželství, nikoliv jako pouhá zábava v nahodilé známosti a
nebo pro ,,vyzkoušení“ případného budoucího partnera/ partnerky.
Druhá katecheze byla pod vedením P. Jožka Gumenického s názvem Dějiny
církve v 15 minutách? Kde jsme dostali praktické úkoly s papírky, kde jsme měli
napsat cokoliv, co si představíme pod slovem dějiny církve a poté jsme o nich krátce
hovořili a sestavily jednotlivé pojmy chronologicky za sebou. Dalším podobným
úkolem bylo napsat na papírky jména svých rodičů a prarodičů s jejich datumy
narození. Páteční večer jsme zakončili modlitbou chval v tělocvičně.
Po přespání na středisku jsme se v sobotu odebrali do auly JU (bobíku). Sobotní
program začal ranní modlitbou doprovázenou kapelou Elaion a potom začal pořad
,,Uvolněte se prosím“ s biskupem Vlastimilem, který moderoval P. Thomas van
Zavrel, v současnosti působící na Hluboké nad Vltavou. Otec Vlastimil Kročil mluvil
spíše o sobě a své cestě ke kněžství a emigrací do Itálie na konci 80. let minulého
století. Pochválil své rodiče, zvláště otce, jak jej vedli ve víře a nebyl v této věci mezi
nimi žádný rozpor. Po tomto vyprávění nás mladé nabádal, abychom si hledali

výhradně věřící partnery a že takováto setkání mládeže jsou pro hledání křesťanského
partnera skvělou příležitostí. Bohužel, především v druhém bodě s otcem biskupem
nemohu tak úplně souhlasit, protože je to více méně vzdálené od reality zvláště tak
velkých akcí jako jsou setkání mládeže na diecézních, celostátních, nemluvě už vůbec
o těch na světových úrovní. Navíc by se toto nemělo stát hlavním účelem setkávání
mladých křesťanů.
Po pořadu následoval pararelní program
zvlášť pro středoškoláky a zvlášť pro
vysokoškoláky, což představovalo další novinku
DSM. Program určený vysokoškolákům a
pracujícím vedl P. Peter Palušák ze Želivy. Téma
bylo duchovní koučink. Popravdě mě toto téma
až tak moc nezaujalo, až na pár dílčích
myšlenek, například co se týče pokroku v
duchovní oblasti a v posilování své vůle.
s

s biskupem Vlastimilem

Ale odpolední program po dobrém obědě v naší menze, kde se jako
pozůstatek tradice DSM podávaly opět řízky s brambory a okurkou, mě opět
nezklamal. Dostali jsme na výběr z několika workshopů s mnoha zajímavými tématy.
Já si zvolila přednášku s řeholníkem P. Řehořem Žáčkem – Okultismus a zlo v našem
životě. V krátkosti P. Řehoř mluvil o tom, kdo je zač, ten zlý duch, co se o něm píše v
Písmu, jak reálně působí mezi námi a jaké jsou vstupní brány do našich životů.
Stěžejní myšlenkou bylo, že abychom sice nástrahy zlého ducha nepodceňovali, ale
abychom se jej ani příliš nebáli.Vždyť prvořadým úkolem nás křesťanů není boj s
Ďáblem, nýbrž věrné následování
Pána Ježíše v každodenním životě.
Bohužel letos byly tyto skupinky
kratší, než tomu bývalo v uplynulých
letech. Ale i přesto byly podnětné a
zdařilé.
Mimo
jiné mě
potěšilo
setkání
na
DSM se
svými
mladými spolufarníky sourozenci Heřmánkovými z
Rožmitálu na Šumavě.
Setkání bylo zakončeno mší svatou s panem biskupem
Vlastimilem doprovázenou kvalitní kapelou Elaion. (z
Prachatic)
Bohu díky!
Eva Haláčková

V pátek 12.5. jsme se vydali s dětmi a mládeží našich farností do diecézního střediska mládeže
v Ktiši na víkendový pobyt. Autobus nás málem nevzal – jezdí teď totiž pouze ten malý,
museli jsme se tedy zmáčknout. Po příjezdu a ubytování jsme se šli trochu provětrat. I v běžném životě jsme tísněni nejen různými lidmi, ale mnohými starostmi a tak je na místě se provětrat v přírodě či s jinými lidmi a vystavit se vanutí Ducha sv.

Našim cílem byl rybník. Voda zatím nebyla teplá ke koupání, a tak si alespoň někteří vymáchali nohy. Hezké fotky pořídil Jakub Novotný u lávky vedoucí ke stavidlu. Voda je symbolem
Ducha svatého a naší snahou by mělo být pootevřít stavidla, aby Duch mohl proudit. Ta stavidla jsou naše hříchy a sobectví, které může z naší duše vyzdvihnout i síla společenství při

tomto pobytu. Ten, kdo je pak osvobozen od překážek zabraňujících vlití Ducha do lidského
nitra zakouší pak radost ze společenství s druhými i sBohem. A to se projeví i v soužití
s bližními i při společných hrách.

Sobotní dopolední program byl ve znamení výroby masek. Každému byla vyrobena maska,
která odráží hlavní rysy tváře. Bylo třeba určité trpělivosti jak na straně výrobce, tak na
straně toho, kdo si masku na své tváři nechal vyrobit. Nešlo ale jen o nácvik dovednosti,
či o zábavu, i když masky byly velmi srandovní. Šlo o ztvárnění děje „Odhození masek“
Všichni si totiž někdy vytváříme svým chováním jakousi masku, jíž chceme zakrýt něco

ze svého života. Proto je dobré se zamyslet, kde a co maskujeme, kde se nechceme pravdivě
a upřímně projevit, kde chceme na své okolí působit jinak, než jací jsme skutečně. Je dobře
si uvědomit, co ve svém jednání sejmout a odhodit, aby se odkrylo naše (byť slabé a citlivé)
jádro. Slabost nakonec spojuje, nemáme důvod ze sebe dělat supermany a dokonalé, když

takoví prostě nejsme. Masky tedy mohly napomoci objevení svého pravého já.
Mladí pak masky ještě nabarvili – i barvy mohou připomenout, jaké nánosy zakryly naši
pravou tvář. Tento program tedy mohl vést k větší upřímnosti účastníků.

Zážitek společenství na Ktiši
umocňují společné hry a výlety
a také táborový oheň. Ten má
moc prozářit lidskou tvář,

takže sama pak září asi jako
Mojžíšovy či Ježíšovy při
jejich pobytu na hoře. Nejinak
tomu bylo i našich mladých.

Výstupem na horu Proměnění je i mše sv. Na přední straně kaple mládežnického střediska
je na mozaice zobrazena svatá rodina. Uprostřed Ježíš, který má být proudem Ducha a času
nesen až k hranici světů, kterou vytváří kříž. Ten, kdo ho překoná jeho snášením, dostane se
na druhou stranu, představenou svatostánkem, v němž je Bůh uprostřed nás.
Tento děj prožíváme v životě i při mši sv. v níž Ježíše přijímáme do svého středu. On pak
v nás roste a vede nás přes hranici kříže k opravdové lásce zosobněné v Bohu.
Děti se při mši sv. zapojily svým hudebním projevem, kéž by i v životě zpívaly „píseň novou“.

