FARNÍ LIST KAPLICKA č.12/16
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P. Josef Jílek, mučedník
rodák z Výhně u Kaplice
náš vzor a patron

ZÁVĚR ROKU 2016
Přátelé,
přelom roku je spojen s oslavami. Radujme se z toho, že jsme se dožili nového roku,
radujme se z otevření nového prostoru pro naše aktivity. V kostele jsme v poslední
den v roce také s vděčností vzpomínali na vše dobré, co jsme vy uplynulém roce
prožili a také jsme si v kajícím duchu připomínali, kde jsme selhali a co se nám
nepodařilo.
Pánu v Nejsv. svátosti jsme také předkládali nový rok 2017 i naše plány a vše co
nás v něm čeká. Bylo by dobré si toto zhodnocení loňského roku a výhled do nového
roku udělat i v klidu domova a důkladněji. V rámci farnosti to budeme dělat při
farních radách až na jaře, kdy budeme mít k dispozici vyúčtování hospodaření.
Prožíváme nyní čas modliteb za jednotu
křesťanů. Zapojme se do tohoto úsilí: Individuální
modlitbou – vezměme si texty k modlitbě a
rozjímání o úryvcích z Písma sv., které jsou
k dispozici v našich kostelích u časopisů. Zapojme
se i účastí na ekumenických bohoslužbách a
setkáváních s křesťany z jiných církví.
Foto na titulní stránce našeho časopisu
pořídil na silvestra akolyta Pavel. Díky! Ohňostroj
nad kaplickým kostelem má i svou symboliku: kéž
by z našich kostelů vycházelo světlo prozařující
temnoty kolem nás i v našich duších. Kéž by
z nich vycházela exploze lásky rozradostňující
svět. Prosme o to Pána a dejme se pro to též
k dispozici! Požehnaný nový rok přeje všem a za
vaši službu farnosti děkuje

P. Pavel

PODNĚTY PRO KŘESŤANSKÝ ŽIVOT

Milé sestry a milí bratři,
vánoční doba je sice za námi, přesto se k ní můžeme vrátit,
neboť nám může poskytnout inspiraci i pro všední dny nového
roku. To hezké, co jsme prožili v kruhu svých nejbližších, nebo v kostele si můžeme
odnést jako vzpomínku, k níž se můžeme vracet a žít z ní.
To platí i o myšlenkách, které zachytíme při kázání. Rád bych se nyní vrátil
k příběhům, které jsem v kázáních použil a které mohou ovlivňovat naše další dny.
O „půlnočních“ jsem navázal na slova písně Tichá noc a hovořil jsem o
důležitosti ticha v našem životě. K tomu se vztahoval příběh jedné manželské dvojice,
která se o Štědrém dnu pohádala. Manželka chtěla pak svému muži všechno pěkně
vrátit a už si připravovala slova, kterými mu to „nandá“. Tu se ozvala její maminka
která byla u nich na svátcích a poradila jí aby v tento Štědrý den, kdy si dáváme dárky,
darovala MLČENÍ – TICHO. Ano, někdy to může být velmi cenný dar, když se
ovládneme a nevyslovíme slova, která by mohla zraňovat, narušovat sváteční klidnou
atmosféru, narušovat vztahy. Vánoce jsou svátky Slova, které se vtělilo, a je třeba
snažit se vyslovovat slova, která potěší, povzbudí, přispějí k něčemu dobrému, ale
stejně důležité je ve správný čas zachovat mlčení.
Budu se snažit dávat dary mlčení i dary povzbuzujících slov
Jiný vánoční příběh jsem vyprávěl na Boží hod, či na Nový rok. O tom jak
jedna maminka se podivuje nad přáním svého malého synka naučit se dělat hvězdy a
opice. Ale pak si uvědomí, že každý z nás dostal prostor k tvoření. K tvoření nových
věcí, k tvoření světla a radosti. Tím prostorem (a možná značně potemnělým) je i nový
rok. Máme možnost ho prosvětlit, jak to uděláme, co nového do něj vneseme? Možná
ani nemáme čas si promýšlet věci, které chceme dosáhnout. Možná žijeme jen den ze
dne, jako automaty a o nic nového se už nesnažíme. Ale to je špatně!
Ona maminka z příběhu si uvědomí své poslání učit své dítě tvořit hvězdy-hvězdičky
naděje, radosti a lásky. Rozsvěcet životy lidí kolem nás, rozsvěcet i své vlastní nitro
láskou Boží, to jsou i úkoly pro nás.
Budu se snažit promýšlet jak lidem i sobě rozsvěcet hvězdy naděje a radosti
O svátku sv. Štěpána jsem mluvil o spojení nejen svátků Narození Ježíše a
ukamenování Štěpána, ale i o spojení radosti a bolesti. To najdeme i v příběhu o
Ježíšově narození – stáj, Herodes, útěk… Jakoby to byly dvě strany téže mince,
porodní bolesti nového života. Ono spojení nám také připomíná, abychom spojovali
bolest druhých se svým soucitem a v čas bolesti neztratili naději na radost.
Četl jsme příběh dívky, která vzpomíná na pobyt v koncentračním táboře za II.
svět. války. Často se museli stěhovat, i o Vánocích. To přestupovali na jednom zasněženém nádraží do jiného vlaku. Na peróně ji přívětivě oslovil jeden německý voják a

do rukou jí vložil chleba se špekem, usmál se na ni, popřál krásné Vánoce a přidal
ještě tabulku čokolády. A na její otázku – proč je takový hodný – (sama měla zkušenost jen se zlými vojáky) ji odpověděl: Holčičko, všichni jsme jen centimetr od smrti.
Ano, takový je život, jsme jen kousek od něčeho zlého, a proto je třeba využít
každé možnosti k vykonání něčeho dobrého – úsměvu, podarování někoho kouskem
čokolády (ať už je to cokoliv dobrého).
Radost i bolest patří k životu. Je-li nám dobře, mysleme na trpící a naopak.
Při posledním dni v roce, kdy v kostele děkujeme za uplynulý rok a prosíme o
požehnání do roku následujícího, jsem přednesl vymyšlený příběh o mladém pastýři,
který žil nadějí na příchod krále, který zachrání svět od zla. Povídal si o tom
s dědečkem a barvitě si představoval slávu a moc krále. Nacvičil si na píšťalu písně,
které mu chtěl zahrát. Když se jednou v noci roznesla zvěst o jeho narození, vydal
s s ostatními do Betléma, kde však očekávané dítě nenašel v paláci, ale v jeskynní
stáji. Velmi ho to zklamalo, otočil se a vydal nazpět. Že by se Král narodil ve stáji? Ne
to ne! A jak odcházel uslyšel za sebou dětský pláč, který nepřestával. Nakonec mu to
nedalo a vrátil se. Vytáhl píšťalu a krásnými tóny upokojil děťátko na jeho tváři se
objevil úsměv.
Podobné je to mnohdy s námi. Také se někdy cítíme být Bohem zklamáni a
otáčíme se k Němu zády. Říkáme si: Proč neukáže svou božskou moc a nenaplní naše
přání. Zapomínáme, že Bůh je láska a že je to On, kdo trpí v našich bližních i v nás. A
čeká až se Jeho pláč dotkne našich srdcí, pak se totiž zjeví Láska. Čeká až vytáhneme
svou píšťalku a začneme hrát novou píseň svého života. Kolik darů máme v sobě a
neuplatňujeme je! Kéž se nás bída tohoto světa dotkne a my objevíme Boží moc ve
skrytou v našem nitru.
Kéž si uvědomíme, že Bůh se zjevuje ve tmě a bídě, a pohne to s námi.
O slavnosti Zjevení Páně jsem vyprávěl závěrečný vánoční příběh.
Vymyšlený, ale nesoucí důležitou myšlenku. O chlapci, který chtěl vyrazit s mudrci
hledat Mesiáše. Když viděl jako dary mu vezou, byl nešťastný z toho, že mu nemá co
přivézt. Maminka, když viděla jeho smutný obličej, darovala mu tuniku, připravenou
pro něho a k tomuto daru mu řekla: “Je utkán z nití a látek, které jsem dostala od lidí
radujících se i trpících.“ Zelenou dostala od novomanželů, kterým pomohla, žlutou od
mladíka utiskovaného svým pánem , kterého se zastala, bílou od ženy, s níž plakala po
úmrtí jejího dítěte, modrou od vesničana, kterého vyléčila. Každé vláknou připomínalo
nějaký životní osud.
Chlapec vzal tuniku a odjel s mudrci. V Betlémě ji předal dítěti, které se
usmálo, protože tunika byla krásně barevná, rozevřelo malé ručky a přitáhlo šustivou
látku k sobě. A tak Ježíšek poprvé pocítil v rukou život lidí, cenu jejich radostí i strastí,
který byl jeho posláním.
Ano, tak to je: Bůh přichází na sebe vzít naše životní osudy, spojit se s námi ve všem a
přenést nás do svého království. Nechme se jím nést a sami buďme také těmi, kteří
druhým pomáhají nést jejich strasti a kteří se s nimi i radují.
P. Pavel

