FARNÍ LIST KAPLICKA č.10-11/17
Měsíčník těchto farností
římskokatolické církve:

Kaplice

Malonty

Omlenice

Blansko

Dolní
Dvořiště
Rožmitál
na Šumavě

Rychnov
nad Malší
Pohorská
Ves
Pohoří
na Šumavě

Cetviny

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

ŘÍJEN-LISTOPAD 2017
Bratři a sestry!
V těchto dnech více než jindy navštěvujeme hřbitovy a zapalujeme nejen svíčky na
hrobech, ale i svá srdce láskou ke svým blízkým zemřelým. Přinášíme jim kytičku, či
věneček – symbol vítězství. Modlíme se za ně a případně i věnujeme milodar. Všechny
tyto projevy lásky, jak věříme, pomáhají našim zemřelým, pokud ještě nejsou plně
sjednoceni s Bohem. Onen očistec si však nesmíme představovat jako nějaké vězení,
z něhož je možné vysvobození díky nějakým našim úplatkům, či protekci svatých. Spíše
nám pomůže představa procházení tunelem, na jehož konci je světlo. Zemřelí jím
procházejí ke světlu – Kristu, proměňují se stále víc k jeho podobě – stále více je jejich
život prosvětlován. A k tomu jim pomáhá náš projev lásky i projev lásky svatých. Všichni
jsme totiž jedno tělo i přes hranici smrti. Je to jako v lidském těle: když je nějaký
problém, všechny části se ho účastní a produkují látky, které napomáhají uzdravení.
Na začátku listopadu jsme se scházeli na hřbitovech u křížů a pamatovali jsme i
na ty zemřelé, na které nikdo nevzpomíná.
Uvědomovali jsme si, že za každého Ježíš
prolil svou krev. Protože jsme součástí
Kristova těla, i my můžeme za druhé
prolévat svou krev: obětovat své bolesti,
námahy, čas, prostě dávat svou lásku, tak
jak to říká apoštol Pavel: „Na svém těle
doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry
Kristových útrap.“ (Kol 1,24)
Kéž se tedy v podobném duchu
obětujeme za zemřelé i za živé. Jsme s nimi
spojeni skrze Krista!

P. Pavel

modlitba na hřbitově v Rožmitále n. Š.

PODNĚTY PRO KŘESŤANSKÝ ŽIVOT
Bratři a sestry,
podzimní měsíce nám přinášejí několik témat k zamyšlení, ale nejen
k zamyšlení – i k činu. Tradičně konáme v září (třetí neděli) Farní den.
Měl být původně jakýmsi vinobraním – sklízením úrody, představením aktivit našich farností,
výměnou zkušeností, příležitostí vydat svědectví a také chvilkou společného vzdělávání,
modlitby a zábavy. To se zatím plně nerealizuje, ale nevadí, snad časem.
Na tom posledním jsme viděli plody výuky náboženství – scénku o svatém
Benediktovy, který svým řeholním řádem a následně budováním klášterů jako ohnisek kultury
a vzdělanosti položil nové základy Evropy po pádu Římské říše. I v tom je inspirace pro nás,
měli bychom budovat společenství a rozvíjet v nich vzdělanost i kulturu. A pak podporovat
aktivity s dětmi a mládeží.
Pak jsme naslouchali moderní křesťanské hudbě skupiny „Druhý dech“ z Prachatic. I
ona je nám výzvou: k vybudování podobné hudební skupiny, která by hrála při liturgii, i při
jiných příležitostech.
Třetí výzvou je obsah přednášky P. Romana Dvořáka, který hovořil o evangelizaci.
Toto téma souvisí s dalším podzimním tématem – Misijní nedělí. Neměli bychom zapomínat,
že šíření evangelia a získávání nových učedníků je jedním z nejdůležitějších úkolů církve, tedy
i naší farnosti. Zamysleme se tedy nad tím jak hlásat evangelium lidem v našem okolí.
Zamyslím se nad podněty Farního dne: podpora dětí, rozvoj společenství a
vzdělanosti, podpora hudební skupiny, šíření evangelia
Misijní neděle je nám také výzvou k pamatování na misie v chudých zemích Afriky,
Asie a Latinské Ameriky. K tomuto tématu je hodně inspirace na www.missio.cz Tam
nalezneme i krátká či delší videa k misijní problematice. Tato videa můžeme promítat v našich
kostelích i na našich společenstvích. Ona nás mohou přivést k většímu nadšení pro podporu
misie ve světě i u nás. Také můžeme přemýšlet co napsat naší nové dívce v adopci na dálku
Sakshi z Indie (viz str.7 tohoto časopisu )
Zamyslím se co mohu udělat v podpoře misií a adopce na dálku
Dalším tématem podzimu je díkůvzdání za úrodu. To jsme slavili v našich farnostech
poslední neděli v říjnu. Můžeme Pána děkovat za plody naší země, za krásu přírody i za úrodu
našeho života. Tedy uvědomovat si vše dobré co jsme prožili. Můžeme se také zamyslet nad
naším vztahem k přírodě, jak ji můžeme chránit a snažit se často do přírody vycházet.
Poděkuji Pána za dary přírody i za dobré plody svého života
Poslední říjnovou neděli jsme slavili výročí posvěcení našich chrámů. To nás může
přivést k myšlenkám jak zlepšit prostředí našich kostelů. Můžeme pomoci např. květinovou
výzdobou, péčí o svíce a svícny, o čistotu našich chrámů i návrhy jak toto prostředí vylepšit.
Můžeme se např. starat o výměnu knih z farní knihovny na stolku v kostele, o výměnu
pastelek které jsou k dispozici dětem k omalovánkám. Můžeme je nabízet dětem, které přijdou
do kostela.

