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ČERVENEC 2018
Přátelé!
Zdravím Vás z první stránky našeho farního časopisu. Naleznete v něm opět
především informace o životě v našich farnostech. V komentáři k proběhlým akcím
však také nastiňuji témata k zamyšlení, která bychom neměli jen tak přejít.
Skončil školní rok a nastaly prázdniny. Moc děkuji všem, kteří se zapojili do
práce s dětmi. Ty jsou naší budoucností, proto bychom na ně měli také soustředit
svou pozornost. Děkuji zvláště vyučujícím náboženství a chtěl bych poprosit i další
bratry a sestry, zda by se nemohli do akcí s dětmi zapojit. Teď v létě pořádáme
táboráky, jejichž součástí jsou hry. Budu moc vděčný za pomoc s jejich přípravou.
Podobně bychom uvítali, kdyby se někdo scházel s dětmi z Pohorské Vsi. Dopravu
zabezpečíme.
Léto je dobou, kdy si
děláme více času na odpočinek.
Příroda nás k němu zve, a
nejenom ona. I Ježíš říká svým
učedníkům: Pojďte někam na
opuštěné místo a trochu si
odpočiňte. Vyjděme si tedy do
přírody, obdivujme její krásu,
v níž se nám zjevuje i krása Boží.
Příroda je také Božím chrámem,
kéž je nám tedy také místem
k setkání s Bohem. Přeji vám
hodně radosti z léta a mnoho
krásných zážitků z výletů a setkání.
foto z červnového pobytu dětí na Ktiši

P. Pavel

PODNĚTY PRO KŘESŤANSKÝ ŽIVOT
Bratři a sestry,
v poslední době prožíváme v Kaplické farnosti krizi v některých
vztazích. Není to v církvi neobvyklá věc. V 1. i v 2. listě apoštola
Pavla Korintským je zmiňována situace rozkolu v církevní obci. Apoštol Pavel byl
mnohými znevažován a zpochybňovány jeho schopnosti. Přesto reaguje mírně a jak píše
„se slzami v očích“. Přiznává své slabosti, ale nenechává si vzít svou autoritu. I mě se
dotklo obvinění ze zpronevěry peněz, které někteří šířili. Na farní radě i v kostele jsem
vysvětloval, proč zůstatek peněz na konci min. roku byl nižší než vybrané peníze při
sbírce na opravu kostela. Vracím se k tomu ještě na str. 38 v oznámeních. Vznikly však i
jiné krizové situace, které mnohé zranily. Nebudu je zde rozebírat, neboť je to delikátní a
složité téma. Mohu vás však poprosit o modlitbu za jejich dobré vyřešení.
A nyní na jiné téma: v době velikonoční jsem v kázání zmínil několik příběhů,
které by neměly zapadnout. Nejprve to byl příběh o člověku, který v depresi putuje
krajinou, až potká pastýře, se kterým začne rozhovor. Ten mu při pohledu na ozářené
město vysvětluje, proč slunce nezasvítí do mnohých příbytků. Není to proto, že by tam
slunce nevidělo, ale proto, že tyto domy nemají otevřené okenice. Zapřemýšlejme, zda
také nemáme rolety své duše zavřeny pro krásu přírody, pro setkání s druhými, pro Pána.
Jeho požádejme o pomoc při otvírání.
V dalším příběhu jsem vyprávěl o poutníkovi, který ve vyprahlé zemi, velmi
žíznivý dojde až k opuštěné rezavé pumpě. Tam na zemi najde uzavřenou láhev s vodou a
vzkaz: chceš-li aby se ještě někdo jiný po tobě napil vody, nalej obsah lahve do pumpy a
zapumpuj. Voda začne téct. Poutník zápasí sám se sebou zda obsah lahve raději nevypít,
ale pak pomyslí na ty, kteří přijdou po něm a poslechne vzkaz. Pumpa zavrže, rozškytá
se, ale pak z ní voda teče proudem. Cestovatel je zachráněn, i jeho následovníci.
Podobně i církev, či některé naše vztahy jsou podobné zrezlé pumpě. Neměli bychom
přece jen zkusit nalít vodu, jestli se ještě nechytí a nevydá nový proud života? P. Pavel

Andrea Macanovič
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
dětem, které v letošním školním roce
navštěvovaly hodiny náboženství. Společně
se nám podařilo ujít kus cesty a maličkostmi
jsme dokázali pomoci druhým. Velké díky
všem dětem, které se zúčastnily brigády
(sázeli jsme celer na poli) a svou prací pomohly podpořit vzdělávání devítileté indické dívky Sakshi Rakshalkar. Díky také všem

ostatním lidem, kteří svým příspěvkem podpořili tuto dívku. Firmě Bemagro a.s. tímto
velice děkuji za podporu této naší akce a umožnění brigády.

