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LEDEN – ÚNOR 2017
Přátelé,
držíte v rukou nové číslo Farního listu, ale nejen to. Držíte v rukou také život v našich
farnostech a také celý nový rok. Ano, máme ho v rukou, záleží na nás, jaký bude,
kolik v něm vyvineme síly ve prospěch Božího království – vlády lásky, pravdy,
radosti a pokoje. Ale na druhé straně víme, že ne všechno máme ve svých rukou,
přicházejí věci, které neovlivníme. Pak se s nimi nějak musíme vyrovnat. Ty
negativní věci, jsou však také pro nás výzvou – abychom je překonali, abychom
překonali sebe a vydali ze sebe maximum. Nedávno jsem v kázání použil příklad
postiženého chlapce, který po celou školní docházku a ani na slavnostní předávání
maturitního vysvědčení nechtěl jezdit na elektrickém vozíku, ale na mechanickém,
poháněném vlastníma rukama. Když se mu to povedlo, zvolal: Dokázal jsem to! Je to
i obraz našeho putování k závěrečnému životnímu vysvědčení. Budeme volat
podobně? Žijeme naplno?
Co však když tuto sílu nejsme schopni vyvinout a cítíme, že to prostě nemáme
ve svých rukou. Nezapomínejme, že je tu Pán, do jehož rukou můžeme vše svěřit.
Pro něho není nic nemožného!
Fotografie vpravo zobrazuje
tříkrálové koledníky z Malont. Jsou pro
nás výzvou, abychom nezapomínali na
lidi, kteří to v rukou nemají. Králové též
připomínají, že i před námi se otevírá
Boží království, když jsme štědří
k potřebným, když druhým neseme
hvězdu radosti a pokoje. A když jsme
také otevření pro děti. Kéž je takový i
tento rok, který jsme nedávno začali!

P. Pavel

PODNĚTY PRO KŘESŤANSKÝ ŽIVOT

Milé sestry a milí bratři,
nový rok jsme začali modlitbami a bohoslužbami za jednotu
křesťanů. Jestliže chceme, aby nejen nový rok, ale i celý náš
život byl úspěšný, musíme se snažit o jednotu. O jednotu každý sám se sebou, což
znamená: přijmou sám sebe, uvědomit si svá obdarování i slabosti a obnovit zaměření
i smysl svého života. Také to znamená stále pracovat na jednotě se svými nejbližšími,
neboť bez kvalitního zázemí těžko něco dokážeme. Dále je třeba prohlubovat svou
jednotu s Bohem – prožívat, že On je ve mně a já v Něm.
Pak mohu pracovat na své jednotě s farností – uvědomit si své místo v církvi a
aktivně se v ní zapojovat. A konečně pak také budovat jednotu mezi křesťany v naší
obci i jednotu se všemi lidmi ve svém okolí.
Čím se jednota vytváří? Vztahy, časem pro druhé, tolerancí a snášením rozdílností,
vzájemným obohacováním. V tomto smyslu tedy buďme tvůrci jednoty – v různosti.
Budu se snažit pracovat na jednotě se sebou, s Bohem, rodinou, církví, všemi
Výrazným svátkem měsíce února je svátek Uvedení Páně do chrámu.
Tento svátek nás může inspirovat k mnohým myšlenkám:
- na chvíli nám vrací vánoční atmosféru.
Možná není vůbec špatné si občas zpřítomnit Vánoce. Obsahují totiž krásný citový
náboj, který nás ovlaží, zpřítomní něžnou mateřskou lásku, která dává nový život.
Připomene nám, že z tohoto stavu, z tohoto prožitku vyrůstáme.
- vede nás k uvědomění si potřeby růstu
Dítě Ježíš přinesený do chrámu nás také vybízí k růstu. Celý život je neustálý růst a
zrání. Nesmíme zůstat na jedné rovině, ale usilovat stále lepší život. A i když už pro
svůj věk se nám zdá, že už spíše v životě jen ztrácíme, přece jen můžeme růst ve víře,
v naději, v pokoře, lásce…
- vede nás k poznání, že jsme to my, kdo přinášíme Krista do chrámu
I my podobně jako Maria a Josef přinášíme Ježíše a jeho světlo do našich kostelů, do
našeho nitra, i do chrámů nejrůznějších skupin lidí kolem nás. Sami ho ovšem
musíme mít nejprve v nitru, snažme se ho do svého nitra i církve zvát.
- učí nás vděčnosti za všechny dary, učí nás je přijímat a také se jich vzdávat
Maria byla jistě velmi vděčná za to, že si ji Pán vyvolil stát se matkou Boží, matkou
Vykupitele. Byl to však náročný úkol, při kterém musela i mnohé vytrpět:
Nepochopení Josefovo a možná i svého okolí, útrapy cesty do Betléma, přebývání
mimo domov a pak uděl vyhnance a přistěhovalce v Egyptě. Vzdání se syna, když
odchází naplňovat své poslání. Nakonec křížová cesta Ježíšova a jeho smrt.
Ano dar, který dostala, zase odevzdává dál. I my se učíme svá obdarování dávat dál,
sloužit jimi, nenechávat si je pro sebe.

- učí nás vzdávat se svých plánů a představ, jak by měli žít druzí
Možná máme své představy, co by v životě měli dělat naše děti, ale i další lidem
kolem nás. Je však třeba jim nechat svobodu, aby se sami rozhodli. Můžeme jim
poradit, nadnést možnosti, ale rozhodování musíme nechat jim. Jinak se nestanou
plně vyspělými lidmi. A my bychom se mohli stát těmi, kdo druhými manipulují.
- tento svátek nás také učí vydávat svědectví – světlo – o své víře
V kázání jsem použil příběh jedněch manželů, kteří nemohli mít děti. Druzí se za ně
modlili a po určité době se jim narodilo děťátko. K velkému zármutku však bylo
postižené Downovým syndromem. Bylo pro ně obtížné dál věřit v Boží lásku a ještě
obtížnější obhájit svou víru před lidmi nevěřícím, kteří se jim před tím i kvůli víře
smáli. Zvláště otec této rodiny pracoval mezi nevěřícími dělníky v továrně. Když se
to dozvěděli, dali mu najevo co si o tom myslí: “Oni nejsou věřící, a přitom mají děti
zdravé…“ Muže nejprve tato připomínka zdeprimovala, ale pak intenzivně prosil o
pomoc Boží. Duch Svatý se ho v nitru dotkl a on spolupracovníkům odpověděl:
„Jsem moc rád, že Bůh moji postiženou holčičku nedal vám, ale mně.“
Někdy je velmi těžké přijmout těžkosti života a vyrovnat se s nimi. Stojí to
oběť ale pro naše okolí to může být důkaz, že víra skutečně pomáhá.
Tento svátek úzce souvisí s obětováním a učí nás, že bez oběti nic dobrého
nevznikne. I svíce, které jsme použily jsou toho dokladem, Aby mohly svítit,
spotřebovávají se. Kéž nás Pán naučí se z obětování se druhým radovat.
- poslední inspirace tohoto svátku se týká požehnání
Simeon Ježíšovi a jeho matce požehnal. Žehnat znamená přát druhému dobro a také
to dobro v něm vidět. Simeon viděl v Ježíši světlo k osvícení a spásu druhých.
Anselm Grün k tomu píše:
Je to zřejmě vůbec to nejkrásnější, co lze o nějakém člověku říct: „Když tě vidím,
vidím spásu, kterou Bůh lidem připravil.“ Nejhlubším určením každého člověka je
to, že slouží druhým ke spáse, aby tak skrze něho mohli dojít uzdravení a dospět k
celistvosti.
Simeonovo požehnání patří i tobě.
Neboť i ty jsi požehnán jako Mariino
dítě. Následující slova platí i pro tebe,
platí i o tobě.
„Vidím v tobě světlo. Jsi paprskem
světla v tomto světě.
Rozjasňuješ můj pohled. Jsi slávou.
V tobě zazářila Boží krása.
Vyzařuje z tebe do světa něco z Boží
lásky.
Díky tobě je na světě světleji a tepleji.
foto ze SvatéhoKamene 4.2.
V tvé blízkosti je mi dobře u srdce.“
Když dítě, kterému Simeon požehnal, dospělo v muže, začalo žehnat ostatním.
Žehnejme podobně druhým i mi a oni budou toto požehnání předávat dál.

