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Milí bratři a sestry!
Nedávno jsem se vrátil z poutě do Svaté země, kterou jsem mohl absolvovat díky
štědrosti těch, (mnohých z vás) kteří mi náklady uhradili. Byl to opravdu velký zážitek a
jsem za něj moc vděčný. Pán Bůh vám to odplať. V modlitbě jsem na všechny pamatoval
a děkuji také za modlitby vaše. Kus Svaté země jsem si odvezl v srdci a vím, že kdykoliv
se bude číst nějaký příběh z bible, budu si moci představit i krajinu, kde se odehrál.
Někdy je to dosti důležité. Velký dojem na mne udělal Jeruzalém a členitá krajina
s vysokými návršími a hlubokými údolími. Jakoby se tím připomínalo, že i v životě jsme
jednou nahoře a jednou dole.
Ale ještě větší dojem na mne udělalo Galilejské moře. Krajina je tam v podstatě
stále stejná a tak zvláště tam jsem cítil: tady kráčel Ježíš, tady je to místo, kde kázal, kde
přišel k učedníkům po vodě, kde se jim zjevil po svém
zmrtvýchvstání.
Na druhé straně jsem však stále věrný svému
přesvědčení, že Svatá země je vlastně všude – neboť
Ježíše můžeme potkat na každém kroku, máme-li srdce
otevřené. A ta nejdůležitější cesta je cesta do lidského
srdce – to je onen Jeruzalém, ke kterému bychom se měli
denně obracet.
V časopise, který držíte v rukou, naleznete
několik článků s velikonoční tématikou, dále
připomenutí velikonočních akcí a pak i mé vyprávění
(1. část) o místech, které jsem v Izraeli navštívil. Velmi
vám doporučuji přečíst si krásné texty uprostřed tohoto
časopisu z pera polského kněze P. Augustyna. Přeji vám
radostnou velikonoční dobu a pokoj v srdci – ŠALOM!

P. Pavel

foto okna obnovovaného kostela v Pohoří

Milé sestry a milí bratři,
když jsem se vrátil ze Svaté země, kde jsem převážně čerpal posilu
pro svůj život, vyslechl jsem si pár nepříjemných informací
ohledně ubytovaných na naší faře. Přineslo mi to velké zklamání až depresi.
A samozřejmě i úvahy o tom, zda je můj záměr pomáhat lidem v nouzi na faře
správný. Později se sice ukázalo, že informace, které se ke mně dostaly, jsou přehnané a
zkreslené, přesto nejistota trvala dál. I když nyní mám již celkem jasno, rád bych znal
také vaše stanovisko. Můžete ho napsat na papír a vhodit buď do schránky pro
připomínky a návrhy v kostele nebo do schránky na faře ve vratech.
Velikonoční doba je dobou radosti a tak hlavním naším velikonočním úkolem je
nechat se naplnit radostí a také radost dělat druhým lidem. Radost nás naplní, když
uvažujeme o Ježíšově lásce a necháme se jí v tichu naplnit. Radost nás naplní,
pozorujeme-li radostné věci kolem sebe – krásu rozkvetlých květin a stromů, zelené trávy.
Radost nás naplní v blízkosti dětí. Také četba radostných knih, práce na zahrádce, dělání
radosti druhým prostřednictvím malých dárků, či usmívání se na svět, na druhé (i na
sebe), přinese do našeho života radost.
Sestra Maria Laetitia píše ve své knížečce Tajemství radosti:
Abychom vychutnali radost, musíme se ponořit do ovzduší Boží Trojice. Bůh Otec, Syn a
Duch sv. prožívají společně úplnou a dokonalou radost díky Lásce, kterou se milují. Dokonalá láska, která existuje v Bohu, vyplývá ze vzájemného sebedarování osob Boží Trojice. Jakmile totiž existuje dar, existuje potenciální radost. V Bohu je tento dar plně, jeho
radost je tedy úplná. Otec je radostí svého Syna, když se mu totálně dává. Syn je radostí
svého Otce, když se mu také zcela odevzdává. Jsou navzájem radostí jeden druhého.
Hlavní velikonoční úkol: nechat se naplnit radostí, šířit jí a dělat druhým radost

Jak tedy vyplývá z citovaného, pravá radost se rodí ze vzájemného odevzdávání se
jeden druhému. Jak říká kardinál Balthasar: (následující text je sestaven podle jeho
úvahy o kněžství). Co jiného je odevzdanost, než služba. O velikonocích jsme ji
viděli u Krista v jeho pokorném umývání nohou učedníkům, či v odevzdání se Otci
v Getsemanech a na kříži. Naše kněžství (ať už svátostné, nebo společné všem
křesťanům) je podstatně spojené s obětováním (se) a to znamená ponížit se a brát na
sebe špínu bratří, dokonce vydat se všanc blesku Božího hněvu – tak jako Abrahám,
Mojžíš, Jeremiáš, Ezechiel, Job, Izaiáš.
List Židům zdůrazňující konec starozákonního kněžství vyzývá křesťany, aby
následovali Velekněze Krista, nikoli do svatyně, ale na kříž. Nová smlouva se vlastně
uzavírá až zabitím nového Beránka v noci kříže, ve strašném protikladu Boha a
„rozšlápnutého červa“ odvráceného od Boha. Právě zde na kříži se rodí novozákonní
kněžství, tedy kněžství každého z nás. Kněžství jako obětování se za druhé. To
nakonec – třetího dne (za určitou dobu) přinese pravou radost. O tom je i další úvaha:

úvaha Jakuba Novotného
V následující ze svých úvah bych chtěl seznámit
čtenáře s obsahem úvahy papeže Benedikta XVI. o
svatbě v Káně Galilejské.
Benedikt XVI. uvádí, že důležitá je datace v
textu:"Třetího dne byla svatba v galilejské Káně." (Jan
2,1). Není zde zcela zřejmé, k jakému předchozímu
datu se váže řeč o třetím dni. Tím zřejmější je, že
evangelistovi záleží právě na tomto časovém údaji,
který mu dává jako klíč k porozumění události.
S touto datací je spojen další zásadní prvek příběhu.
Ježíš říká Marii, že dosud nenadešla jeho hodina. To znamená nejprve, že nejedná prostě sám
za sebe, ale vždy v souladu s vůlí Otce.
"Hodina" pak naznačuje blíže jeho oslavení, kdy budou viděny pospolu kříž, vzkříšení i
jeho "celosvětová přítomnost skrze Slovo a svátost", jak praví Svatý Otec.
Znakem Boha je přebytek, což vyznačuje i fakt, že Ježíš proměnil 520 litrů vína. Nejde však o
přebytek špatného. Víno je zde označením slavnosti, výsledkem lidské práce a jejím
požehnáním. Když se nám daří naše práce, máme z ní přebytek užitku a tím i vnitřní síly k
dalšímu konání, je to znamením Boží přítomnosti s námi.
Zároveň však nelze říct, že pokud se nám nedaří, znamená to naší osamělost v lidském konání.
Lidské konání musí být vždy podrobeno vůli Otce skrze Ježíše Krista, Boží plány nelze
lidským rozumem prostě pochopit. Základním a naprosto odlišujícím znakem Boha od
člověka je dovednost práce se skupinou lidí a současně vyhovět individuu.
Když se Ježíš potřetí zjevil svým učedníkům, řekl jim, kde najdou ryby až po jejich
bezvýsledném namáhání. Podle toho také poznali svého Pána. "Je-li tedy Bůh s námi, kdo
proti nám?", praví apoštol Pavel.
Přebytek lidského štěstí je jistě Božím záměrem, jak ukázal oslavením svého Syna, musí však
projít cestou kříže, který se touto pozemskou událostí vtiskává do obrazu Boží trojice.