Je také dobré snažit se o dobrou atmosféru v kostele, dbát na posvátnost prostoru, ale i na
lidskost – usmívat se na druhé, pozdravit se s nimi, všímat si nově příchozích – nabídnout jim
zpěvník, pozdravit je.
Škoda, že máme tak málo času postát pár minut s druhými po mši sv. před kostelem a
pohovořit si. Nešlo by těch pár minut pro upevňování vztahů ve farnosti obětovat?
V kázání jsem použil příběh o smrkových semenech, která klíčí spolu a pak zažívají
už jako stromky nedostatek prostoru, třenice. Na to s povýšeností hledí stromek, jehož semeno
odvál vítr na protější pohoří. Tam roste sám, nikým neomezován do velké výše. Ale pak přijde
silný vítr. Stromy, které vyrůstaly pospolu se opřely jeden o druhý a přežily. Po vysokém
smrku na hřebeni zbyl však jen pahýl. Podobné je to s námi. Žijme-li ve společenství
s druhými, můžeme se jeden o druhého opřít, žijeme-li sami, mohou nás životní těžkosti
zlomit.
Budu se snažit pečovat o kostel i o chrám vztahů v církvi, o společenství
V nedávné době jsem v kázání použil příběh jednoho vnuka, který má strávit část
prázdnin s dědečkem. Příliš se mu nechce a zdá se, že jeho obavy potvrzuje záměr dědy koupit
pozemek, na němž se nalézá smetiště. Jak nesmyslné! Ale děda zvedne kámen a říká vnukovi:
každá katedrála vznikla tak, že
někdo sebral první kámen. A pustil
se do práce, s kterou mu pomáhali
jeho kamarádi. Brzy se ze smetiště
stala nádherná skalka.
To mi připomnělo mnohé
věci v církvi i ve farnosti. Nic není
ideální, záleží jen na nás jak se
k problémům postavíme: buď
budeme říkat, že nic z různých
důvodů nejde, anebo zvedneme
první kámen a budeme se snažit!
Děkuji všem, kdo se
zapojili do nově vznikajícího
nadačního fondu k opravám kostelů v Kaplici, zvl. panu starostovi Pavlu Talířovi a
kaplickému kostelníkovi Janu Dekretovi. Doufám, že se vše dobře vydaří a seženou se
finance. Děkuji také všem, kdo přispěli na opravy, vybralo se již 30 tis. Kč. Pán vám odplať!
Zvednu první kámen a budu se snažit měnit věci k lepšímu
Posledním tématem podzimu je Den bible, který připadl na 33. neděli v mezidobí hl.
svátků – na 19.11. Pan kardinál Duka nás ve svém dopise vyzývá, abychom se zapojili do
vzdělávacích programů o bibli. Ta je totiž jakousi cennou hřivnou, kterou zatím „zakopáváme“
a nezúročujeme. Pojďme společně objevovat bohatství, které obsahuje na našich biblických
hodinách, které v Kaplici konáme společně s evangelíky. Půjčte si, prosím, knihy o bibli, čtěte
výklady a především rozjímejte o biblických úryvcích. Využívejte tak Nedělní slovo, které
obsahuje nejen myšlenky k neděli, ale i všedním dnům příslušného týdne:
Zapojím se do hlubšího poznávání bible
Snažme se, alespoň jeden úkol z těchto dvou stran naplnit. Kéž se daří!

Dnes, 11. 11., při mši sv. v Domově
seniorů Mistra Křišťana naslouchám
Božímu slovu o
deseti družičkách: „Tehdy bude království
nebeské, jako když deset družiček vzalo
lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět
z nich bylo pošetilých a pět rozumných.
Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si
s sebou olej. Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na
všechny přišla ospalost a usnuly…Mt 25, 1-5
Jedná se spíše o proroctví než o podobenství. Pán Ježíš zde hovoří o budoucím čase, zatímco
v ostatních podobenstvích užívá čas přítomný, např.: „Království nebeské je jako poklad
ukrytý v poli…“ Mt 13, 44
Usnuly všechny družičky, i ty moudré…Je to lidské.
O to však nejde. Jde o to, zda budou připravené, až Pán přijde, zda my budeme připraveni na
setkání s Pánem.
Naproti mně v křesle také usnula stařenka. Možná se jí zdá něco hezkého, možná k ní ve snu
promlouvá sám Pán…
Jednou mi do ordinace přinesla maminka spící děťátko. Naklonila jsem se k němu a ono
spící se usmálo. „To vidí ve snu andělíčky…“ okomentovala to maminka.
V písmu sv. také čteme, jak se anděl Páně zjevuje ve snu Josefovi:
Anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii za
svoji manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno
Ježíš. On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ Mt 1, 20-21
V tento roční čas jsou nejkratší dny v roce, je brzy tma. A právě do této temnoty nám Bůh
posílá své světlo skrze Boží slovo. Advent je obdobím, kdy světlo začíná vítězit nad temnotou.
Tak, jak zapalujeme svíce na adventním věnci, tak by mělo přibývat světla i v našich srdcích.
A o Vánocích, při setkání s Boží láskou, by mělo být světla nejvíce.
Bůh může promlouvat do našeho života, do dané situace a ukazovat nám cestu nejen ve
snu, ale také při čtení Božího slova – čtěme tedy více Písmo!
Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. Ž 119, 105
V pátek odpoledne, ke konci ordinace, jsem již byla unavená, bylo hodně malých pacientů.
Ještě však přišla do ordinace maminka s 5letou kašlající Kristýnkou. Prohlédla a poslechla
jsem ji a s maminkou se domluvila na její léčbě. Už jsem se chtěla s nimi rozloučit, když se
malá Kristýnka na mne usmála a povídá: „Já ti namaluji obrázek, chceš?“
Její slova a pohled do krásných, studánkově hlubokých modrých očí mě moc potěšil a doslova
postavil na nohy. Jakou sílu může mít slovo myslící na druhé!
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. J 1, 1-5
Kéž o letošních Vánocích dokážeme myslet více na druhé! Pak jistě bude světlo nejen kolem
nás, ale i v nás.
MUDr. Milena Voldřichová, Prachatice

STAVITELÉ CHRÁMU
Mezi nimi šli stavitelé tvého
chrámu.
Ti jediní ze všech poznávali
se znameními.
Jako slib jiných nebes a
země
viděli hrůzu a nádheru věcí.
V plnosti nesčíslných forem
cítili prvotní napjetí tvého
tvůrčího dechu,
jež jako Eliášovo světlo ze všech nejvyšších linií krásy se jiskří
nad krajinami oblaky věků zatíženými
a ranami blesků ochromí zčernalou ruku odvážlivého.
Vykoupením tajemné viny byla jim bolest a práce.
Jistotou cesty vnitřní radost,
nepohnutá, bílá a silná jak slunce,
jež, třeba neviditelné uprostřed bouře a noci,
dle věčného zákona vládne zemí.
Vítězů matku a sestru
ve květu tisíciletí, na rtech zardění jitřní, vítali ženu
a souhvězdí letní Orel, Labuť, Delfín a Lyra
vstávala v záři do jejich nocí, po dni, který se dloužil.
K milionům trpících bratří bylo poslání jejich
jako k najmutí dělníků k stavbě.
Ale aby žhavější byla slova najímajících
a ruce odměňujících horkostí touhy,
tvá spravedlnost, silná a vládnoucí smrtí,
rtům jejich odňala vzpomínku na všechnu sladkost země.