To páteční dopoledne jsem
ošetřovala hodně nemocných děti.
Pak vstoupila do ordinace mladá
rodina – manželé s pětiletým
Kubíčkem a dvěma dvouletýma
holčičkama, dvojčátky Baruškou
a Maruškou.
Maminka začala děti svlékat a já vyšetřovat. Jednoho po druhém. Také
tatínek pomáhal- hrál si s dětmi a choval je. Po vyšetření dětí jsem začala psát
recepty. Najednou se ke mně rozběhla Baruška. Zastavila se přede mnou a natáhla ke
mně obě ruce. Chtěla pochovat.
Pospíchala jsem, měla jsem plno práce s dokumentací, ale Barušku jsem
nemohla odmítnout. Její krásné, hluboké oči se na mne s důvěrou dívaly. A tak jsem
také já k ní vztáhla obě ruce a pochovala ji. V ten okamžik nás obě naplnila a spojila
radost. Krásná radost, která zahřeje u srdce. Pohlazení, ve kterém, jak věřím, je
přítomen živý Bůh.
Pak přišla do ordinace ještě maminka se čtyřletým Honzíkem. Když
odcházeli, Honzík se zastavil u závěsu, který odděluje malou místnost. „Je tam
pán?,“zeptal se maminky. Zde asi před půl rokem na mne čekal manžel a Honzík ho
tam tenkrát za závěsem objevil.
Všechny nás překvapilo, že si Honzík na setkání s manželem pamatuje.
Když tyto a další příběhy s dětmi z mé dětské ordinace vyprávím mamince, říká mi:
„Máš hezkou práci.“ „Mám,“ odpovídám a vím, že ani po téměř 30 letech bych ji za
jinou nevyměnila.
Ve své dětské ordinaci zažívám různé situace. Často mě děti překvapí tím, jak
reagují.
Přirozeně, spontánně, pravdivě. Také pohled do dětských očí mě naplňuje radostí.
“Oko- do duše okno,“ stojí v Písmu. Pokud v dětských očích vidím upřímnost,
čistotu, důvěru, pak pohled do těchto očí je jako něžné pohlazení.
Ježíšovi přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to
Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim,
neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království
jako dítě, jistě do něho nevejde.“ Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim.
Mk 10, 13-16
Milena Voldřichová, Prachatice

Já o studnici vím, jež vody rozlévá
i v temné noci.
Tu věčnou studnicí může ukrývat stín,
kde vždycky najdu ji, já spolehlivě vím
i v temné noci.
Snad bez počátku je, snad ani nemá dna,
však dobře vím, že vše v ní počátek svůj má
i v temné noci.
Vím, že nic nemůže být v světě krásnější,
že zem i nebesa tam žízeň konejší
i v temné noci.
Vím, že je bez konce té studny hlubina
a její podstatu že člověk nepozná
i v temné noci.
Jas této studnice se nikdy nemění
a světlo veškeré vychází pouze z ní
i v temné noci.
Ta věčná studnice je chlebem života
a život dává nám jsouc uvnitř ukryta
i v temné noci.
Je zde a svolává všechno, co živé je,
ať blíže přistoupí a z ní se napije
v temné noci.
Ta živá studnice, po které toužil jsem,
zde v chlebě života mi bude pokrmem
i v temné noci.

(sv. Jan od Kříže)

Milan Jirásek (dříve ubytovaný na faře)
Chválím Tě, Otče
za Tvoji existenci,
chválím Tě za všechno krásné,
chválím Tě za každý den
prožitý s Tebou.
Chválím Tě za slunce, hvězdy, měsíc,
za slunná letní rána i zimní večery.
Chválím Tě za živou i neživou přírodu.
Chválím Tě za své bližní,
za radost i pláč
slzy i strach,
za bolest i utrpení,
za lásku i věrnost.
Chválím Tě za Tvé odpouštění,
za ponížení i povýšení.
Chválím Tě za to, že Jsi stále přítomen.
Chválím Tě, Bože, za Tvoji moudrost
za všechny Tvé dary.
Chválím Tě za to, že se k Tobě mohu modlit,
chválím Tě za to, že vyslyšíš mé volání
Chválím Tě za to, že mne vedeš cestou života.
Chválím Tě za každé mé klopýtnutí,
za každou bolest,
protože to všechno patří k životu.
K životu, který jen s Tebou je krásný a bohatý.
Chválím Tě za naději, kterou nám dáváš.
Chválím Tě za Tvé Slovo,
které je pro nás Světlem.
Chválím Tě, můj Bože za to,
že už můžem říkat své názory,
že se můžem rovně dívat
a chválit Tě, protože Ty jsi náš
jediný Bůh, naše spása a opora.
Ty Jsi dárce veškerého života,
Jsi Bůh Lásky a Porozumění,
Jsi Světlem našeho života.
Za to všechno budiž Tvé Svaté Jméno velebeno na věky věků!
AMEN

Těmito fotografiemi se ještě vracíme k listopadové Památce zesnulých. Zajímavá fotografie
vznikla při modlitbě na hřbitově v Rožmitále (vpravo). Ta vlevo zobrazuje výhled ze hřbitova
v Omleničce. Z několika našich hřbitovů je krásný výhled, jakoby se tím chtělo připomenout,
že skrze smrt se dostáváme k novým obzorům života. Kéž nám naše hřbitovy připomínají
potřebu hledět skrze víru kamsi dál …
V Malontech vyráběly děti
anděly jako dárky pro seniory
v domovech důchodců.
Již jsme o tom informovali
v minulém čísle Farního listu.

Fotografie vpravo zachycuje příjezd
sv. Martina na bílém koni na kaplické
náměstí. Také já jsem byl pozván
promluvit pár slovy o sv. Martinovi.
Moc se mi to nepodařilo – šlo o malé děti
a mnoho klidu zde nebylo Snad to bude lepší
příště.
Obrázek vpravo
zobrazuje
schůzku malontského společenství
která se nyní
koná v klubovně
hasičárny. Každý je zván. Občas přijíždí i hosté
z Kaplice. Na programu je kromě sdílení hovor
o nedělních liturgických textech, téma z historie
nebo probírání nějaké biblické knihy. Ty probíráme jednu po druhé. Nyní jsme u Ozeáše.