Děti se také zúčastňovaly návštěv seniorů v Domově pro seniory v Kaplici. Poprvé jsme
jeli potěšit babičky a dědečky z Kaplice v době adventu a pak v červnu, kdy děti
navštívily imobilní klienty, povídaly si s nimi a četly jim z oblíbených knih.
Všechna naše středeční setkání byla velice
příjemná a radostná. Hodně jsme si
povídali, četli z Bible, probírali jsme naše
radosti, ale i starosti a trápení, malovali
jsme a tvořili z keramiky, podnikali jsme
procházky do přírody, ale hlavně jsme
společně strávený čas prožili v blízkosti
Boha. Velice se nám líbilo připomínání
zázraků, které vykonal náš Pán. Děti byly
zaujaté zázrakem na svatbě v Káni
Galilejské. Pokusila jsem se jim tento
Ježíšův zázrak přiblížit zážitkovou
pedagogikou a děti si tak mohly lépe zvnitřnit tuto událost z Písma svatého. Dětem se také
líbila hodina, při které jsme oslavovali seslání Ducha Svatého. Budu moc ráda, když se
nám podaří i v příštím školním roce společnými silami zase něco dobrého vykonat. Ještě
jednou velké díky vám všem, kteří nás podporujete a pamatujete na nás v modlitbách.
Krásné léto plné radosti, sluníčka a pohody přejí děti z Malont a Andrea.

V měsíci červnu jsme slavili svátek Ježíšova srdce,
tedy Ježíšova milosrdenství. Abbe Gaston
Courtois v knize Důvěrně s Ježíšem píše:
„Jsem milosrdná Láska, což je úplné sebe-odevzdání. Kdyby lidé
pochopili, jak velice toužím se jim darovat, abych byl jejich radostí, jejich
pokojem, jejich světlem, jejich životní silou!“
Myslím si, že sv. Jan Nepomuk Neumann si tato slova velice dobře
uvědomoval, neboť jeho životní silou a světlem v temnotách Pán jistě byl.
Dosvědčuje to i jeho biskupské heslo: „Utrpení Kristovo, posilni mě!“
V letošním roce, 19. června, uplynulo již 41 let od jeho svatořečení.
Jan Neumann se narodil 28. března 1811 v Prachaticích. Vyrůstal ve velmi zbožné
rodině. Maminka chodila každý den do kostela na mši sv. a Jan s ní. Od ní se učil milovat Pána
Ježíše, modlit se, konat skutky zbožnosti a lásky k bližním. Velmi dobře se učil, proto šel do
Budějovic studovat gymnázium. Po ukončení filosofických studii se rozhodoval, co dál.
Nejbliž-ší jeho srdci byla medicína, na přání maminky však poslal žádost na teologická studia a
jako zázrakem i přes nadbytek uchazečů byl přijat. Po ukončení teologických studii v Praze v r.
1835 se vrátil do Českých Budějovic, ale jeho svěcení pro nadbytek kněží bylo odloženo na
neurčito. Jan se tedy rozhodl odejít do Ameriky jako misionář. Nastoupil strastiplnou cestu do
neznáma, za moře, která trvala „symbolických“ 40 dní. 25. června 1836 v katedrále sv. Patrika
v New Yorku se Janovi splnil jeho dávný sen, byl vysvěcen na kněze. Neúnavně působil jako
duchovní správce v oblasti Buffala a Niagarských vodopádů. Ze všech sil se věnoval
nemocným, osamoceným, umírajícím, dětem a Indiánům – „dětem přírody“, jak je nazýval.
P. Petr Piťha v knize Posel ze zámoří vypráví: Jan Neumann chodil převážně pěšky.
Často byl varován před obtíží cesty. On však říkával: „I což, mně zdravému hochu českých
hor to neuškodí.“ Stalo se jednou, že Neumann zabloudil. Po svém zvyku se v tísni modlil
růženec – a vskutku zanedlouho uviděl světlo. Když došel k bídné chatrči, ozvalo se mu uvnitř
dítě a řeklo, že cizím v noci neotvírají. Neumann řekl, že je kněz. Zanedlouho dítě otevřelo.
Z typického zaklonění hlavy a pohledu Neumann poznal, že je dítě slepé. Vstoupil a na lůžku
z chvojí nalezl otce děvčátka ve zbědovaném stavu. Téměř umírající Ir žádal o zpověď, ale
nebyl schopen souvisleji mluvit. Neumann mu svařil mešní víno, které si nesl ke sv. oběti.
Muži se ulevilo a podařilo se mu vyzpovídat. Svátost smíření zapůsobila na něj zázračně.
Druhý den ráno se mu podařilo vstát – byl uzdraven i tělesně. Starší životopisy nemluví o tom,
že by Neumann žehnajícím dotekem ruky vyléčil pak ještě slepotu děvčátka, ale laskavý a
pomocný čin Neumannův spolu s tím, že zabloudil k chatrči v hodinu akutní potřeby, zcela
správně vidí jako přímý zásah Boží do života lidí, tedy jako zázrak.
P. Janu Neumannovi velmi ležela na srdci křesťanská výchova a vzdělání dětí, proto
podporoval zřizování katolických škol. Vzdělával svou dobrotou, vytrvalostí, moudrostí,
skromností, pokorou. V Americe také zakládal katolické kostely, zejména pro německé
osadníky. V r. 1852 byl povýšen k biskupské hodnosti, stává se biskupem ve Philadelphii.
Rodné Prachatice navštěvuje v únoru 1855. Zde jej radostně a s úctou vítá velké množství lidí,
dojemné je i jeho setkání se stařičkým tatínkem. Pak se biskup Jan Neumann vrací zpátky do
Philadelphie, kde je jeho velkou zásluhou dokončena stavba katedrály sv. Petra a Pavla. A zde
také 5. ledna 1860 umírá na srdeční infarkt.
Na přímluvu Jana Neumanna se stalo několik mimořádných uzdravení. Při jeho
svatořečení 19. června 1977 v Římě papež Pavel VI. pronesl: „K tomu, aby dosáhl svého cíle,
byla nezbytná láska. A láska znamenala dávání, láska znamenala úsilí, láska znamenala oběť.“
Svatý Jane Neumanne, přimlouvej se za nás!
MUDr. Milena Voldřichová, Prachatice