Obrázek vlevo nezobrazuje, jak by se mohlo na
první pohled zdát, pobyt ve vyprahlé vysušené
krajině, ale na hrázi tvořené mnoha kameny. Hráz se staví nejen kvůli rozdělení prostoru,
ale především kvůli nahromadění vody. Tak i mnohé překážky v našem životě, mnohé kameny o které zakopáváme, vytváří přehrady v nichž se hromadí energie, která může být
s Boží pomocí využita k dobrému. Obrázek vpravo je také o energii – vložené do hry, která
pak člověka rozradostní. Nebojme se někdy si s druhými zahrát!

Sílu člověku dodává i společné stolování, které přináší atmosféru rodiny. A pak je tu přede vším
síla Ducha načerpaná v modlitbě. Pod vedením Patrika a Jirky Brabce se konala v kapli
chvíle modlitby, meditace s hudebním doprovodem. Ze svíček bylo uděláno znamení
křesťanů ryba – představující Krista. On je naše opora, naše síla a jeho nacházíme i v našich

společenstvích. Díky Zuzaně a Petrovi Kornatovských za vedení tohoto víkendového setkání!

Začátkem května slavíme v Kaplici
Milou návštěvou nás poctili
titulární slavnost Malého kostela děti, navštěvující náboženství
svátek jeho patrona sv. Floriána.
v Malontech. Díky!
Připomínáme si tak hrdinství
římského důstojníka, který byl
křesťanem a když
se doslechl, že jeho bratři a sestry byli zajati, pokusil se je
z vězení vysvobodit. To se
bohužel nepovedlo. Florián
sám byl uvězněn a mučením
byl nucen k vzdání se víry
v Krista. To však neudělal
a byl s uvázaným kamenem
hozen do řeky Ens, nedaleko
Lince. Nás vyzývá ke statečnosti, při pomáhání druhým. Tuto myšlenku jsem také v kázání,
když jsem vyprávěl příběh jedné mladé ženy, která se rozhodla dělat radost lidem v domovech pro seniory svou hudbou. Ta hudba nebyla vždy dokonalá, ale přesto přinesla mnoho
potěšení. Povzbudila i jednu paní, která nejprve váhala, ale pak se odvážila druhým zahrát.
Kéž by se podobných odvážlivců, kteří chtějí něco hezkého pro druhé dělat, našlo i v našich
farnostech více! V Kaplici bych potřeboval varhaníka pro mše sv. v Domově pro seniory.

V pátek 19.5. po zemních pracích v souvislosti s budováním odvodnění kolem kostela v
Cetvinách byly pohřbeny ostatky několika lidí, které před tím byly odkryty.

V sobotu 20.5. se vydalo několik
zástupců farnosti Kaplice na pouť do
Zvonkové (u Lipna), kde působil
za války kněz Engelmar Unzetig.
Statečně se postavil proti nacistům

a byl proto poslán do koncentračního tábora v Dachau. I tam
sloužil Kristu a svým bližním:
těšil je, zpovídal je, zaopatřoval
svátostí nemocných a posiloval

všechny ve víře. Dokonce se naučil i rusky a pomáhal ruským zajatcům. Vydal se svým bližním
až do krajnosti a když v táboře propukl tyfus, přihlásil se dobrovolně jako ošetřující a nakonec
se sám tyfem nakazil a den po svých 34. narozeninách umírá a dovršuje svoji mučednickou
oběť. Jistě není náhodou, že si od spoluvězňů vysloužil přezdívku „Anděl z Dachau:“ Vydal
svědectví lásky do krajnosti. A získal vítěznou palmu mučednictví a svatosti.

V pondělí 15.5. jsme navštívili paní Pešlovou Koncem dubna jsme na chvíli poskytli na faře
a paní Mášovou v Domově v Horní Plané.
útočiště pěším poutnicím z Č.Budějovic.

V neděli 21.5.
jsme slavili v Omleničce poutní
slavnost patrona
kostela sv. Jana
Nepomuckého.
Tradičně na ni přijíždí německy mluvící rodáci. Nejinak tomu
bylo i letos. V kázání jsem zmínil příklad nejen sv. Jana Nepoluckého, který nás učí statečnosti a sebeovládání, když jde o
mlčenlivost, ale také příklad sv. Engelmara Unzeitiga.
Je třeba všímat si bolestí a problémů lidí kolem nás a poskytovat jim účinnou pomoc.
Po skončení mše sv. následovalo ještě občerstvení, které
připravily ženy z farnosti (díky!) a přípitek. I tato pohostinnost
přispívá k hlubším mezilidským vztahům.

Setkání rožmitálských dětí v květnu na faře se neslo v duchu příprav na svátek matek. Děti
pod vedením Marie Peroutové vyráběly dárky pro své maminky.
Láska jistě může být v srdci, ale musí se nějak vyjádřit – dárek vyrobený vlastnoručně dětmi
jistě každou maminku potěší nejvíce. Svátek matek připomíná i Matku Páně – Marii, kterou
Ježíš učinil i matkou naší („Hle matka tvá“ J 19,27). Čím můžeme udělat radost jí? A čím
udělat radost církvi, která je také naší matkou?

Květnové události ve službě Sociální
rehabilitace (SR) Tolerance
Na květen jsme měli k běžnému programu služby naplánovaný výlet do
Vyššího Brodu a zahájení prací na zahrádce na faře v Kaplici.
Ve středu 17. května
jsme
po
pečlivém
naplánování vyrazili do
Vyššího Brodu. Hlavním
cílem byla prohlídka tamního
cisterciáckého
kláštera.
Vyrazili jsme v hojném
počtu deseti klientů služby,
jako doprovod jeli dva
pracovníci. Cesta do Vyššího
Brodu byla díky výluce
zpestřena o jeden dopravní
prostředek navíc, přesto jsme do cílové stanice dojeli bez problémů. V rámci
komentované prohlídky kláštera jsme se seznámili s historií kláštera, prohlédli jsme si
kostel, galerii a knihovnu. Pak jsme se přesunuli do města a poobědvali v zahradní
restauraci. Zbylý čas do odjezdu jsme vyplnili posezením v kavárně, následně
v parku, kde zbyl čas na focení i na hraní her. Cesta zpět proběhla dle plánu a
v dobrém duchu. Všichni si výlet užili dle
svého, viděli a dozvěděli se něco nového.
Po loňských zkušenostech s prací
a péčí o zahrádku v prostorách pozemku
fary v Kaplici, jsme i na letošní rok
naplánovali, že využijeme zapůjčený
prostor k vypěstování plodin. Totiž,
prostor na místní faře je velmi dobrý
k tomu, abychom tam při hezkém počasí
chodili plnit část programu ambulantní
služby, ale my jsme rádi, když navíc
můžeme kousek půdy obdělat a něco
vypěstovat. Dne 16. května jsme tedy
práce na pozemku zahájili, posekali jsme trávu, zrýpali záhonky, zbavili je plevelu.
V dalších dnech jsme půdu pohnojili, zaseli semínka a zasázeli sazeničky. Máme
radost, že pod našima rukama vzejde něco živého, něco, co můžeme později využít
jako surovinu při nácvicích vaření.
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat páteru Pavlu Šimákovi, že
nám umožnil prostor na faře využívat. Práce a pobyt na čerstvém vzduchu jsou pro
nás příjemným zpestřením. Petr Šípek, SR Tolerance
Mgr. Ivana Žáčková