Tyto fotografie jsou z Rychnova nad Malší, kde se ve středu 30.11. uskutečnila poutní
slavnost patrona kostela sv. Ondřeje. Na ní přijeli zvláště farníci z Kaplice. Po mši svaté
v kostele jsme se ještě sešli v sakristii, kde jsme se pustili do občerstvení připravené
našimi ženami. Díky za to! Také jsme si zazpívali písničky, popovídali a prožili tak hezký
společný večer.

Pěkné setkání se uskutečnilo také v neděli
6. listopadu, kdy se na faře v Kaplici sešli
někteří z těch, kteří byli nedávno biřmováni.
Každý mohl říci, jak slavnost prožil a co mu
biřmování dalo do života.
Dohodli jsme se také, že každou neděli
od 19h bude možnost se setkávat a hovořit
o víře. To nejspíše v menším počtu. Jednou
za čas bude setkání v širším kruhu. To již bylo
naplánováno, ale po nepřízeň počasí bylo
odloženo.
Setkávání patří nutně ke křesťanskému způsobu života. Je třeba, abychom se sdíleli se svými
radostmi i starostmi, abychom hovořili o své víře, o tom co nás zaujalo z nedělního Božího
slova a připravovali nějaké činnosti ve farnosti a pro farnost. Každý biřmovaný má přece
nějaký dar Ducha svatého, který může uplatnit i církvi. To pak prospěje nejen církvi a farnosti, ale i tomu, kdo skrze něj slouží. Přinese mu to radost do života. Jsme přece jedno tělo,
jeden organizmus a aktivní život v něm přináší uspokojení pro všechny.

Adventní doba v sobě má velké kouzlo, obsahuje nadějné očekávání krásy Vánoc, ale zároveň
už i něco z nich. Třeba sepětí tmy a světla. V Kaplici konáme rorátní mše sv. ve čtvrtek a to již
od 7h. Přicházíme do kostela ještě za tmy a i v kostele zpočátku hoří většinou jen svíčky. V tom
je ta zvláštní atmosféra. Po mši sv. pak již za denního světla jdeme ještě na společnou snídani.

Adventní věnec symbolizuje narůstání světla a jeho vítězství nad
temnotou. K tomu velmi přispívají
i adventní koncerty, které člověka

naplňují vnitřním
světlem. V tomto roce
jsme těch koncertů měli
hodně. První se konal

na první neděli adventní a vystupovaly při něm děti i dospělí. Konal se vlastně k 60. výročí
ZUŠ Kaplice. Hudba i hudebníci představují ideál harmonie – tedy jednoty v různosti. Jednotlivé tóny skladeb jsou různé, přesto však vytváří jednotnou a uchvacující melodii. K působivosti pak přispívají i různé nástroje. Podobné je to s námi lidmi. naše vzájemné odlišnosti
mohou být předpokladem symfonického života, když se naučíme navazovat jeden na druhého.

Je moc dobré učit děti i sebe, že
v životě je to podobné jako ve
sboru, či v orchestru: jsme povoláni společně s druhými vytvářet
harmonické vztahy, které těší.

Ke správnému adventnímu naladění se přispěl také Krumlovský
komorní orchestr. Díky všem
kdo tento koncert jímž jsme
vykročili do adventu připravili.

Koncert žáků ZUŠ Kaplice se
uskutečnil také v krásném
prostředí gotického kostela sv.
Jiljí v Dolním Dvořišti.

Mladí měli příležitost předvést
nejen svou dovednost, ale
jak myslím, i své nitro, svůj
osobní vztah k hudbě.

Jistě by bylo pěkné, kdyby
chtěli své nadání využít i při
bohoslužbách. Mnozí účinkující
se účastní také bohoslužeb. Přál
bych si (a jistě nejen já) kdyby

nabídli své schopnosti také
farnostem a při bohoslužbách
něco zahráli.
Vystoupení v D. Dvořišti
uváděl Vlado Pecha. Díky.

V Malontech se v pátek 16.12. konal koncert České mše vánoční od Jana Jakuba Ryby v podání Velešínského chrámového sboru a orchestru. Zaplněný malontský kostel naslouchal radostné
a působivé hudbě, která vyzývá k cestě do Betléma: Hej mistře, vstaň bystře, vzhlédni na
jasnost, nebes na švarnost, krásu uhlídáš, v tento noční čas. I my jsme vstali ze svých pohovek

a v tento noční čas jsme vyšli do
chladného kostela zakusit krásu.
Ta naplňuje naše potemnělá
nitra světlem a novou energií
ducha. V uspěchaném předvánočním čase přinese pokoj do duše.

Kostel se změnil v Betlém
kde se člověk může setkat s Ježíše. A protože
Betlém v překladu znamená „dům chleba“ tak
zde můžeme najít i něco

k snědku. Obětavé ženy připravili také občerstvení pro muzikanty i pro návštěvníky. Děkuji
zvláště Andree Ouškové za zorganizování a všem, kdo jí pomáhali , zvl. Lence Jaklové a Marii
Papajové. Děkuji také sponzorům: Obecnímu úřadu, společnosti Bemagro, D+G Elektrik a
kadeřnictví Jitky Koclířové.

Také v Pohoří se uskutečnil
adventní koncert. Vystoupil
Waldburgský dechový soubor
a mužský kvartet, dále učitelé

a žáci ZUŠ v Kaplici.
Průvodní slovo měl redaktor rakouského rozhlasu
dr. Fr. Gumpenberger.

V neděli 4.12. vstoupili do katechumenátu – do přípravy na křest - Andrea Oušková se svým
synem Tomášem. Vlastně už delší čas se setkáváme k rozhovorům o víře a oba se už aktivně
zapojují do akcí ve farnosti. Navíc Andrea studuje teologii v Č. Budějovicích a tak jsou už nyní
oba pro naši farnost velkým obohacením, za což Pánu děkujme a doprovázejme je modlitbou!

Před Vánoci v pátek 16.12. jsme se s dětmi z Malont vydali za seniory z kaplického domova
důchodců, kteří jsou nyní kvůli rekonstrukci přemístěni do nemocnice v Českém Krumlově.
Děti jim rozdaly dárky - své výrobky andělů a pak jsme si ještě popovídali a zazpívali koledy.
Budu moc rád, když se nějak do návštěv seniorů zapojíte. Můžeme jezdit společně!

Na Již 10. adventní zájezd
jsme se vypravili v sobotu
24.11. První zastávka byla
jen krátká – na odskočení si.
Bylo to v Sandlu.

Prvním cílem našeho zájezdu však
byl bývalý klášter v Schönbachu.
Zde jsme v kostele sv. Josefa
obdivovali především křídlové
gotické oltáře (výše).

Na chvíli jsme se zastavili
i v pozdně barokním kostele
sv. Jana Nepomuckého. Průvodkyní nám byla opět Květa
Pohlhammer-Lauterbachová.