Ve středu 1. 11. 2017 jsme s dětmi, které navštěvují výuku náboženství, prožili svátek
všech svatých. Nejprve jsme si povídali, kdo je jejich křestním patronem a potom
jsem dětem rozdala papírové kartičky, na které si napsaly své jméno a kartičku
vyzdobily kresbami. Během kreslení jsem dětem četla z Písma svatého. Pak jsme se
sesedli v kruhu a uprostřed jsme z velkého červeného šátku vytvořili tvar srdce, po
jehož obvodu jsme rozmístili kartičky se jmény svatých, která nosí i děti. Uprostřed
srdce hořela velká svíčka. Děti postupně říkaly své jméno a v srdci ze šátku hledaly
svého patrona stejného jména. O každém svatém jsme si řekli několik informací.
Když byla jména všech dětí po obvodu kruhu, zapálilo si každé dítě svou malou
svíčku a umístilo ji taktéž po obvodu srdce. Vzniklo nám velké „Boží srdce“, které
v šeru zářilo a osvětlovalo celou třídu a do kterého se vejde každý z nás. Děti poté
vyslovovaly své díky a prosby k našemu Pánu a naše malá slavnost všech svatých
probíhala v klidné atmosféře. Nakonec jsme se vydali ke kostelu, kde jsme pod
obrazem Pána Ježíše zapálili naše svíčky a společně se pomodlili. Závěrem, bych
chtěla popřát nám všem, abychom našemu Pánu naslouchali a důvěřovali mu, protože
je to On, kdo nám ukazuje tu správnou cestu, která se neutápí ve tmách, ale na které
svítí věčné světlo.
Klidné a pohodové dny přejí děti z Malont a Andrea

Naše farnosti mají od letošního roku v „Adopci
na dálku“ tuto dívku z Indie. Jmenuje se:
Sakshi Rakshalkar a narodila se 18.12.2009. Je to
inteligentní a aktivní dívka, a to jak ve škole, tak i
v rodině.
Je ke každému přátelská. Umí tančit a hodně se
zajímá o učení a čtení.
Pravidelně chodí do školy a účastní se školních
aktivit.
Rodiče Sakshi jsou velmi těžce pracující a věnují
se svým povinnostem. Otec je námezdním
dělníkem a snaží se své děti podpořit v lepší
budoucnosti.
Z našeho příspěvku, který dělá 4900,-Kč ročně, je placeno její školné. Tyto
finance získáváme z tzv. „Postní sbírky“ v papírových pokladničkách, dále z dřevěné
pokladničky k tomuto účelu, umístněné v kostele v Kaplici a také z darů darovaných
v souvislosti s modlitbami za zemřelé. Za všechny vaše dary ať vám Pán odplatí!

V neděli 19.11., která byla Dnem bible, jsme konali
sbírku na tisk biblí pro africkou zemi Togu (viz na
mapě šipka vlevo) a pro Tanzánii (šipka vpravo).
Togo patří mezi nejmenší a nejchudší státy Afriky
Je to úzký pruh země o šířce 100 km a délce 600 km.
Žije zde 7,5 milionu obyvatel, z nichž je 47% křesťanů
Tanzánie se rozkládá na ploše 945 tis km2 a na severovýchodě najdeme Viktoriino jezero. Hl. městem je
Dar es Salaam. Žije zde 36,8 milionu obyvatel z nichž
je 30% křesťanů.
V obou zemích se bible tiskne v několika
domorodých jazycích.
Modleme se, abych v těchto zemích Pán Bůh zachoval
mír a požehnal pracovníkům biblické společnosti
svobodně šířit Boží slovo. Prosme také za všechny
křesťany, aby z bible čerpali svou posilu a šířili ve svém okolí biblickou zvěst.
Česká bibl. společnost: www.dumbible.cz , České kat.bibl.dílo: www.biblickedilo.cz

Jednou z našich prvních prázdninových akcí
byla účast na Charismatické konferenci
v Brně. Z našich farností se zúčastnilo sedm
lidí. Hlavním tématem tohoto setkání katolických křesťanů v naší zemi byl citát z Písma
z knihy proroka Ezechiela: "Dám vám nové
srdce a do nitra vám vložím nového Ducha."
Na toto téma hovořil hlavní host konference

P. Daniel Ange z Francie i další známé osobnosti jako
P. Vojtěch Kodet, Katka Lachmanová, P. Vlastimil
Kadlec a další. Přednášky byly střídány s modlitbami,
písněmi i zábavným programem, jako bylo divadlo
pro děti i dospělé Víti Marčíka, nebo koncerty.
Také jsme měli příležitost prohlédnout si Brno a také
vykoupat se na Brněnské přehradě.
Konference, která probíhala na výstavišti, se
účastní stále víc lidí. Letos jich bylo 7,5 tisíce. Je
zde zajištěn i program pro děti, kterých bylo 980
a staralo se o ně 150 dobrovolníků. Další stovka
dobrovolníků zajišťovala další služby.
Setkali jsme se zde také s naším biskupem
Vlastimilem. Vše zde bylo velmi povzbuzující a tak
vám všem doporučujeme: pojeďte příště také! pš

Několik našich farníků se začátkem července vydalo do Hořic na známé pašijové hry. Byl
to pro nás moc hezký zážitek. I když děj důvěrně známe, jeho sehrání, doplněné zpěvy je
opravdu působivé. Zvláště scéna zmrtvýchvstání Ježíše nás velmi oslovila. Také toto
představení moc doporučuji k shlédnutí.

V červenci a srpnu konáme v našich farnostech setkání s dětmi u táboráku. Kromě opékání
buřtů hrajeme také různé hry. Tyto fotografie jsou z Omleničky, kde se účastní celkem dost
dětí. Snímky výše jsou z prvního táboráku konaného na farní zahradě 31.7. Naše farní
zahrady, kde se takováto setkání konají, jakoby naznačovaly souvislost se zahradou ráje.

V pondělí 28.8. jsme v Omleničce udělali oheň u hřiště. Jedné
holčičce, která přišla s babičkou
se podařil krásný úlovek – velký

hřib (viz foto uprostřed)
Líbilo se mi, že mladí
již sami děti zorganizovali a přivedli je sem.

V Rožmitále jsme šňůru prázdninových táboráků začínali. I zde přišlo dost dětí. Oheň jsme
udělali opět na farní zahradě. Při něm také zpíváme – především trampské a lidové písně,
ale i s duchovním obsahem, jako je např. píseň „Divné to věci dnes dějou se v údolí“ Tato
veselá píseň vychází z Ezechielova proroctví o mrtvých kostech, které ožijou a stanou se

opět tělem. Je to slovo Izraeli
i všem společnostem, které
propadají zklamání z utlumeného života. Ezechiel předpovídá obnovu a burcuje k ní.