Dnes, 14. ledna, kdy píši toto
zamyšlení, již uplynuly 3 týdny od
Štědrého dne. Ještě máme doma
stromeček - je stále hezký, jen s podní
větve trochu poklesly a zčásti zakryly
Betlém. Rozsvěcuji svíčky na stromečku,
poklekám, pomalu beru do rukou
jednotlivé postavičky a znovu s nimi
stavím před stromečkem Betlém.
Ve vzpomínkách se vracím ke Štědrému dni. Znovu vnímám tu krásnou, sváteční
atmosféru Štědrého dne. Byla s námi u štědrovečerní večeře také moje 84letá
maminka. Prožili jsme hezké, společné chvíle i u stromečku – v modlitbě, při
rozbalování dárků a zpívání koled.
Manžel pomáhal mamince se zvednout z křesla. Maminka ho objala, vděčně
zašeptala: „Honzíku, děkuji!“ a na tvář mu dala krásnou, štědrovečerní pusu.
Betlém je tvořen z jednotlivých figurek – andělé, pastýři, ovečky. Nyní beru do
rukou podstavec, na kterém jsou společně postavy Marie, Josefa a dítěte v kolébce.
Symbolicky je spojuje nejen společný podstavec ve tvaru srdce, ale jistě i láska.
Láska rodičovská a láska Boží. Bůh nám o Vánocích daruje sám sebe v podobě
malého dítěte. Zjevuje se zde čistá, bezbranná Láska.
Ještě zbývají do Betléma postavit poslední 3
postavičky - „tři králové“ se svými dary. Nabízí
se otázka, co já bych darovala právě
narozenému svému králi. Králi, o kterém vím,
že vezme na sebe mé bolesti, mé hříchy, půjde
věrně se mnou životem a dokonce za mne položí
svůj život.
„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí
život za své přátele.“ Jan 15,13
Jak odpovědět na tak velikou lásku? Je to vůbec v lidských silách?
Co ode mne vlastně Pán žádá?
Odpověď na tuto otázku nalézám v textech Písma, v knize proroka Izajáše:
Toto praví Hospodin: „ Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě
za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů,
abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznic ty, kdo bydlí v tmách.“
Iz 42, 6 -7 Pokud si dovolím vztáhnout tento text na sebe, jakoby to říkal Pán mně,
pak na prahu nového roku 2017 vkládám celý svůj život do rukou Božích. Život
dětského lékaře, který se zavázal sloužit a pomáhat uzdravovat dětské pacienty.
MUDr. Milena Voldřichová, Prachatice

Veď mě, Pane,
temnotou, která svírá.
Prosím, veď mě!
Noc je hluboká.
a já jsem daleko od
svého domova.
Veď mě, pane, řiď mou cestu.
Dálnou budoucnost nechci vidět;
stačí mi jen jeden krok.
Nebyl jsem takový vždy.
Neprosil jsem tě, abys mě vedl.
Chtěl jsem volit a vidět svou cestu.
Ale nyní říkám, veď mě stále.
Miloval jsem rozbřesk dne
a navzdory úzkostem
mou vůli ovládla pýcha.
Zapomeň na tyto uplynulé roky, prosím!
Tak dlouho mě žehnala tvá moc!
Jsem si jist, že mě opět povede.
Až bude noc konečně prožita,
abych opět nalezl pokoj a TEBE!
John Henry Newman 1833

Ještě před tím,
než jsem uvěřil
v Boha, jsem
svoje problémy řešil
alkoholem, konkrétně pivem. V tu chvíli, kdy jsem lil pivo do
hlavy, jsem na nějaké deprese zapomněl. Ale druhý den ráno to bylo
ještě horší. Proto jsem šel na pivo znova, abych zapomněl. Začalo to
být neúnosné, jak po stránce finanční, tak hlavně psychické.
Zdravotní stav se začal zhoršovat a alkohol už nepomáhal. Byl jsem na dně.
Pak jsem potkal známého, který byl věřící a pravidelně docházel do církve
Bratrské. Přemluvil mě, abych šel jednou s ním. Proč ne?, říkal jsem si. Nakonec –
odejít můžu vždycky. Přišel jsem, ale odešel dlouho po skončení Bohoslužby. Příští
neděli jsem šel znova. Něco mě tam táhlo a já nevěděl, co. Lidé tam byli docela jiní,
než jaké jsem znal „z venku“. Byla tam taková zvláštní atmosféra, nedovedu ji
popsat. Sváteční, ale ještě něčím taková jiná. Během kázání se moje mysl příjemně
odpoutala od pozemských starostí a já vnímal jen kazatele.
Začal jsem pravidelně docházet a seznamovat se se zajímavými lidmi, mými
bratry a sestrami v Kristu. Společenství se mi ohromně zamlouvalo. Bratři a sestry si
nejen pozorně vyslechli mé problémy, ale poradili a nezištně mi nabízeli pomoc, třeba
tím, že se za mě budou modlit.
Asi tak i učinili, protože mé problémy se mi najednou zdály maličké já ucítil touhu
pomáhat druhým. Byť třeba jen radou, modlitbou. Vyznal jsem víru v Ježíše Krista –
Nebeského Otce a můj život se začal měnit. Sice pomaličku, ale měnil se! Dal jsem
vale špatnému rádci – alkoholu a „kamarádům“, kteří se mě drželi, hlavně o výplatě.
Stalo se to před devíti lety, ale moje přeměna není ukončena. Stále objevuji něco
nového ve světě víry, stále tápu a hledám. Ale teď s tím rozdílem, že dříve jsem byl
s alkoholem a teď jsem s Bohem. Zdravotní stav je sice bídný, mám však touhu
pomáhat aspoň v maličkostech.
Dříve jsem jezdil hodně na „čundry“ tam platilo heslo „Nejdřív dávej, potom
ber!“. Tím heslem se řídím i nadále a pokud mi to zdravotní stav dovolí a Pán bude
chtít, chci být svým blízkým užitečný.
Ten pocit, že mohu někomu pomoci, je k nezaplacení. Udělat druhým aspoň malou
radost za úsměv na jejich tvářích, to snad za to stojí, ne?
Při myšlenkách na Pána nemohu nevzpomenout na dřevíčskou babičku, silně
věřící katoličku, která mě vlastně vychovala a do mé tehdy dětské duše zasela
semínka zvídavosti, mírnosti a lásky. Na druhou stranu ale mám občas pocity, že
jsem neužitečný, ba přímo přebytečný a že o moji pomoc nikdo nestojí. Stalo se mi
několikrát, že jsem nabídl nezištně pomoc, ale byl jsem arogantně až vulgárně
odmítnut, nebo mi bylo řečeno, abych se staral o sebe. Já vím, všichni takoví nejsou,
ale já už při své smůle na takové narazil. Ani to mě však neodradilo. Stejně, jako mě
nic neodradí v mé víře v Boha a v to, že všechno nakonec dobře dopadne.
Vše závisí na vůli Otce. Já vkládám svůj život do Jeho Rukou. To je totiž nejlepší, co
mohu udělat. Nechat se vést a naslouchat. Věřte, vyplatí se to… Milan Jirásek

V úterý 29. listopadu nyní již loňského roku zavítal na
návštěvu do Českých Budějovic známý karmelitán otec
Vojtěch Kodet s přednáškou na téma hledání životní
cesty. Do kostela sv. Vojtěcha ve Čtyřech dvorech si jej
přišlo poslechnout mnoho lidí ať už z řad našeho
společenství vysokoškoláků, salesiánů tak i lidí z místní
farnosti a okolí.
Otec Vojtěch mluvil krátce, ale výstižně o tématu
životního povolání a Boží vůli. Začal svoji přednášku s
krátkým příběhem ze svého působení coby kněze,
řeholníka a duchovního průvodce. Podle jeho vyprávění
přišel za ním bezradný mladý věřící muž, jenž si myslel, že jej Hospodin povolal k
řeholi, protože se rozešel se svoji druhou dívkou. Před tím měl ještě jeden vážný
vztah s věřícím děvčetem, se kterým i intimně žil. Po čase ten hoch odjel na studijní
pobyt do zahraničí, a když se vrátil, zjistil,
že jeho přítelkyně si mezitím našla jiného
chlapce. On si pak také našel další dívku a
rozhodl se, že s ní počká se sexem až po
svatbě. Ale poznal, že to už není takové,
jako s tím prvním děvčetem a chtěl se
vrátit k němu. Ale ona už měla ten druhý
vztah. Nakonec to podle vyprávění otce
Vojtěcha dopadlo tak, že se rozešli všichni
se všemi a ten zoufalý chlapec si myslel,
že to znamená, že je povolán k duchovnímu životu. Otec Vojtěch mu odpověděl, že
tato jeho motivace ke vstupu do zasvěceného života není správná.
Z tohoto příběhu vyplynulo, že Bůh má pro každého připravené jeho životní povolání,
ale my lidé si někdy cestu k němu zašmodrcháme, když neposloucháme Boží
přikázání. Ale on může každou situaci i tu nejsložitější použít k našemu dobru, pokud
se obrátíme k jeho milosrdné lásce a úplně nás vnitřně uzdravit z našich zranění.
Povzbudivé bylo zvláště pro mě osobně, když otec Vojtěch Kodet pokračoval svoje
povídání zmínkou o tlacích, jenž bývají zvláště na mladé lidi vyvíjeny ohledně
partnerských vztahů a chození ať už ze společnosti zvenčí ( barvitě jím vyjádřeno:
když v patnácti s nikým nechodím, tak jsem mimo a zmeškal/a jsem všechno), tak i
bohužel v křesťanských společenstvích (Ve stylu: Kdy se už konečně vdáš?).
Svoji přednášku otec Kodet zakončil modlitbou a požehnáním. Patří mu vřelý dík za
návštěvu našeho společenství a také těm, kteří se podíleli na jeho pozvání k nám do
Českých Budějovic, zvláště proto, že otec Vojtěch bývá značně vytíženou osobností.
Eva Haláčková