Poprvé v neděli 18.6. přistoupily ke stolu Páně děvčata Markéta a Karolína Hálkovy a Tomáš
Macanovič. Všichni tří v malontském kostele také ministrují. Tato slavnost se konala současně se slavností Těla a Krve Páně. Na oltáři hořel oheň a byly zde položeny také věnečky,
připomínající lásku nevěsty, která se chce sjednotit se svým ženichem. Takovýto vztah má

být mezi církví a Kristem. Hned na začátku si mladí od ohně rozsvěcují svíce. Podobně jako
svá srdce od plamene Ducha svatého. Projevují svou touhu varovat se hříchu a sobectví
a vyznávají víru v Boha, jehož chtějí vidět ve všech a ve všem. Shromážděni u stolu jako
rodina, si mohou uvědomit, že i v církvi se musí shromažďovat s druhými a vytvářet rodinu.

Skrze chléb a víno – Tělo a Krev Páně se pak spojují s Pánem, který vchází do jejich nitra
Modleme se za ně, aby v nich Kristova krev skutečně kolovala a aby svým životem zjevovali
Kristovu lásku.

V pondělí 19.6. o svátku sv.
Jana Nepomuckého přijeli do
kaplické farnosti německy
mluvící rodáci.

Nejprve jsme společně slavili
mši sv. (česko-německy) v kostele sv. Petra a Pavla. Hovořil jsem
o odvaze sv. Jana Neumana

jít po nových cestách víry, překonat oceán a tak realizovat svůj ideál.
Po mši sv. byl na faře (dík F. Labašovi, Jar. Králové a dalším) přichystán oběd s posezením
u kávy se zákusky, které připravily ženy z farnosti (velký dík!). Říká se, že láska prochází
žaludkem. Myslím, že to tak bylo i tentokrát. Německy mluvících hostů bylo asi šedesát.

Stolovalo se v sále, knihovně, průjezdu i venku. I když větší pohodlí by naši hosté měli asi
v restauraci, přesto jsou na faře rádi. Napomáhá to osobnějším vztahům s naší farností. Bylo
by hezké, kdyby více lidí z farnosti přišlo a navázalo vztahy. Díky všem, kteří pomáhali.

V sobotu 3.6. jsme se v počtu
deseti poutníků vydali na
cestu přes jihočeské moře trajektem jsme přepluli Lipno
u Horní Plané a pak jsme

davové mentalitě, a pevně stáli
za svými ideály. Štěpánka o tom
i o P. Engelmarovi hezky pro-

Děti z Křemže měly připravenou
divadelní hru o sv. Františkovi.
I v jeho životě najdeme odvahu
žít podle Kristova evangelia.

pokračovali do Zvonkové – působiště P. Engelmara Unzeitiga.
Název (dnes již zaniklé) obce,
jakoby vedl k probuzení, abychom
tak jako tento kněz nepodléhali

mluvila. Mši sv. pak hudebně doprovázela děvčata od nás: Adélka z Blanska a Johanka z Omleničky.

Další souvislost se Zvonkovou
můžeme najít v jeho lásce k přírodě, kterou jsme zde obklopeni.
A v neposlední řadě, jsme si

připomněli i jeho důraz na bratrství,
na hezké rodinné vztahy v církvi, které
jsme také i zde prožívali.

Zábradlí kůru (na němž je i naše
parta) nese obrazy apoštolů. I my
chceme nést evangelium bližním

V poledne nastal čas oběda.
Někteří si opekli špekáčky,
jiní měli jídlo z domova. Bylo
třeba nabrat sílu na další prog-

ram. Vyšli jsme na stezku
vedoucí hezkou přírodou,
na níž bylo několik zastavení
s různými úkoly.

Cestou se děti proběhly
a bylo možné se také
s někým seznámit a popovídat si. Cesta má také svou
symboliku. Připomíná Krista

který o sobě řekl, že je cestou.
Vede nás totiž bezpečně k cíli
a dělá život schůdnějším.
A podobně jako cesta, je i On
naší oporou, která nás drží.

Na tomto stanovišti jsme si připomínali Engelmarovu péči o nemocné v koncentračním
táboře v Dachau. Děti si tak zkusili poskytnout první pomoc zraněnému a odnést ho tam,
kde by dále bylo o něho postaráno.

Na cestě se nám otevíraly
hezké pohledy do krajiny.
V krásách přírody probleskuje Boží tvář.
Na dalších stanovištích jsme skládali dohromady jednak rozstříhaný dopis P. Engelmara
jeho bratrovi z února 1945 (je otištěn také v tomto časopisu) a jednak nakreslené mozaikové
okno, kde je on také zpodobněn. Život se také skládá z různých útržků zážitků a je třeba se
snažit poskládat je dohromady a uvědomit si jejich souvislost a smysl v celku života. Ve všem
je střípek Božího království! Tak jak se to zpívá: „sbírat je chci srdcem svým vychladlým“

Cílem naší cesty bylo místo, kde byl ukryt poklad – sladkosti. Když se člověk snaží i ve
všedních situacích objevit něco pěkného, když člověk hledá smysl i v tom, v čem zdánlivě
není, nespokojí se s povrchním dojmem a vnímá hloubku věcí, pak najde poklad v nových
dojmech a zážitcích. Ve všem totiž existuje nekonečná hlubina.

Nakonec jsme se sešli opět u kostela – všechny cesty
vedou ke chrámu – tedy do Boží blízkosti. Chrám sv.
Jana Nepomuckého a bl. Engelmara Unzeitiga byl
opraven začátkem 90. let díky německy mluvícím rodákům. Je tak dokladem toho, že vše zbořené a rozpadající se se může s Boží pomocí znovu obnovit, vystavět a zachránit. Pak jsme se opět nalodili
a vydali se na druhý břeh. Lipenské jezero mi připomnělo Genezaretské. Ježíš nám zde byl
blízko…

Tvé jméno klíč, jenž nebe otevírá,
tvé jméno píseň z hlubin jásotu,
tvé jméno květná dlaň, jež slzy stírá,
tvé jméno chléb, jenž sytí samotu.
Tvé jméno víno,
když je bez únavy sborová fuga sem tam přenáší
přes propast radosti a muk a slávy,
z níž vábí, volá jméno nejdražší.
Tys přikývla, a tělem učiněno;
ty oděla ses v rubáš pěti ran;
ty vládneš rájem spolu s ním,
ó Ženo ty, stále ty,
všech souvislostí pláň,
Maria, Miriam, ó míro jasu
tak nezměrná jak oceány vod,
kde splývá obzor věčnosti a času
v jediné, ryzí ódě na Život.