Zatím se můžeme radovat ze
zájmu dětí o tyto akce, a věřit

Života na farní zahradě bylo
opravdu hodně, kéž by ho
bylo dost i v následujících
dnech a přerostl také k životu s Kristem.

že v kladném smyslu ovlivní
jejich další dny i vztah k církvi.

V Malontech se konal táborák v úterý 4.7. v prostoru u hřiště nad školou. Na začátku
dostala Andrea Macanovič, která zde vyučuje náboženství kytičku od zástupce žáků Kristýny Körnerové, jako výraz díků. I já jsem velmi vděčný za vše co Andrea pro děti
v této farnosti dělá. I program, který následoval po opékání, připravila ona.

Děti si mohly vyzkoušet šikovnost i rychlost při následujících hrách. Nejde o to kdo zvítězí,
ale o soutěže jako takové. Vždyť přináší prospěšnou zábavu a také onen zmíněný život do
našich farností. Jak by bylo hezké do budoucna, kdyby i dospělí se účastnili různých her
např. i sportovních, nebo soutěží ze znalostí bible, či jiných témat. Jistě by nás to více spojilo.

Kéž by i takové soutěže někdo
organizoval. Západ slunce, focenný odtud, jakoby předzna-

menával konec léta. Toto foto je
z táboráku na konci léta. Každý
konec je však i novým začátkem!

Také v Kaplici proběhly na farním dvoře dvě setkání u ohýnku. Ten zahřívá nejen fyzicky,
ale i duchovně. Prosvětluje totiž i naše chmury. I přítomnost dětí nás naplňuje radostí.
Víme, že sám Pán říká, že kdo přijme jedno takové nepatrné dítě, přijímá i jeho samotného.
A to by nás mělo povzbudit i k takovýmto akcím, které jsou také službou Pánu. Kéž by u nás

bylo více, kteří by takto chápali
bohoslužbu a více pomáhali s
přípravou podobných akcí.
Oheň, který hořel uprostřed

nás připomínal i oheň
v němž se Bůh zjevil
Mojžíšovi. Ano Bůh je
zdrojem energie, kterou

můžeme objevit ve středu své bytosti – v hlubině duše, i ve středu našich vztahů. Co udělat
aby se tento oheň ještě víc rozhořel a rozproudil život v naší farnosti i do budoucna?
Zamýšlejme se častěji nad touto otázkou a hledejme odpověď i pro sebe.

V létě slavím eucharistii také pro děti na několika dětských táborech v okolí Kaplice. Fotka
vlevo je z tábora nedaleko Janovy Vsi. Je opravdu zážitek slavit mši sv. v lese. Někdy bychom
ji mohli mít i pro dospělé, bude-li zájem. Fotka vpravo zachycuje žehnání praporů v Dolním
Dvořišti – praporu obecního a hasičského. Žehnání je vlastně přání dobrého a tak jsme dobré
přáli Obci i hasičům. Požehnána byla také nová hasičárna a v modlitbě jsme se přimlouvali
za požehnání náročné služby hasičů i za všechny zemřelé hasiče. Akce proběhla 27.7.

V sobotu 12.8. se konala pouť německy mluvících rodáků v Cetvinách. Mši sv. s překladem
Lea Schwarze jsem sloužil já a hovořil jsem o probíhající rekonstrukci odvodnění kostela.
Je nám výzvou, abychom i my odvedli z chrámu svého srdce i našich společenství vše co tyto
živé chrámy poškozuje a provedli jejich obnovu. Mše sv. se účastnil i hrabě Buquoi – viz foto

zde.

V neděli 13.8. se v cetvinském kostele konalo společné zpívání

varhaník Aleš Nosek

a naslouchání hudbě pro Čechy, Rakušany i Němce.
V krásném chrámě s nádhernou akustikou hráli členové
rodiny Talířovi. Hudba je hrána universálním jazykem,
kterému rozumí všechny národnosti. Je tedy ideálním
spojovacím článkem. Bylo by dobré, kdybychom i na
naše koncerty, které konáme ve farnostech, zvali své
sousedy z Rakouska. Nepomohl by s tím někdo?

Každou neděli se nyní po 19.hodině schází v Kaplici na faře společenství mladší a střední
generace vzniklé po loňském biřmování. Hovoříme o osobních zážitcích, různých tématech
a také zpíváme a modlíme se, příp. sledujeme nějaký film. Občas mezi sebou přivítáme i zajímavé hosty. Např. vpravo je konvertita z Kaplice, který nyní žije s rodinou v Praze-Liboci.

V neděli 6.8. se konala poutní mše sv. na Svatém Kameni. Liturgii v německém jazyce
předsedal kněz z Windhaagu afrického původu. Překladem posloužil Bernard Riepl, učitel
z Rakouska, žijící v Kaplici. Já jsem koncelebroval . Svátek P. Marie Sněžné upomíná na
událost při stavbě chrámu Panny Marie v Římě, kdy papeži Liberiovi po snu bylo vyznačeno
místo stavby sněhem, který v noci na 5.8. v Římě napadl. Sníh má bílou barvu a zároveň

je vláhou z nebe. Tak nám může připomenout, že očištění a vláha pro naši duši přichází také
z nebe a je třeba se jí otevírat. Pomocí nám může být i vztah k Panně Marii.
Druhá fotka je ze společného oběda s německy mluvícími rodáky z Rychnova nad Malší.
Z kostela bohužel foto nemáme, a tak alespoň tato připomíná jejich návštěvu v neděli 13.8.

Pěknou bohoslužbu jsem měl také na křesťanském táboře na Pírkově mlýně u Pohorské Vsi.
Bohoslužbu sice přerušil silný déšť, takže pokračování bylo na jídelně, ale i tak se vydařila.

Celostátní setkání katolické mládeže v Olomouci proběhlo od 15. do 20.8.2017. Z našich
farností jel z Kaplice Pavel Sokol, Eva, z Rožmitálu Katka a Petr, a z Malont Barbara.
Většina z nás jela autem a spala v levnějším penzionu. Po příjezdu do Olomouce a ubytování
jsme se šli zaregistrovat, obdrželi jsme kartičky účastníka a také pásek na zápěstí s motem
setkání „Nebojte se“. Protože byl zrovna svátek Nanebevzetí P. Marie, zúčastnili jsme se
nejdříve mše sv. s rytmickým doprovodem a pak jsme po procházce náměstím vyrazili na

místo hlavního programu, což bylo nádvoří pevnosti v městských hradbách. Zde na podiu
vystupovali zpěváci a další účastníci se svými svědectvími o víře, promluvami i humornými
scénkami. Hovořil zde např. režisér Jiří Strach, náš biskup Vlastimil, hokejista Matouš
Venkrbec. Také se zde konaly mše sv. a večerní modlitební program.