Ujednání na nynější hlavní oltář farního kostela v Omleničce z roku 1768
Farní kostel Panny Marie Bolestné a sv. Jana Nepomuckého v Omleničce v sobě
schraňuje tři barokní oltáře. Svojí slohovou příbuzností, uměleckou kvalitou a
uzpůsobeností prostoru už dokázaly dojmem původnosti zmást nejednoho odborníka.
Byly však vytvořeny pro chrám kláštera cisterciáků ve Vyšším Brodě, od roku 1778
majitele statku Omlenička a patrona tamního kostela a fary. Menší dřevěné oltáře déle než
sto let sloužily v kaplích vedle presbytáře a mramorový v čele severního ramene příčné
lodi klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tam se v současnosti nachází oltář
Nejsvětějšího Srdce Páně.
V den titulárního svátku Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1768 uzavřel
vyšebrodský opat Hermann Kurtz (1767 – 1795) smlouvu na zhotovení nového
mramorového oltáře ke cti sv. Jana Nepomuckého pro klášterní svatyni s Antonem
Aignerem, c. k. architektem na Starém Městě pražském. Členové tohoto rodu dodávali
dílo mramorové i pro chrám sv. Víta. Přijal úkol poctivou prací z kvalitních surovin dle
nárysu vytvořit celek s vyobrazeními světce a Panny Marie ze Staré Boleslavi a
postranními plastikami sv. Benedikta a sv. Prokopa, se svatostánkem a tumbou, která
dodnes nese opatův znak. Termín dokončení byl stanoven k svátku sv. Michaela
Archanděla 29. září 1769. Klášter se zavázal zajistit převoz opracovaných mramorových
bloků z Prahy a přípravu lešení, oltářní mensy a stupňů. Naopak architekt měl zaplatit
pracovníky, vyslané k doprovodu při přepravě a sestavování oltáře na místě, kde by jim
zaopatření zase hradil klášter. Úhrada značně vysoké sumy 2 600 zl., která by vystačila
možná na pět slušných městských nemovitostí, byla rozvržena do tří splátek dle postupu
prací. Posledních 200 zl. si opat ponechal ve své moci, zda by byl plně spokojen
s provedením dokončeného díla.
Dochovala se také subdodavatelská smlouva, kterou zmíněný architekt dne 6. srpna
1769 ve Vyšebrodském klášteře uzavřel se zhotoviteli dřevěných prvků oltáře. Dílo
řezbářské včetně 5 ¼ pražské stopy (asi 155 cm) vysokých plastik světců na bocích oltáře
dostal zadáno Johann Robatz z Omleničky. Jeho výtvarnou podobu měl dotvořit a rámy
obou obrazů dobře pozlatit štafíř Anton Wittmann z Rožmitálu na Šumavě. Obě tyto dílny
tradičně spolupracovaly. Výsledek svého snažení měl každý z nich odvést ve lhůtě 10
týdnů za odměnu 115 zl., z nichž 50 zl. obdržel jako závdavek. Johann Ferdinand Robatz,
pravděpodobně autor vyřezávaných součástí původních oltářů farního kostela
v Omleničce, však již 16. září 1769 po téměř půlstoletí tamějšího působení ve věku 73 let
zemřel. Zakázku dokončili a doplatek v lednu 1770 převzali synové. Na Kaplicku se z
jeho určeného díla dochovala nedávno zrestaurovaná kazatelna farního kostela v Blansku
(1765).
Na svatojánský oltář ve vyšebrodském klášterním chrámu přibyl roku 1813 nový
ústřední obraz od rakouského malíře F. O. Staubmanna. Své prvotní stanoviště opustil
roku 1879, kdy se shodou okolností připomínalo 150. výročí svatořečení mučedníka
z Nepomuku, nebeského spolupatrona kostela v Omleničce pod pozemským patronátem
kláštera. Opravy původních nebo pořízení nových tamních oltářů věstily vyšší výdaje.