Já sám bych ještě chtěl k tomu dodat, že proměna vody ve víno je náznakem toho, co se
odehrává i v našich životních peripetiích. Proměna toho nedokonalého, slabého, hříšného,
bolestného v novou kvalitu - ve znamení Božího království. Ona proměna pak je dokonána,
když Ježíš proměňuje víno ve svou krev, která koluje ve všech jeho bratřích a sestrách. Je to
zároveň krev pocházející z toho všeho slabého a nedokonalého (vody) a zároveň je to krev
přinášející nový a věčný život. Nezapomeňme však, že je to i krev smlouvy, na níž se podílí
svým utrpením nejen Kristus, ale i my! Je to společná krev prolitá z lásky! A jen ta přinese
pravé opojení radostí! P. Pavel

1.4 Konkrétní příklady náplně programu společenství
a) modlitba
Na začátku je samozřejmě, jak již bylo řečeno, nutno rozhodnout o otevřenosti společenství.
Bude-li to společenství, kam může přijít každý, pak zde musí být alespoň dva nebo tři, kteří
jsou vychovaní ve společné modlitbě, aby náhodně sešlé trochu usměrňovali. Je-li
společenství stálé, tzn. stabilizovaný kádr lidí, musí se dohodnout řád modlitby, její obvyklý
průběh. Lze se modlit růženec, žalm, breviář. Lze se modlit také jeden žalm, mít text před
očima a kdokoliv zopakuje verš, který ho zaujal, nebo ho ve volné modlitbě rozvine. Může se
také přečíst úryvek z Písma, chvíli o něm mluvit a pak navázat otevřenou modlitbou. Tak lze
naučit lidi modlit se vlastními slovy. Jsou i další způsoby společné modlitby, ale ty nebudeme
detailně rozebírat. Znovu zdůrazněme: modlitba
musí mít svůj řád, to společenství prospívá, všichni
ho musí znát a počítat s ním. Je-li součástí společná
chvíle ticha, musí se o tom předem vědět,
(spontánní ztišení se samozřejmě naplánovat nedá).
Chvíle ticha jsou ve společné modlitbě dobré, ale je
třeba začínat s krátkými úseky.
b) čtení Písma4
Může jít např. o setkání nad nedělními texty, nebo
tzv. „lámání slova Božího“5. V takovém případě je
cenné, když každý řekne, co daný úryvek jemu
osobně říká, ne co o tom kdy slyšel nebo četl. Nejhorší je, když někdo začne „kázat“ a říkat,
co by si kdo měl uvědomit. To je potřeba usměrnit hned v začátku. Velmi důležité je vybrání
vhodného úryvku, ne příliš obtížného. Jeho výběrem by měl být vždy někdo pověřen. Veškerá
práce s Písmem má smysl jen tehdy, spojuje-li se s konkrétním životem - není dobré vést
akademické debaty, odtažité od života. I když je hlavním bodem programu četba Písma, patří
sem i modlitba, která je odpovědí na to, co jsme četli. Chce-li se společenství zabývat hlouběji
výkladem Písma, potom k tomu potřebuje někoho kvalifikovaného, jinak se utopí ve vlastní
nevědomosti.
c) Písmo a modlitba
Kombinovat čtení Písma s modlitbou je nejvhodnější náplní programu především pro
začínající společenství. Jako vhodný úryvek může posloužit třeba některý z textů nedělní
liturgie (případně všechny) a to buď z neděle minulé, nebo následující. Modlitbou potom
může být - podle složení společenství - růženec, část breviáře nebo volná modlitba vlastními
slovy, inspirovaná textem Písma a následnou rozpravou.
d) studium
Je např. možné číst jednu určitou knihu a o přečteném pak vést diskusi - zde je opravdu nutné
striktně dodržovat dané téma. Kromě toho je nutné, aby na studijní setkání docházeli lidé
skutečně připraveni - aby měli co sdílet. Je to poměrně náročný program a proto je třeba vždy
pečlivě vnímat, jestli je zvolený program opravdu pro všechny vhodný a přijatelný.

1.5 Co je pro život společenství dobré
Především se lidé, kteří chtějí či mají společenství tvořit, musí navzájem přijmout. Sotva lze
vytvářet společenství mezi lidmi, kde existují trvalá meziosobní napětí nebo trvale nevyřešené
vztahy. Dále se musejí domluvit na takovém programu, který je pro všechny přijatelný a
žádoucí. Nenajde-li se takový „společný jmenovatel přání všech“, není možné, aby z této
konkrétní skupiny lidí vzniklo fungující společenství. Shoda ve věci programu schůzek je pak
zásadně důležitá po celou dobu existence společenství.
Někteří lidé se domnívají, že společenství musí být věkově homogenní. I když zpravidla nelze
míchat pubertální mládež se zralými manželskými dvojicemi, není věková homogenita
mnohdy důležitá. Naopak, věkové rozdíly mohou znamenat mnohostranné obohacení. To vše
ale jen za předpokladu, že ti různě staří mají zájem na společném programu, který je pro
všechny přijatelný. Pokud toto není, nepomůže ani věková homogenita.
Další velmi důležitou podmínkou dobrého fungování společenství je přiměřená (tedy ne
neomezeně dlouhá) doba schůzky, dodržování smluvené hodiny začátku a právě tak
dodržování smluvené hodiny konce setkání. Pokud se sejdou ve společenství např. studenti,
kteří jsou zvyklí s časem nešetřit a brzy ráno nevstávají, nebo lidé, kterým volný čas přebývá s
lidmi, kteří musí s časem velmi pečlivě hospodařit, neboť brzy ráno vstávají, starají se o
rodinu atd. a program je tvořen podle těch prvních, druzí se poměrně brzy ze společenství
vytratí.
Důležité je, aby společenství mělo stanovenou nejen náplň programu, ale i dobu trvání
programu (zvl. ve večerních hodinách). Tam, kde jsou skupiny smíšené (studenti, pracující)
bývají právě s tímto největší problémy. Program setkání by měl trvat maximálně dvě hodiny,
ale i jedna hodina může stačit, je to dobře vyzkoušeno. Jestliže lidé vědí, že mají na vše pouze
dvě hodiny, pak je plně využijí. Při nedodržování času může dojít k nekonečnému
„rozmazávání“ problémů a takto strávený čas vede spíše k únavě všech. Při nedodržování času
se většinou společenství zhroutí, nebo je někteří jen kvůli tomu opustí.
Náplň programu musí být domluvena, akceptována, ale někdy její dodržování i tak trochu
vynucováno. Animátor musí umět program udržet. Je-li v náplni diskuse, je potřeba někomu
svěřit hlídání tématu. Vyplatí se to. Velkým nebezpečím je, když diskusi dva nebo tři
ovládnou a ostatní jsou odsouzeni jen do role posluchačů.
Při scházení se rodin vzniká nebezpečí, že se bude příliš času věnovat záležitostem spíše
prestižním, konkurenčním (pohoštění atp.), což se může
stát velmi vážnou překážkou. (Osvědčilo se např. omezit
pohoštění závazně na čaj, příp. šťávu - a nic víc).
Animátor má danou skupinu lidí především stmelovat.
Nemusí to být ani ten nejstarší, ani nejzkušenější, ani
nejchytřejší, spíš to má být člověk iniciativní se schopností
vcítění se do druhých. Jinak řečeno: někdo, kdo pomůže
společenství jak ve chvílích bezradnosti a nečinnosti, tak
ve chvílích konfliktů a kdo má účinnou a trvalou péči o to,
aby se pokud možno všichni cítili ve společenství dobře.
A konečně společenství prospívá, má-li jeho život nějaký vývoj, směřování, není-li
dlouhodobou stagnací, byť by to byla stagnace na velmi dobré úrovni.