Další části programu setkání se konaly na různých místech v Olomouci, zvláště na vysokých
školách. (na fotce přírodovědecká fakulta). Zde probíhali přednášky na různá zajímavá té-

mata. Výběr byl velmi pestrý, většinou bylo v nabídce
přes 30 různých možností, včetně sportovního vyžití.
Celkový počet účastníků setkání převýšil číslo 6000
a tak tomu odpovídala i nabídka. Některá místa ani
zájmu nestačila, jak vypovídá fotografie z přilehlé chodby jednoho přednáškového sálu.

Navštívili jsme např. přednášku o partnerských vztazích, o konfliktech, o šíření evangelia
při evangelizační akci ve městě apod. Na oběd jsme se stavovali v restauracích, které
měly cenově výhodné menu. Navštívili jsme také katedrálu sv. Václava, jejíž počátek nalezneme již ve 12. stol. Do dnešní – neogotické podoby byla přestavěna koncem 19. stol.

Do katedrály jsme zamířili také na konci setkání, kdy zde probíhaly ukázky liturgického
tance. Tento pohyb v liturgii je velmi oslovující, snad se ho někdy dočkáme i u nás.

V pátek se vydáváme na pěší několikahodinovou pouť na Svatý Kopeček, kde je poutní chrám
Navštívení Panny Marie. Cestou jsme absolvovali stezku pro muže, či pro ženy, vybavenou
různými věcmi k zamyšlení nad svým mužstvím či ženstvím a jejich prohloubením.

Na jednom z nádvořích kláštera
se konalo také setkání mladých
z naší diecéze s biskupem Vlastimilem, bylo nás kol. 250.

Navečer pak začal před bazilikou
program, který vyvrcholil mší sv. Na
závěr pak bylo ještě připraveno překvapení – ohňostroj. A pak noční cesta zpět.

V průběhu týdenního pobytu jsme si našli chvilku k vykoupání v rybníku na okraji Olomouce.
Bylo to příjemné osvěžení v parných dnech. Součástí programu byla i možnost vyposlechnout
si varhanní koncert v kostele sv. Mořice, kde jsou největší chrámové varhany v naší republice.
Postavil je v 18. stol. Michael Engler. Mají 135 rejstříků (zvukových barev) a 10 400 píšťal.

V rámci dopoledního programu jsme také jeden den navštívili tzv. modlitbu s videoklipy.
P. Pavel Šupol-vicerektor kněžského semináře v Olomouci připravil videoklipy s křesťanským
obsahem – byly to i rockové písně – modlitby, či svědectví zpěváků o jejich víře. Nebo to

byly hudebně zpracované příběhy z bible. Myslím, že pro všechny mladé to byl velmi silný
zážitek a že nejen já jsem měl od dojetí oči zalité slzami. Při jedné písni-modlitbě si všichni
rozsvítili své mobilní telefony a mívali jimi. Bylo to moc hezké. Všechny světelné efekty
mají svou působivost. Třeba i podsvícení míst k sezení v jedné části prostoru setkávání.

Poslední večer setkání probíhal při svíčkách a při modlitební adoraci. To už jsme byli na cestě
domů, musel jsem totiž již jet kvůli bohoslužbám. Přesto jsme nepřišli o podobný zážitek
spojený se světlem. Byli jsme svědky krásného západu slunce nedaleko Jindř. Hradce. I za
to můžeme Pánu děkovat, stejně jako za celé setkání, které nás velmi povzbudilo. pš

V neděli 27.8. jsme přivítali na
návštěvě v Rožmitále n.Š. našeho
biskupa Vlastimila. Přijel na setkání německy mluvících rodáků.

Biskup v této farnosti již asi dávno
nebyl. Určitě ne od r. 1945. Tak to
byla pro nás všechny velká čest. Mše
sv. i další program proběhl v klidu a

Po přivítání i starostkou obce paní
Alenou Ševčíkovou začala mše sv.
v německém jazyce, s českými
částmi.

v pěkné atmosféře, o kterou se
zasloužili také hudebníci – varhaník Leo Schwarz a také manželé Balkovi

Za mnohé zde uveřejněné fotografie děkuji panu Josefu Kasášovi z Rožmiltálu. Díky němu
máme hezký pohled jak na kůr s varhanami, tak na téměř celý kostel z kůru.

Když mše sv. skončila (děkuji také
ministrantům, za jejich službu)
následovalo ještě malé občerstvení
Předák rodáků p. Böhm

připravené ženami z farnosti a přípitek, jako projev naší pohostinnosti. Děkuji všem, kteří je připravili.
s panem biskupem Kročilem

Po občerstvení jsme přešli do sálu v kulturním domě, kde byl Obcí připraven oběd. Nejprve
se však rozdávaly dárky. Pan biskup obdržel obraz kostela v Rožmitále a obdarováni byli
také mnozí němečtí rodáci, kněz který je doprovází – P. Schaule a lidé kteří se nějak zasloužili
o dobré vztahy s rodáky a o toto setkání.

Po obědě pan biskup ještě navštívil ubytované na faře a pozdravil je.
Myslím, že všichni jsme měli z návštěvy velmi pěkný dojem. Děkuji všem, kdo se o to
zasloužili a především paní starostce Ševčíkové.

O (ne)přitažlivosti Církve
Z blogu katolického webu signaly.cz vybrala Eva Haláčková.