Kostel je také poutním místem,
které nese označení „Maria Rast“
tedy Mariin odpočinek, zastávka.
I my jsme si zde udělali duchovní
zastávku s odpočinkem pro duši.

Slavili jsme zde adventní bohoslužbu, při které promluvil evangelický farář z Kaplice Daniel
Freitinger. Bohoslužbu doprovázel na varhany manžel Květy – Kurt. Zpívali jsme již adventní
písně. Advent je spojen s myšlenkou putování – jdeme vstříc přicházejícímu Kristu. I Maria
se po obdržení zvěsti o početí Krista vydává na cestu – navštívit svou příbuznou Alžbětu.
Vzájemná setkání, vzájemná pomoc a povzbuzení jsou nejlepší přípravou na setkání s Kristem.

Kromě slova Božího jsme naslouchali také slovům výkladu o kostele. Nejzajímavější jsou
ony křídlové oltáře. Uvnitř – uprostřed – jsou sochy svatých žen – sv. Anny, P. Marie,
sv. Kateřiny a sv. Barbory. Na jednotlivých křídlech události ze života P. Marie. Zavírající se
a otevírající se křídla nastiňují myšlenku, že uvnitř všeho se nachází tajemství. Je třeba naučit
se ono niterné bohatství otevírat. Stejně tak i chránit nitro (své, rodinné…) aby zde to
nádherné mohlo vyrůst

Potom jsme se vydali na cestu ke hradu Rapottenstein. Tento hrad byl založen r. 1150 a nebyl
nikdy dobyt. U jeho vstupní brány jsme se vyfotili. Hrad sám byl zahalen mlhou. Ta vytvářela
tajemnou atmosféru,
která se vlastně
hodí k adventu,
protože je to doba
plná tajemství,
která se mají
postupně odkrývat.
Celá doba
našeho života je
odhalováním stop
Božích a hledáním
skryté přítomnosti
našeho Pána.
Nesmíme se nechat
odradit a dál a dál
hledat! Jen kdo
hledá, také najde!

Na hradních pozemcích jsou
chovány lamy, jejich milý obličej
vzbuzuje obdiv. I zvířata jsou
Božím stvořením a i v nich můžeme
rozpoznávat stopu Tvůrce
.

Hrady měly strážní úkol. Také
v církvi jsou pověřování představení k podobnému úkolu. Viz
Iz 62,6: „Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné“

Další naší zastávkou a vlastně i posledním cílem bylo město Weitra (v češtině Vitoraz). Zde
jsme nejdříve navštívili náměstí s adventními trhy. Ty nejsou sice duchovní skutečností, ale
k dobrému vést mohou. Můžeme zde zakoupit dárek, který dáme druhému z lásky.

Uprostřed náměstí stojí strom, který o
Vánocích má připomenout strom života
z ráje. Kolem něho se v našich domovech skutečně vytváří atmosféra ráje.

K Vánocům patří i
světlo svíček. Krásně
zářily i v historické
vodárně na hladině.

Krásně osvětlený byl i zámek. Stojí na místě hradu založeného r. 1201 Hademarem II.
z Kuenringerů, kteří byly oporou Přemyslovců. Město ležící na řece Lužnici (což je jediná
řeka v Dolním Rakousku vlévající se nikoliv do Dunaje, ale do Vltavy) bylo důležitým
obchodním centrem významným i pro naši zem. V 16. a 18. století byl hrad přestavěn na
zámek, což i nám připomíná, že všechno máme proměňovat k lepšímu.

Na náměstí jsme viděli nejen rozsvícený strom, ale
opět i lamy, které také budily svou přítomností
pozornost.
Na závěr jsme stihli část mše sv. v kostele sv. Petra
a Pavla, pocházejícího z poloviny 12. století. Věž
chrámu, kde jsme se vyfotili, ukazuje vzhůru stejně
jako každý strom – i ten vánoční. Nasměrujme tedy
svůj život k vyšším ideálů, k nebeskému království.

Je už tradicí, že v době kolem svátku patrona naší diecéze sv. Mikuláše se konají v našich
kostelích nadílky. Připomínáme si tak příklad člověka, biskupa, žijícího na přelomu 3. a 4. stol.
ve městě Myra v dnešním Turecku. Právě příklad jeho štědré lásky se snažíme napodobovat.

O tom jsou Vánoce, ale i celý náš život. Dělat druhým radost, obdarovávat je, to je smysl života a v tom je i pravá radost. Můžeme se zamýšlet nad tím jak bližním dělat radost.
Čtyři výše zobrazené fotografie jsou z Blanska, kde nadílka následovala po koncertě žáků
ZUŠ Kaplice a byla připravena paní Wimmerovou kostelnicí Hankou Petrouškovou. Díky!
Jak je vidět z fotografií, přinesla mnoho radosti.

Radost jsme se snažili udělat dětem
také v Kaplici. Moc jich zde sice
nebylo, ale jistě se jim líbila,
stejně jako dospělým, které vždy
potěší vidět děti v kostele.

Úkolu Mikuláše se ujal kostelník
Jan Dekret a anděl přiletěl až z Blanska.
Byla jím kostelnice Hana Petroušková.
Balíčky připravila paní Peroutová
a paní Mazancová. Děkujeme!

V Pohorské Vsi svatého Mikuláše představoval Luboš Beran. Sešlo se zde 8 dětí, které
nejprve shlédly animovaný film o životě sv. Mikuláše (je k dispozici také ve farní knihovně
k zapůjčení). Pak následovala nadílka. Až na zimu, která zde panovala, to bylo hezké. Hezké
by také bylo, kdyby se někdo našel, kdo by se (jako nástupce Kristýny) zde dětem věnoval.

Do Rožmitálu jezdí pravidelně paní Peroutová a učí zde děti různým výtvarným činnostem.
A také je seznamuje s křesťanskými ideály. Schází se na faře v sále a zde se také konala
mikulášská besídka s promítáním filmu a nadílkou.

Dvě rozžaté svíce na adventním věnci v Malontech nasvědčovaly tomu, že světla v našich
kostelích opravdu přibývá. Oním světlem jsou děti i všichni, kdo do našich kostelů přicházejí
a zvláště ti, kdo zde činí něco pro druhé. Besídku zde zorganizovala Andrea Oušková za
pomoci dalších. Tentokrát jsme nedělali nadílku při mši sv. jako obvykle, protože na 8. hodinu
ranní by dětí moc nepřišlo. Konala se proto v neděli 4.12. odpoledne od 15-ti hodin.

Lavice malontského kostela se zaplnily dětmi čekajícími na program. Kostel skutečně místem,
kde se čeká, a to nejen na pana faráře který má obvykle zpoždění. Čekáme zde také na Pána,
na jeho dotek v duši. Čekat můžeme netrpělivě, a pak nás to jen rozhodí. Čekat však můžeme
také v pokojné naději, která zklidní naše nitro a pak hlouběji prožijeme to, co následuje. Věřící
v kostele v tichu vnímá skrytou přítomnost Boží, takže by se čekáním neměl nudit. Jinak je
tomu asi s dětmi, ale i je chvilka očekávání v posvátném prostoru může upokojit.