ORODUJ ZA NÁS!
I my té milosti jsme podílníky,
my, věčná cena Boží Golgaty;
písněmi, stony, jásotem i vzlyky
ji doléváme ze své podstaty.
A svými těly, jež jsou zánik stálý
v chemii proměn, krev i dřeň i tkáň,
zdvíháme příboj věčné tvůrčí chvály
a životy své pokládáme zaň
v boji i v práci, na rodiček ložích
i ve slově, jímž duše krvácí.
Jdem po hrobech jak po schodištích Božích,
ani těch mrtvých dech se neztrácí.
Jdem přes požáry, přes tlející říše,
od pólu k pólu chorál zaznívá
a v trojím kruhu stoupá výš a výše –
a v jeho středu Bolest. Tvořivá.
Rozněcuje se v samotách, až svítí;
a v jednom hoříc, množí sílu všech.
Buď požehnána, žhavá lásko k bytí,
již do duše i krve Bůh nám vdech!
Buď pozdravena tisíckrát, ó Matko,
jež lásce té jsi dala nový svit!
V růžích i slzách sladko je, ach, sladko,
života slávu přes tvé jméno pít...
Václav Renč, ze sbírky Loretánské světlo

Noc kostelů se konala letos
v pátek 9.6. Po večerní mši sv.
následovalo promítnutí několika svědectví o konverzi k víře
Shlédli to však jen tři lidé.

Pak následovala komentovaná prohlídka kostela.
O jeho historii a vybavení
hovořila Eva Haláčková.
Prohlídka byla v obou koste-

lích. Oboje varhany také předvedl varhaník Jiří Větrovský a doplnil výkladem. Můžeme zde
připomenout, že varhany v kostele sv. Petra a Pavla v roce 1887 nahradily dřívější nástroj z r.
1726 dačického varhanáře V.Pantočka. Tyto byly postaveny firmou Karla Schiffnera, jsou
dvou manuálové se šestnácti rejstříky (typy zvuku). Varhany v kostele sv. Floriána jsou dílem
firmy L.Š. Petra z Prahy a byly postaveny v roce 1902. Mají 10 rejstříků a jeden manuál.

Noc kostelů uzavřel koncert při svíčkách žáků a učitelů ZUŠ Kaplice. Díky!

Ve středu 14.6. se konala schůzka farní rady v Kaplici, na které bylo předloženo vyúčtování
hospodaření farnosti za rok 2016. Farnost měla sice navíc oproti jiným letů příjem za pronájmy pozemků 100 tis Kč, ale 75% se pak odevzdává na biskupství (rozděluje se pak na opravy
v diecézi a mzdy). Za zbytek jsme zaplatili zvl. akce pro děti (Ktiš, farní dovolená apod.).
Druhý snímek je ze společenství, kde jsme slavili narozeniny některých členů.

V neděli 18.6. jsme slavili v našich farnostech slavnost Těla a Krve Páně. Tento svátek nám
připomíná, že Bůh se nám zjevuje ve znameních z tohoto světa. Chléb a víno se stávají jeho
těle a ten, kdo je přijímá se s Ním spojuje. Zdobit Kristovo Tělo věnečkem je starý zvyk, je
to projev lásky (květy) a vyznání víry v Kristovo vítězství nad zlem (věnec). Kruh, v jehož
tvaru je, upomíná na věčnost. Dvě fotografie výše jsou z Rožmitálu. Následující jsou z Malont

Díky všem, kdo se podíleli na výzdobě našich kostelů i Nejsvětější svátosti o tomto svátku.

V Kaplici jsme svátek Božího těla slavili nejen při mši svaté, ale i po ní průvodem kolem kostela. Průvod nám připomíná, že jsme stále na cestě, že do Božího království vstoupíme jen,
když nezůstaneme na místě, ale půjdeme stále vpřed. A také, že Boží tělo, Bůh sám je stále

v pohybu. Dynamiku Boží nám připomněl hned první oltář, který naznačuje, že Kristovo tělo
se stále rodí. Rodí se v nás, ve společenství církve, v našich rodinách. Apoštol Pavel píše Galaťanům: „Znovu vás v bolestech rodím dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu“. Na
tomto procese rození Krista máme účast všichni – ať už tím, že se snažíme přetvořit sebe
v Krista, nebo k růstu v Něj pomáháme druhým. Stáváme se tak duchovními otci i matkami.

Další zastavení odkrývá jiný aspekt Kristova těla – uzdravující. V Kristu a skrze jeho tělosvátostné, i skrze společenství církve můžeme být uzdraveni. Následující obraz vyjadřuje, že
ke Kristovu tělu patří i utrpení. Ať už to které snášíme při konání dobrých činů, anebo to
které neseme, když přijde nemoc či trápení. Obojí můžeme nést pro Krista a obětovat za jiné.

Tak jako Kristus sám. Pak se vydáváme za zpěvu posledních slok písně Ježíši Králi k poslednímu zastavení – cíli, který je umístěn v sousedním kostele sv. Floriána. Je to vlastně i cíl
našeho životního putování: vzkříšení. Děkujeme tedy za nový život, který dostáváme v Těle
Kristově – církvi a vyprošujeme vzkříšení všem částem tohoto tajemného organismu.

I v Rychnově nad Malší slavíme svátek Těla a Krve Páně. V kázání jsem použil příběh o staviteli a bořiteli. Ten první byl pozván ke králi. Vydal se na dlouhou cestu a na ní si stavěl
prozatímní přístřeší, někdy až moc dokonalá, takže se mu nechtělo jít dál. Proto se k němu
připojil bořitel, který jeho příbytky bořil. V tom příběhu je výzva, abychom se zde příliš nezabydlovali v pohodlí. Je třeba mnohé opouštět, abychom mohli jít dál, za čekajícím Pánem.

Odpoledne jsem se tedy vydal do
Soběnova, abych se zúčastnil
průvodu s Nejsv. svátostí kolem

kostela v Hájku. Celé to vedl biskup Pavel, kéž nás vede i v službě.
Na závěr následovalo občerstvení.

V neděli 25.6. jsme v Kaplici slavili svátek patronů kostela: sv. Petra a Pavla. Při této oslavě
přistoupili k 1.sv. přijímání dva chlapci: Dominik Hympl a Nikita Liedl
Na začátku mše sv. jsem se zmínil o tom, že na faře máme sochy apoštolů Petra a Pavla, ale
že je vždy zapomenu na jejich svátek přinést do kostela.Dnes však tu jsou dva živí apošto-

lové, kteří by měli jít ve stopách sv. Petra a Pavla. Aby se tak stalo, musíme se za ně nejen
modlit, ale i snažit se je vést křesťanskou cestou. Přijímání Krista ve svátosti, je vlastně až
vrcholem náboženského života. Nejprve musíme jednotu s Kristem projevovat skrze dialog
v duši – modlitbu a skrze konkrétní skutky lásky a víry v životě. A ty vždy souvisí s našimi

bližními. Vztah k nim zobrazuje i náš vztah ke Kristu. Svátek apoštolů je také výzvou
k budování společenství. Petr a Pavel byli nejen bratry v Kristu, ale také spolupracovníky
při budování církevní rodiny. Každý z nás by se měl podílet na budování farního společen-

ství – tím, že budeme navazovat a prohlubovat vztahy To znamená navštěvovat se, scházet,
hovořit spolu, modlit se jeden za druhého. Příležitostí být spolu je také odpolední poutní
program, který se odehrával na Farském náměstí. Zde ve stanech byla možnost spolu posedět při hudbě, kterou hrála nejprve counry kapela Milana Janů „Pyškot“

Občerstvení při této slavnosti zajistila Hospoda KamilaVonce. Sponzorem této akce
(hudebního doprovodu) bylo Město Kaplice, dále osobně pan starosta Talíř, p. Mach i Kamil
Vonc. Díky! I všem ostatním dárcům a pomocníkům. Společné stolování patřilo vždy ke slavení
– i v biblických dobách, tak děkuji i všem kteří i touto formou slavili svátek naší farnosti.