V době velikonoční, ve které se nyní
nacházíme, si často kladu otázku, v čem spočívá
tajemství velikonoční radosti. Proč někteří lidé jsou
naplněni tou krásnou, jásavou velikonoční radostí, a
proč někteří lidé tuto nádhernou radost neznají.
Vyprávěla mi má přítelkyně Marie, co
prožila letos o Velikonocích.
V neděli, na Boží hod velikonoční, sloužila v Dětském domově. Dopoledne jako obvykle se
vydala s dětmi na procházku. V místním chrámě právě probíhala slavnostní bohoslužba. I
vešla s dětmi dovnitř. Lidé právě přistupovali k svatému přijímání. Chvíli stála s dětmi vzadua pak se najednou rozhodla. Spojila malé děti kroužky, a tak je přivedla až k oltáři, ke knězi.
Ten jim požehnal – udělal každému křížek, znamení Pána, na čelo. Když vyšla s dětmi ven,
jedno z dětí, 3letý chlapeček, poznamenal: „To byla krása !“ A Marii vstoupily do očí slzy a
její nitro zaplavila nádherná velikonoční radost…
Sv.Augustin vidí v Bohu princip vší krásy…V Bohu září všechny znaky krásna:
jednota v rozmanitosti, úměrnost a řád, život a síla všechnu krásu způsobující…
Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána…píše apoštol Jan /J 20, 20 /
Smutek Marie Magdalské se mění v obrovskou radost, když poznává vzkříšeného Pána.
Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a zvolala hebrejsky „Rabunni“, to znamená
„Mistře.“ / J 20, 16/
Setkání se vzkříšeným Pánem rozšiřuje srdce a naplňuje nás tou krásnou, velikonoční radostí.
A kde se mohu s Pánem setkat?
Anselm Grün v knize Tajemství velikonoční radosti píše:
Na Vzkříšeného hledíme v květu, který právě pučí, v zelenající se trávě, v pestrosti jarní louky
a zřetelně poznáváme, že život je silnější než smrt…Vzkříšeného Pána vidíme při pohledu na
lidskou tvář, na níž bolest ustupuje radosti, na které se rozsvěcuje naděje a důvěra…
Bůh je všude – v denním světle i ve hvězdné noci, v kráse i vůni růží, v pohybu nebeských
těles, v úsměvu dítěte, v blaženosti i utrpení tvora, ve všech rytmech našeho srdce…
Pán řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do
rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“
Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh“ / J 20, 27-28/
Tomáš Halík ve své knize Dotkni se ran píše:
Tomáš byl muž odhodlaný následovat svého Mistra až k smrti..Vzal vážně kříž - a zpráva o
zmrtvýchvstání se mu mohla jevit jako příliš levný happyend pašijového příběhu. Možná proto
se zdráhal připojit se k radosti ostatních apoštolů a chtěl vidět Ježíšovy rány…
Možná že Ježíš tím, že vzkřísil Tomášovu víru dotykem ran, mu chtěl říci přesně to,
co se mi jako bleskem otevřelo v sirotčinci v Madrásu: tam, kde se dotkneš lidského utrpení,
tam poznáš, že já jsem živ, že „já jsem to.“ Potkáš mne všude tam, kde lidé trpí. Neuhni přede
mnou v žádném z těchto setkání. Neboj se! Nebuď nevěřící, nýbrž věř!
U vidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme./ J 16, 22/
Milena Voldřichová

- Josef Javora, ze sbírky Výběr z hroznů
Tato báseň mě o letošních velikonocích zaujala nejvíce a tak vám ji,
přátelé, předkládám a doufám, že i vás zaujme. P. Pavel
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Na přelomu února a března se v našich farnostech konaly veřejné schůzky farních rad. Nejaktivnější byli farníci v Rychnově, kteří připravili mnoho podnětů a návrhů pro život farnosti.
(na obr. vlevo). Bohužel mnohde tyto schůzky nevyvolaly mnoho zájmu a mnozí členové
farní rady nepřišli a ani se neomluvili. Škoda. Snímek vpravo nám představuje skupinku mladých mužů připravujících se na biřmování a akolytát – službu pomocníků ve farnosti.

V mnohých našich farnostech se již začalo s opravami kostelů. Velkou radost mám ze zájmu
Rakušanů o Pohoří n.Š. V sousední rakouské obci se vytvořil spolek pro obnovu tohoto kostela a v březnu se uskutečnila schůzka se stavebním technikem E. Benešem. Spolek zajistil
okna pro kostel, dveře a další věci. Podáváme již také žádost o připojení elektrického proudu.
.

Také na kostele v Rožmitále se pracuje. Střecha je již téměř hotova, nyní se opravují obě dvě
věže.

O Květné neděli
jsme odpoledne
vyrazili do Cetvin
na rozjímání
křížové cesty,
které jsme konali
spolu s našimi
bratry a sestrami
ze sousední
rakouské farnosti
Leopoldchlag.

Texty a písně byly k jednotlivým zastavením střídavě česky a německy. Mohli jsme vnímat
při této společné modlitbě naši touhu být si nablízku i na našich životních křížových cestách.
Takovéto akce nás jistě sbližují. Procházka na čerstvém vzduchu občerstvila i fyzicky.

Rozjímání křížové cesty jsme konali ve Svatém týdnu téměř ve všech našich farnostech.
Mnohde také s promítáním a hudebním doprovodem. Foto vlevo je z Omleničky.
Před velikonocemi P. Pavel také navštívil hodiny náboženství v Kaplici (foto vpravo) a také
školu v Bujanově a v Rožmitále na Šumavě. Spolu s pastorační asistentkou z Českého
Krumlova Jiřinou Balkovou na školách vyprávěli o smyslu velikonočních svátků.

ROŽMITÁL
OMLENICE
Už tradičně před velikonocemi zasedáme v našich farnostech ke společné večeři, která se koná
na způsob pesachové večeře, která měla připomínat vysvobození židů z Egypta. Společné jídlo
sjednocuje. Vnímám velmi silně, jak nás tyto večeře sbližují. Opět se podává beránek, připomínající nám, že Kristus vzal na sebe naše hříchy i to, že se nám dává za pokrm. Podobně máme jednat i my. Učíme se tedy brát na sebe viny druhých a obětovat se za ně.

DOLNÍ DVOŘIŠTĚ
BLANSKO
Kdosi řekl, že jen do pekla jde každý sám, do nebe vždy s druhými. I tomu nás učí tyto večeře.
Podává se při nich nekvašený chléb – znamení, že chceme odstranit z našich životů všechen
kvas sobectví a hříchu. Na stole mají být také hořké byliny, připomínající hořký úděl židů
v Egyptě. Smyslem této připomínky bylo, aby si židé připomněli, že kdysi bývali otroky a

MALONTY
měli tedy s nimi soucit. To naznačuje i červená omáčka – podle barvy cihel, které museli
v Egyptě pálit. I nám neškodí připomínat si občas naše slabosti, abychom nepohrdali těmi,
kteří se svými slabostmi stále zápasí.