Některé děti se zapojily do zpěvu a mladí do andělských rolí rozdavatelů dárků. Je moc dobře
zapojit děti i mladé do služby dalším dětem. Přinese to radost všem.

I zde děti sledovaly animovaný příběh sv. Mikuláše, který zachycuje nejprve jeho dětství, jak
jako mladý zdědil po rodičích velký majetek. Ten postupně rozdával chudým lidem. Vykoupil
také z otroctví mladíka, který se jmenoval Andrián, se kterým se skamarádil. Když se pak stal
knězem, tak ho pokřtil. V příběhu se pak vypráví o pronásledování křesťanů, o tom jak se

Mikuláš dostává do vězení, ale pak když křesťané dostávají svobodu, je propuštěn na svobodu
a místo něj do vězení nastupuje ten, kdo ho do něj dostal. Příběh končí Mikulášovým návratem a překvapením, které zakusí, když zjistí, že Adrián, kterého vysvobodil z otroctví, se stal
knězem a jeho nástupcem. Hezký příběh tak může vzbudit v dětech touhu pomáhat lidem
potřebným a statečně obhajovat své dobré postoje. Po shlédnutí filmu následovala nadílka.

Pak se ještě mnozí chtěli s Mikulášem a anděly vyfotit. Kéž se jejich touha být blízko
Mikuláši a andělům projeví i v běžném životě. Děkuji všem, kdo toto setkání zorganizovali.

Mikulášská nadílka nás připravuje na oslavu velkého daru,
kterým je pro nás narození Ježíše. Jesličky i výzdoba našich
chrámů to připomíná. Foto jesliček i oltáře je z Kaplice.

Již od roku 1986 skauti přiváží plamínek
světla zapálený před Vánoci v jeskyni
v Betlémě, kde se narodil Ježíš Kristus. Jeho
světlo bylo převezeno i k nám. V Kaplici se
předávalo v pá 23.12. při hudebním programu
zorganizovaném ZUŠ Kaplice. Ten začal na
trávníku před kostelem, aby připomněl pastýře,
kteří se přišli podívat na právě narozené dítě.
Tehdy jim andělé odhalili, že se jedná
o Spasitele. Také nám světlo
lásky odhaluje, že v lidech kolem
nás se skrývá spása. Díváme-li
se povrchně, vidíme často jen
jen stáj s hnojem a dobytek.
Snadno přehlédneme jaké se
v druhých tají bohatství. Proto
si přicházíme pro světlo, abychom
opravdu lépe viděli a nesoudili ukvapeně.

Předávání světla je krásným symbolem. Podobně ho předáváme svým úsměvem, pohlazením
svým nasloucháním a milým slovem, svým dárkem , časem pro druhého, nebo svou námahou,
kterou věnujeme bližním. Musíme ho však nejprve v sobě mít. Načerpat ho můžeme i v chrámě

a od svých blízkých . Světlo v
duši rozmnožuje
také hudba, které
byl náš kostel

Kaplické
jesličky
očekávající
Ježíše.

plný. Zcela zaplněn byl také lidmi,
kteří si světlo odnášeli do svých
domovů. Kéž by světlo Boží lásky
naplnilo každou rodinu, každý
domov a každé lidské srdce.

Vlevo vidíme osvětlené výrobky dětí ZUŠ
umístěné na trávníku u kostela. Poukazují na krásu světla.
Fotografie zaklenutí kostela připomíná,
že vše je sklenuto a spojeno Boží láskou.

Také v Malontech se předávalo v so
17.12.Betlémské světlo a to na návsi,
kde byla postavena betlémská scéna.
Světlo sem přivezli hasiči a tak

Světlo nám předaly také děti.
Ty které zpívaly i ty, které
pod vedením Andrei Ouškové
nacvičily taneční vystoupení

za tím můžeme i vnímat
jakousi jemnou výzvu
k napomáhaní hašení problémů
lidí v našem okolí.

na krásnou hudbu Světového
setkání mládeže v Krakově:
„Blahoslavení milosrdní, neboť
oni dojdou milosrdenství.“Díky.

Potom k přítomným promluvil místostarosta p. Vrzal. Připomněl význam a historii předávání
Betlémského světla a popřál všem krásné Vánoce. Pak jsem hovořil také já. Vyprávěl jsem
příběh jednoho tatínka, který si vymyslel pro svého synka úkol, aby ho zabavil a mohl se věnovat své práci: z časopisu vytrhl mapu světa, rozstříhal ji na kousky a dal mu ji k slepení. Když
mu ji syn za chvilku přinesl spojenou, zeptal se ho jak to tak rychle dokázal. A syn mu

odpověděl: Víš tati, na druhé straně té mapy byl obrázek člověka a já jsem se díval na člověka
a spojil jsem celý svět.“ A tak je to i v životě, bude-li v centru naší pozornosti člověk, pak
zakusíme i sjednocení svého roztříštěného nitra, všech vztahů i celého světa. A o tom jsou
Vánoce i celý život – být lidským! Jak kdosi řekl: „Budu to dělat jako Bůh - stávat se člověkem!

NEMAJÍ MÍSTA
Venku je nevlídno – venku to zebe v černavou mrákotu halí se nebesychravá mlha se nad zemí klade smutno je v krajině – pusto je všude….
Vidíš však najednou – v měsíčním svitu,
míhat se stíny dva – od bytu k bytu slyšíš ty kroky, jež v tísnivém spěchu hledají v Betlémě hostinnou střechu?
Zabuší na okno, otevřou vrátka všude je výsměchem odbudou zkrátka ještě jim spílají , hanebně lají ….
Bože můj, jaké to srdce jen mají!
Ó lidé nevděční, pro svého Krista
nemáte kouteček, nemáte místa?
Přišel vás povolat do svého ráje Vy jste jej vyštvali do tmavé stáje ….
Od těch dob přelétlo dvacet již věků
ale v tom lidstvu snad méně je vděku ještě víc nenávist v duši se vkradla,
láska tam vyhasla, láska tam zvadla!
Po světských radostech lidstvo jen těká
nadarmo svátostný Spasitel světa čeká,
zda-li mu někdo přec útulek schystá pro Tebe, Ježíšku, nemají místa ….
Tenkráte v Betlémě, věčný můj Bože,
přijal Jsi v jesličkách chudičké lože. Dnes když zas před Tebou zavřou se prahy,
ke mně přijď, do srdce, Ježíšku, drahý!

Kateřina Jaklová, Malonty

Oslavy vánočních svátků v našich farnostech jsme letos zahájili v Rožmitále,
kde začala mše sv. již v 15h. Hezká
socha malého Ježíše, kterou zde máme,

nám připomíná, Boží lásku, která se
nám zjevuje v dítěti. Nejen v Ježíši,
ale i v každém dítěti, které jakoby
volá po naší pozornosti, po naší lásce.

