
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Přátelé, 

zdravím vás opět z úvodní stránky našeho časopisu. Je jaro a my se můžeme těšit 

z rozkvetlé přírody. Tolik krásy je kolem nás. Je dobré si jí všímat a děkovat za ní. 

Vděčnost a prožitek krásna může způsobit, že i naše životy rozkvetou a přinesou 

plody. Děkuji všem, kteří se snaží, aby i v našich farnostech a kostelích to kvetlo. 

Mariánský měsíc – květen – nás zaměřuje také k Panně Marii. Vztah k ní 

v nás prohlubuje cit a napomáhá k vytváření církve – matky věřících. 

Blíží se také Svatodušní svátky. Vezměte si litanie k Duchu svatému a texty 

Svatodušní novény a prosme za naplnění Duchem pro sebe i všechny své bratry a 

sestry. Bůh jistě dá dary Ducha sv. těm, kdo po nich touží a kdo o ně prosí! 

Následující měsíc – červen bývá měsícem plným nejrůznějších akcí. Budeme 

připravovat Noc kostelů, oslavu Božího Těla, první sv. přijímání v Malontech – 18.6. 

a v Kaplici 25.6., Petropavlovskou 

pouť a další. Pokud můžete, budeme 

rádi, když pomůžete. 

Obrázek vpravo připomíná 

náš květnový pobyt s dětmi na Ktiši. 

Děkuji všem, kteří se v našich farno-

stech věnují dětem. Je třeba pomáhat 

dětem k objevení Boží lásky a 

pravého smyslu života. A také pokud 

možno, zapojit je do života v církvi. 

Kéž se nám to s pomocí Boží daří. 
   

Přeji všem naplnění novým životem! 

           P. Pavel  
 
 

 

Měsíčník těchto farností  

římskokatolické církve: 

Kaplice Malonty 

Omlenice Blansko 

Dolní 

Dvořiště 

Rychnov  

nad Malší 

Rožmitál  

na Šumavě 

Pohorská 

Ves 

Cetviny 
Pohoří 

na Šumavě 

BŘEZEN – DUBEN –  KVĚTEN 2017 

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3-5/17 

P. Josef Jílek, mučedník 

rodák z Výhně u Kaplice 

náš vzor a patron 

 



 

 
 

 

                      

PODNĚTY PRO KŘESŤANSKÝ ŽIVOT  
 

Postní doba a Velikonoce jsou již za námi. Je to období, které je 

spojeno s naší duchovní obnovou a posílením naší víry. Bylo by 

dobré se za touto dobou ohlédnout a připomenout si to co nás 

oslovilo. Mohlo to být Boží slovo, liturgie, četba, nebo sledování nějakého pořadu 

v televizi. Přivítal bych, pokud by někdo nějaký svůj duchovní zážitek sepsal do 

farního časopisu. Tak se můžeme vzájemně obohacovat. 
 

Budu se snažit zhodnotit dobu postní obnovy a napsat nějaký svůj zážitek  
 

Na začátku postní doby jsem připomněl osud Titanicu. Jedním z důvodů 

ztroskotání bylo, že nebyly k dispozici dalekohledy. Najel pak na ledovou kru. Ony 

dalekohledy v našem životě je zamýšlení nad svou budoucností – i nad budoucností 

své rodiny, svých vztahů, práce, své farnosti. Pokud neuvažuji nad důsledky svých 

činů, nebo naopak nečinnosti, mohu také narazit na ledové vztahy, na ledovou 

skutečnost v níž utonu. Vyprávěl jsem také příběh o opuštěném cestovateli v pralese. 

Jen díky jednomu průvodci, který si uvědomil, jak by bylo jemu samému a vrátil se, 

byl zachráněn. Možná jsme také někoho opustili a ten se utápí v temnotě … Zkusme 

popřemýšlet co prožívají lidé v našem okolí. Možná na nás čekají! 
 

Budu se snažit zamýšlet se nad výhledem do budoucna a nad osudy druhých lidí 
 

Důležitým bodem naší duchovní obnovy je prohloubení modlitby. Jako Ježíš 

vedl své učedníky na horu Tábor a tam se jim při modlitbě zjevil v Božím  světle, i nás 

chce Ježíš dovést k výšinám hlubší modlitby. Snažíme-li se v mlčení (v oproštění se od 

všech myšlenek) sestoupit do hlubin svého nitra, můžeme po určité době zažít něco 

podobného jako apoštolové – světlo Boží přítomnosti v nás. Ocitneme se ve středu 

svého já, prožijeme vyváženost všeho co jsme a čím žijeme (věcí radostných i 

bolestných). Zakusíme, že Bůh je v nás a pocítíme harmonii se vším. Pochopíme, že 

setrvávání ve středu své bytosti nás přivede do středu všeho a všech. Bytí ve středu 

svého já nás přenese i do středu bližního.  
 