Katolická Církev nepatří v Česku k nejoblíbenějším institucím. Po restitucích jsme
svou pozici také zrovna nevylepšili. Povolání kněze se pravidelně umísťuje na
posledních místech žebříčku oblíbenosti. Pod knězem je už jen poslanec, ministr a
uklízečka. To je dost nelichotivá reputace.
Vzhledem k tomu, že Ježíšovo učení je naprosto nádherné a převratné, je
s podivem, proč je katolická Církev tak neoblíbená. Společnost obecně (nyní trochu
paušalizuji) považuje Církev často za tmářskou organizaci, která má za sebou velmi
nelichotivou bilanci a její představitele označuje jako černoprdelníky a zloděje.
Kdybych to vzal pohledem ekonoma, mohli bychom říci, že vidíme velmi stabilní
firmu. Má za sebou 2000 let existence. Ukažte mi jinou firmu, která má tolik let za
sebou a funguje. Nedávno jsme v práci oslavovali 25 let a jakápak to byla sláva! Ale
kde je do 2000 let?!? Vykonali jsme za tu dobu mnoho dobra, pár věcí se nám
nepovedlo a sem tam jsme si dali gól do vlastní brány. Ale těch úspěchů bylo a je
mnohem více než neúspěchů. Kdyby se na to podíval někdo, kdo Církev nezná, musel
by říci, že to je asi velmi oblíbená a úspěšná společnost. Proč tomu tedy tak není?
Nabízím několik pohledů. Jedním z nich je pohled mediální. O Církvi se píše ve
více jak 90% případů negativně. Pedofilie kněží, církevní restituce, případně majetek
obecně apod. Přitom Církev v dnešní době spíše spravuje kulturní památky, než že by
je vlastnila a měla z nich nějaký zvláštní profit. Provozuje Charitu, církevní školy,
pracuje v mnoha částech světa, pomáhá dětem…To je jen krátký výčet. Kolik z toho
se ale dostane do médií?!? To mne vede k zamyšlení, že máme asi zatraceně špatné
oddělení PR. Církev jako by se bála publicity, médií, internetu, novin. Nerozumím
tomu. Máme toho tolik co nabídnout a tak málo se prezentujeme. Taková skvělá firma
a tak mizerná prezentace. Možná bychom na tom měli trochu zapracovat.
Druhou věcí je vztah k veřejnosti, lidem, jednotlivcům. Sem tam mám pocit, že
jsme tak trochu vesmírem sami pro sebe. Mše svatá, adorace, chvály, různé
pobožnosti – všechno to jsou krásné a důležité věci, ale jsou to věci od křesťanů pro
křesťany. Nebo děláme všelijaké akce, ale často jen pro okruh lidí z farnosti. Ani
vlastně neočekáváme, že by tam mohli přijít někdo jiný. Hořekujeme,
že ubývá věřících, že jsme stát ateistů, ale co vlastně děláme pro to, abychom jím
nebyli? Ježíš chodil mezi hříšníky, jedl v jejich domech, chodil po vesnicích a
městech, kázal na horách i na jezeře.
A mimoto chodil také do synagogy. My většinou jdeme jen do synagogy, ale ven už
se nám moc nechce.

Přitom příležitostí je spousta. Kde je psáno, že se mše svatá nemůže konat
přes týden v parku za doprovodu dobré kapely a že nemůžeme po městě rozvěsit
pozvánky? Nebo si stěžujeme že ubývá mladých ve společenství. A co jsme jim
nabídli kromě každotýdenního sezení na faře? Nějaký dobrý film a diskuzi, nějakou
osobnost, zajímavý koncert, pokec u piva? Teď samozřejmě střílím od boku, ale
kreativitě se přece meze nekladou. Pokud chceme přivést k Bohu lidi, musíme jít za
nimi a vystavit je trvalému tlaku dobru. Ono takové to, že každý má působit tam, kde
je postaven, je sice fajn, ale z vlastní zkušenosti konvertity vím, že jsem se obrátil až
v okamžiku, kdy jsem často a intenzivně zažíval křesťanské společenství.
Máme Noc kostelů a pár dalších akcí. Fajn, je to super, ale opět je to – pojďte vy
za námi. Přijďte do našich kostelů. Ne že bychom my šli mezi lidi, stále čekáme, že
oni přijdou za námi. A to je přístup, na kterém skončila leckterá firma.
Ač sám jsem konzervativní a líbí se
mi tradice, budu teď trochu střílet do
vlastních řad. Některé tradice jsou
zkrátka a dobře přežitek. Tridentská
mše se taky musela druhým
vatikánským koncilem aktualizovat,
protože jednoduše již nesplňovala
požadavky své doby. Takových
přežitků máme mnoho. Konzervy sice
vydrží dlouho, ale každá konzerva se
jednou zkazí. Těch zkažených konzerv
máme spoustu, ale protože je Církev obrovský moloch, je někdy opravdu těžké něco
aktualizovat, aby to odpovídalo požadavkům moderní doby.
Někdy mám pocit, jako by návrh na modernizaci a transformaci Církve byl snad
sprosté slovo: Celý svět je přece moderní, rychlý a uspěchaný a ty bys to chtěl tahat
do Církve? No tak to rozhodně ne! Církev ctí tradice a na těch se musí lpět.
Ale podívejme se, kam současný kurz vede. Ubývá věřících i kněží…To je jasná
statistika a zdvižený prst, který říká – dělejte s tím něco! Nemůžeme se pořád jen
zakrývat tradicemi. Ježíšovo učení musí zůstat zachováno, ale proč by nemohlo být
zabaleno jako přitažlivý dárek s krásnou mašlí, na který by se všichni těšili?
Jsem přesvědčen, že kdyby dnes tady byl Ježíš, chodil by na svatby a párty, do
kina a na koncerty, na všelijaké oslavy, působil by na internetu a třeba i v telezivi a
možná bych ho viděl u sebe v posilovně (úsměvná představa) (ale také by chodil na
osamocená místa na horách a jezerech) a všude by kázal radostnou zvěst, jako to dělal
před dvěma tisíci lety. A Církev by měla dělat totéž.
Hippy

Z farní matriky:
Kaplice:
Křty:
14.10. Patrik Chirila

Malonty:
Křest:
7.10. Jiří Německý

Rychnov n.M.
Křty:
21.10. Anna Kočová

15.10. Tomáš Korch
22.10. Rebeka Fajtlová
28.10. Laura Prokschová
28.10. David Janouch
Pohřby:
7.10. Marie Soldátová
25.10.Jan Šteffl
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Humor:

v Kaplici informuje:
Řehoř III. Laham: MOJE MILOVANÁ SÝRIE
Rozhovor nám umožňuje nahlédnout do obav i nadějí melchitského
patriarchy, který miluje svou vlast a zná její historii i současnou
problematiku jako málokdo. Řehoř III. Laham otevřeně hovoří o
krveprolití v Sýrii a o příčinách válek na Blízkém východě, o soužití
křesťanů a muslimů, o uprchlické krizi. Nabourává mnohá klišé, která
se tradují v Evropě. Ví ze zkušenosti, jak náročné je soužití křesťanů
a muslimů, ale neztrácí naději. Jasný názor má i na uprchlickou krizi.
Nelíbí se mu, že tolik mladých Syřanů odchází do Evropy, chápe ty,
kteří se přílivu migrantů obávají, neodsuzuje však ty, co odešli. Svou
zkušenost neustále poměřuje evangeliem, vytrvale se zasazuje o
smíření. S autorem nemusíme ve všem souhlasit, ale rozhodně
bychom mu měli s úctou naslouchat.