Dolní Dvořiště ve 20.30
ΙΧΘΥΣ - ichthys je zkratkou věty Iésús Christos
Theú Hyiós, Sótér - Ježíš
Kristus, Boží syn, spasitel
V kostele však přijímáme
Krista ve svátostném chlebu

Další vánoční mši jsme
na Štědrý den slavili v Malontech. Scházíme se u stolu
jako v rodinách. Tam obvykle jíme rybu – znamení
Krista. Řecké slovo pro rybu
Blansko

Ve 22h začala mše sv. v Blansku a ve 24h v Kaplici. Na půlnoční v Kaplici promluvil také
evangelický farář Daniel a mohli jsme tak společně oslavit narození toho, který nás sjednocuje

V Kaplici na faře začala štědrovečerní večeře v 18h. Účastní se jí nejen ubytovaní na faře
a příp. z okolí, ale také někteří osamělí z farnosti. Jíme rybu a dáváme si dárky podobně
jako v jiných rodinách. Děkuji všem, kteří Vánoce na faře podpořili svými dary a také děkuji
za dárky, které jsem já obdržel od Vás farníků!

Moc hezkým dárkem pro účastníky dětské mše sv. o svátku Matky Boží Panny Marie
v Kaplici bylo představení dětí pod vedením katechetky Štěpánky Talířové. Děti sehrály
betlémskou scénku. Bylo to vlastně dětské kázání nám dospělým a myslím, že mnozí si
z tohoto „kázání“ odnesli v srdci víc než z kázání obvyklého. Dle domluvy se Štěpánkou by
podobné scénky mohly obohatit i další dětské bohoslužby, které se v Kaplici konají první
neděli v měsíci. Pozvěte tedy své známé!

Vánoční setkání na Štědrý den se také tradičně koná díky katechetce Růžence Otové v kapli
v Bělé. Zpívají se koledy, čte se z Písma sv. a vypráví nějaký příběh. Díky!

Na svátek sv. Štěpána se také
koná bohoslužba v Pohoří.
Vedl ji jáhen Senk a zpíval
sbor z Karlstiftu. Přijíždí sem
lidé z Rakouska i od nás
a zvláště o Vánocích si uvědomujeme, že jsme jedna rodina.

Útulný prostor kostela,
ohřátý kamny a pěkně
vyzdobený i osvětlený
navozoval krásnou
vánoční atmosféru. I my
všichni můžeme přemýšlet
jak vylepšit naše chrámy.

Součástí mnohých bohoslužeb na tomto místě
je i možnost občerstvení, popovídání si
s druhými i zakoupení upomínkových
předmětů. I to patří k bohoslužbám a přispívá
k tomu, aby se i lidé rozzářili.

Obrázek vpravo připomíná vánoční koncerty
které se konaly mezi svátky v některých našich
kostelích. V Malontech (viz foto) zpíval
Pěvecký sbor Kaplice ve čtvrtek 29.12.
V Kaplici ve středu 28.12. a v úterý 27.12. jsme
v Kaplici naslouchali souboru Exfanta.

Na poslední den v roce jsme v Malontech a Kaplici konali v kostele děkovné bohoslužby
za uplynulý rok a vyprošovali si požehnání do roku nového. V Kaplici po bohoslužbě si
ještě připijeme na nový rok.
Na faře se pak ještě koná farní silvestr – oslava příchodu nového roku. Je to večer s hudbou
a zábavou. Zvaný je každý zájemce, účastní se ho zvláště mladí z našich farností.

Radost nám udělal Štěpán se svými přáteli, kteří nám přišli zahrát a zazpívat. Prožili jsme
pěkný večer v duchu jedné písně, kde se zpívá: „Jezte, pijte pospolu, mějte lásku Kristovu.“
O půlnoci jsme si přiťukli a pak jsme vyšli ven podívat s na ohňostroj.

Světelné kreace na obloze potěší oči i duši, jsou vyjádřením radosti, že jsme se dočkali nového
roku. Ale i přírodní hry světla na obloze, zvláště při východu či západu slunce jsou něčím
potěšujícím. Snímek vlevo je z Kaplice a vpravo z Pohoří.

Humor
 Během svatební přípravy přistoupí ženich ke knězi s neobvyklou nabídkou:
„Podívejte, dám vám 1000 korun, pokud změníte svatební sliby. Když se dostanete k té
části, kde bych měl slíbit ‘lásku, úctu a poslušnost’ a ‘být jí navždy věrný’, ocenil bych,
kdybyste zrovna toto vypustil.“
Podal duchovnímu 1000 korunovou bankovku a spokojeně odešel.
V den svatby, když přišel čas na ženichovy sliby, podíval se kněz mladému muži do očí
a řekl: „Slibuješ, že před ní padneš na zem, poslechneš každý její příkaz a přání, přineseš
jí snídani do postele každé ráno vašeho života a navždy přísaháš před Bohem a svojí
milující ženou, že už se nikdy ani nepodíváš na jinou ženu, tak dlouho, dokud budete oba
živi?“
Ženich polkl naprázdno, rozhlédl se a řekl slabým hlasem: „Ano, slibuji,“ a pak se naklonil
ke knězi a sykl:
„Myslel jsem, že jsme se dohodli.“
Kněz dal ženichovi do ruky 1000 korunovou bankovku a zašeptal:
„Udělala mi lepší nabídku.“
 Cikán povídá knězi při zpovědi:
Otče, já se pomalu nemám z čeho zpovídat.
Už 8 let nepiju alkohol, nekouřím, drogy si nepíchám, nechodím za ženami,
dokonce nekradu ani barevné kovy, nikoho nepřepadám, auta nevykrádám ........
Já vím, synu, já vím. Však tě už brzo pustí na svobodu.....
 V kostele na modlitbě poslouchá pan Novák fotbalový zápas v rádiu a najednou zakřičí:
"GÓÓÓÓÓÓL."
"Kdo to byl?" zeptal se farář.
"Koller."
 Religionisté došli k závěru, že příčiny našeho, pádu Adam a Eva, nebyli Číňané. Ti by
totiž místo jablka snědli toho hada.
 Dobroty jsou

svaté – říká se
totiž: „Svatá
dobroto!“

Z farní matriky:
Kaplice:
Křest:
21.1. Jan Dvořák

Pohřby:
13.1. Karel Wögebauer

21.1. Milada Švagrová

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
V pravdě existuje pouze Ježíšova modlitba. Jeho modlitba je jediná
skutečná modlitba. Je to proud Jeho vědomí plně otevřeného Otci.
Křesťanské poselství je přitom zcela mimořádné svým tvrzením, že každý z nás,
ať se nachází v jakékoli situaci, může své vlastní vědomi' úplně otevřít vědomí
Ježíšovu a v této otevřenosti být vytržen ze sebe, nad sebe, vtažen do proudu
vědomé lásky plynoucí mezi Ježíšem a Otcem.
Toto je osobní určení každého z nás a zkušenost, která nás činí dokonale
a navěky skutečnými. Paradox spočívá v tom, že při tom poprvé poznáme
sami sebe, neboť se ztratíme v Bohu. Tak praví evangelium: „Kdo nalezne
svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho."
Meditace představuje spolehlivý způsob, jak ztratit svůj život, vzdát se vědomí
sebe sama jakožto autonomní, oddělené jednotky. Když se tak stane, objevíte
svou vlastní jednotu s Bohem a s veškerým stvořením, neboť budete konečně sami
vnitřně sjednoceni. Vaše vědomí již nebude rozdělené, zmatené. Stane se
prostým: jedno s Bohem.
John Main : Cesta nevědění