Budu se snažit pronikat v mlčení do středu své duše a prožívat harmonii všeho 
 

 O čtvrté postní neděli jsme se zamýšleli nad podobným tématem: objevit ve 

svém nitru studnu a z ní čerpat. Takovou studnou je však celý svět. My většinou 

žijeme povrchně a tak si ani neuvědomujeme, že můžeme čerpat z hloubky skutečnosti 

ve které žijeme. Pokusme se prohloubit své vztahy i vědomí, že za vším co nás 

obklopuje stojí jako hlubina Bůh. Citoval jsem také příběh od Eduarda Martina o tom, 

jak vnuk se svým dědečkem jsou svědky nářků několika lidí na život. Dědeček pak 

vnukovi vysvětluje proč jsou zklamaní – nedokázali být věrni svému snu.  

I to je myšlenka k prohloubení svého života. 
 

Budu se snažit vše prožívat hlouběji, obnovovat svůj životní sen a být mu věrným 



 

 Na Zelený čtvrtek jsem v kázání hovořil o výkladu slova Pascha. Znamená 

přechod. Může nám připomenout přechod pastevců ze zimních na letní pastviny, 

přechod izraelitů z Egypta do zaslíbené země, i další přechody: Abrahám, praotcové 

ad. I Ježíš o Velikonocích přechází – do Jeruzaléma, pak zas za jeho hradby 

(Getsemany), pak opět zpět, až nakonec na Golgotu, ale z ní za hranice tohoto světa-  

k Otci. Je tedy stále v pohybu. Podobně bychom měli být v pohybu i my. Fyzicky i 

duchovně – nestát na místě! Změna je život! 

Vyprávěl jsem také příběh o muži, který nebyl 

spokojen ve své rodině. Rozhodl se, že odejde hledat 

ráj. Dostal radu jít tím a tím směrem. Když se utábořil 

na noc, tak  před usnutím, aby neztratil  směr, otočil 

špičky svých bot tam, kde se dle rady, nalézal ráj. 

V noci však přišel anděl a boty otočil opačným 

směrem. Muž to ráno zprvu nepoznal, ale když se blížil 

ke svému městu a domu, připadalo mu to vše velmi 

známé. I rodina mu připadala jako ta jeho vlastní. Ale 

řekl si, to je přece ten ráj a tak byl v ráji. 

 Ano, často nezáleží ani tak na tom kde a s kým 

žijeme, ale na tom co máme v srdci. Je-li tam ráj, bude 

rájem všechno, je-li tam peklo, bude peklo všude.  

Ježíš nám pomáhá vyjít. Uchopme jeho ruku a jděme – 

on je Cesta! 
 

Velikonoce jsou o přechodu – o vycházení a návratu, o hledání a nacházení 

 

 Druhým velikonočním příběhem bylo vyprávění o provázku, který naříkal 

sám nad sebou:“Jsem příliš krátký na nějakou užitečnou věc, příliš nevzhledný abych 

mohl zdobit nějaké roucho, konce mám  roztřepené, nejsem k ničemu.“  Jeho naříkání 

slyšela hromádka vosku o kterou se pokoušely podobné myšlenky. Dostala však 

nápad: „Provázku spojíme se pro dobré dílo. Vytvoříme svíci, ty budeš knot a vůbec 

nebude vadit, že jsi krátký a já jen malou hromádkou. Svíce pak bude hořet a dávat 

druhým světlo.“ 

 Ten příběh připomíná, že vše zlé a každý neúspěch se může obrátit  

k dobrému, podobně jako Ježíšův příběh. Cítíme-li se neschopní a neužiteční, zažili 

jsme různé krachy, nezoufejme! Pán vše může otočit. Zvláště když nezůstáváme sami 

a spojujeme se s druhými, můžeme dokázat velké věci! 
 

Nebudu nad sebou naříkat, ale uvědomím si s kým mohu udělat něco užitečného 

 

 Podobné téma jsem vyjádřil v příběhu dívky, která dostala elektronickou 

zvonkohru a povzbuzovala s ní jednak lidi v domově pro seniory, ale i v kostele. 

Výkon nemusel být perfektní - když něco zkazila – bylo to jen pár not, zatímco 

většinu zvládla bez chyby. Tak ani my se nebojme nabídnout ve farnosti své síly a 

schopnosti, i když nejsou dokonalé. I to málo, i to nedokonalé může farnosti pomoci.  
 

Zkusím si uvědomit co bych pro farnost, či pro charitativní službu mohl udělat  



 

 

 

 

      Po mši sv. v Domově seniorů Mistra 

Křišťana v Prachaticich pomáhám jedné starší 

paní zvednout se ze židle a přisunuji jí chodítko. 