Radek Gális: NÁŠ KARDINÁL
Kniha Náš kardinál – jihočeské vzpomínky na Miloslava Vlka,
zachycuje na 240 stranách čtyři desítky příspěvků pamětníků či
představuje některé zajímavé archivní dokumenty týkající se
kardinálova života. Lidé, kteří přispěli do knihy, zde vzpomínají na
jeho mládí, studia, primici nebo výkon kněžského povolání v jejich
farnosti i později na biskupství. Vzpomínky jsou doplněny snímky z
rodinných archivů, archivu bezpečnostních složek i z archivu kardinála
Vlka. Unikátní je např. dopis se vzpomínkou na primici v Chyškách
30. června 1968.

Daniel Henych: 3 x 13 VĚŘÍCÍCH OSOBNOSTÍDENSTVÍ
Soubor medailonků osobností z kulturního, vědeckého, ale i občansky angažovaného
života.//Medailonky vznikaly v průběhu let jako přístupně psané novinové články a nedělají si
nárok na vědeckou odbornost. Nechtějí podávat podrobné životopisy, ale mají pouze
podtrhnout společný rys uvedených osobností - víru.//Jednotlivé texty představují částečku
autorových podkladů pro jeho celoživotní duchovenské působení, kdy mu sloužily jako
ilustrace myšlenek v kázáních, při práci s dětmi a mládeží, ale i při jeho pastoračních
rozhovorech. A právě tyto myšlenky znamenaly - již v době totality - pro mládež velkou
životní inspiraci a na druhé straně lidi osamocené, nemocné posilovaly v hledání smyslu bytí v
těžkých situacích, ve kterých se nacházeli.
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, přednášky hudbu ap.

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




Pro všechny farnosti
 O POUTI DO SANTIAGA DE COMPOSTELLA bude v neděli 19.11. od 15h
hovořit na kaplické faře krumlovský kaplan František Žák. Všichni jsou zváni.
 DUCHOVNÍ OBNOVA NA KTIŠI Srdečně zveme mladé na adventní duchovní
obnovu na DCŽM Ktiš. Téma obnovy, která proběhne 2. - 3. 12. 2017, je pro letošní rok Boží
milosrdenství a zpověď. Obnovou nás provede P. Dominik Ettler, kaplan pro mládež v
prachatickém vikariátu."
 ADVENTNÍ ZÁJEZD DO PASSAU se uskuteční v sobotu 9.12. Odjezd z Kaplice z
aut. nádraží v 7h - směr Malonty, zde v 7.15, - Rychnov a Dolní Dvořiště 7.30h, Vyšší Brod v
7.50h. V Pasově bude v evangelickém kostele bohoslužba. Pak od 12h v Dómě varhanní
koncert. Potom následuje návštěva poutního místa Mariahilf a pak návštěva adventních trhů.
Příjezd kol. 21.h
 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA V KAPLICI bude v prosinci ve středu
13.12. od 18 hod. na katolické faře. Budeme probírat knihu proroka Zacharjáše. Každý je
zván
 BIBLICKÁ ČETBA NA LISTOPAD A PROSINEC: kniha proroka Agea a
Zacharjáše.
Kaplice
 V NEDĚLI 2.12. BUDE MŠE SV. - od 9.30h zaměřena na děti a s mikulášskou
nadílkou.
 RORÁTNÍ MŠE SV. se budou konat ve čtvrtek od 7h v Malém kostele. (od 7.12.)
Pak následuje společná snídaně na faře. Každý je zván!
 MŠE SV. O SVÁTKU SV. MIKULÁŠE se bude konat ve středu 6.12. od 17.30h
 ZPOVÍDANÍ se bude konat v neděli 17.12. od 14h do 16h. Budou zde dva zpovědníci.
 PÁSMO HUDBY A POEZIE se bude konat ve středu 20.12. v 17.30h v kostele.
Budeme naslouchat adventní hudbě.
 PŘEDÁVÁNÍ BETLÉM. SVĚTLA spolu s programem dětí ze ZUŠ se bude konat
před kostelem a v kostele v pátek 22.12. od 16h.
Malonty
 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ se bude konat v hasičárně ve čtvrtek 23.11. a 7.12.
od 17h. Všichni jste zváni. Budeme probírat biblické téma a pak z historie církve.
 ADVENTVÍ KONCERT (varhany + zpěv) se bude konat v neděli 10.12. od 15h
 ZPOVÍDÁNÍ se bude konat v sobotu 23.12. od 15 do 16.30h.
Omlenice
 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ na faře se bude konat v úterý 28.11. od 17h.
 ZPOVÍDANÍ se bude konat ve čtvrtek 22.12. od 16h do 17h.
Rychnov nad Malší
 POUTNÍ MŠE SV. O SVÁTKU SV. ONDŘEJE se bude konat ve čtvrtek 30.11. od
17.30h. Z Kaplice se pojede v 17h.
 ZPOVÍDÁNÍ se bude konat v Rychnově v pátek 22.12. od 18.30h.


LISTOPAD 2017
NEDĚLE

19.11.

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A Den bible

žaltář 1.t

Úterý

21.11.

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

památka

Pátek

24.11.

Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků

památka

Sobota

25.11.

Sv. Kateřiny, Alexandrijské, mučednice

NEDĚLE

26.11.

KRISTA KRÁLE

Čtvrtek

30.11.

Sv. Ondřeje, apoštola

(34. neděle v mezidobí)

nez.památka
žaltář 2.t
svátek

PROSINEC 2017
NEDĚLE

3.12.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

žaltář 1.t.

Středa

6.12.

Sv. Mikuláše

slavnost

Čtvrtek

7.12.

Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

památka

Pátek

8.12.

P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

slavnost

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

žaltář 2.t.

NEDĚLE

10.12.

Středa

13.12. Sv. Lucie, panny a mučednice

památka

Čtvrtek

14.12. Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

památka

NEDĚLE

17.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

žaltář 3.t.

Rožmitál na Šumavě
 ZPOVÍDÁNÍ se bude konat ve čtvrtek 22.12. od 17.30 do 18.30h.

Dolní Dvořiště
 ZPOVÍDÁNÍ se bude konat v sobotu 23.12. od 13.30 do 14.30h v kostele.