Zrovna však probíhala jedna z fází výměny zařízení klášterního chrámu za novogotické.
Vyšebrodský opat Leopold Wackarž (1857 – 1901), jehož znak se nalézá na poprsni
omleničské kazatelny, věnoval tři oltáře včetně mramorového svatojánského spolu
s mřížkou, díky čemuž mohlo do posvátného středu řeholního domova pronikat více
světla, farnímu kostelu v Omleničce pouze za odvoz a úhradu jejich opětného postavení
místními farníky.
Každý
z přifařených
sedláků se pro těžký, ovšem
i velmi křehký náklad
musel s potahem vydat
alespoň jednou. I tak se
z částky
320
zl.
za
přemístění
a
sestavení
oltářů
mezi
farníky
k uhrazení rozpočítalo 170
zl. Musely se řešit rovněž
technické nástrahy, např.
když se při hloubení
základů pro mramorový
oltář narazilo na klenutý
průchod ze zámku do
krypty. Farníci si naopak
vymohli, aby se na nově
přivezený vedlejší oltář u
sakristie
mohla
vrátit
původní omleničská Pieta
(1882), snad taktéž dílo J. F. Robatze. S odstupem let lze jen obdivovat, jak důkladně bylo
vše promyšleno, přeměřeno a spočítáno. Jak oltáře odlišného prvotního určení svými
rozměry i estetickým laděním vplynuly do nitra krásné barokní architektury omleničského
kostelíka.
Roku 1902 se o celkové obnovení mramorového hlavního oltáře postarala firma Hrbek
z Českých Budějovic. Nepřirozeně vypadající sochu sv. Bernarda (původní sv. Prokop?)
nahradila nepříliš povedeně přetvořená plastika sv. Jana Evangelisty, která v první
polovině 19. století bývala součástí skupiny Ukřižování na bočním oltáři naproti
východnímu vstupu. Spokojenost přinesla až nová socha druhého zakladatele
cisterciáckého řádu, zakoupená roku 1910 za 160 K od firmy Siegfried Demetz, St.
Ulrich, Gröden, jak dokládá i vizitka výrobce na podstavci.
Z výraznějších úprav interiéru farního kostela v Omleničce, které ovlivnily prostorové
vyznění oltáře, lze zmínit provedení freskové a štukové výzdoby klenby (1922), novou
komposici liturgického prostoru z počátku sedmdesátých let 20. století a pokračující
obnovu, jež navazuje na celkovou stabilizaci objektu.
Co by mohla vyjadřovat ikonografie mramorového oltáře sv. Jana Nepomuckého,
který v současnosti slouží jako oltář hlavní ve farním kostele v Omleničce? V původním
osazení plastikami světců vybízela k důvěře v Boží moc a k vyprošování si Boží pomoci
před svatostánkem. Spojení sv. Jana Nepomuckého s Paládiem země české náleží

k tradičním motivům. Dle podání světec, který byl jako dítě v nemoci zaslíben Matce
Boží, v předtuše mučednické smrti vykonal pouť do Staré Boleslavi, aby si vyprosil
pevnost a stálost a překonal lidský strach a slabost. Jan tu vystupuje též jako přímluvce u
Matky Boží i u Boha za blaho země české. Se svými souputníky jí vyprošuje ochranu ode
všeho zlého, mír a úrodu i duchovních povolání.
V benediktinském řádu a jeho odnožích je silná úcta
k Panně Marii, a tak nepřekvapí vypodobnění dvou opatů –
zakladatele řádu sv. Benedikta a spoluzakladatele
Sázavského kláštera sv. Prokopa. Oba museli nějaký čas
jako poustevníci odolávat mnoha pokušením. Váží se k nim
atributy pokořeného zla – ke sv. Prokopovi obyčejně
v podobě spoutaného čerta, s nímž dle nepřesného výkladu
legendy prý dokonce oral. Socha sv. Benedikta zde
přidržuje kalich, nad nímž se vine had. Podle příběhu, který
ve svých Dialozích později zachytil sv. Řehoř Veliký, po
požehnání při společném stolování z prasklé číše vyteklo
otrávené víno, pomocí něhož si mniši chtěli odpomoci od
zásadového představeného. Sv. Benedikt tu však neukazuje
puklý pohár s vínem, jež mělo život odejmout, ale
s pohledem upřeným vzhůru pozdvihuje mešní kalich,
kalich spásy, ve kterém víno proměněné v Krev Kristovu
dává život s příslibem života věčného. Nad kalichem se
vinoucí hádek proto nemusí být jen symbolem zla, nýbrž i
Kristovy oběti, která se zpřítomňuje při každé mši sv. –tedy
utrpení, které je překonáno láskou. (srov. Jan 3,14; blíže viz
ve farní tiskovině Had spasitelem?). A ve svatostánku se
uchovává skutečný živý Chléb. Oltářní prostor názorně
dokresluje novější středová nástropní freska, jež svým
námětem připomíná, že mše sv. je rovněž památkou
Poslední večeře Páně a díkůvzdáním nebeskému Otci.
Spojitost se sv. Janem Nepomuckým, též ochráncem cti a dobré
pověsti člověka, nabádá k umírněnému užívání jazyka, aby jako
sdělovací prostředek sloužil dobru a nestával se nástrojem zla.
Latinský nápis na oltářním obraze ve volném překladu praví: Mějme
všichni v úctě mučedníkovo vítězství a posvátné tajemství jeho
neporušeného jazyka. Z nynější přítomnosti sv. Bernarda lze
vycítit prosbu o dar správného rozlišování, kdy mluvit a kdy mlčet
v pravý čas.
Již řadu desetiletí farnímu kostelu v Omleničce předsedá historický
mramorový oltář sv. Jana Nepomuckého, zhotovený před 250 lety pro
klášterní chrám ve Vyšším Brodě. Nepředstavuje pouze památnou
součást liturgického zařízení a doklad pozdně barokního umění
s ukázkou tvorby místní řezbářské dílny. Poselstvím křesťanského
života dokáže oslovit i nás.
Sp.