V Kaplici se nás na Zelený čtvrtek sešlo asi 20. (v ostatních farnostech byly tyto večeře již
dříve – od soboty se každý den konala jedna). Potom se ještě koná noční bdění s Ježíšem
v Getsemanech. V Kaplici jdeme do malého kostela a hodinu se zde modlíme a zpíváme.
Jak rok za rokem letí,
ta noc vždy vyčítá
a v duši vyvstane ti
tvář krví zalitá.
Bolí to jako zrada,
že člověk může spát,
když vedle něho padá,
kdo má ho k smrti rád.
Ač se mi oči klíží
a zpomaluje tep,
nenechám hlavu padnout
na stránky modliteb.
Nechci dát Bohu třtinu
chladu a nevděku.
Chci bdít,
až vztáhne ruku
po věrném člověku.

Oslovila mě báseň – modlitba
od Anděly Muzikářové,
jež je zde po stranách:

„Getsemanská zahrada“
v Kaplici ve 21h

Každý rok za rokem letí
je neměnný ten děj.
Poduška přilne k pleti
a hýčká obličej,
když trpící syn Boží
zve syna lidského
jenž spí na měkkém loži
nemysle na něho.
Můj opuštěný Pane,
přijď ještě jednou zpět!
Hodinu, o níž prosíš,
chci s tebou protrpět.
Tvůj hlas pokorně čeká
ušlá a ospalá
mdlá lidská láska,
kterou Tvá láska hledala

Na Bílou sobotu ráno u Ježíšova hrobu přijímá katechumen Štěpán pomazání olejem – symbolem duchovní síly- jíž přijme při křtu od Boha. Kromě tohoto obřadu se koná ještě volba
křesťanského jména, obřad Efeta-zaměřený na uzdravení duch. sluchu a řeči a vyznání víry.

Velikonoční vigilie – noční bděníočekávání Vzkříšeného – začalo nejprve v Malontech. Oheň Boží lásky
proměňuje smrt a hřích v nový život.
Nejprve je zapálena velikonoční svíce
- představující zmrtvýchvstalého
Krista. Pět kadidlových zrn na svíci

připomíná pět Kristových ran.
Písmena A a Ω (alfa a omega)
představují Krista jako začátek
a konec všeho. I my stojíme na
začátku nového života a chceme
povstat ze všeho co vede k smrti.

Jdeme za velikonoční svící, jako
Izraelité za ohnivým sloupem, do
zaslíbené země, do místa Boží
blízkosti. U vchodu do kostela si
zapalujeme své svíce a svá srdce.
A pak již nasloucháme chvalozpěvu
nazvaného Exultet, v němž je
opěvováno Kristovo vítězství nad
smrtí. Následují čtení ze Starého
zákona a pak se již celý kostel
naplní světlem a radostným zpěvem Gloria a Aleluja. Kristus vstal z mrtvých!

V Rožmitále se konala mše sv. o velikonoční neděli a v Blansku v pondělí. Její součástí,
stejně jako jinde byla obnova křestního slibu a pokropení vodou. Voda zúrodňuje i
vyprahlou pouštní krajinu. I naše pouště se zazelenají, když jim dopřejeme vláhu Ducha
svatého skrze modlitbu

V Kaplici byl o Velké noci pokřtěn Štěpán Doušek. Nejprve před kostelem v ohni spálil své
hříchy, napsané na lístku, a pak byl, jako každý křesťan, očištěn vodou křtu od všech stop
zla v duši. Z vody a Ducha svatého se zrodil k novému životu. Blahopřejeme!
Pomazání olejem označuje přijetí úkolu
podílet se na uzdravování světa s Kristem.
Pak ještě dostal bílé roucho – symbol té
skutečnosti, že se má obléci do Pánova života,
a nakonec obdržel svíci, znamení přijetí ohně
Boží lásky. Pamatujme na něho, aby mu tento
plamen nadšení pro Krista nevyhasl.
Po bohoslužbě se jeho přátelé ještě sešli na
faře, aby s ním oslavili jeho přijetí křtu.
U stolu s pohoštěním se sedělo téměř
do půlnoci.

Pěkné velikonoční bohoslužby jsme slavili ve většině našich farností. Fotografie vlevo je
z Rychnova nad Malší, kde s námi slaví Velikonoce i hosté ubytovaní v budově Červeného
kříže na Svatém Kameni.
O Velikonočním pondělí se konala česko-německá bohoslužba v Pohoří na Šumavě, za hojné
účasti především Rakušanů. Zpíval chrámový sbor z Karlstiftu. Do němčiny překládal slova
P. Pavla Leo Schwarz. Díky!. Nakonec bylo ještě pohoštění připravené rakouskou stranou.
(foto vpravo) Velký dík organizátorům i všem pomocníkům.

z knihy J. Augustyna
Jeruzalémské meditace
Když jsem se připravoval na cestu do
Izraele, začetl jsem se do krásného
svědectví o pouti Svatou zemí od polského
kněze – jezuity otce Józefa Augustyna.
Dva krásné texty vám teď předkládám.
Kniha je k dispozici i ve farní knihovně. pš
„Ach, místo země, místo země Svaté jakým to místem jsi ve mně! Právě proto
po tobě nemohu šlapat, musím pokleknout. Tím dnes potvrzuji, že jsi byla
místem setkání. Poklekám - a tím v tobě
zanechávám pečeť. Zůstaneš tu s mou
pečetí - zůstaneš, zůstaneš, zůstaneš - a já si tě vezmu s sebou a přetvořím tě v místo
nového svědectví. Odcházím jako svědek, který vydává svědectví napříč tisíciletími."
(Karol Wojtyta)
Ach, země Ježíšova! Žárlivě střežíš jeho tajemství. Uchováváš věrně památku
jeho slov a činů. On si tě vyvolil za nevěstu. Učinil si z tebe domov a příbytek. Dotýkal se
tě svými chodidly. Živilas ho svými plody, napájelas ho vodou svých čirých pramenů.
Bylas mu podřízena jako jeho pokorná služebnice. Na jediné jeho slovo se utišilo
rozbouřené jezero a ryby se nahrnuly do sítě vržené na jeho rozkaz. Na přání svého
Ženicha se voda stala vínem a chléb z tebe vzešlý se množil, aby nasytil tisíce hladových.
Učinil tě podnožím svých nohou. Poskytovalas mu útočiště ve svých jeskyních,
ukolébávalas ho ke spánku. Když se modlil k Otci, bylas mu klekátkem. Po nocích jsi
byla bdělým svědkem jeho rozhovorů s Otcem.
Když byl pak tvůj Milý v Getsemane zalit krvavým potem, okusilas chuť té krve,
která tě ve chvíli umučení zalévala svými proudy. Když do tebe zarazili jeho kříž, Země
svatá, samou bolestí ses zahalila temnotou, zastřelas svou tvář a tvé skály se rozpukaly.
Tvůj Miláček umíral. Ty jediná jsi byla svědkyní jeho zmrtvýchvstání. Nespatřily je
žádné lidské oči. Jenom ty.
Po svém vzkříšení po tobě po čtyřicet dní „zlehka" kráčel svým oslaveným tělem,
procházel tvými skalami a zdmi. S bolestí ses s ním loučila na Olivové hoře, avšak on ti
dal neklamné zaslíbení, že se k tobě navrátí. Od okamžiku, kdy jsi jednou zakusila blaho
jeho božské přítomnosti, bez ustání po něm teskníš.
Ach, Země svatá! Země Ježíšova! Kráčíme po tobě stejně jako on. Pijeme vodu
ze tvých pramenů stejně jako on. Sytíme se plody ze tvých polí a zahrad stejně jako on.
Poklekáme na tvé klekátko stejně jako on.
Buď štědrá k nám, tvým poutníkům a jeho učedníkům, tak jako on byl štědrý k tobě. Zjev
nám tajemství jeho božského Srdce, rozděl se s námi o svou lásku k němu. Nauč nás
neustále ho vzývat, toužit po něm a vyhlížet jeho nový příchod.
„Země setkání! Země jediná! Země, díky níž se celá země stala Zemí, tak jako se všechno,
co jest, stalo skrze Toho, který jest" (Karol Wojtyla).