Posedět bylo možné i na farní zahradě. Tu před poutí upravili a stany postavili členové rodiny
Blumtrittovy. Děkujeme! I za ty, kdo pomáhali na stanovištích pro dětskou hru.
V průjezdu byl stánek Charity Kaplice s výrobky klientů sociální služby Tolerance, byl

Na farním dvoře zatím děti a mladí hráli míčové hry. Od 15h začala dovednostní hra s 12
stanovišti, kde účastnící plnili uložené úkoly. Nejprve bylo třeba se trefit míčkem do otvoru
v desce. Podobně i v životě musíme správně zacílit směr svého života a pak se neustále pokoušet (přes neúspěchy) tento cíl zasáhnout.

Při vyzvedávání bonbónů z košíku
provázkem bylo třeba trpělivosti,
které v životě potřebujeme také
velmi mnoho. I při chůzi na chůdech

„Koňský slalom“ byl zase o pohybu.
Kdo se nesnaží denně pohybovat,
postupně zakrní. Zpohodlní a nejspíše
onemocní civilizačními nemocemi.

Pohyb je charakteristikou života, rozumný pohyb velmi prospívá zdraví a tak: nezakrňme u
televize, počítačů a mobilů! Hýbejme se! I to může být poselství apoštolů Petra a Pavla, kteří
byli stále v pohybu. I ve ztížených podmínkách.

Podobně jako je třeba se hýbat, je třeba i ve správný čas si sednout ke stolu s druhými.
Ne náhodou se společné stolování stalo v křesťanství svátostí – tedy posvátnou věcí. I když
je jiné stolování v kostele a jiné v restauraci, oboje má něco společného. Totiž jestliže se
nenaučíme nejprve se scházet u běžného stolu a vytvářet běžné vztahy, tak se nikdy plně

nenaučíme prožívat i to posvátné stolování při mši sv. Už Tomáš Akvinský ve 13. stol říká, že
milost předpokládá přirozenost, tedy posvátné předpokládá to běžné. Není-li to přirozené,
není ani plně to nadpřirozené. Takže se učme přirozeným vztahům i na podobných oslavách,
abychom pak mohli naplno prožívat i to, co je posvátné. Ježíš se přece také nejprve setkával
u běžných večeří s učedníky a až po třech letech z jedné – té poslední večeře – udělal svátost!

Vždy je radostné, když jsou mezi námi děti a tak jsme je rádi uvítali i na poutní oslavě.
Jednou z disciplín (viz obrázek vpravo) bylo prolézání tunelem. I v tom nalezneme poučení
pro život: když se ocitneš v temnotě, nezoufej, ale jdi stále vpřed. Každý tunel má svůj konec!

Druhou hudební skupinou, byla hudební skupina Hraje to. Hudba, i ta
k zábavě, patří k slavení. Vytváří

dobrou pohodu, napomůže k uvolnení a tak i k lepším vztahům
a k radostnější atmosféře.

Děti na dalších stanovištích například
házely kroužky na cíl, nebo si hrály
s míčem. Život je vlastně také jakási
hra a tak se snažme všemi silami,

abychom obstáli. Kruhy, které
měly děti na svém těle roztočit,
jsou také výzvou, abychom to
dobré ve světě pořádně roztočili.

jednou z disciplín, bylo chytání
„ryb“ magnetem. Kéž bychom
i my uměli být přitažlivými a tak
snadněji vylovili ty, kteří se topí

ve svých problémech.
Někdy se lidé potřebují jen
odreagovat. Inspirovat náš může
i skákání s míčem.

Toto stanoviště (sklep) mělo
připomenou věznění apoštolů
i to zda máme odvahu pomoci
někomu k osvobození od zla.

Cíl hry – předávání odměny
má také myšlenku pro život:
každá dobrá aktivita, přinese
dřív či později něco dobrého.

Po skončení dětského
programu bylo možné
ještě posedět. anebo se
vydat do kostela, kde
od 18h začínal varhanní
koncert. V jeho úvodu
jsem řekl, že znak apoštolů-klíč a meč- pouka-

zuje na harmonii protikladů
pasivního a aktivního prvku.
To můžeme najít i v hudběuklidňuje i burcuje. Varhaník
Martin Kubát z Litomyšle pak
uvedl koncert informacemi
o skladatelích. Jejich hudba
byla pěkným závěrem pouti.

Voda představuje v biblické symbolice
také i síly zla. Hrad nad nimi vybudovaný však odolává, podobně jako
upřímné láskyplné vztahy, o které
bychom měli usilovat a k nimž může

vzdala velké přesile císařské
armády. Hrad potom vlastnili
Švamberkové, Eggenberkové
a nakonec Schwarzenberkové
Nádhernou prostorou je hradní
kaple, jejíž okna se podařilo

napomoci i tento náš výlet. Hrad
Zvíkov zbudoval Přemysl Otakar I.
Osídlení ostrohu se však datuje do
doby bronzové. Hrad nebyl dobit
ani husity. Jen r.1622 se posádka

pěkně vyfotit Petrovi Heřmánkovi. Každý posvátný
prostor je jakýmsi oknem
k nebeským výšinám.
Stačí se zastavit v tichu.

Hořejšek hradu poskytoval krásný výhled na vodní hladiny spojujících se řek. Tak jako řeky se
na své cestě do moře ve velkém množství spojují, i my jsme pocítili, že nás tato výletní cesta
víc spojila a že na naší cestě do oceánu Boží lásky toto propojení s druhými bude ještě narůstat.