i a prodejna v Kaplici informuje:
Anselm Grün: SEDMERO SKUTKŮ MILOSRDENSTVÍ
Víme-li, že Bůh je milosrdný, pak se i my budeme
snažit milosrdně s chudými a s těmi, kdo se octli na okraji
společnosti. Stejně jako Ježíš půjdeme za nemocnými, kteří
potřebují lékaře; za hříšníky, které společnost odsuzuje jako
hříšníky a ztracené případy. A přestaneme odsuzovat ty, kteří
nezachovávají církevní či společenské normy. Tato knížka nás
novým způsobem uvede do tajemství milosrdenství, aby se náš
svět začal milosrdenstvím proměňovat a stal se místem
lidštějším, přátelštějším a milosrdnějším. (z předmluvy autora)
L. a P. Smilkovi a M. Frydrychová: KDYŽ SE ŽIVOT OBRÁTÍ NARUBY
Knižní zpracování osobního svědectví Lydie Smilkové, která i přes své životní
problémy a zákeřnou nemoc prožívá hluboký pokoj a naději ve víře v Boha.
H. Libersat, Briege McKenna: ZÁZRAKY SE OPRAVDU DĚJÍ
Málokterá žena změnila život tolika kněží po celém světě jako
irská sestra Briege McKenna. Zajímavé je, že v době, kdy se
mnohé katolické ženy v USA domáhají práva na svěcení, sestra
Briege se cítí povolána kněze ze všech sil podporovat. Už
několik desetiletí cestuje po celém světě a slouží jim Božím
slovem a modlitbou za uzdravení.
Jaké uzdravení? Sestra Briege odevzdala celý svůj život Kristu
a každý den se učí více ho znát a milovat. Jejím největším
darem je právě schopnost zvát druhé k obrácení, probouzet v
nich touhu po tom, aby i v jejich životě byl Ježíš na prvním
místě. Bůh sám pak doprovází její svědectví znameními a zázraky, jak to dělal v
dobách apoštolů. Sestra Briege dosvědčuje: „To Bůh dělá divy. Jsem přesvědčena, že
nikdo nemůže dělat víc, než ukazovat na Ježíše, pomáhat ostatním objevovat ho ve
vlastních srdcích a dovolit mu, aby je obdaroval.“ Kéž je tato kniha pro mnohé
pramenem povzbuzení a nové naděje, že Pán je stejný – včera, dnes i navěky.
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
 KŘESŤANSKÝ PLES se bude konat v Kaplici ve Slovanském domě v sobotu
25.2. od 20h. Hrát bude Staccato (Kaplická šestka) Vstupenky:v Infocentru Kaplice,
nebo v kostelích, ve farní knihovně, nebo přímo na místě. Budeme rádi za dary do
tomboly, můžete je přinášet do kostela, nebo na faru v Kaplici.
Můžeme zajistit dopravu mimokaplickým.
 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA V KAPLICI bude v únoru ve čtvrtek
2.3. od 19 hod. v evangelické Arše (Pohorská ul.) Budeme probírat knihu proroka
Abdiáše. Každý je zván!
 BIBLICKÁ ČETBA NA ÚNOR a BŘEZEN: kniha proroka Ámose a Abdiáše.
 DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ NA KTIŠI (OD 13-ti let) se bude
konat o víkendu 3.- 5.3. Slovem provede P. Jan Hambergr. Přihlášky buď na internetu
nebo u P. Pavla (tf. 732 872 662)
 PRAMENY K DĚJINÁM NOVOVĚKÉ FARNÍ SPRÁVY NA
KAPLICKU aneb dobrodružství badatele, je název přednášky dr. Pavly Stuchlé,
která se uskuteční ve čtvrtek 16. března od 18h v Arše (Pohorská ul). Přednáška
poodhalí práci historiků a připomene také některé objevené zajímavé historické
události, týkající se naše regionu. Bude doplněno promítáním fotografií.
 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE se bude konat v Č.Budějovicích 7.a 8.4.
 DĚTSKÝ VÍKENDOVÝ POBYT NA KTIŠI se uskuteční 12.- 14.5.
Přihlášky budou k dispozici měsíc předem.
 FARNÍ DOVOLENÁ se bude konat na Domažlicku, v termínu 16.- 22.7.
Ubytování bude v hotelu Sádek u Klenčí pod Čerchovem. Za osobu a noc se ve
dvoulůžkovém pokoji zaplatí 500,- Kč, včetně snídaně. Nocí zde stráváme 6- takže
ubytování nás přijde na 3 tis. Kč. V hotelu je restaurace a také možnost perličkových
koupelí a rašelinových zábalů. Budeme konat (pro zájemce) také výlety do okolí navštívíme Domažlice, Horšovský Týn, akvapark či město v Německu Waldmünchen,
klášter Kladruby, ZOO a dinopark Plzeň. Budeme se také procházet krásnou přírodou
Českého lesa. Máte-li zájem, přihlašte se u P. Pavla (tf.732 872 662)
 CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE proběhne se zajímavým programem v
Olomouci od 15. do 20. srpna. Zájemci se už nyní mohou hlásit u P. Pavla.
 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
NOVÉ SPOLEČENSTVÍ MLADŠÍCH I STŘEDNÍHO VĚKU se nyní schází
v neděli od 19 na faře v Kaplici. Každý zájemce je vítán!


LEDEN 2017
NEDĚLE

12.2.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 2.t.

NEDĚLE

22.1.

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 3.t.

Středa

22.2.

Stolce svatého Petra

svátek

Čtvrtek

23.2.

Sv. Polykarpa

památka

NEDĚLE

29.1.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 4.t.

NEDĚLE

26.2.

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 4.t.

BŘEZEN 2017
Středa

1.3.

POPELEČNÍ STŘEDA-den přísného postu

NEDĚLE

5.3.

1. NEDĚLE POSTNÍ

žaltář 1.t.

NEDĚLE

12.3.

2. NEDĚLE POSTNÍ

žaltář 2.t.

NEDĚLE

19.3.

3. NEDĚLE POSTNÍ

žaltář 3.t.

Pondělí

20.3.

SV. JOSEFA snoubence Panny Marie

slavnost

Sobota

25.3.

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

slavnost

NEDĚLE

26.3.

4. NEDĚLE POSTNÍ

žaltář 4.t.

Kaplice
 PÁSMO HUDBY A POEZIE se koná ve středu 22.2. od 17.30h v kostele.
 BOHOSLUŽBA NA POPELEČNÍ STŘEDU 1.3. se bude konat od 17.30h
 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v postní době v úterý od 17h




Malonty

 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v postní době ve čtvrtek od
17h v kostele. Setkání ve společenství bude začínat až potom – tedy cca v 18h.

Omlenice
 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v postní době v úterý od 17h
v kostele. Dne 21.3. bude křížová cesta a setkání ve společenství na faře.

Rychnov nad Malší
 CESTA 7 BOLESTÍ P. MARIE se bude konat v neděli 12.3. od 14.15. Odjezd
z Kaplice bude ve 14h od fary.