z knihy J. Augustyna
Jeruzalémské meditace
„Rozpomeň se, Hospodine, na to, co se
nám stalo, pohlédni a viz naše
pohanění! ... Vrat nás, Hospodine, k
sobě, a my se vrátíme." (Pláč 5,1.21)
Svatá země - přestože Hospodinem
vyvolená, židy i křesťany milovaná není v žádném případě rajskou
zahradou. Právě naopak; je to spíše země utrpení, násilí, válek, trosek a zmaru.
Svatá země je zemí krve. Až dodnes.
Mnohokrát byla okupována
nepřátelskými vojsky, která bořila její města a vraždila její obyvatele, židy i křesťany.
Jeruzalémský chrám byl několikrát znesvěcen a pobořen, až byl nakonec naprosto
srovnán se zemí, takže z něj nezůstal kámen na kameni. Tentýž úděl sdílely nádherné
baziliky a kostely vybudované na památku Ježíšova života, učení a veřejného
působení. I ony byly nelítostně likvidovány a pod jejich troskami hynuli mučedníci.
Po celá staletí platili židé i křesťané vysokou cenu za své putování do Svaté země, a
často i cenu nejvyšší.
Jak často se obyvatelé Svaté země modlili slovy Jeremiášova pláče: „Bolestně pláče v
noci, slzy jí kanou po líci ... Z místa trápení a velikého útlaku odešel Juda do
vyhnanství. Sídlí mezi národy, nenalézá odpočinutí; dostihli ho všichni, kdo se za ním
hnali, když byl v tísni. Cesty na Sión truchlí, neboť nikdo nejde na slavnost; všechny
jeho brány jsou opuštěné, jeho knězi vzdychají, jeho panny sténají, sám je plný hořkosti ... Jeho děti šly do zajetí, hnány svým protivníkem. Od siónské dcery se vzdálila
veškerá její krása ... Spadla koruna z naší hlavy; běda nám, že jsme zhřešili!" (Pláč
1,2-6; 5,16).
Drama Svaté země je věrným odrazem dramatu člověka v průběhu jeho dějin
a ve všech částech světa. To, co se odehrávalo a nadále odehrává ve Svaté zemi, dělo
se a děje se dnes po celém světě. Ba co víc, zápas se odehrává v každém lidském
srdci. Cožpak může být Svatá země nějakým pozemským rájem, když v ní trpěl a za
hříchy celého světa byl přibit na kříž Boží Syn? Svatá země nese utrpení spolu s
Mesiášem. Nese v sobě tak jako každý člověk jeho umírání. Doplňuje na sobě to, co
zbývá do plné míry útrap Kristových. Svatá země, Země zaslíbená, zachovává věrnost
svému Ženichovi až do smrti, a to smrti na kříži. Následuje ho jako každý věrný
učedník v jeho utrpení a umírání. Tak se i ona podílí na Ježíšově kříži. Stejně tak se
Svatá země bude podílet i na jeho zmrtvýchvstání.
Ach, Svatá země, země Ježíšova, jsi rouškou Veroničinou, na které vtělený Boží Syn
zanechal otisk své zmučené tváře.

Pouť do Svaté země jsem díky štědrým a milým dárcům z řad farníků započal spolu se svými
přáteli z Husice hned po Velikonocích v úterý 6. dubna. Večer jsme odlétali z Prahy a nad
ránem jsme přistáli v Tel Avivu. Obrázek vlevo je z tamního letiště. Pak jsme popojeli asi 50
km do Betléma, kde jsme nalezli ubytování v tamním hotelu Sv. Antonína. Na rozdíl od Ježíše,
se nestalo, že by pro nás neměli místa. Ubytovatelé, byli příjemní a tak jsme se tu cítili dobře.

Betlém leží v nadmořské výšce 760 m a má asi 22 tis. obyvatel. Terén je zde, stejně jako
v Jeruzalémě značně členitý: mnohá návrší a údolí. Asi jako v životě – jednou nahoře, podruhé
dole. Křesťanů je ve městě pod Palestinskou samosprávou nyní už asi jen třetina. Chrám Narození Páně (vpravo)nechala zbudovat ve 4. stol. matka císaře Konstantina sv. Helena. Dnešní

podoba je z křižáckého období (12.stol.) a chrám sloužil i jako pevnost. Vchází se do něj jen
malými dveřmi, takže každý se vlastně musí poklonit. Údajné místo narození označuje hvězda.
I v našem nitru se rodí Kristus, on je hvězdou našeho života, uchraňme si Jeho lásku v srdci!

Ve vedlejším kostele Sv. Kateřiny je vstup do jeskyně, kde prý měl Josef sen o nutnosti uprchnout před Herodem do Egypta. Ve stejné jeskyni pak překládal v 5. stol. sv. Jeroným bibli do
latinského jazyka. Ta se pak nazývala Vulgáta. Jak bychom všichni potřebovali občas sestoupit
do samoty ve svém nitru a naslouchat Pánu, který i nás kamsi chce vést. Jak by bylo potřeba i
nám, hluboce se zamýšlet jak interpretovat Ježíšovo učení dnešnímu světu.

Další jeskyní, do které jsme v Betlémě (jméno znamená „Dům chleba“)vstoupili, byla Mléčná
jeskyně. Podle pověsti, zde pří útěku ve chvatu Maria kojila Ježíška. Je to místo, kde se modlí
zvláště rodiče za své děti. A mnoho proseb zde bylo naplněno. Jak se nám svěřil průvodce
i on zde intenzivně prosil za uzdravení svého ještě nenarozeného dítěte. A byl vyslyšen.

Častým znakem ve zdejších chrámech je tzv. Jeruzalémský kříž. Prostřední kříž označuje
Jeruzalém a ty čtyři rozšíření křesťanství odtud na všechny světové strany. Obrázek vpravo
připomíná naše večeře v hotelu. I zde jsme cítili, jak společné jídlo seznamuje a sjednocuje.

Druhý den jsme navštívili Judskou poušť, kde se Ježíš 40 dní modlil a postil a kde byl také
pokoušen. Není to písčitá poušť – jedná se o skály pokryté kameny a kamínky. Zde jsme také
slavili bohoslužbu a rozjímali nad krásou pouště. Poušť je v tomto období místy pokryta i trávou a tak připomíná, že i pouště v mezilidských vztazích se mohou zazelenat novým životem.

Z pouště jsme přejeli do nejstaršího města na Zemi, do Jericha. Strom na obr. vlevo připomíná
místo, kde vrchní celník Zacheus vylezl na moruši, aby spatřil Ježíše. Ten si ho všiml a navštívil ho v jeho domě. K Zacheovi tak přišla spása. Obr. vpravo zobrazuje pramen vody, který
původně přinášel smrt a pak byl zázračně Elíšou změněn v životodárný pramen. (viz 2K2) Kéž
by Pán dal, aby i vše co způsobuje odumírání života mezi námi, bylo obráceno v nový pramen.