Byla neděle 25. června a
jako každý rok se v tento
čas v Kaplici na farním
dvoře
a
přilehlém
Farském náměstí konala
Petropavlovská
pouť.
Po slavnostní mši svaté
v Kostele sv. Petra a
Pavla
na
Farském
náměstí začala vyhrávat
kapela Pyškot
a
Hospoda Na Růžku
nabízela různé druhy
občerstvení. Páter Šimák
zval návštěvníky pouti
k obědu
a
štědře
rozdával poukázky na občerstvení. Pomalu se začínalo shromažďovat více a více lidí,
přestože chvílemi mrholilo.
Stánek s výrobky klientů Tolerance a nízkoprahových zařízení pro děti byl
umístěn v průchodu do farního dvora. O výrobky klientů Tolerance byl celkem slušný
zájem. Návštěvníci slavnosti i farníci si nejvíce kupovali náušnice a náramky
z dřevěných korálků. Nakupovali převážně ženy, protože pánům, (dle jejich slov)
chyběla nabídka výrobků určena pouze pro ně. Pracovnice Tolerance při prodeji
nabízela propagační materiály, za účelem většího povědomí veřejnosti o práci Charity
a o nabídce jejích sociálních služeb.
Nešlo přehlédnout důkladnou přípravu, skvělou organizaci slavností a hladký průběh
jednotlivých bodů programu, což byla zásluha hlavně pana faráře Pavla Šimáka. Děti
měly připravené různé logické a pohybové úkoly na dvoře farní zahrady, za jejichž
splnění dostaly sladkou odměnu. Nebo si mohly v klubovně zahrát ping –pong a
stolní fotbal. Ve společenském sále na faře byly k občerstvení připraveny nápoje a
sladké pečivo. V Kostele sv. Petra a Pavla bylo možné si užít koncert duchovní
hudby, kterým program pouti také končil. Spokojenost všem přímo zářila z očí,
hlavně dětem. Bylo vidět, že si slavnosti opravdu užily.
Napsala: Ludmila Marková, SR Tolerance, Charita Kaplice
Mgr. Ivana Žáčková

Humor

Prosím vás, Pane, neviděl jste tady dva roztomilé kluky, kteří si hrají na indiány? 
 Potkali se dva lékaři na hřbitově a jeden povídá: „Taky děláš inventuru?“
 Katecheta připomíná dětem, že by se měly snažit udělat každý den něco dobrého.

„Udělal jsi včera něco dobrého?“ zeptal se Péti. „Byl jsem celý den u tety.“ „Ale to
snad ještě není dobrý skutek,“ namítá katecheta. „Je“, brání se Péťa. „Když jsem
odcházel, byla velmi šťastná.“
 „Sedm týdnů!“ lamentuje lékař. „Sedm týdnů u vás léčím žloutenku a vy mi až

dnes řeknete, že jste Číňan.“
 Biskup říká mladému knězi: „Tak vás pošlu do Zadní Lhoty, jsou tam hodní lidé a

je tam krásné a zdravé prostředí, samé lesy.“ Mladý kněz nedokázal ovládnout své
zklamání: „Takový zapadákov, vždyť tam lišky dávají dobrou noc!“ „No vidíte, i ty
lišky tam jsou zdvořilé,“ konejší ho biskup.
 Na třídních schůzkách: „A nezlepšil se náhodou můj syn?“ ptá se jeden z rodičů.

„Ale jistě, váš podpis již falšuje daleko lépe.“
 Přijde chlap do baru a řekne barmanovi: „Jedno suché Martini.“ Když ho dostane,

vytáhne z něj olivu a kopne ho do sebe. Pak si řekne o další, zase vytáhne olivu a
kopne ho do sebe. Takhle jich vypije patnáct a dívá se na hromádku oliv vedle sebe
na ubrousku a říká: „Barmane, je to deset deka?“ „Myslím, že ano , pane, odpovídá
barman, „proč se ptáte?“ „Ale, manželka mě poslala pro deset deka oliv.“
vtipy vybral a zaslal redakci Pavel Benda z Vlachova Březí – děkujeme

Z farní matriky:
Kaplice:
Křty:
27.5. Valerie Valičková

Rožmitál n.Š.:
Svatba:
23.6. Lukáš Beránek

1.7. Zuzana Kozlová

a Tereza Becková

29.7. Kristián Skipala

Malonty:
Křest:

29.7. Vojtěch Říha

12.8. Radek Teuscher

15.7. Jasmína Stašáková

5.8. Damián Drhovský

Pohřeb:

9.9. Lenka Zivčáková

8.9. Jan Řimnáč

Rychnov-Sv.Kámen
Křty:
4.6. Ivana Hlinková
30.9. Juraj Krahulec
Svatby:
24.6. Karel Zdarsa
a Ivana Hlinková
9.9. Václav Kříž
a Helena Čurdová

Pohřby:
8.6. Marie Temiakováová
15.7. Jana Kubíčková
11.8. Anežka Bandíková

Pohoří na Šumavě:
Pohřeb:
6.5. Bohuslav Dvořák

19.9. Anastázie Štěpánková

Svatba:

Svatba:

17.6. Tomáš Macanovič

30.9. Petr Vyletěl

Omlenice:
Svatba:
29.7. Petr Kolouch
a Veronika Kolouchová

a Andrea Oušková

a Michaela Česáková
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
Nic neprospějeme druhému, pokud nenajdeme cestu k jeho srdci.



Většina stínů v našem životě pochází z toho, že si sami stojíme na
slunci.



Stačí jen začít, a půl je hotovo.



v Kaplici informuje:
Rachel Naomi Remen: OBEJMOUT ŽIVOT
Každý člověk má svůj příběh. Dříve lidé sedávali
u kuchyňského stolu a vyprávěli si své příběhy, které byly
cestou k životní moudrosti. Naslouchání příběhům však
vyžaduje čas, a my jsme si přestali vyprávět příběhy, když
jsme ztratili čas na odpočinek, naslouchání, žasnutí…
Najdeme-li znovu čas naslouchat navzájem svým příběhům
- příběhům o vlastnění a ztrátách, moci, bolesti, odvaze,
naději, uzdravení, samotě a vztazích, objevíme přístup k
moudrosti, která pomáhá žít. Autorka v knize Obejmout
život předkládá čtenářům pozoruhodnou sbírku příběhů ze
života, které vypráví z pohledu lékařky, profesorky
medicíny, terapeutky, ale i ženy zápasící s vlastní těžkou
chronickou chorobou. Radí, jak nepodlehnout skepsi z
těžké nemoci a kde hledat sílu pro její zvládání. Kniha
osloví zájemce o beletristické příběhy zaměřené na
kultivaci fyzické, duševní i duchovní stránky života člověka.

Tomáš Halík a Anselm Grün: SVĚT BEZ BOHA
Benediktinský mnich Anselm Grün a český filozof náboženství
Tomáš Halík, kteří patří k nejčtenějším autorům současné
spirituální literatury v Evropě, napsali společnou knihu. V ní se
z různých úhlů, daných též rozdílným typem životního příběhu a
prostředí, v němž vyrůstali, zamýšlejí nad možným přínosem
ateismu pro prohloubení křesťanské víry. Rozlišují různé druhy
náboženskosti a různé druhy nevíry. Zaměřují se především na
„ateismus bolesti“ jemuž konfrontace s tragikou a složitostí
dnešního světa nedovoluje nekriticky přijmout tradiční pojetí
Boha.
Paralelní odpovědi obou autorů na zásadní spirituální otázky
dnešního světa a jejich vzájemný rozhovor rámují dvě meditace.
Půjčovní doba farní knihovny: PÁTEK 16-17.30
+ 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 filmy, audionosiče s přednáškami i
hudbou ap.