Biskupská
návštěva
v Omleničce
roku 1788
Návštěva diecézního
biskupa znamená pro každou
farnost velkou slávu, ale i
neméně starostí. Tridentský
koncil (1545 – 1563) stanovil biskupům povinnost každých pět let vykonat pastorační
návštěvu (generální kanonickou visitaci) farností své diecéze. Účel však nespočíval
pouze v kontrole podřízeného duchovenstva a farního úřadování, nýbrž také
v povzbuzování věřících Božím slovem a začasté i udělováním svátosti biřmování.
Od vzniku českobudějovické diecéze (1785) se její první pastýř hrabě Jan Prokop
Schaaffgotsche († 1813) především krátce po svém nástupu prakticky každoročně
vydával na několikadenní až několikatýdenní cestu po části jejího území, aby ho mohl
důkladněji poznat a díky tomu, sám jsa veden Boží prozřetelností, svěřené stádce i
duchovenstvo moudře řídit. Od dubna do listopadu 1788 uskutečnil dokonce pět
delších visitačních výjezdů za hradby sídelního města.
V dubnu toho roku jej hlahol všech zvonů uvítal také v Omleničce. Svědectví ve
farních úředních knihách, namnoze z pera místního faráře a rodáka P. Mathiase
Grossingera (1764 – 1801), se přidržují resp. dokládají dodržování příslušné směrnice
pro biskupskou návštěvu (1786). Zachycují však i cosi navíc. První biskup
českobudějovický přijel v úterý 22. dubna ze sousedního Rožmitálu okolo páté
hodiny odpolední, ještě před večerním klekáním. Proto zamířil rovnou do kostela, na
jehož prahu jej spolu s dalšími duchovními uvítal místní pan farář. V chrámu nejprve
pokropil věřící svěcenou vodou. Na klekátku před hlavním oltářem pozdravil Pána ve
svátosti a se všemi přítomnými přijal požehnání, které ciboriem udělil domácí
duchovní pastýř. Poté se odebral na faru, kde pravděpodobně také přenocoval.
Ústřední část biskupské návštěvy se odehrála následujícího dne, ve středu 23.
dubna 1788 o svátku zemského patrona sv. Vojtěcha. Podobně jako dne předchozího
vstoupil pan biskup do kostela a při přípravě k bohoslužbě vykonal krátkou adoraci.
Po mši sv., sedě s mitrou na hlavě uprostřed před oltářem, pronesl déle než hodinu
trvající kázání, v němž početný zástup věřících důrazně nabádal k lásce k Bohu i
k bližnímu a k poslušnosti vůči panovníkovi a představeným. Následovala zkouška
školní mládeže, při níž otázky kladl místní farář i pan biskup. Poté si prohlédl
náležitosti kostela, načež se v procesí vydal na hřbitov (nezmíněno, na který), kde se
pomodlil a vykropil všechny hroby. Po návratu do chrámu dal s monstrancí svátostné
požehnání.

Jelikož se ve svátek patrona zemské vláhy rozpršelo, musel pan biskup udělovat
biřmování na chodbě v zámku. Nebývalo neobvyklým, že se tato svátost udělovala
mimo bohoslužbu. Biřmovancům však mělo býti umožněno přistoupit ke zpovědi a
k sv. přijímání, pokud již byli uznáni za jejich přijetí schopné (tehdy obecně starší 12
let; pro biřmování starší 7 let). Postupně se prosazovalo, aby se k biřmování
přicházelo až po přijetí obou zmíněných svátostí v počátcích dospívání. Zde se
biřmovanců sešlo 687, přibližně tolik, kolik měla čerstvě rozšířená farnost obyvatel,
jejichž část svátost obdržela již dříve při jiné příležitosti. Po ohlášení patrně
připutovali věřící z okolí. Ještě při původním rozsahu roku 1786 ve farnosti žilo
celkem 341 osob vesměs katolického vyznání, z nichž 270 chodilo ke zpovědi a 206
bylo biřmovaných.
Rovněž zvláštní průprava k přijetí svátosti biřmování bývala toho času mnohem
kratší. Termíny biskupské návštěvy se do farností oznamovaly v nepříliš velkém
předstihu. Vlastně se počítalo s tím, že věřící jsou dostatečně poučeni pravidelnou
účastí na kázáních a na křesťanských cvičeních i na výuce náboženství ve škole,
během nichž se mj. probírala nauka o svátostech.
Udělování svátosti ve farnosti bezprostředně předcházela souhrnná příprava. Pan
farář Grossinger tak učinil formou katechezí a promluv ve třech dnech
předcházejícího týdne vždy po mši sv. Dokonce zaznamenal i probíraná témata. Ve
čtvrtek hovořil o charakteru svátosti biřmování a o její účinnosti proti trojímu
nepříteli: světu, tělu a ďáblu. V pátek navázal pojednáním o posvátném oleji (křižmo,
kterým biskup na čelo biřmovance dělá znamení kříže), o svátosti biřmování jako
takové a o jejím významu z hlediska křesťanské nauky. V sobotu přípravu uzavřel
promluvou o nebeských darech a o ctnostech, které tato svátost v duši podněcuje a
jimiž přetrvává.
Zatímco pan biskup uděloval biřmování, musel farář Grossinger před pověřenými
vyššími duchovními z jeho doprovodu a předvolanými zástupci patronátního úřadu,
vrchnosti, přifařených obcí a farníků vydat počet ze své činnosti pastýřské i farního
úřadování. Pan biskup se podepsal do matrik. Vznesl jen drobné připomínky toho, co
by zasluhovalo polepšení, mj. aby mládež pilněji navštěvovala školu. Svoji
spokojenost vyjádřil také tím, že při obědě přede všemi jmenoval místního faráře
titulárním děkanem. (Čestný titul se vázal pouze k jeho osobě, nepřecházel na
nástupce.) Příslušný dekret s datem 27. června 1788 poctěný jistě s povděkem přepsal
do farní pamětní knihy. Po společném stolování pan biskup Schaaffgotsche
odcestoval do Věžovaté Pláně, která se teprve nedávno stala střediskem místní
duchovní správy (lokálie: 1786). Tím se generální kanonická visitace ve jménu Páně
pro tentokrát završila.
Snad i současná setba z darů sv. Ducha s pomocí a požehnáním Páně ponese
hojnost dobrého ovoce.
Sp.