Nedaleko jsou jeskyně v Kumránu (obr. vlevo), kde sídlilo v době Ježíšově společenství Esénů
Ti žili v komunitě podobně, jako se žije v klášterech. Zřejmě mezi ně patřil i Jan Křtitel. Zachovaly se po nich i opisy bible, z nichž je možné poznat jak biblický text je i po tisíciletích
stejný.

Už předchozí obrázek zobrazoval
pevnost u Mrtvého moře – Masadu.
Tu vybudoval Herodes Veliký
a Židé se tu hrdinně bránili 3 roky

při 2. židovském povstání
proti Římanům. Ti nakonec
nahrnuli násep a hradby
dobyli obléhací věží r.135.

Celá plošina je asi kilometr dlouhá. Bránilo se zde tisíc bojovníků. Ti aby nepadli do rukou
Římanů, spáchali hromadnou sebevraždu. Je to tedy místo poznamenané tragedií.Na druhé
straně může vybízet ke stavění „vysokopoložené pevností“ Tou může být naše nitro, pokud je
náš duchovní život na výši – na modlitební výši. Pak nás nic a nikdo nebude moci přemoci.

Mrtvé moře, ve kterém jsme se i koupali, a kde je koncentrace soli tak veliká, že se zde nepotopíte, připomíná, co se stane s mořem, když nemá přítok čerstvé vody. Jordán z něhož je téměř
všechna voda využita pro závlahu okolní krajiny, již dostatek vody nepřináší. Moře tedy vysychá. Záchranou může být kanál, který přivede vodu z Rudého moře. Co pomůže našim duším?

V pátek jsme navštívili Nazaret. Místo, kde začal nový proud živé vody – Ducha svatého napájet zemi a také lidské duše. V Panně Marii se zde životodárné Boží slovo stalo Tělem skutečností. Naše mrtvá moře mezilidských vztahů a duchovní pouště může oživit Boží slovo
a Boží duch, otevřeme-li se mu, podobně jako Maria a vyslovíme-li své ANO Pánu.
Bazilika Zvěstování zde byla vybudována na místě, kde stál Mariin dům. Pohled do části

domku je možný v přízemí za oltářem. Nádherný pohled se naskýtá, zvedneme-li oči vzhůru
a pohledíme-li do kopule. Připomíná: zde se nebe otevírá a spojuje se zemí.
Po prohlídce této baziliky navštěvujeme ještě místo, kde údajně stála Josefova dílna a pak
míříme k místu, kde kdysi celý Nazaret nabíral vodu. Místo se jmenuje Mariin pramen.
Stojí zde pravoslavný kostel
a k prameni vody se prochází
úzkou chodbou. Je zde sice
mnoho lidí, ale čekám s přáteli trpělivě a docházíme až
k místu, kde voda vyvěrá.
Tak zde zcela jistě Maria
i Ježíš čerpali vodu. Je to
hezký pocit, stát na tomto
místě.
U kostela Sv. Josefa roste
fíkovník. Už se nedivím
proč měl pověst sídliště
démonů. Pro chaotickou korunu

Nedaleko Nazareta leží Kána Galilejská. Bydliště apoštola Natanaela, který pochybovačně řekl
o Ježíšovi: Co z Nazareta může vzejít dobrého? Přesvědčil se, když mu Ježíš odhalil, že ho
viděl ještě než ho Filip oslovil, pod fíkovníkem. Snad tím naznačil i jeho slabost. Natanael pak
vyznává Ježíše jako Mesiáše a Ježíš mu slibuje, že uvidí ještě větší věci – propojení země a nebe. Již brzy to Natanael zakusil a to doma ve své vesnici: zázrak proměny vody ve víno.
Ježíš tím chtěl naznačit, že nedostatek lásky
člověka k Bohu bude brzy překonán. Započne
tak radostná svatební hostina Božího ženicha Krista a jeho snoubenky – lidské společnosti.
Nepozveme tedy i my Ježíše na všechny naše
nevydařené svatby – tedy do našich narušených
vztahů? Nepoprosíme ho o zázrak proměny?
Manželé z našeho zájezdu tak učinili
v kostele stojícím na údajném místě zázraku.
Poprosili o Boží milost a obnovili si své ANO.
Jedna kamenná nádoba na vodu je zde
vystavena. Je asi metr vysoká. Vína v šesti
kamenných nádobách bylo zřejmě hodně. Ale svatba se konala třeba i týden a hostí bylo
možná dvěstě. V každém případě se nám chce říci, že Boží láska může naplnit všechna srdce.

Nedaleko Nazareta stojí hora Tábor - dlouho považovaná za horu Proměnění, kde Ježíš zjevil
svým učedníkům svou Božskou slávu. Vše by zapadalo do kontextu. Prý ale zde vykopávky
odkryly sídlo vojenské posádky v době Ježíšově. Tedy hora Proměnění byla asi jinde. Nádherný výhled však vzbuzuje naději, že vše bude jednou proměněno. Jako údolí, které kdysi
bylo plné močálů, jako údolí porážek Izrael. vojsk, údolí Harmagedon, kde nakonec zvítězí Bůh.

Oznámení
 STUDENT TEOLOGIE spolupracovník salesiánů a pracovník Charity Kaplice,
Antonín Kulkovský, hledá ubytování (zvl. v pracovním týdnu) aby nemusel denně dojíždět do
Kaplice z Českých Budějovic. Zaručuje se za něj P, Pavel a P. Šašek z Č. Budějovic. Prosím,
máte-li možnost, pomozte! Ozvěte se P. Pavlovi (tf. 732 872 662).
!!! PO UZÁVĚRCE: BLANSKO – MŠE SV. v KVĚTNU budou již v 17h!!!
 VYPRÁVĚNÍ O IZRAELI uskuteční P. Pavel ještě ve čtvrtek 13.5. u evangelíků v Arše
od 18h.
 NEPŘIJALI BYSTE TUTO SLUŽBU VE FARNOSTI? -hlaste se u P. Pavla:732872662
- příprava kazety k nahrávání před nedělní mší sv. v Kaplici
- natření části okapu na přístavku kostela v Kaplici
- oprava zámku u svatostánku v Kaplici
- organizovat farní vycházky
- organizovat farní poutě

SoutşÙe
Tajenka z křížovky v č.3/10: Kristus vítěz nad smrtí
Řešení kvízu z předminulého čísla-2/10: 1b, 2c, 3b, 4c, 5a, 6b
Test ze znalostí z bible
správné odpovědi můžete poslat na adresu fary, odměníme je knihou!
Co se stalo:
1.) na hoře Nebó
2.) na ostrově Patmos
3) hoře Ararat
4.) cestou do Damašku
5.) při stavbě Babylonské věže
6.) u Cesaree Filipovy
7.) na ostrově Malta
8.) hoře Karmel
9.) u rybníku Siloe
10.) u rybníku Bethesda
11.) v zemi Mória
12.) v Káně Galilejské
13.) ve vězení ve Filipech
14.) cestou do Emaus
15) u Krásné brány