Cetviny
 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY – v přírodě se uskuteční v neděli 26.3. Sraz
bude u kostela ve 14.30. Odjezd z Kaplice ve 14h od fary.

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: ČT 2.3.-19h
mše svatá
8 h (v adventní době již v 7h )
Čtvrtek
kostel
Pátek
Sobota
NEDĚLE

mše svatá, pak adorace
1. sobota v měsíci

mše svatá

18 h letní čas

17.30 zimní čas

kostel

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

9.30

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

zpěvy. Mimo hl. svátky a hl. prázdniny!
setkání mladých-fara
19/19.30
MALONTY – kostel sv.Bartoloměje / fara
Setkání v klubovně hasičárny:
mše svatá 8 h
NEDĚLE
17h
Čt 1x za 14 dní,nyní: 23.2. a 9.3.- v 18h
/ boh.slova v kostele
OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
Setkání na faře: Út 1x za měsíc, 18h 17h
mše svatá 8 h
NEDĚLE
/ boh.slova v kostele
nyní: 21.2.
l.čas z.čas
BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
mše svatá 18h
Setkání na faře: nyní pro nahlá- ST18h ST17.30
17h
NEDĚLE
v kostele
let. čas
zim.čas šené zájemce odvoz do Kaplice let.č. zim.č.
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
mše svatá - nyní:
NEDĚLE
Setkání ve společenství
11.15
nyní: nebude
1x za 14 dní 19.2. a 5. a 19.3.
- v sakristii kostela, či u Pechů
RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen P. Marie Sněžné:
nyní: 4.3.
Setkání v17/18h 1. SO v měsíci 17h
NEDĚLE mše svatá nyní:
11.15
1x za 14 dní 12. a 26.2.
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: 11.2.
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 12.2.2017.

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc únor 2017
Úmysl všeobecný: Za ty, kdo jsou zkoušeni, především za
chudé, běžence a ty, kteří jsou na okraji, aby našli přijetí a
posilu v našich společenstvích.
Úmysl národní: Za naše farnosti, aby byly blízko lidem,
staly se prostředím živého společenství a účasti a
nezapomínaly na misijní poslání
Úmysly farní: Prosíme Tě, Pane, provázej nás po celý nový rok, daruj nám moudrost
v rozhodování a sílu k uskutečnění Tvé vůle
 Pomoz nám prožit postní dobu (která zanedlouho začne) jako dobu opravdové
duchovní obnovy, obnovy našeho vztahu k Tobě i k lidem
 Prosíme za naši katechumenku Andreu, aby se dobře připravila na svůj křest a její
syn Tomáš na první sv. přijímání, které se uskuteční o Velikonocích
 Dej, Pane, ať co největší počet bratří a sester pozná jak svým obdarováním ve
farnosti sloužit a nabídnou své síly i čas pro farnost
 Požehnej, Pane, našim společenstvím, aby rostla početně i kvalitou
 Pomoz 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.


ZVEME VÁS NA FARNÍ DOVOLENOU NA DOMAŽLICKU
16. – 22.7.2017
Ubytování v hotelu Sádek
nedaleko Domažlic ve
2lůžkových pokojích.Cena
500,- osoba, noc, se snídaní. Je zde restaurace.
Možnost zábalů a koupelí.

Výlety: Domažlice-zámek, muzeum, věž

Horšovský Týn – zámek
Krásná příroda Českého lesa

Klenčí pod Čerchovem, muzeum J,Š.Baara

zřícenina hradu Klenová
ZOO a dinopark Plzeň

Klášter Kladruby
Akvapark Waldmünchen

SLOVO ŽIVOTA NA MĚSÍC únor 2017
„Dám vám nové srdce a do nitra
vám vložím nového ducha.“
(Ez 36,26)
Srdce v běžném pojetí připomíná city, pocity, vášně.
Pro tohoto biblického autora je však srdce mnohem víc: spolu s duchem je
středem života a člověka, místem, kde se činí rozhodnutí, nitrem, středem duchovního života. Srdce z masa je citlivé na Boží slovo, dá se tímto slovem vést
a rodí se v něm „myšlenky plné pokoje“ vůči bratřím. Srdce z kamene je uzavřené do sebe, neschopné naslouchat a projevovat milosrdenství.
Potřebujeme nové srdce a nového ducha? Stačí se podívat okolo sebe. Násilí,
korupce a války se rodí z kamenných srdcí, která se uzavřela Božímu plánu se
stvořením. A když se upřímně podíváme do vlastního nitra, nevidíme, že
nás často pohánějí egoistické pohnutky? Je to opravdu láska, co řídí naše rozhodnutí, je to dobro druhých?
Když Bůh pozoruje tuto naši lidskou
bídu, dojímá se k soucitu. On, který
nás zná lépe, než se známe sami, ví, že
potřebujeme nové srdce. Slibuje ho proroku Ezechielovi, přičemž nemá
na mysli pouze jednotlivce, ale celý
svůj národ. Božím snem je opět vytvořit
velikou rodinu národů, jak to měl v plánu od počátku, řízenou zákonem vzájemné lásky. Naše dějiny víckrát ukázaly, že když jsme sami, nejsme schopni
tento Boží plán uskutečnit, ale Bůh se
neúnavně vkládá do hry a dokonce slíbil, že on sám nám dá nové srdce a nového
ducha.
Zcela uskutečňuje tento slib, když posílá svého Syna na zem a když vylévá

svého Ducha o Letnicích. Díky tomu se rodí společenství – první křesťané
v Jeruzalémě – jako ikona lidstva, které má „jedno srdce a jednu duši“ .
I já, který píšu tento krátký komentář, i ty, který ho čteš nebo posloucháš, jsme
povoláni k tomu, abychom byli součástí tohoto nového lidstva. Co víc, jsme
povoláni, abychom ho budovali okolo sebe, abychom ho zpřítomňovali v našem osobním a pracovním prostředí. Pomysli, jak velké poslání je nám svěřeno, jak velkou důvěru do nás Bůh vkládá. Místo abychom byli deprimováni,
když vidíme společnost, která je často zkorumpovaná, místo abychom rezignovali, když vidíme zlo, které nás přesahuje, místo abychom se uzavřeli do lhostejnosti, rozšiřme své srdce „na míru Srdce Ježíšova. Jaký to úkol! To jediné je
však potřebné! Když tohle dokážeme, vykonali jsme vše.“ Toto napsala Chiara
Lubichová. Pokračovala: „Jedná se o to, abychom každého, kdo se ocitne
v naší blízkosti, milovali tak, jak ho miluje Bůh. A poněvadž žijeme v čase,
můžeme milovat v téže chvíli pouze jednoho bližního a neponechávat si v srdci nějaké zbytky citu k bratrovi, s nímž jsme se setkali minutu předtím.“
Nedůvěřujme vlastním silám a schopnostem, které jsou nedostatečné, ale daru,
který nám dává Bůh: „Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.“
Pokud budeme citliví na výzvu milovat všechny, pokud se necháme vést hlasem Ducha svatého v nás, staneme se buňkami nového lidstva a strůjci nového
světa tvořeného množstvím různých národů a kultur.
Fabio Ciardi