V neděli 4. 12. 2016 se v kostele sv. Bartolomějě v Malontech sešly
děti i se svými rodiči a prarodiči, aby shlédly promítání animovaného příběhu
o sv. Mikuláši. S trochou nedočkavosti a pohledem plným očekávání
sledovaly Mikulášův příběh a čekaly, zda i za nimi přijde Mikuláš s nadílkou.
Po skončení promítaného příběhu se děti dočkaly……..venku cinkaly zvonky
a do kostela vstoupil sám sv. Mikuláš v doprovodu čtyř andělů a děti pořádně
překvapil. V košíku nesl nadílku, ale než začal děti obdarovávat, jeden
z andělů dostal nápad a vyzval děti, zda by mohly ony něčím podarovat sv.
Mikuláše a tento všetečný anděl položil dětem otázku, čím by mohly sv.
Mikuláše podarovat, když s sebou nic nemají. Děti rychle našly odpověď,
zazpívají společně písničky. Dva z andělů se chopili hudebních nástrojů, děti
přišly před oltář a všichni společně zazpívali sv. Mikuláši čtyři písničky. A
pak se dočkaly všechny děti. Sv. Mikuláš měl ve svém košíku balíček pro
každé z dětí, obdaroval i nemluvňata v kočárcích a slíbil, že napřesrok se zase
všichni sejdou v kostele. Celé setkání proběhlo v příjemné atmosféře, která
byla bezesporu podtrhnuta prostředím kostela. Všichni se již nyní těšíme na
setkání napřesrok 
Andrea Oušková

Ve středu 21. 12. 2016 jsme se s dětmi na hodinu výuky náboženství sešli
ne ve školních lavicích, ale u nás doma. Uvařili jsme si ovocný čaj a k němu
cukroví a pod malým vánočním stromečkem čekaly na děti dárečky. Dětem jsem
četla z Bible Narození Ježíšovo ( Lk 2, 1 – 20) a poté jsem jim vyprávěla příběh o
zemi, kde lidé neznali slunce, byli zatrpklí a nesdílní a nejraději byli sami se
sebou. Až jednou k nim do jejich země mezi horami zavítal poutník a ten jim
vyprávěl o zemi, kde slunce vychází každé ráno a lidé jsou tam usměvaví, družní,
pomáhají si navzájem a scházejí se spolu. Lidem v zemi beze slunce se
poutníkova vyprávění, kdy se všichni sešli pospolu a poslouchali, velice líbilo a
tak i poté, co poutník odešel, jim tato tradice setkávání se a družení vydržela a
hned se jim žilo lépe. Po skončení vyprávění jsme s dětmi debatovali nad
myšlenkou tohoto příběhu a děti přemýšlely nad symbolikou tohoto vyprávění.
Jelikož ale byly nedočkavé, jaké překvapení je čeká pod stromečkem, šli jsme
rozdat a rozbalovat dárky. Děti měly z dárečků radost a já rovněž, byla jsem také
obdarována  Společně jsme si ještě zazpívali koledy a s přáním požehnaných
svátků jsme se rozloučili. Vám všem bych chtěla rovněž popřát požehnaný rok
2017 a všem nám přeji mnoho slunce a světla v našem životě, přeji nám, abychom
se navzájem dokázali družit a povídat si a abychom tak jako lidé v zemi bez
slunce nezůstali uzavření před světem.
Andrea Oušková

Začátkem září jsme v kruhu přátel oslavili
40. narozeniny farní hospodyně Jaroslavy.
Především já, ale i za farnost, jí děkuji za
všechnu péči o mne i ostatní obyvatele fary
a její službu farnosti (např. organizaci plesu)
Pán ať Ti to, Jaruško, odplatí.

V září vrcholila příprava na biřmování.
Bohužel se nedařilo najít společný termín
přípravy a tak probíhala na 5 místech.
V Kaplici to bylo v pátek a v neděli navečer.
Někteří se připravovali téměř 2 roky, jiní to
měli kratší, např. kvůli předchozí přípr na křest

V Malontech se v neděli 25.9. konalo první svaté přijímání tří našich sester: Michaely a Marie
Městecké a Hany Dohnalové. Kéž Pán zůstane vždy v jejich srdcích. Modleme se, aby ve
víře a následování Pána vytrvaly.

V Pohorské Vsi se v sobotu 24.9.
konala již 9. poutní slavnost v
kostele sv. Linharta. Tentokrát

už nikdo z německy mluvících
rodáků nedorazil. Sešlo se celkem dost lidí, převážně odjinud.

V Omleničce v půlce září slavíme malou pouť – o svátku spolupatronky zdejšího kostela
P. Marie Bolestné. Z Kaplice ve čtvrtek 15.9. přijelo několik lidí z Kaplice a po mši svaté
jsme se sešli na faře ve společenství. Popřáli jsme vše nejlepší také Lídě-varhanici v Rožmitále
k jejímu svátku a občerstvili se nejen přinesenými dobrotami, ale družným rozhovorem.

Také v Pohoří n. Š. se
konala poutní slavnost.
A to v neděli 11.9.
Po bohoslužbě následoval
opět bohatý program
kolem kostela organizovaný p. Altmannem a spolkem, který vede. Bylo možné poobědvat
ve velkém stanu, zakoupit si různé ruční výrobky, zatancovat si při hudbě několika kapel.
Opět se zde sešli německy mluvící s lidmi z Česka a mohli prožít hezké chvíle spolu. Myslím,
že toto místo opravdu velmi napomáhá Česko-Rakousko-Německému přátelství.

Také z iniciativy spolku (německy mluvících) rodáků se uskutečňují opravy kostela v Cetvinách. Z financí Českoněmeckého fondu budoucnosti, rodáků a také rakouských státních
institucí probíhají práce na odvodnění kostela a pokračovat se bude opravami vnitřních omítek.

Diecézní pouť v Nových Hradech začínala předprogramem o pátečním večeru 30.9., který
byl zaměřen na mládež. Nejprve se konal na náměstí koncert sušické kapely Memento.
Nejednalo se sice o přímo křesťanské písničky, ale jejich duch byl křesťanství blízko.
Od nás jsme na tento páteční večer vyrazili dvěma auty.

Závěr koncertu účastníky radostně
rozpohyboval. Pak jsme se přesunuli do kláštera, kde po vyprávění
o Krakově následovala soutěžní
hra pro mladé.

Potom se v kostele konaly chvály
doprovázené pelhřimovskou
kapelou PM. Moderní písně
k modlitbě byly prokládané improvizovanými modlitbami mladých.

Druhý den –v sobotu 1.10. jsme se vydali z Kaplice třemi auty. Setkali jsme se tu však s dalšími farníky např. z Malont. Dopoledne jsme se zúčastnili (každý podle svého výběru) před-

nášky. Mně se líbila přednáška
P. van Zavrela o předávání víry
v rodině. Tohoto kněze velmi
doporučuji! V kostele pak byla
polední modlitba

Děti měly program s 10 stanovišněmi na louce před zámkem.
Názvy stanovišť prozrazují
zajímavý obsah: Postav si příbytek, Chytni večeři, Rozdělej

oheň, Zachraň kamaráda, Zašij díru, Vyzkoušej šikovnost
s lany na ostrůvku… Posledně jmenovaná činnost zvláště
zaujala. Závěr patřil mši sv. na níž ministroval i náš Petr
z Rožmitálu.
(foto níže)

Kázání při mši měl vojenský kaplan P. Böhm.
Ten si pozval děti k sobě dopředu a na závěr je
požádal, aby všem zamávaly. S tímto radostným pohledem jsme se rozjížděli domů. pš

Jednou z nejdůležitějších událostí
roku 2016 bylo biřmování pro
naše farnosti. Stejně jako před 4
roky se konalo na Svatém Kameni

pomocného biskupa naší diecéze.
Přivítal jsem ho s myšlenkou související se zdejší rozdělenou skálou.
Často jsou to právě těžkosti, které
otevírají naši duši Božímu působení

Ministrantskou službu konal akolyta
Pavel, Petr Heřmánek se setrou Kateřinou, Tomáš z Malont, Patrik, Fanda
Talíř a Maruška s Karolínou
z Malont-viz obrázek vpravo.

a to v neděli 9.10.2016 od 10h.
Svátost křesťanské dospělosti přijalo 22 našich bratří a
sester od Mons. Pavla Posáda,

Pan biskup připomněl, že
se toto biřmování koná
v mimořádném Svatém roce
milosrdenství a je také projevem Božího milosrdenství.

Biskup užívá jako symbol své
služby berlu – tedy pastýřskou
hůl, naznačující službu vedení.
Pokrývka hlavy-mitra-představuje dva štíty (vpředu a vzadu)

tedy ochranu, kterou každý
duchovní pastýř má poskytovat
těm, kdo jsou mu svěřeni.
Po kázání přistupují biřmovanci
se svými kmotry před biskupa.

Biřmování se udílí vzkládáním biskupových rukou za modlitby a pak
pomazáním na čele se slovy: Přijmi
pečeť daru Ducha svatého. Vrcholem
bohoslužby je pak eucharistie.

Rukou položenou na rameno
kmotr vyjadřuje svůj závazek
stát při svém kmotřenci a být
mu oporou. To předpokládá
alespoň občasný kontakt.

Do bohoslužby se mají
aktivně zapojit biřmovaní.
Hanka z Blanska a Pepa
z Malont četli přímluvy.
Štěpán a Míša (viz výše)

v závěru mše sv. panu biskupovi i mně poděkovali a předali dárek – květinu. Pak následovalo
fotografování, které je hezkou památkou na den, který nám připomíná, že si nás Pán Ježíš
vyvolil mezi své učedníky, obdařil nás dary Ducha svatého a očekává od nás, že je využijeme
k šíření evangelia ve svém okolí a ke službě církvi i bližním ve svých farnostech.