 Je zde i nabídka knih, růženců, obrázků a přívěšků za dobrovolný příspěvek




Pro všechny farnosti


 BIBLICKÁ ČETBA NA ŘÍJEN: kniha proroka Sofoniáše.



 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA V KAPLICI bude v říjnu ve středu 4.10. od
18 hod. na katolické faře. Budeme probírat knihu proroka Sofoniáše. Každý je zván!
 ÚČELOVÉ SBÍRKY se budou při mši sv. konat takto:
neděle 8.10. v Kaplici na opravy kostela (možno darovat i osobně P. Pavlovi a obdržíte
potvrzení pro možnost odpisu z daní)
neděle 22.10. – Misijní neděle – na pomoc lidem v chudých misijních zemí v Africe, Asii, či
Latinské Americe
nděle 5.11. – sbírka na Diecézní charitu České Budějovice
Prosíme o Vaši štědrost.
 POUŤ V ROŽMITÁLE se bude konat v sobotu 28.10. Od 17h bude varhanní koncert
(J.Havlíčková) a od 18h mše sv. Zájemci o dopravu se mohou přihlásit u P. Pavla
 VARHANNÍ KONCERT V MALONTECH se bude konat v neděli 29.10. od 15h.






 SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ CHRÁMU A DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU se
bude konat v našich farnostech v neděli 29.10. K průvodu prosím připravte (v tomto pořadí):
chléb, hrozny, ovoce, zeleninu, klasy, láhev vína, květiny, koláče a upečené sladkosti
 KÁJOVSKÁ POUŤ se uskuteční v sobotu 14.10. večer od 19h a v neděli 15.10.
V neděli od 10h bude hlavním celebrantem mše sv. kardinál Duka.
 ZMĚNA ČASU bude o víkendu v noci z 28. na 29.10. Hodinky si posuneme o 1h zpět




Kaplice


 MODLITBA RŮŽENCE se koná v úterý od 17h v kostele – s hudebním doprovodem
 PÁSMO HUDBY A POEZIE se bude konat ve středu 18.10. v 18h v kostele
 MODLITBA ZA ZEMŘELÉ na hřbitově se bude konat v neděli 29.10. od 16.30h
 BOHOSLUŽBY VE ST 1. a ČT 2.11. se budou konat od 18h v kostele




Malonty


 MODLITBA RŮŽENCE se koná ve čtvrtek od 17h v kostele.
 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ se bude konat v hasičárně ve čtvrtek 5. a 19.10. od
17.45h. Všichni jste zváni. Budeme probírat biblické téma a pak z historie církve.
 MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ se bude konat ve čtvrtek 2.11. od 16.30h a pak bude
následovat modlitba na hřbitově.




Omlenice:


 MODLITBA RŮŽENCE se koná v úterý od 17h v kostele.
 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ se bude konat v úterý 17.10. od 17h s růžencem.
 MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ se bude konat ve čtvrtek 2.11. od 9h a pak bude následovat
modlitba na hřbitově.



ŘÍJEN 2017
NEDĚLE

1.10.

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 2.t.

Pondělí

2 .10.

Svatých andělů strážných

památka

Středa

4.10.

Sv. Františka z Assisi

památka

Sobota

7.10.

Panny Marie Růžencové

památka

NEDĚLE

8.10.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 3.t.

Středa

11.10.

Sv. Jana XXIII. papeže

nezáv.pam.

Čtvrtek

12.10.

Sv. Radima

nezáv.pam.

NEDĚLE

15.10.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 4.t.

Pondělí

16.10.

Sv. Hedviky, řeholnice

nezáv.pam.

Úterý

17.10.

Sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka

památka

Středa

18.11.

Sv. Lukáše, evangelisty

svátek

NEDĚLE

22.10.

MISIJNÍ NEDĚLE (29. V MEZIDOBÍ)

žaltář 1.t.

Sobota

28.10.

Sv. Šimona a Judy, apoštolů Pouť v Rožmitále

památka

NEDĚLE

29.10.

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA (30. v mezid.)

slavnost

LISTOPAD 2017
Středa

1.11.

VŠECH SVATÝCH

slavnost

Čtvrtek

2.11.

Památka zesnulých

památka

Sobota

4.11.

Sv. Karla Boromejského

památka

NEDĚLE

5.11.

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 3.t.

Pro všechny farnosti: v neděli 5.11. se koná sbírka na Charitu
Rožmitál na Šumavě


 MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ+ SLAVNOST VŠECH SVATÝCH se bude konat ve
středu 1.11. od 16.30. Pak bude následovat modlitba na hřbitově.
 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ na faře se bude konat v sobotu 14.10. od 19h.


Blansko
 MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ se bude konat v neděli 5.11. od 17h

Pohorská Ves
 MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ se bude konat v neděli 5.11. od 15h

Rychnov nad Malší a Dolní Dvořiště
 MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ se bude konat v Rychnově v neděli 5.11. od 11.15h, pak
bude následovat modlitba na hřbitově. V Dolnía Dvořišti v neděli 11.11. 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
Úterý
kostel
setkání / biblická hodina
18 h letní čas
17.30 zimní čas
fara
Středa
Ekum. biblická hodina: 1.STv měsíci-18h kat.fara /1.ČT-19h ev.Archa nyní: ST 4.10.-18h-fara
mše svatá
8 h ( v adventní době již v 7h )
Čtvrtek
kostel
Pátek
Sobota
NEDĚLE

mše svatá, pak adorace
1. sobota v měsíci

mše svatá

18 h letní čas

17.30 zimní čas

kostel

16.30h odjezd na Svatý Kámen na mši sv. v 17h

9.30

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

zpěvy. Mimo hl. svátky a hl. prázdniny!
setkání mladých-fara
19/19.30
MALONTY – kostel sv.Bartoloměje / fara
Setkání v klubovně hasičárny:
mše svatá 8 h
NEDĚLE
17h
Čt 1x za 14 dní,nyní: 5. a 19.10. od 17.45h!
/ boh.slova v kostele
OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
Setkání na faře: Út 1x za měsíc, 18h 17h
mše svatá 8 h
NEDĚLE
/ boh.slova v kostele
nyní: 17.10. – již v 17h
l.čas z.čas
BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
mše svatá 18h
Setkání na faře: nyní pro nahlá- ST18h ST17.30
17h
NEDĚLE
v kostele
let. čas
zim.čas šené zájemce odvoz do Kaplice let.č. zim.č.
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
mše svatá - nyní:
NEDĚLE
Setkání ve společenství
11.15
nyní: nebude
1x za 14 dní 15. a 29.10.
- v sakristii kostela, či u Pechů
RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen P. Marie Sněžné:
nyní: 7.10.
Setkání v17/18h 1. SO v měsíci 17h
NEDĚLE mše svatá nyní:
11.15
1x za 14 dní 8. a 22.10.
Pondělí: ??
Hl.pouť-neděle 5.nebo po 5.8. v 11h
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
SOBOTA mimo
Setkání na faře: Sobota
19h-l.čas
18h
17h
mše svatá:
18h-z.čas
1. sobotu v měs.
let.čas zim.čas 1x za měsíc, nyní: 14.10.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
Setkání dětí (1 x za 14 dní) venku nebo
NEDĚLE
mše sv.
nyní:
nyní nepra5.11.
v klubovně na Obecním úřadě:
videlně
- 1. v měsíci
v 15h
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 pondělí 2.10.2017.