Humor

P.Fr. Hobizal: Jak jsem se stal velkým ajatolláhem

Přijela do Prahy delegace žen z Turecka. Možná, že jen v jedné osobě - byla to univerzitní
profesorka z Istanbulu. Svaz žen jí nabídl určitý program, aby si vybrala. Přála si navštívit
JZD, kde „vládne žena", tedy kde je předsedkyně JZD. To bylo tehdy v Bavorově, a tak ji přivezli sem. Doprovázela ji četná suita: ze Svazu žen, samozřejmě tlumočnice (která ale skoro
nic neuměla) a nějací další. Tady, v Bavorově, jí hodlali ukázat kravín, no, moc chuti k tomu
neměla. Ale chtěla by prý navštívit jednu družstevnickou domácnost a pak - ukázala na věže
našeho chrámu - pak by chtěla támhle.
Z kanceláře JZD mi volali a omlouvali se. Mrzlo totiž, bylo to kolem svátku
tříkrálového a já měl chřipku. Ale souhlasil jsem: až přijedou z návštěvy té domácnosti, ať
zavolají a já kostel otevřu.
Jako ukázkovou domácnost vybrali jednu ze sousední vsi. Družstevník, člen vedení,
povídal: „Naše babička je doma a má vždycky napečený koláče. To bude dobrý." Tož jeli a
syn vpadl do domu s chvatem, aby maminka honem honem vzala koláče a šla vzácnou
návštěvu uvítat. No, stařenka se lekla a místo talíře s koláči vyšla do předsíně vstříc hostu se
skleničkou vody, kam předtím ponořila svůj umělý chrup, a cinkala s ní a vítala. Tur-kyně
byla vážná, ani nedutala. Ostatní údiv, úžas a syn úlek: „Maminko! Podívejte, co nesete?!"
Tak se babička rychle vrátila, vzala talíř s koláči a k němu opět zmíněnou cinkavou zubní
skleničku. To už se moc dělat nedalo, nicméně domácnost se líbila.
Potom přijeli do chrámu. Vykládají mi situaci a jestli prý bych neřekl pár slov o
stavebním slohu. Tlumočnice drkotala o lucemburské gotice, ale profesorka nejevila
sebemenší zájem. Obrátili se na mě. Tak jsem sehnal pár slov německých a mluvil o gotice a
baroku. Nic! Mluvím o staré Byzanci, odkud ona je. Nic!! Až najednou si všimla
ministrantských zvonků a popošla k nim. Obrátila se a ukázala na mne. To už jsem jí tyknul:
„Jen si vezmi a zazvoň si, nu, neboj." S radostným dětským úsměvem zazvonila. Já ukazuji a
říkám: „Támhle máš další." Zvonila blaženě a já jejímu doprovodu povídám: „No vidíte. O
tohle má zájem, tak proč jí to nedopřát?" Pak ale uviděla betlem a už tam byla. S toužebným
úsměvem sebrala černého krále, otočila se ke mně a povídá: „Suvenýr?" „Ani nápad!" vykřikl
jsem. Kdepak vzít černého krále. Že se jí líbí, jí, muslimce a Turkyni, to chápu, ale suvenýr je
vyloučen. Stejně záporně jsem zavrtěl hlavou i u dědy v kožichu. Pak sebrala ovečku. Ani tu
jsem nedal. Dnes trochu lituji, že tu jednu jsem jí nenechal, ale na druhé straně: kdyby každá
návštěva si vzala ovečku -je brzy po betlému vůbec. A to ji stále zajímalo, kdo že jsem.
Tlumočnice jí něco říká, sekretářka něco, pak i já vysvětluji, že jsem „katholische priester",
„Stadtdechant", a dokonce i francouzsky ,,1'abbé". Ne, nerozumí. Tak povídám: „Počkejte. Já
jí něco řeknu a už bude vědět, kdo jsem!!" Tehdy zvučelo jméno ajatolláha Chomejního povídám tedy německy (tomu trochu rozuměla): „leh bin einer grosser ajatolláh in diese Stadt
und in diese Land!" A teď koukali! Odskočila ode mne, jako kdybych byl nabit elektrickou
energií, hluboce se sklonila a tak setrvala. Už se loučili a ona se dokonce neodvažovala mi
podat ruku... Když sejí prý potom ptali, jaké jsou její největší dojmy z naší země, řekla, že na
ni velmi zapůsobil náš národní zvyk jít vstříc hostu se zuby ve skleničce na znamení, že
nekoušeme, že jsme míru milovní, a pak - obrovský dojem na ni udělalo, že se mohla setkat s
velkým ajatolláhem! Když jsem to vykládal na vikariátní konferenci - bylo vlastně po ní. A
dodnes mi P. Zeman CSsR na obálku píše titul „velký ajatolláh", nebo adresu „ul. Velkého
ajatolláha". A tak jsem se stal velkým ajatolláhem!

Z farní matriky:
Kaplice:
Křty:

Pohřby:

3.4. Štěpán Doušek

20.3. Kateřina Čabelová
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
Ve zvěst spásy a Spasitele nikdo neuvěří, dokud se až do krve
nevyčerpáme ve službě člověku.
Alfred Delp

Mnoho lidí říká: Všechno se hroutí, svět umírá!
Ale já říkám: Vzniká nový svět.
Smrt ovšem existuje, ale Kristus jí přemohl. Kristus žije!
Michael Quoist

Modlitba:
Modlitba Pojď se mnou, jako jsi šel s učedníky do Emauz.
Putovali smutně po cestě, která vedla od kříže. Potkali tě a nepoznali.
Tvá slova jim dodala sílu. Poznali tě, když jsi jim lámal chléb.
Připomeň mi to ve chvílích, kdy jsem smutný a už nemohu dál.
Připomeň mi, že žiješ, a dej, abych s tebou šel dále – po tvé cestě.
Do temné půdy našich obav sázejme semínka zmrtvýchvstání.
Michael Quoist

Nalézáme odpočinek v těch, které milujeme
a místo k odpočinku poskytujeme v sobě těm, kteří milují nás.
Sv. Bernard z Clairvaux

Kristus není za námi, jako naše minulost,
ale před námi jako naše naděje,
Friedrich Bodelschwing

Světlo je prozářená tma…
Zbyněk Ludvík Gordon

INFORMACE
Pro všechny farnosti
 SBÍRKA NA TELEVIZI NOE se v našich farnostech uskuteční v neděli 9. května.
přispějte, prosím, na provoz křesťanské televizní stanice, která vysílá velmi dobré pořady ke
vzdělávání věřících i k zamyšlení pro ty, kteří naší víru nesdílejí.
 MÁJOVÉ MARIÁNSKÉ ZPÍVÁNÍ V CETVINÁCH A PROCHÁZKA se uskuteční
v neděli 9. a 23.5. od 14.00h. Odjezd z Kaplice ve 13.30h Procházkou půjdeme 9.5. z Janovy
Vsi do Tiché (5km) a 23.5. ze Svatého Kamene do Dolního Dvořiště.(5km) Pak odvoz do
Kaplice a příjezd do 17h.
 DĚTSKÁ VIKARIÁTNÍ POUŤ se uskuteční pro děti z našeho okresu v sobotu 22.5.
ve Vyšším Brodě v 10h. Sraz na faře v 8h. Pak odjezd vlakem nebo autobusem do Vyššího
Brodu. Program: prohlídka kláštera, mše sv., představení šermířů. Návrat kol. 16-17h.
 VÍKENDOVÝ POBYT DĚTÍ V DSM KTIŠ se bude konat od pátku 28. do neděle
30.5. Odjezd z aut. nádraží ve 14.15h Na programu hry, vycházky, povídání si, táborák.
Návrat v neděli odpoledne. Přihlášky na faře, hodině náboženství, v sakristii kostela.
 VÝLET DO PLZNĚ do ZOO a na hrad Rabyně plánujeme pro děti na sobotu 5.
června. Odjezd z Pohor. Vsi v 6.30, z Kaplice v 6.50, návrat navečer.
 PRÁZDNINOVÝ KŘESŤANSKÝ TÁBOR NA PÍRKOVĚ MLÝNĚ u Pohorské
Vsi se bude konat od soboty 14.8. do 23.8. Přihlášky pro děti na faře, nebo v sakristii kostela.