Slovo „biřmování“ pochází z latinského názvu: confirmatio (v
němčině Firmung) což zároveň znamená upevnění, potvrzení.
Biřmovaní jsou tedy Pánem potvrzení a upevnění apoštolové. Zde
jsou jejich jména:
Z farnosti Kaplice: Štěpán Doušek, Jiří Mareš, Svatopluk Janek,
Libuše Hudečková, Veronika Kolouchová, Vlasta Holubová, Dana
Holznerová, Ludmila Dražkovičová, Patrik Škuta-nyní z Velešína
Z farnosti Blansko: Adéla Petroušková, Hanka Petroušková
Z farnosti Omlenice: Johanka Schwarzová
Z farnosti Malonty: Lenka Jaklová, Kateřina Jaklová, Jiří Stein,
Marie Městecká, Michaela Městecká, Hana Dohnalová, Josef Bím
Z farnosti Dolní Dvořiště: Kateřina Hitzfeldová
Z farnosti Rychnov nad Malší: Nikola a Josef Birešovi
Bohoslužba se slouží v rouchu červené barvy.
Ta připomíná oheň. Každý biřmovaný by měl
planout ohněm nadšení pro Krista, ohněm lásky.
Oheň také souvisí s pomazáním olejem. Byl to
právě olej, který byl obsahem lamp užívaných ke
svícení. Olej je znamením něžného uzdravujícího
a občerstvujícího doteku. Právě něžná láska
vytváří v člověku zásobu energie lásky. Kéž jí
všichni čerpáme od Boha i jeden od druhého
a dokážeme pak plamen nadšeného života
předávat lidem kolem sebe. P. Pavel

Pokračováním biřmování byl program Farního dne. Ze Svatého Kamene jsme se přesunuli
(někdo objednaným autobusem, někdo autem) na faru, kde jsme poobědvali s panem biskupem
Oběda se zúčastnili jak několik biřmovaných, tak několik farníků. Kromě farního sálu probíhal oběd ještě v knihovně – tam se najedly děti, které byly o víkendu na Ktiši. Pak jsme přešli

do restaurace Slovanský dům, kde proběhl program Farního dne. Nejprve nám děti z našich
farností předvedly to, co nacvičily pod vedením manželů Kornatovských na Ktiši. Byla to
píseň o sluníčku s pohybovými prvky a pak scénicky ztvárněná píseň „Mojžíš“ o vyjití Izraele
z Egypta. Děti k tomu namalovaly také proměnlivou kulisu s obrazem pyramid a moře. Téma
se hodilo i k biřmování: procházíme do nového života, v němž bychom měli vyzařovat paprsky

dobra, které druhé rozsvítí a zahřejí.
Tak nás také zahřála slova biskupa

Pavla, který hovořil o svém
životě a odpovídal na otázky.

Podobně nás rozehřál zpěv Adélky
a Johanky, který doprovázel
Leo Schwarz na varhany a Štěpán
na kytaru. Děvčata tak úspěšně
zaplnila místo Kristýny, která se

Potom nám účastníci setkání
mládeže s papežem v Krakově
Eva, Fanda a Patrik vyprávěli
své zážitky. Na televizní
obrazovce se promítaly fotky

svou skupinou zde vždy muzicírovala.
Úsměv na tváři nám přinesla také
dítě Verči a Jirky – Isabelka, která
si při programu roztomile hrála. Je dobře děti, pokud příliš neruší, brát s sebou.

z této jedinečné události. K největším zážitkům patřil prožitek
společenství s tolika (1,5 milionu)
mladými lidmi z celého světa
a také inspirativní slova papeže.

Velmi zajímavé byly také informace paní ředitelky Žáčkové o činnosti Charity Kaplice obohacené o dvě videa. Pak promluvil i evang. farář Daniel, také o setkání mladých-evangelíků.

O farním dnu nejen že můžeme
sledovat program a také se
něco nového o farnosti dozvědět,
ale také se můžeme setkat a pohovořit s lidmi z farnosti.

Můžeme si také spolu zazpívat
- nejen křesťanské rytmické
písně, ale také písně lidové. Na
harmoniku je doprovázel pan
Kouba a pak také Štěpán. Díky!

Pavel Čada se přidal s kytarou
a hlavně se svým zpěvem, za což
také děkujeme. V závěru zde již
mnoho lidí nebylo, ale ti co zůstali si s chutí zatancovali.

Z Farního dne jsem měl moc pěkný dojem a děkuji všem, kdo ho
pomáhali připravit. Už se těším
na další a doufám, že se zapojí
do přípravy co nejvíce lidí.

V pátek 7.10. se vydalo 12 dětí převážně z našich farností na podzimní víkend do střediska
mládeže na Ktiši. Tentokrát s námi nejely děti z Pohorské Vsi. Vedení se opět ujali manželé
Petr a Zuzka Kornatovských. Dětem se líbí pokojíky, kde mohou být s druhými, ale v přiměřeném množství malé party. Součástí pokoje je většinou i sociální zařízení se sprchou.

Název obce Ktiš zřejmě pochází z názvu stromu tis, ale zajímavá shoda je s řeckým slovem
ktisis, které znamená tvoření či stvoření (Boží stvoření z ničeho). A opravdu zde můžeme
zažívat tvoření nových vztahů, tvoření společenství, vytváření vztahu k Bohu, vytváření
- obnovu svého nitra. Vytváří se zde radostné společenství.

Po ubytování, povlečení postelí a vybalení věcí se děti schází v klubovně, kde proběhne
nejprve seznamování a hra k zapamatování si jmen. Ano je velmi důležité vědět jak se ten
druhý jmenuje. Vztahy se prohlubují, když se oslovujeme jménem -nejlépe křestním- což
u dětí by mělo být samozřejmé. Zapamatováním jména ukazujeme, že druhý je pro nás důle-

žitým. Pak přichází hry, i ty pohybové. Hra není jen zábavou, ale
vzbuzuje v dětech soutěživost,
tedy, snahu něco dokázat, něco

ze sebe vydat, což je důležité v běžném životě. Ten, kdo se o nic nesnaží a je ke všemu lhostejný asi nebude
šťastný. Důležité je abychom jako

ve hře měli kolem sebe lidi, kteří nás budou povzbuzovat.
Leckdy máme sklony k malomyslnosti a rychle po prvních
nezdarech věci vzdáváme. Když máme někoho, kdo nás
povzbudí, snadněji se překonáme a snažíme se dál a víc.
Děti byly po
některých
soutěžích
také odměňovány. Byť to
byl třeba jen
diplom, nebo
pochvala,
přinesla pocit
uspokojení
a většího sebevědomí, což je potřebné zase i v běžném životě. Měli bychom se tedy všichni víc snažit
druhé podporovat, nikoliv srážet, odměňovat – oceňovat jejich schopnosti. Z pocitů méněcennosti, ukřivděnosti a přehlíženosti roste negativní smýšlení, které může vést až k myšlenkám na sebepoškozování (až k sebedestrukci) , nebo naopak k agresi vůči druhým.

Důležitou součástí pobytu je
i společná bohoslužba, při níž
se děti učí hledět výš, než je náš
pozemský svět a objevovat
tvůrce, smysl a záchranu světa.
Při bohoslužbě dostali kluci
možnost projevit svou kreativitu

bubnováním. To zaujalo zvl.
Honzu z Rožmitálu a tak doufám, že se nějak zapojí do
hudby při dětských mších.
Kroužek, který děláme při
dětské bohoslužbě kolem stolu
Páně připomíná, že jsme rodina

A rodina také chodí společně do přírody a její členové si spolu – v přírodě i v bytě mají hrát.
Škoda, že se to v mnohých rodinách podceňuje. Na našem společném pobytu se děti učí také
nové hry. Zde vidíme baseball . Všechno nové přináší oživení. A neplatí to jen pro hry. Také
v běžném životě je třeba zkoušet nové věci a Tece dobrých (jak říká apoštol Pavel) se držet.

Kreativitu si děti vyzkoušely také při tvoření kulis pro vystoupení na Farním dnu v Kaplici.
Z pomalovaných papírových kostek se vytvořila stěna zobrazující události související
s Mojžíšem a vysvobození izraelitů: pyramidy a cesta mořem do zaslíbené země. Je to vlastně
životní příběh každého z nás. Dnes již vedení Ježíšem vycházíme z otroctví sobectví a zla
do prostoru dobra a lásky, kterým bude nakonec nebe. Musíme však překonat moře starostí
těžkostí a bolestí. Ježíš nám však dává sílu. A jak se zpívá v písni „Mojžíš“-Kdo se bojí vodou
jít, ten musí podlé tónů faraonů žít-Mává nám všem zaslíbená zem. Vydejme se tedy na cestu.

K cestě životem však potřebujeme
i tu fyzickou sílu (jako izraelité).
O její přípravu se starala Jarka
s Vlastou a s Patrikem. Díky.

Společné stolování je i znamením přátelství a spásy. Kéž
spolu často jíme i hovoříme.
Díky všem kdo pobyt připravili!