První ekumenická bohoslužba
v tomto roce se konala u evangelíků v neděli 7.1. Bohoslužbě
předsedal evang. farář z Českých
Budějovic David Nečil, který

Tématem letošních bohoslužeb byl verš
z Ex 15,6 „Tvá pravice, Hospodine,
velkolepá v síle“, který připomněl píseň
Mojžíšovu a jeho sestry Miriam, zazpívanou po projití Rudým mořem, kdy byli
Izraelité zachráněni z Egyptského otroctví

přijel i se svou rodinou. Jeho synové
a dcera se ke svému otci připojili při
hudebním doprovodu písní dechovými nástroji. Tak to bylo spolu s kázáním velké duchovní obohacení.

Toto téma zaznělo i v katolickém
kostele v neděli 14.1. Kdy kázal
Daniel Freitinger. Texty modliteb
připravili křesťané z Karibiku,
kde v minulosti žili lidé krutě
zotročení. Jejich silou byla bible.

Že Boží slovo osvobozuje, jsme vyjádřili odhozením řetězů a spojením se láskou při modlitbě

Páně. V podobném duchu se nesla i třetí ekumenická bohoslužba – v řeckokatolickém ritu.
Vedl jí a kázal otec Russlan Zassiedko. Po celý měsíc jsme si mohli připomínat utrpení karibského lidu v minulosti, na němž měli podíl i mnozí křesťané, když považovali otroky (často
přesídlené z Afriky) za pouhé zboží k obchodování, či k práci. Otrokům byla upírána práva
na lidskou důstojnost a také na kulturu. Jejich nadějí byly Boží přísliby zotročenému izrael-

skému lidu. Tak jako Izrael došel osvobození díky Bohu, tak každý kdo se k němu obrací
získává u Něho pomoc a sílu. To se týká i nás, kteří jsme také někdy spoutáni svými těžkostmi i slabostmi. Svou svobodu a povzbuzení můžeme také nalézt ve společenství s druhými,
pokud jsme dokázali vytvořit hezké a upřímné vztahy. Foto vlevo je z občerstvení po ekumenické bohoslužbě v Kaplici na faře a foto vpravo z lednové mše sv. na Svatém Kameni.

Osvětlený kostel v Kaplici nám připomíná, kde máme hledat světlo ve svých temnotách.
Kéž i naše vzájemné vztahy a společenství jsou takovým světlým místem v našem životě.

V úterý 16.1. se konala na
kaplické faře schůzka těch
kdo v našem vikariátě vyučují náboženství. Nepřijeli
sice úplně všichni, ale většina jistě. Setkání vedla Štěpánka Talířová (foto vpravo)
přítomny byly i sestry z Kájova a také katechetka

Následující snímky jsou z Rožmitálu na Šumavě, kam
jezdí Marie Peroutová na setkání dětského výtvarného
kroužku na faře. Děti zde nejen vyrábějí hezká výtvarná
díla, ale také naslouchají vyprávění související
s křesťanskými svátky a obdobími a také s křesťanskými
postoji k životu.
Výrobky si děti buď berou s sebou k potěše např. své
rodiny, nebo jsou darovány starším lidem, nebo vystaveny
ve farním sále, či na faře. Vedení kroužku se postupně
ujímá také jedna mladší maminka.

Andrea z Malont. Bylo možné si
popovídat o své práci ve farnostech a vyměnit si zkušenosti.
Stejně tak se navzájem povzbudit.
Dále se domlouvaly věci týkající
se plánované diecézní pouti do
Sušice, tam bude též program
pro děti a mládež.
Domluvilo se též
objednání autobusu.
Dětská vikariátní
pouť, která bývala
na jaře, se bude
konat v září a to
v sobotu 15.9.
ve Svatém Janu
nad Malší. Už
nyní zveme zájemce, aby s tímto
datumem počítali.

Pěknou aktivitou s dětmi a mládeží je Tříkrálová sbírka, kterou organizuje v našich farnostech
Charita Kaplice. V mnohých obcích se pak praktické realizace ujmou také naši farníci a děti
navštěvující hodiny náboženství. V Malontech byly utvořeny dvě skupinky a vybralo se zde
(a také v Meziříčí a Jaroměři) 24.161,- Kč. (viz rozpis v čísle 12/17 našeho časopisu). Díky!

Děti nesly s sebou nejen papírovou hvězdu, ale i světlo ve svých tvářích a očích a tak přinášely bohatství snad ještě vzácnější, než jsou peníze. Za ně si lásku nikdo nemůže koupit.
Stejně tak dárce většinou naplní radost, dává-li opravdu z lásky k potřebným. Fotka vpravo
je z Rychnova n.M. Tam se vybralo 4.139,- Kč.

Nejvíce se vybralo v Kaplici: 67.035,- Kč a zde chodilo několik skupinek. Z celkového výtěžku, který činil 185.570,- Kč se financuje sociální služba Charity Kaplice (87%). Osm procent
jde farnosti Kaplice na krizový fond, z něhož se financuje pomoc lidem, kteří o ni žádají na
farnosti. Ještě jednou děkujeme dárcům, koledníkům a organizátorům. Pán ať vám odplatí.