Blansko
 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA se bude konat v neděli 10.12. od 14h v kostele
 ZPOVÍDÁNÍ se bude konat v neděli 17.12. od 16.30h

Pohorská Ves
 BOHOSLUŽBA s Mikulášskou nadílkou se bude konat v neděli 3.12. od 15h v kostele
sv. Linharta.

Pohoří na Šumavě
 ADVENTNÍ KONCERT se bude konat v sobotu 9.12. od 17h. Vystoupí rakouské
hudební skupiny i žáci Základní umělecké školy v Kaplici a sbor Belaria Český Krumlov.
Vstupné 12 Eur, nebo 300 Kč.
Díky za nová světla v kostele v Kaplici Jiřímu Klimešovi a dalším, kteří se o ně zasloužili.
Kéž všichni vyzařujeme do svého okolí světlo lásky a pokoje.

PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM
KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde
modlitba
18 h duben-září
17.00 říjen-březen kostel
Úterý
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 13.12.-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: 23.11. a 7.12.
/ 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: 28.11.
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 26.11. a 10.12.
- v sakristii kostela, či u Pechů
RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen P. Marie Sněžné:
nyní: 2.12.
Setkání v17/18h 1. SO v měsíci 17h
NEDĚLE mše svatá nyní:
11.15
1x za 14 dní 19.11.a 3.+17.12.
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: ?.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
Setkání dětí (1 x za 14 dní) venku nebo
NEDĚLE
mše sv.
nyní:
nyní nepra3.12.
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 neděli 19.11.2017.

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc listopad 2017
Úmysl evangelizační Za naše farnosti, aby se – živeny
misijním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky.
 Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a
skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení
především těch, kteří patří k jiným náboženstvím..

Úmysl národní: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby
naše bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní
 Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality

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
 Pomoz nám uskutečňovat opravy našich kostelů, aby svou krásou přitahovaly k Tobě
 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 na dálku
 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.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KAPLICE

POŘÁDÁ V SOBOTU 9.12.2017

ZÁJEZD DO PASOVA

- prohlídka města položeného na soutoku tří řek
- návštěva varhanního koncertu (největší varhany v Evropě)
- ekumenická bohoslužba
- prohlídka kláštera Maria Hilf
- návštěva adventního trhu

Hlásit se můžete v sakristii v kostele, nebo u P.Šimáka

Cena dopravy: 400,- Kč

Odjezd z Kaplice aut. nádraží v 7h
z Malont v 7.15, Rychnova a D.Dvořiště v 7.30 a V.Brodu 7.50

Návrat kolem 21.h Bližší informace u P. Šimáka: 732 872 662

SLOVO ŽIVOTA NA MĚSÍC listopad 2017
„Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem.“
(srov. Mt 23,11)

Ježíš se obrátil na zástup, který šel za ním, a hlásal nový životní styl
těch, kteří chtějí být jeho učedníky, styl jdoucí „proti proudu“ rozšířené mentality.
V jeho době, a je tomu tak i dnes, bylo snadné moralizovat, ale pak
se vlastními radami neřídit, hledat pro sebe prestižní posty ve společnosti, hledat způsoby, jak vyniknout a využít druhých pro dosažení osobního prospěchu.
Své učedníky však Ježíš žádá, aby se ve vztazích s druhými řídili
zcela jinou logikou, tou, podle níž žije on sám:
„Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem.“
Na jednom setkání s lidmi, kteří se chtěli více dozvědět, jak žít podle evangelia, Chiara Lubichová popsala svoji duchovní zkušenost těmito slovy: „Je nutné stále hledět na jediného Otce mnoha dětí. Pak
pohlédnout na všechny lidi jako na děti jediného Otce (…). Ježíš,
náš vzor, nás naučil jen dvě věci, které jsou jedno: být dětmi jediného Otce a být si bratry navzájem (…). Bůh nás tedy povolal ke
všeobecnému bratrství.“
Toto je nové: milovat všechny jako Ježíš, protože všichni – já, ty,
každý člověk na zemi – jsme Boží děti, Bůh nás miluje a čeká
na nás.
Tak objevujeme, že bratr, jehož máme milovat, a to konkrétně,
i pomocí svalů, je každý člověk, kterého každý den potkáváme. Je
to otec, tchyně, syn i puberťák; vězeň, žebrák, člověk s postižením;
šéf v práci i uklízečka; kolega z politické strany i politický oponent;
ten, kdo s námi sdílí víru a kulturu, i cizinec.
Typicky křesťanský postoj lásky k bližnímu je služba:
„Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem.“
Chiara ještě říká: „Neustále usilovat o evangelijní prvenství tím, že
budeme co nejvíc sloužit bližnímu (…). A jakým způsobem nejlépe
sloužit? Sjednocovat se s každým, koho potkáváme - cítit v sobě to,
co cítí on. Řešit jeho záležitosti, jako by byly naše, učinit je z lásky
svými (…). Tedy nežít už zahleděni do sebe, snažit se nést břemena druhých, sdílet jejich radosti.“

Každá naše schopnost a pozitivní vlastnost, všechno to, co
z nás činí „veliké“, je příležitost ke službě, kte
rou si nesmíme nechat ujít: pracovní zkušenosti, umělecký cit,
vzdělání, ale i schopnost usmát se nebo někoho rozesmát; čas, který nabízíme, abychom naslouchali tomu, kdo má pochybnosti nebo
kdo trpí; energie mládí, ale i síla modlitby, když fyzické síly začnou
upadat.
„Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem.“
Tato nezištná evangelijní láska zažehne dříve či později v srdci bližního tutéž touhu sloužit, čímž se obnoví vztahy v rodině, ve farnosti, v práci nebo při odpočinku a položí se tak základy nové společnosti.
Hermez, mladík z Blízkého východu, vypráví: „Byla neděle. Sotva
jsem se probudil, poprosil jsem Ježíše, aby mi dal světlo, jak mám
milovat během celého dne. Všiml jsem si, že moji rodiče odešli
na mši. Napadlo mě, že bych mohl doma uklidit. Snažil jsem se
udělat to pořádně, s citem pro detail, dokonce včetně květin na stole! Pak jsem pečlivě připravil snídani. Když se rodiče vrátili, byli překvapení a měli velikou radost z toho, co uviděli. Tu neděli jsme
posnídali tak radostně, jako nikdy předtím, a mluvili jsme o mnoha
věcech. Mohl jsem s nimi sdílet mnohé zkušenosti, které jsem udělal během celého týdne. Ten malý skutek lásky udal tón krásnému
dni!“
Letizia Magri