Na přelomu září a října jsem
se vydal s několika přáteli na
malou pouť na Svatou Horu
a za do Mačkova za Ládíkem
Richterem. Svatá Hora je nově
opravená. Zvláště jsme obdivovali kopuly jedné z kaplí.
Ládík, který je nyní v Domově Petra
v Mačkově, měl nedávno 30. narozeniny.
Jeli jsme mu tedy popřát. Je zde hezké
prostředí a Ládík je vcelku spokojený.

Koncem října slavíme v našich farnostech posvícení – tedy připomínku posvěcení našich
kostelů a zároveň děkujeme za úrodu země. V Rožmitále navíc slavíme poutní svátek patronů
kostela sv. Šimona a Judy. Všechny tři připomínky mají společnou myšlenku působení Božího
Ducha. Duch sv. je plodivou mocí Boží. Vše co je jím prodchnuto přináší užitek, je plodné.
Země, chrámy i člověk. A Duch je ten, který vychází: plodnými se stáváme, když vycházíme ze
sebe ke druhým, když nejsme uzavřeni sami v sobě. Součástí bohoslužby je i průvod s dary.

V Kaplici jsme jako velký dar uvítali děti z Třeboně, které jsme také zapojili do průvodu.
Škoda, že zde nemáme dost vlastních dětí, byť na náboženství je jich 30 přihlášeno.

Také v Omleničce jsme děkovali za úrodu a malým
občerstvením jsme si připomínali, že společné jídlo
posvěcuje naše chrámy. Je totiž spojeno s dáváním
(ti kdo ho připravili) a přijímáním (ti kdo ho přijali).
A právě tento princip posvěcuje. Děkuji všem, kdo
připravují občerstvení i těm, kdo připravují krásu
bohoslužeb (varhaníkům a zpěvákům) a pečují o naše chrámy (kostelníkům a pomocníkům)
ale také vám všem, pro které to děláme. Vy jste ty pravé ozdoby našich chrámů!

Tyto dva snímky jsou z Dolního Dvořiště. Ten
vpravo níže z Blanska. I zde jsou lidé pečující
o kostel. V kázáních jsem vyprávěl příběh
dospívající dívky, jejíž rodiče na pár dní odjeli
a jí svěřili péči o dům a hospodářství. Ona se
snažila na nic nezapomenout, nakrmit zvířátka,
zalévat záhony apod. Ale když rodiče přijeli
ke svému zděšení našli povadlé všechny květiny
doma v květináčích – na jejich zalévání dívka
zapomněla. Uschly. Ale za tím je poučení. Stále
se musíme ptát, zda na něco kolem nás nevadne.
Zda jsme něco nezapomněli zalévat svou péčí,
svým úsměvem, svým časem pro druhé. Týká se to všech chrámů – živých i neživých. Vše
potřebuje naši starostlivost. Podívejme se kolem sebe. A nezapomeňme také zalévat svou
duši Boží láskou získanou skrze modlitbu a četbu.

Na oltář při díkůvzdání pokládáme chléb, hrozny, ovoce, zeleninu, klasy, květiny, víno a sladkosti. Při jejich přinášení prosíme za kněze, farnost, manžele, mládež, děti, nemocné, zklamané, i za ty kteří slouží společnosti. Mějme zvl. tyto skupiny lidí v modlitbě stále na mysli!
I tak posvěcujeme naše chrámy.
Nemůžeme se však jen modlit. Je
třeba také něco udělat a slova
proměňovat v činy. Heslem benediktinů je: „Modli se a pracuj“,
každý z nás se může zapojit do
práce v kostele i farnosti.

Kdo má rád děti, může udělat něco pro ně.
V Rožmitále se schází 1-2 do měsíce děti
s Marií Peroutovou na faře k výtvarné činnosti,
při níž se také pohovoří o nějakém
křesťanském tématu.
Děti vyrábí figurky, obrázky,
dárky – pro rodiče, známé,
k výstavce do kostela či jen tak
pro sebe. K radosti své i druhých.
Díky!
Pokud by se chtěl někdo nějak
zapojit, bylo by hezké kdyby
někdo vyfotil oltáře v našich
kostelích a pak popsal jednotlivé
sochy na nich – koho představují. Mohli bychom to uveřejňovat jako seriál ve Farním listě a
příp. udělat i letáčky o našich kostelích. Také bychom potřebovali někoho na počítání
kostelních sbírek, psaní matriky, farní kroniky apod.

Na přelomu října a listopadu si připomínáme naše zemřelé a přicházíme se za ně na hřbitov
pomodlit. V Kaplici jsme se společně sešli v neděli 30.10. Zazněla také jména těch, na které
vzpomínáte. Dar, který při této příležitosti dáváte je jakoby dárkem pro ně. A oni ho zase
vracejí církvi na její potřeby či na charitativní pomoc. Tak se upevňuje společenství mezi
živými a zemřelými a všichni z toho mají prospěch.

Na hřbitovech se modlíme, ale i zpíváme. Zpěvem lépe vyjadřujeme naše city. Zapalujeme
svíčky a tak umenšujeme temnotu. Každá svíce připomíná plamínek lásky k zemřelým a také
že Kristus, který je světlem světa, přivede naše zemřelé do světla nepomíjejícího.

Denní fotky na této straně jsou z Kaplice.
Ty noční z Malont. V pozadí je západ slunce.
Víme, že každý západ je i východem.

Poslední fotka zobrazuje lešení na presbytáři
malontského kostela v závěru roku. Opravuje se krov. Celková cena je přes 780 tis. Kč.

K modlitbě
Díky za lidi, kteří jsou mi nablízku
Modlitba nemocného za ošetřující
Velký a dobrý Bože, Ty jsi Bůh, náš přítel.
Jsi nám blízko tam, kde jeden druhému otevírá srdce,
kde člověk druhému osušuje slzy
a životem zlomenému podává ruku.
Děkuji Ti, že moji cestu životem
prosvětluješ člověkem, který se mi rozdává.
Děkuji Ti za všechny, kdo při mně zůstávají
v trápení a osamění nemoci.
Děkuji Ti za všechny lidi, kteří mi
v bezvýchodnosti mé noci ukazují cestu
a za všechny, kteří mi odpouštějí,
když jsem nespravedlivý a netrpělivý.
Bože sešli jim Utěšitele a Pomocníka
Svého svatého Ducha, aby zakusili tvou sílu a lásku.
Daruj jejich životu světlo a teplo
a dej také jim najít lidi, kteří pro ně budou posilou a blízkostí.

Humor
 Všechno, co potřebuji vědět o životě, jsem se naučil z Noemovi archy....
- Nezmeškej loď.
- Pamatuj, že všichni jsme na té samé lodi.
- Plánuj dopředu. Ještě nepršelo, když Noe stavěl loď.
- Buď fit. Když budeš mít 600 roků, možná ti někdo přikáže, aby si udělal něco
skutečně velké.
- Neposlouchej kritiku; jen tě odvádí od práce, která musí být hotová.
- Stavěj svojí budoucnost na vrchu.
- V zájmu záchrany, cestujte v párech.
- Rychlost není stále výhodou. Slimáci byli na té stejné palubě jako gepardi.
- Když plaveš, jsi v napětí.
- Pamatuj, archa byla postavená amatéry, Titanic profesionály.
- Nezáleží na tom, že je bouřka. Když jsi s Bohem, vždy můžeš očekávat duhu.

Pan farář byl silnější postavy a schody na kazatelnu ho značně zmáhaly. Jednou se
ztěžka vyhrabal nahoru a udýchaně zvolal:
"Hoří..." Nadechl se a znovu povídá: "Hoří..." Když to řekl po třetí, v kostele už nebyla
ani noha a tak neměl už komu říci: "Hoří mé srdce láskou k Bohu."

U zpovědi:
"Víte, pane faráři, já občas někoho ošidím nebo okradu, ale zase dávám peníze na
dobročinné účely, takže ono se to tak nějak vyrovná.
A taky zahýbám ženě se sousedkou, ale zase nosím ženě co chvíli nějaký dárek,
takže ono se to tak nějak vyrovná."
"Víš co, synu? Stvořil tě Bůh, ale vezme si tě čert, takže ono se to tak nějak vyrovná."