Měsíc únor zahajujeme krásným svátkem Uvedení Páně do chrámu. Uvědomujme si, že Ježíše
do chrámu vnášíme i my svým světlem – tedy láskou, pokud ji máme v srdci. Je dobré se ještě
před mší sv. zeptat sama sebe – mám lásku ke všem lidem zde v chrámě? Jen tehdy jí mám
i ke Kristu. A o toto světlo se musím chtít dělit, tedy prosvětlovat druhé.

Ve čtvrtek15.2. se konala na faře přednáška
a beseda s manželi Poláčkovými z Diecéz.
centra pro rodinu na téma: Manželství bez
mýtů. Hovořilo se o konfliktech a možnostech
jejich řešení.

Tento snímek připomíná vstup do katechumenátu dvou našich sester Barbory a Zuzany.
Na začátku postní doby byly přijaty mezi
čekatele křtu. To že je moc často nevídáme
je tím, že mají rodiny a nejsou z Kalice.

Ve čtvrtek 1.2. do naší farnosti nenadále zavítal biskup Pavel-pastorační návštěva kněze.

Tento snímek ukazuje opravu Cetvinského
kostela, kde se buduje odvlhčení.

Následující snímky jsou z postního putování po cestě sedmi bolestí Panny Marie. Na její
bolestí ukazuje 7 kapliček na cestě z Rychnova nad Malší na Svatý Kámen. Sešlo se nás asi
12 a za hezkého zimního počasí jsme vyrazili na putování připomínající i naše strasti, i strasti církve, během životního putování. Modlili jsme se za rodiče, aby dobře vychovali své

děti a svěřovali je také Pánu, za děti, aby nalezly cestu ke chrámu. Prosili jsme za uprchlíky
i za moudrou pomoc pro ně, za ty, kteří ztrácejí Ježíše, víru, či procházejí životní krizí, aby
nalezli to dobré pro svůj život. Pamatovali jsme na ty, kdo procházejí nějakou křížovou cestou
i za ty, kteří je doprovázejí. Snažili jsme se být duchovně nablízku rodičům, kteří
prožívají utrpení či smrt svých dětí a nakonec jsme se modlili za všechny zemřelé a pozůstalé.

Cíl naši cesty byl v chrámě P. Marie Sněžné. Potom jsme se zastavili ještě na občerstvení v
místní hospůdce. Texty rozjímání o bolestné cestě P.Marie si můžete vypůjčit ve far.knihovně.

V sobotu 12.2. se konal v sále Slovanského domu v Kaplici již 12. křesťanský ples. Uváděli
ho moderátoři Andrea Macanovič a Jiří Stein z Malont. O hudbu se postarala hudební skupina
Kaplická šestka. Všechny účastníky pozdravil také P. Pavel Šimák, který připomněl, že tanec
je důležitou společenskou akcí, prospěšnou ke sbližování lidí. Má dlouhou historii sahající až
do doby kamenné. Může se jím vyjádřit nejen radost, ale i bolest což přispívá k odreagování.

Je mnoho druhů tance – společenský, scénický, rituální …
Při předtančení nám skupina
Brajgl předvedla contry
tanec, který přispěl k navození

taneční atmosféry i k pobavení
Každý tanec je založen na
pohybu a ať už se sami hýbáme,
nebo jen díváme, pohyb začne
přecházet i do našeho života

a začne jím hýbat. A pohyb je život! Ne náhodou byl součástí i mnoha náboženských obřadů.
V první části plesu zde byly s námi i děti, které sem vnesly mnoho roztomilosti.

Součástí plesu je i tombola, které bylo opravdu hodně a my bychom chtěli poděkovat našim
sponzorům: Zlatnictví a hodinářství p. Matějka, Potřeby pro domácnost pí. Kořánová, Elektro
pí. Faltinová, Klenotnictví pí. Mocková, Zastavárna a bazar p.Musil, Bemagro a.s. Malonty,
družstvo Vykrs Kaplice, Pracovní potřeby p. Mašek, Abbos p. Zela, Prodejna textilu pí.
Štifterová, Prodej bytového textilu p. Světlý, Železářství pí. Píchová, PC servis KB s. r. o.,
Zdravá výživa harmonie, Bufet u města Kaplice. Děkujeme i všem ostatním dárcům.

Vstupenek se prodalo 80 po 150,-Kč. Příjmy
činily celkem, včetně různých darů 25 400,-Kč.
Výdaje (hudba, nájem sálu, daň a další poplatky
činily: 16 727,- Kč. Ples tedy vynesl 8 673,-Kč.
Díky všem dárcům, i všem kdo ples podpořili
svou účastí a pomocí.

Že zde byla hezká rodinná atmosféra
dokládají i tyto snímky dětí, kterým
se zde jak vidno líbilo.
Fotka o něco výše zachycuje
dva číšníky, učící se na kaplickém
učilišti a zároveň ministranty v našich farnostech: Patrika a Petra.