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc září a říjen 2017
Úmysl evangelizační Za naše farnosti, aby se – živeny
misijním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky.
 Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a
nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování
společného dobra.

Úmysl národní: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby
naše bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní
 Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu něhy a lásky a
nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných

Úmysly farní: Prosíme Tě, Pane, rozžehni v naší duši nové nadšení pro Tebe a
uskutečňování Tvého evangelia, dej ať se vzděláváme ve víře a snažíme se o ní také hovořit
s druhými ve farnosti i ve světě ve kterém žijeme
 Požehnej, Pane, výuku náboženství v našich farnostech, dej ať se jí účastní co nejvíce dětí,
ať si tě děti zamilují a účastní se také bohoslužeb
 Prosíme za všechny děti, ať získají opravdovou životní moudrost, dej, ať jsou vychovávány
s láskou a veď jejich učitele i vychovatele svým Duchem
 Prosíme o požehnání pro misionáře ve světě a také pro dívku z Indie Sakshi, kterou máme v
adopci
 Dej, Pane, ať co největší počet bratří a sester pozná jak svým obdarováním ve farnosti
sloužit a nabídnou své síly i čas pro farnost
 Požehnej, Pane, našim společenstvím, aby rostla početně i kvalitou
 Pomoz, Pane, všem hledajícím najít vhodného životního partnera
 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
 Prosíme o pomoc vedoucí k míru na celém světě a k smíření všech narušených vztahů
 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. Dej ať se do
charitativní služby také zapojí lidé z farnosti
 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.


SLOVO ŽIVOTA NA
MĚSÍC Září 2017
„Kdo chce jít za mnou,
zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!“
(Mt 16,24)
Ježíš je uprostřed svého veřejného působení, naplno hlásá, že Boží království je
blízko, a připravuje se na cestu do Jeruzaléma. Jeho učedníci, kteří vytušili velikost jeho poslání a kteří v něm rozpoznali toho, koho poslal Bůh a jehož očekával
celý izraelský národ, konečně očekávají osvobození od římské nadvlády a úsvit
lepšího
světa,
který
přinese
mír
a prosperitu.
Ježíš však nechce přiživovat tyto iluze. Říká jasně, že jeho cesta do Jeruzaléma ho
nepřivede k triumfu, nýbrž k odmítnutí, k utrpení a k smrti. Odhaluje i to, že třetího dne vstane z mrtvých. Jsou to slova těžká k pochopení i k přijetí. Petr na ně reaguje a dává najevo, že takový absurdní plán odmítá. Dokonce se snaží Ježíše odradit.
Ježíš Petra ostře pokárá a poté se obrací na všechny učedníky s touto převratnou
výzvou:
„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!“
Co však žádá Ježíš – tehdy i dnes – od svých učedníků, když volí tato slova?
Chce, abychom si nevážili sami sebe? Abychom se všichni dali na asketický způsob života? Žádá od nás, abychom vyhledávali bolest a tím se zalíbili Bohu?
Spíše nás tato slova vyzývají k tomu, abychom následovali Ježíše po jeho cestě,
abychom přijali evangelijní hodnoty a požadavky, abychom se mu stále více podobali. To znamená žít celý život v plnosti tak, jako ho žil on, a to i tehdy, když se
na cestě objeví stín kříže.
Nelze to popřít: každý má svůj kříž – bolest v různých formách je součástí lidského života, ale je pro nás nesrozumitelná, protože odporuje naší touze po štěstí.
Přesto právě v bolesti nás Ježíš učí objevovat netušené světlo. Je to, jako když
vstoupíme do některého kostela a zjistíme, jak nádherně osvětlené jsou jeho vitráže,
které
se
zvenku
jevily
jako
tmavé
a nezajímavé.

Chceme-li Ježíše následovat, on od nás chce, abychom zcela změnili své hodnoty,
upustili od sebestřednosti a odmítli logiku hledání osobního zájmu. Navrhuje
nám, abychom věnovali více pozornosti potřebám druhých než svým vlastním
a abychom využili svoji energii k tomu, abychom činili druhé šťastnými. Jako Ježíš, který nevynechal jedinou příležitost k tomu, aby potěšil nebo dal naději těm,
s nimiž se setkal. Toto osvobozování se od egoismu přinese rozvoj naší lidské
stránky a získáme svobodu, skrze kterou se budeme plně realizovat.
Ježíš nás vyzývá, abychom byli svědky evangelia, i když je tato věrnost vystavována zkouškám kvůli malým či velkým nedorozuměním v prostředí, ve kterém žijeme. Ježíš je s námi a chce, abychom spolu s ním nasadili život pro ten nejvyšší
ideál: všeobecné bratrství, civilizaci lásky.
Tato radikalita v lásce je hlubokou potřebou lidského srdce, jak to dosvědčují
i osobnosti z jiných než křesťanských náboženských tradic, které důsledně následovaly hlas svého svědomí. Gándhí napsal: „Kdyby mě někdo zabil a já bych zemřel s modlitbou za svého vraha na rtech, s myšlenkou na Boha a s vědomím jeho
živé přítomnosti ve svatyni mého srdce, pouze tehdy by se dalo říci, že jsem silný
díky nenásilí.“
Chiara Lubichová nalezla v tajemství Ježíše ukřižovaného a opuštěného
lék na uzdravení všech osobních ran i každé nejednoty mezi lidmi, skupinami
i národy, a tento objev sdílela s mnohými. V roce 2007 u příležitosti setkání hnutí
a komunit z různých církví ve Stuttgartu napsala: „Také každý z nás trpí ve svém
životě bolestmi alespoň trochu podobnými těm jeho. (…) Když prožíváme takové
utrpení a bolesti, je třeba si vzpomenout na něj, který je vzal na sebe. Jsou jakoby
jeho přítomností, účastí na jeho bolesti. Jednejme jako Ježíš, který v této bolesti
neustrnul, nýbrž ke svému výkřiku dodal slova: ,Otče, do tvých rukou poroučím
svého ducha!´ (Lk 23,46) Znovu se tak zcela svěřil Otci.

I my můžeme, tak jako on, projít bolestí, překonat zkoušku a říci: ,Miluji v ní
tebe, Ježíši opuštěný. Miluji tě, bolest mi tě připomíná, stává se pro mne tvým výrazem, tvou tváří.´ Když pak v dalším okamžiku milujeme bratry a sestry a pozorně a s láskou konáme, co Bůh žádá, často zakusíme, že bolest se (…) promění
v radost. (…) V malých skupinách, v nichž žijeme, (…) mohou existovat různá
malá nebo velká rozdělení. Také v této bolesti můžeme vidět jeho tvář, překonat
svou bolest a udělat všechno pro obnovení bratrského vztahu s druhými. (…) Cestou a vzorem kultury společenství je Ježíš ukřižovaný a opuštěný.“
Letizia Magri