Ještě jedna teorie

Z farní matriky:
Kaplice:
Křty:
19.11. Nataly Bílková

Blansko:
Pohřeb:
18.11. Wolfhilde Pavlišová

Omlenice:
Pohřeb:
3.11. Ernest Kopún

Pohřby:
3.12. Zdeněk Rohlíček

Dolní Dvořiště
Pohřeb:

8.12. Mária Bazsová

19.12. Šarlota Hošková

8.11. Marie Josefíková

22.12. Marie Mrázová
30.12. Miloslav Čech
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
Uvědom si, křesťane, důstojnost své moudrosti a snaž se poznat, jakými cestami
a k jakému cíli jsi povolán. Milosrdenství tě chce mít milosrdným a spravedlnost
spravedlivým, aby se tak Stvořitel zjevoval ve svém stvoření a aby v zrcadle
lidského srdce zazářil Boží obraz, vykreslený v náčrtu následování.
Víra těch, kdo o to usilují, se nezklame:
dostaneš, co si přeješ, a bez konce budeš mít, co miluješ.,
z kázání sv. Lva Velikého, papeže

Vědomí země se otvírá
a s úsilím směřuje vzhůru,
aby se stalo vědomím Božím;
a vědomí Boží
se uchytí a vyvěrá zdola
ve vědomí země.
Theilhard de Chardin

i a prodejna v Kaplici informuje:
YOUCAT - BIBLE
Y-Bible patří do řady Youcat, z níž už známe Youcat katechismus pro mladé, Youcat
přípravu na biřmování, Youcat modlitební knihu pro mladé a Youcat svátost smíření.
Y-Bible není souvislý text Písma, ale výbor stěžejních pasáží Starého i Nového
zákona, doplněný o úvody a vysvětlivky reálií. Přístupnosti a stravitelnosti klasických
textů napomáhají krásné fotografie, celková grafika knihy i svědectví těch, kdo se
naučili vnímat Boží slovo jako světlo pro svůj život. Y-Bible sice nenahradí
kompletní Bibli a její studium, ale může být vynikající pomůckou pro ty, kdo se
teprve učí Boží slovo poznávat a naslouchat mu: pro dospívající a mladé křesťany,
pro katolíky, kteří sice léta chodí do kostela, ale nejsou zvyklí sami si číst v Bibli, pro
konvertity i odrodilce, kteří se po létech vracejí k životu s Bohem a s církví.
Jan Rybář a Josef Beránek: DENÍK VENKOVSKÉHO FARÁŘE
„ Nejsem žádný intelektuál“, říká o sobě P. Jan Rybář. Možná právě proto vypráví o
světlých i stinných stránkách života přímo a bez zbytečných ohledů.
Pětaosmdesátiletý jezuity patří k posledním svědkům dramatických událostí 20.
století. Pamatuje hrůzy II. světové války, divoké odsuny, nástup komunistické
totality, vězení a stálý dohled StB. Pamatuje ale také naděje, které vyvolal II.
vatikánský koncil, a návrat svobody v roce 1989. Evangelijní svobodu a humor si při
vší pokoře nenechá vzít, ba naopak rád je bude sdílet se všemi čtenáři.
Papež František: JMÉNO BOŽÍ JE MILOSRDENSTVÍ
Ve své první knize vydané za jeho papežství vyzývá František celé lidstvo k
intimnímu a osobnímu dialogu na téma Božího milosrdenství, které je již dlouho
základem jeho víry a od nástupu na Svatý Stolec jeho hlavním mottem. Kniha je
dialogem mezi ním a novinářem Andreou Torniellim. František v něm líčí své
vzpomínky z mládí a zkušenosti, který nabyl jako pastor. Hlavním tématem je
Milosrdenství jako nejdůležitější vlastnost Boha. Bůh si nepřeje, aby jakákoli duše
byla zatracena. Jeho milost je nekonečně větší než naše hříchy. Stejně tak ani církev
nemá právo zavírat komukoli dveře. Naopak, její povinností je najít cestu ke všem
lidem, k jejich duším a srdcím, aby si byli schopni uvědomit své hříchy, převzít za ně
odpovědnost a upustit od konání špatných skutků.
Půjčovní doba farní knihovny: ČT 15.30-16.30

Pá+St 16-17.30+ Ne ráno – na požádání

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



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

 Je zde i možnost zakoupit si knihy, růžence, obrázky a přívěšky.




Pro všechny farnosti
 EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY V KAPLICI
neděle 15.1. .........9.00h katol. kostel - východní liturgie, celebruje a káže Russlan
Zassiedko,
neděle 22.1. .........9.30h katol. kostel - ekumenická liturgie, káže D. Freitinger,
evangelickýfarář
 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA V KAPLICI bude v únoru ve středu
1.2. od 18 hod. na katolické faře. Budeme probírat knihu proroka Amose. Každý je
zván!
 BIBLICKÁ ČETBA NA LEDEN a ÚNOR: kniha proroka Joela a Ámose.
 NOVÉ SPOLEČENSTVÍ MLADŠÍCH I STŘEDNÍHO VĚKU se nyní
schází v neděli od 19 na faře v Kaplici. Každý zájemce je vítán!
 KŘESŤANSKÝ PLES se bude konat v Kaplici ve Slovanském domě v sobotu
25.2. od 20h. Budeme rádi za dary do tomboly, můžete je přinášet do kostela, nebo na
faru v Kaplici.
Přivítáme i nápady do programu a pomoc např. se zdobením sálu.
 MINISTRANTSKÝ TURNAJ VE FLORBALE se bude konat v pá 24. a so
25.2. v Táboře. (ukončení v 16h)za dary do tomboly, můžete je přinášet do kostela,
nebo na faru v Kaplici.Přihlásit se můžete u P. Pavla (tf: 732 872 662)
 KURZ MARTIN LUTHER A JEHO DOBA probíhá na Teologické fakultě
v Č. Budějovicích v pátky 10.a 24.3., 7.a 21.4., 12. a 19.5. od 9-12.30h. Přednáší prof.
Martin Weiss
Bližší informace a možnost dopravy – P. Pavel (tf.:732 872 662)
 NÁRODNÍ POUŤ DO FATIMY se bude konat 12. a 13.9. ve Fatimě. (100.
výročí zjevení P. Marie) Zájezdy jsou plánovány v termínu 9.- 16.9. Cena je kol. 13
tis. Kč. Bližší informace na www.fatima2017.cz

















Kaplice
 MŠE SV. v neděli 15.1. bude začínat již v 9h - řeckokatolická liturgie
s ekumenou
 SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU budeme slavit ve čtvrtek 2.2.
mší sv. v 17.30h. Ranní mše sv. nebude.
 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ ve středu od 17.30h na faře bude mít na
programu ve středu 18.1. promítání filmu "Osmý den" o vztahu podnikatele a chlapce
s Downovým syndromem
 PÁSMO HUDBY A POEZIE se bude konat ve středu 25.1. od 17.30h v
kostele.










LEDEN 2017
NEDĚLE

15.1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 2.t.

Úterý

17.1.

Sv. Antonína, opata

památka

18.1. – 25.1. týden modliteb za jednotu křesťanů
Středa

18.1.

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

památka

Sobota

21.1.

Sv. Anežky římské, panny a mučednice

památka

NEDĚLE

22.1.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 3.t.

Úterý

24.1.

Sv. Františka Saleského

památka

Středa

25.1.

Obrácení svatého Pavla

svátek

Čtvrtek

26.1.

Sv. Timoteje a Tita, spolupracovníků sv. Pavla

památka

Pátek

27.1.

Sv. Anděly Mericiové, zakladatelky Voršilek

nezáv.pam.

Sobota

28.1.

Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

památka

NEDĚLE

29.1.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 4.t.

Úterý

31.1.

Sv. Jana Boska, zakladatele řádu Salesiánů

památka

ÚNOR 2017
Čtvrtek

2.2.

Uvedení Páně do chrámu

svátek

Pátek

3.2.

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

nezáv.pam.

NEDĚLE

5.2.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 1.t.

Pondělí

6.2.

Sv. Pavla Mikuho a druhů, mučedníků z Japonska

památka

Pátek

10.2.

Sv. Scholastiky, zakladatelky Benediktinek.

památka

Sobota

11.2.

Panny Marie Lurdské-připomínka zjevení v Lurdech

nezáv.pam.

NEDĚLE

12.2.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 2.t.

 ZÁŽITKY Z GRUZIE – ST 8.2. v 18h ARCHA-Libor Drahoňovský
Gruzínci vyprávějí o své zemi zajímavou legendu. Prý když
Bůh rozděloval národům světa různé země, opozdili se a
už pro ně nezůstal ani píď z dělení. Nakonec se slitoval a
daroval jim kus ráje. Gruzie je vskutku nádherná. Její hory
i nížiny, starobylá města, středověké kláštery s hodnotnými
freskami, hrady a především pohostinnost místních
obyvatel se nesmazatelně vrývají do paměti.
Architektonicky zajímavá je i metropole Tbilisi, která je
velmi příjemné město díky své poklidné atmosféře. Beseda pojednává o historii a
pamětihodnostech, specifikách jednotlivých regionů, včetně překrásné hornaté oblasti
Svaneti a v neposlední řadě o životě i pohostinnosti místních obyvatel.

PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM
KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde
modlitba
18 h letní čas
17.00 zimní čas
Úterý
kostel
setkání / biblická hodina
18 h letní čas
17.30 zimní čas
fara
Středa
Ekum. biblická hodina: 1. ST v měsíci-18h fara, / 1. ČT od 19h v ev. Arše nyní: ST 1.2.-18h
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
Út 1x za 14 dní,nyní: 26.1. a 9.2.
/ boh.slova v kostele
OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
Setkání na faře: Čt 1x za měsíc, 18h 17h
mše svatá 8 h
NEDĚLE
/ boh.slova v kostele
nyní: 19.1.
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:
Setkání ve společenství-1x měsíčně
NEDĚLE
11.15
nyní: nebude
1x za 14 dní 22.1. a 5. a 19.2.
- v sakristii kostela, či u Pechů
RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen P. Marie Sněžné:
nyní: 4.2.
Setkání v17/18h 1. SO v měsíci 17h
NEDĚLE mše svatá nyní:
11.15
1x za 14 dní 15.1. a 29.1.
Pondělí: ??
Hl.pouť: neděle po 5. srpnu 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: 28.1.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
NEDĚLE
mše sv.
24.9. pouť Setkání dětí (1 x za 14 dní) venku nebo
nyní ne
v 11h
v klubovně na Obecním úřadě:
- 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 15.1.2017.

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc leden 2017
Úmysl misijní: Za všechny křesťany, aby se ve věrnosti
učení Pána zasazovali modlitbou a bratrskou láskou za
obnovení plné církevní jednoty, a tím napomáhali
odpovědět na současné výzvy lidstva.
Úmysl národní: Za církev v naší vlasti, aby se nespokojila
s pouhou sebeprezentací, ale usilovala o evangelizaci současného světa
Úmysly farní: Prosíme Tě Pane, nauč nás uvědomovat si množství Tvých darů, vážit
si jich a být za ně také vděčnými
 Požehnej, Pane, ekumenickým vztahům v našich farnostech, dej, ať máme více
snahy se s druhými scházet, poznávat se a spolupracovat na díle spásy
 Dej, Pane, ať co největší počet bratří a sester pozná jak svým obdarováním ve
farnosti sloužit a nabídnou své síly i čas pro farnost
 Prosíme za biřmované, aby neztratili své nadšení a aktivně se v církvi zapojili
 Požehnej, Pane, nově vzniklému nedělnímu společenství mladých v Kaplici i všem
ostatním společenstvím, ať rostou početně i kvalitou
 Pomoz nám oslovit a přivést co nejvíce pokřtěných k životu ve farnosti a kostele
 Prosíme o požehnání pro všechny aktivity s dětmi v našich farnostech
 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
 Naléhavě prosíme o pomoc vedoucí k míru v Sýrii, Iráku, na Ukrajině i na všech
místech, kde se bojuje i za pomoc ke smíření všech znepřátelených lidí
 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

Doporučujeme k zapůjčení i k zakoupení:
ANDĚLSKÉ CESTY KE ZDRAVÍ
Andělské cesty vedou ke všemu, o čem lidé
sní...Ke zdraví těla, duše, k uzdravení od
úzkostí ...Příběhy autorovy andělské knižnice
po léta nacházejí širokou obec čtenářů v
Čechách i v zahraničí. Nový svazek oslovuje
čtenáře nadějí, poznáním a láskou podobně
jako předešlé mimořádně úspěšné knihy jeho
andělské řady..
HISTORIE ČASU
Peter Hiett
(promovaný geolog i
teolog) předkládá svůj
neotřelý až šokující
pohled na možný soulad Bible a dnešní vědy v
tématech jako historie vesmíru a relativita času a
prostoru.Zabývá se vznikem, popisem a krásou
stvoření, ale také se velmi osobně věnuje smyslu
a příběhu života každého jednotlivce.Přestože
oslovuje především věřící, jeho myšlenky mohou v
mnohém inspirovat každého čtenáře.
POSTEL HOSPODA KOSTEL
Není kněz jako kněz. Zbigniew Czendlik je toho
skvělým důkazem. Studium Bible je podle něj
nuda, nerad zpovídá své farníky, a chce-li někdo
pokřtít, dlouho ho odrazuje. Miluje ženy, rád si
pochutná na dobré whisky, v hospodě je jako
doma. Co má napsáno na dveřích ložnice? Proč
se mu nelíbilo ve Vatikánu? Jak zvládá celibát?
K čemu by vedl své děti a co je v životě
nejdůležitější? Ale hlavně; jak to, že u nás
nemáme natřískané kostely? Tato kniha vám
odpoví na mnoho podobných otázek.
Nahlédnete do soukromí jednoho
pozoruhodného muže a zjistíte, jak vnímá
mezilidské vztahy, život i Boha. Není vyloučeno,
že vás zbaví některých předsudků a zkreslených představ, proto ji čtěte
pouze na vlastní nebezpečí

SLOVO ŽIVOTA NA MĚSÍC
leden 2017

„Kristova láska nás nutí“
(srov. 2 Kor 5,14-20).
„Včera večer jsem šla na večeři s maminkou a její kamarádkou. Jako
přílohu jsem si objednala hrášek a pak jsem si chtěla dát zákusek, který mám
ráda. Ale maminka řekla ne. Už jsem se chtěla zamračit, ale vzpomněla jsem
si, že Ježíš je vedle maminky, a tak jsem se usmála.“ „Dnes po náročném dni
jsem se vrátil domů. Když jsem se díval na televizi, bratr mi vzal z ruky ovladač. Hodně jsem se rozzlobil, ale pak jsem se uklidnil a nechal jsem ho, ať se
dívá na televizi.“ „Dnes mi tatínek něco řekl a já jsem mu odseknul. Podíval
jsem se na něj a viděl jsem, že jsem ho nepotěšil. Tak jsem se mu omluvil a on
mi odpustil.“
Toto jsou zkušenosti se Slovem života, jak je vyprávějí děti z páté třídy v jedné škole v Římě. Možná tu není přímý vztah mezi těmito zkušenostmi a slovem, které žily tou dobou, ale právě toto je plodem žitého evangelia: pobídka
k lásce. Když se rozhodneme žít jakékoli slovo, účinek je vždy stejný: Slovo
nám změní život, do srdce nám vkládá pobídnutí k citlivosti pro potřeby druhých, působí, že začneme sloužit svým bratrům a sestrám. Jinak tomu být nemůže, protože přijímání a žití slova v nás rodí Ježíše a přivádí nás k jeho napodobování. To dává pochopit svatý Pavel v tomto úryvku z listu Korintským.
To, co nutilo apoštola Pavla k hlásání evangelia a k budování jednoty v jeho
komunitách, byla jeho hluboká zkušenost s Ježíšem. Cítil se být Ježíšem milovaný, spasený; Ježíš pronikl do jeho života tak, že nic a nikdo by ho od něj nedokázal odloučit. Už nežil Pavel, protože v něm žil Ježíš. Myšlenka, že Pán ho
miloval tak, že za něj položil život, ho uchvacovala, nedávala mu spát a nutila
ho nezadržitelnou silou k tomu, aby i on miloval stejnou láskou.
Pobízí Kristova láska stejně důrazně i nás?
Pokud jsme opravdu zakusili jeho lásku, nemůžeme nemilovat a musíme odvážně vstupovat tam, kde je rozdělení, konflikt, nenávist, abychom přinášeli
svornost, pokoj, jednotu. Láska nám umožňuje vrhnout se se srdcem na dlani
přes překážky, abychom se přímo spojili s lidmi, s jejich myšlenkami a sdíleli
jejich starosti, abychom společně hledali řešení. Nejde o volitelný postoj. Jednotu musíme budovat za každou cenu, nesmí nás zastavit falešná opatrnost,
obtíže ani případné střety.
Je to naléhavé především v ekumenické oblasti. Toto slovo jsme vybrali

v tomto měsíci, v němž slavíme Týden modliteb za jednotu křesťanů, a naším
cílem je, abychom žili toto slovo společně jako křesťané různých církví a komunit, abychom se všichni cítili pobízeni Kristovou láskou, abychom si vzájemně vycházeli v ústrety a obnovovali tak jednotu.
Chiara Lubichová při zahajovacím projevu na II. evropském ekumenickém
shromáždění v rakouském Štýrském Hradci 23. června 1997 řekla: „Autentický křesťan žijící usmíření bude pouze ten, kdo umí milovat druhé láskou, jakou miluje Bůh, takovou láskou, díky níž vidíme v každém Krista. Láskou,
která je určena všem, protože Ježíš zemřel za celé lidstvo. Láskou, která je
vždy iniciativní, která miluje jako první, láskou, která nás vede k tomu,
abychom milovali každého jako sebe sama, která nás sjednocuje s bratry
a sestrami v bolesti i v radosti. A je třeba, aby i církve milovaly touto láskou.“
Žijme i my radikalitu lásky s prostotou a pokojem dětí z oné římské školy.
Fabio Ciardi
Slovo života na leden „Kristova láska nás nutí“ (srov. 2 Kor 5,14-20) je inspirováno tématem
letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů „Smíření – Kristova láska nás nutí“ (2 Kor
5,14), který se v mnoha zemích slaví od 18. do 25. ledna. Jemu u nás, tak jako v některých
dalších místech, předchází Alianční týden modliteb organizovaný Evangelikální aliancí,
v tomto roce od 8. do 15. ledna.