Jako tradičně o přestávce, kdy kapela odešla na večeři, se hudebních nástrojů ujali mladí z naší
farnosti a okolí a zahráli a zazpívali křesťanské moderní písně. Tak se sál naplnil také hudbou
s duchovními texty a mohli jsme si uvědomit, že jsme opravdu na křesťanském plese. Díky
Kristýně, Janě,Štěpánovi a Liborovi! Myslím, že na mnohé křesťanské písně se dá buď
přímo tancovat, nebo alespoň se v rytmu pohybovat. Zkusme to o příštím plese!

O tanci se mluví dokonce i v teologii – je výrazem Božího pohybu v nitru Božím – v nitru Nejsvětější Trojice, v probíhá neustálé vzájemné pronikání Otce, Syna a jejich vzájemného Ducha
Jistě i Ježíš sám tancoval, tanec byl totiž součástí některých židovských obřadů a nezapomeňme,
že Ježíš přijal i pozvání na svatbu!

V programu našeho plesu je i kvíz. Čtyři stoly, které získají nejvyšší počet bodů za správné odpovědi postoupí do dalšího kola soutěže stolů. Tématem letošní hry bylo století páry a film

Marečku podejte mi pero. Nejprve
družstva získala velkou jízdenku
pro všechny členy a pak v zapojení
do vláčku, musela projet slalomem
z kuželek. První dvě družstva pos-

Věci byly různě po stolech a bylo je
třeba nejprve najít. Až pak mohl být
vypraven vláček do stanice Humpolec
a Hliník mohl přestěhován. Vítězové

toupila do dalšího kola jehož
náplní bylo stěhování „Hliníka“
do Humpolce. Část družstva
obalovala jednoho člena alobalem a druhá část mu balila kufr.

pak byli odměněni. K závěru
následovalo ještě losování
nevýherních losů a vydání
posledních výher.

A pak již rozloučení a poslední kolečko tanců. Děkuji moc všem, kteří se na přípravě plesu podíleli, zvláště hlavní organizátorce Jaroslavě Králové. Ples byl moc pěkný, těšíme se na další.

Na Květnou neděli 25.3. jsme se vydali na křížovou cestu do Cetvin. Sešlo se nás asi 14 a počasí nám přálo. Cestu jsme začali u kostela. Chrám je místo, kde jsme započali svůj křesťanský život. Je to také naše základna, z níž se po každé mši sv. vydáváme „ve jménu Páně“ do
světa, abychom do něj vnesli to, co jsme zde načerpali. Tedy především Boží láku a pokoj.
Vydáváme se na nejrůznější křížové cesty – ať už ty vlastní, kde můžeme osvědčit svou

lásku k Bohu, nebo na křížové
cesty našich bližních, kde se
můžeme zastavit u nějaké bolesti
našich bližních. Naše rozjímání
se zaměřilo právě na tyto situace,
abychom byli připraveni a neprošli kolem nich bez zájmu.

Kamenné pomníčky jednotlivých
zastavení sem byly umístěny
v roce 1883. To už od r. 1827
stála Farní kaple. V r. 1892
u studánky, která je zmiňována
již r.1616, byla postavena Lurdská kaple – symbol uzdravení.

Na Zelený čtvrtek se všichni kněží vydávají do katedrály na velikonoční bohoslužbu se svým
biskupem. Při této ranní mši sv. se obnovují kněžské sliby a také se světí oleje k slavení
svátostí. Je hezké, když kněze doprovází také alespoň několik farníků, zvláště ministrantů.
Z ministrantů se mnou jel Jirka a Tomáš z Malont. Ti se připojili k ostatním ministrantům.

V závěru této mše sv., která se jmenuje
v latině „Missa chrismatis“ se světí olej
katechumenů (C) pro obřady týkající se
těch, kdo se připravují na křest, dále olej
chrisma (CH), kterým je pomazán pokřtěný
a také biřmovaný. Symbolizuje jednak
sílu Božího Ducha a zároveň vyvolení
ke službě v církvi. Používá se ho též
při udělování kněžského svěcení.
Olej infirmorum (I) je určen pro udílení
svátosti pomazání nemocných
Tyto oleje pro naše farnosti odebrali
naši ministranti, takže o Velké noci, kdy
v Kaplici byly křty dospělých, bylo možné
je již použít.
Olej občerstvuje kůži, léčí ji a také
jí proniká. Proto je znamením Ducha, který
také vše proniká a uzdravuje. Nebojme se
tedy přijímat svátost nemocných, již
mnohým pomohla k uzdravení!

Kluci si v době, kdy jsem
šel ještě nakupovat různé
věci k Velikonocům vyšlápli na Černou věž, z níž je
pěkný výhled. Kéž stejně
vystupují k výšinám života.

Velikonoce se vždy slavily v souvislosti se společným jídlem. I když v kostele konáme
duchovní hostinu, myslím, že je dobře i občas posedět u skutečného jídelního stolu. Opět
jsme se tedy sešli k společnému jídlu, které má připomenout potřebu rodinné atmosféry
v církvi. Beránek, kterého jsme jedli, připomíná, že abychom mohli žít, někdo musel obětovat svůj život. Tak je tomu v přírodě a tak je tomu i s životem věčným.

Proto bychom měli být vděčni Pánu, ale i zvířátkům, která jíme. A také samozřejmě těm,
z jejichž života jsme čerpali, nebo čerpáme.
Horní fotografie je z Rožmitálu, další dvě z Omleničky, kde jsme přivítali i hosty z V. Brodu
a poslední – vpravo je z Dolního Dvořiště.