Kaplice
 F. A. N. S. FARNÍ AKČNÍ NEDĚLNÍ SKUPINA- PRO KLUKY OD 4. TŘÍDY
F – Farní – zastřešeno správcem farnosti (P. Šimák tf. 732 872 662)
A – Akční – dobrodružné a akční hry, výlety, chaty, sport…
N – Nedělní - setkání bude pravidelně každou neděli – od 15:00 h
První schůzka 2.5. u kašny na náměstí. Další schůzky dle dohody, nejspíše na faře.
S – Skupina – správná parta kluků, kde je každý důležitý a vše děláme společně
 setkání bude probíhat v prostorách fary či venku nebo na hřišti,
 ve vzájemném společenství – skupinová dynamika, otevřenost, přátelství.
 kromě zážitkových a dobrodružných her či výletů nebudou chybět ani rozhovory na
téma jako jsou např. láska, sex, odpuštění, život, smrt, závislosti, sloboda a jiné
z křesťanského pohledu.
 F.A.N.S. je pro věřící i otevřené nevěřící mladé lidi.
 Akce je pro zájemce zdarma (kromě např. výletů apod. – dáme předem vědět).
Kontakt – vedoucí Mgr. Anton Kulkovský: 722 716 799 (pracovník charitního centra DEPO)
 MARIÁNSKÉ MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou konat v měsíci květnu vždy
v úterý a neděli od 18h. Zazní mariánské písně, četba Písma, promluva, a loretánské litanie.
 POSLECH MARIÁNSKÉ HUDBY A POEZIE se uskuteční v malém kostele ve
středu 12.5. od 18h.
 VIDEO NA FAŘE bude promítnuto ve středu 26.5. od 18h a shlédneme dokumentární
film „Barva lásky“ o knězi a výtvarníkovi Markovi Ivanovi Rupnikovi

LITURGICK› KALEND¡ÿ
DUBEN 2010
NEDĚLE

25.4.

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

žaltář 4.t.

Čtvrtek

29.4.

Sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy

svátek

KVĚTEN 2010
NEDĚLE

2.5.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

žaltář 1.t.

Pondělí

3.5.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

svátek

Úterý

4.5.

Sv. FLORIÁNA (patrona malého kostela v Kaplici)

slavnost

Čtvrtek

6.5.

Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

památka

NEDĚLE

9.5.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

žaltář 2.t.

Čtvrtek

13.5.

Pátek

14.5.

NEDĚLE

16.5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně – oslavíme v neděli
začíná devítidenní modlitba za naplnění Duchem Svatým
Sv. Matěje, apoštola
7. neděle velikonoční
u nás: slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

svátek
pak žlt.3.t.

 DĚTSKÝ VÝTVARNÝ KROUŽEK se schází pod vedením pí. Peroutové na faře
v Kaplici každou druhou středu od 15h. Nyní 28.4. a 12.5.

Malonty
 MARIÁNSKÉ MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou konat v měsíci květnu vždy
v úterý od 17h. Setkání ve společenství u Otů bude následovat 4., 11. a 25.5.
 MÁJOVÝ VEČERNÍ KONCERT na návsi (housle, violoncello, varhany) spojený
s recitací básní se uskuteční v sobotu 15.5. od 20h.
 POSLECH MARIÁNSKÉ HUDBY A POEZIE se uskuteční v kostele v úterý 25.5.
od 17h- v rámci májové pobožnosti. Pak bude následovat setkání ve společenství.

Omlenice
 MARIÁNSKÉ MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou konat v měsíci květnu vždy ve
čtvrtek od 18h. Setkání ve společenství na faře bude následovat 20.5.
 KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY (varhany, cello, zpěv) se bude konat před poutní
slavností v sobotu 15.5. od 18h v kostele.
 POUTNÍ SLAVNOST se bude konat v neděli 16.5. Mše sv. (česko-německá) bude
slavena od 11h. Prosíme o pomoc při přípravě pohoštění.

Blansko
 „MÁJOVÉ se budou konat v květnu ve čtvrtek od 17h. Schůzka na faře pak 27.5.

PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM
KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde

Sobota

modlitba
setkání / biblická hodina
Ekum. biblická hodina:
mše svatá
mše svatá, pak adorace
setkání mladých
1. so v měsíci

NEDĚLE

mše svatá

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

18 h let.čas
18 h let.čas

17.30 zim.čas
17.30 zim.čas

kostel
fara

1. ST v měsíci v 18h fara, či 1. ČT od 19h u ev.v Arše

8 h (v adventní době již v 7h )
kostel
18 h let.čas
17.30 zim.čas
kostel
19.15 fara Mše sv. v Domově pro seniory
15h
16.30h odjezd na Svatý Kámen na mši sv. v 17h
1.ne v měsíci - zaměřená na děti, s rytmickými
9.30 zpěvy. Mimo hl. svátky a hl. prázdniny!

MALONTY – kostel sv.Bartoloměje / fara
Setkání na faře: nyní u Otů
mše svatá 8 h
NEDĚLE
17h
Út 1x za 14 dní,nyní: 4. a 25.5.
/ boh.slova v kostele
OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
Setkání na faře:
mše svatá 8 h
18h 17h
NEDĚLE
Čt 1-2x za měsíc, nyní 6. a 20.5.
l.čas z.čas
/ boh.slova v kostele
BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
Setkání na faře: Čt 1x za 18h
mše svatá 18h let. čas
17h
NEDĚLE
17h zim.čas
let.čas
zim.č.
v kostele
měsíc, nyní 29.4. a 27.5.
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
Setkání - u pí. Lauterbachové
NEDĚLE
mše svatá
11.15
Nyní nepravidelně
1x za 14 dní nyní: 25.4; 9.a 23.5.
RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen
poutní kostel P. Marie Sněžné:
NEDĚLE mše svatá nyní:
Setkání v 17h:
11.15
1x za 14 dní 2.,16. a 30.5.
Pondělí: 10.5.
1. SO v měsíci: mše s. nyní: 1.5.v 17h
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
SOBOTA
18h 17h Setkání na faře: So 1x za měsíc, 19h-l.čas
mše svatá: l.čas z.č.
18h-z.čas
mimo 1. sobotu
nyní: 8.5.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
připravují v kapli na Setkání dětí
Bohoslužby:
hřbitově
zatím není domluveno
se
CETVINY: kostel Narození P.Marie

POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ: P. Marie Dobré rady

Něm.-česká pouť: So 7.8.10 ve 14h
Česká pouť: Ne 12.9.10 ve 14.30h
česko-německá mše sv. začátkem září
Správa farností: Farské nám. 80, 382 41 Kaplice,  380 313 096, fax - po tf. oznámení.
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 – 10.30 a 16h-17h, Čtvrtek 9 – 10.30h Dle možností i jindy. Pondělí je volný den.
Návštěvu je nejlépe domluvit předem (po telefonu)
Farní list Kaplicka vydává Římskokatolická farnost Kaplice pro vnitřní potřebu farností
v nákladu 150 ks. Adresa na níž můžete posílat příspěvky do časopisu - výše. NEPRODEJNÉ

(náklady na 1 ks asi 10,-Kč) Toto číslo vyšlo v neděli 25.4.2010