Tyto dvě fotografie jsou z Malont, kde se scházíme
v klubovně hasičárny.
Byli tu jak lidé z Malont, tak z Meziříčí a Jaroměře. Díky všem, kteří tyto večeře připravují.
Někde totiž pečou i nekvašené chleby a buchtu jako zákusek, který následuje po večeři. Díky!

Při jídle vysvětluji dávné kořeny
Velikonoc a připomínám, že
společné prožívání svátků posiluje naši víru i naše vztahy.
V síle pokrmu pak máme sloužit.

Po večeři si ještě promítáme
film o posledních událostech
z Ježíšova života a rozjímáme o Ježíšových slovech
v Getsemanské zahradě.

V Kaplici se koná Velikonoční večeře přímo o Zeleném čtvrtku, po mši sv. Letos nás bylo asi
19. Beránka upekl a omáčku, která měla Židům připomínat cihly, připravil Fanda Labaš.

Cihly totiž Židé vyráběli v egyptském otroctví. Podobně hořké
byliny vyjadřovali hořký úděl
Izraelitů. Tato večeře však zároveň nastiňuje, že jakékoliv otroctví a životní hořkost, může být
Ježíšem proměněna v nový život.

Toto společné jídlo je také výzvou, abychom se
i ve všední čas scházeli
ve svých domovech s
s bratry a sestrami z farnosti u stolu alespoň ke
kávě. Zvěme se!

Svatý týden začíná Květnou nedělí. Rozkvetlé ratolesti, které neseme v průvodu připomínají,
že život skrytý přes zimu v nitru, opět vypučí. Podobně i v nás je život skryt, když prožíváme nějakou krizi a neúspěch, a přijde doba, kdy se zas ukáže. Květy též symbolizují naši
lásku ke Kristu, kterého vítáme, neboť přichází, aby i v nás vykonal dílo spásy.

Na Zelený čtvrtek při památce Poslední večeře Páně také (téměř) všichni přijímáme i napitím
z kalicha. Snad nebude dlouho trvat a tato forma sv. přijímání se stane formou obvyklou.
Kalich představuje také uděl (převážně) trpký, který křesťan od Boha přijímá. Zároveň je

jeho obsah – víno-Kristova krev – poukaz na radost, která přijímajícího později naplní. Chléb
i víno připravené z malých částeček plodů země upomínají také na jednotu našeho společenství, která má druhé občerstvovat . Jednota se buduje dialogem, ale také obětí - rozmačkáním
egoismu.
Po mši sv. se chléb-Kristovo tělo- přenáší do vedlejšího kostela znázorňující
Getsemanskou zahradu. Tam pak přebýváme s Kristem ve Svaté hodině od 21h.

Květiny vytvářející dojem zahrady jsou náznakem i zahrady ráje, v níž vyrostl strom poznání
jehož ovoce přineslo do světa hřích a smrt. Stejně tak zde ale roste strom života, který bere
na sebe hřích i smrt a ničí je svou láskou. Oním stromem je Kristus, ale i my všichni.
I my býváme obtížení hříchy bližních i svými vlastními. Odpustíme-li, přispíváme ke spáse

své i druhých. Na Velký pátek projevujeme úctu ke kříži a především k ukřižovanému Kristu.
Kříž je znamením Kristovy lásky, která spojuje protiklady, překonává rozdělení, smiřuje
rozhádané. Služebníci u oltáře se na začátku bohoslužby vrhají na zem, aby tak znázornili
jednak skutečnost Kristovy smrti a zármutku z ní, ale zároveň i naději, že vše padlé, povstane.

Následující fotky jsou z Malont. Slavení Kristova vjezdu do Jeruzaléma nás může přivést
k zamyšlení, co udělat aby On mohl snadněji vstoupit do našeho nitra a do našeho společenství. Ratolesti, které máme v rukou, nám napomáhají si uvědomit, že i my jsme takovými
ratolestmi – větvičkami, patřícímu jedinému kmeni, Kristu a vzájemně se podpírajícími.

Vstup do chrámu se může doprovázet také zpěvem 24. žalmu v němž zaznívají slova:
„Zdvihněte brány své klenby, zvyšte se prastaré vchody, ať vejde král slávy!“ Je to výzva
jak pro naše společenství, aby se více otevřela příchozím, více Božímu slovu, více Božímu
Duchu, tak i pro nás jednotlivě. Vždyť Ježíš k nám přichází při každém svatém přijímání.
Není-li však naše srdce pro něj otevřené, marně bude klepat na jeho bránu, která se otvírá

pouze zevnitř. Někdy se však může stát, že Pán už je uvnitř našeho nitra, ale opět klepe,
protože chce také vyjít ven. Jak říká papež František: skrze nás chce vyjít na periférie světa,
do zapomenutých, temných oblastí, aby i tam přinesl světlo a pokoj. Církev musí následovat
Pána a po slavení eucharistii musí vycházet do úzkostných Getseman tohoto světa.

Velkopáteční obřady, stejně jako všechny obřady nesmí být samoúčelné, ale mají nás vést
k obětavému jednání. Už ve Starém zákoně Pán říká: „Milosrdenství chci, ne oběti (obřady)“