Paní se na mě hezky usměje, vděčně poděkuje a 

povídá: „Je to tu jako v nebi…“ 

    Ta paní se musela cítit velmi dobře, když 

pronesla tuto větu. Nebem popsala svůj pobyt 

v tomto Domově seniorů. Láskyplnou péči 

zaměstnanců o své klienty, a to nejen o jejich 

tělo, ale také o duši. Mše sv. je zde sloužena 

dvakrát týdně, ve středu a v sobotu.                                        ilustrační foto 

               Nebe je tam, kde přebývá Bůh…Bůh je láska, píše apoštol Jan.  

 Nebe je tedy tam, kde přebývá láska. 

      Dnes je po delší době krásný jarní den. Od rána svítí sluníčko. Jdu rozkvetlou 

jarní přírodou, sluníčko mi svými paprsky hladí tvář a na mysl mi přichází slova té 

paní: „Je to tu jako v nebi…“ 

Zastavuji se před nádherně rozkvetlou jabloní - jistě i tak lze popsat nebe. 

     Anselm Grün v knize Tajemství velikonoční radosti píše: 

Na Vzkříšeného hledíme v květu, který právě pučí, v zelenající se trávě, v pestrosti 

jarní louky a zřetelně poznáváme, že život je silnější než smrt. 

     13. května uplyne 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě.   

Od května do října 1917 líčili tři malí pasáčci, Lúcia dos Santos a její sestřenice 

Jacinta a bratranec Francisco Marto, zjevení Panny Marie v polích doliny Iria 

nedaleko portugalského města Fatima. Lúcia popisovala zjevení Panny Marie jako 

„jasnější než slunce, vyzařující paprsky světla jasnější a silnější než křišťálový pohár 

naplněný jiskřivou vodou, kterým pronikají palčivé sluneční paprsky. Podle Lúciiny 

zprávy svěřila Panna Maria dětem tři tajemství. Prvním tajemstvím bylo vidění pekla. 

Druhé tajemství obsahovalo pokyny Panny Marie, jak zachránit duše před peklem a 

obrátit svět k pravé katolické víře a Kristově církvi. 

Přála si zasvětit Rusko svému Neposkvrněnému Srdci, aby ve světě zavládl mír. 

Vyzývala k modlitbě růžence. 

Třetí fatimské tajemství vyzývá k pokání. 

     Pán Ježíš na kříži nám dal Pannu Marii za matku.   

Potom řekl tomu učedníkovi: Hle, tvá matka!“    Jan 19, 27    

Není pochyb, že Mariina zjevení jsou součástí jejího poslání jako naší matky. 

Mateřská láska se nejvíce přibližuje lásce Boží, která je absolutně nepodmíněná. 

Šťastné je dítě, které je milováno svojí maminkou. V její náruči se může cítit 

láskyplně, bezpečně, přijato bez podmínek, „jako v nebi…“ 

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko…  Milena Voldřichová, Prachatice  
 



 
 

 
 

Svatý Bernard z Clairvaux, učitel církve 
 

Ach, kdykoliv na moři tohoto světa cítíš,  
Jak tebou zmítají bouře a pokušení víc,  
Než když kráčíš po zemi,  
Neodvracej svůj zrak od nejjasnější  
ze všech hvězd,  
nechceš-li, aby tě pohltily vlny. 
 

Vanou-li vichry pokušení, 
Klopýtáš-li úskalím strastí, vzhlédni k hvězdě, 
volej Marii.  
Dorážejí-li na tebe vlny pýchy, ctižádosti, reptání či závisti,  
vzhlédni k hvězdě, volej Marii;  
přepadne-li křehkou lodičku tvé duše hněv, lakomství, tělesná vášeň,  
vzhlédni k hvězdě, volej Marii. 
Drtí-li tě ohavnost zločinu a tvou duší zmítá neklid vin,  
děsí-li tě přísný soud a vír melancholie tě vtahuje do propasti zoufalství,  
vzpomeň na Marii. 
V nebezpečích, ve starostech, v pochybách, mysli na Marii, volej Marii. 
 

Nedopusť, aby odešla z tvého srdce,  
ať její jméno stále spočívá na tvých rtech,  
neodvracej zrak od příkladu jejího života,  
aby sis v modlitbě vyprosil její pomoc. 
Budeš-li kráčet v jejích stopách, nezabloudíš, 
Budeš-li se k ní modlit, nedotkne se tě zoufalství, 
Budeš-li na ni myslet, nemůžeš zhřešit.  
Drž se jí pevně, abys neupadl;  
v její ochraně se nemusíš bát ničeho. 
Půjde-li ona s tebou, neunavíš se, skloní-li se k tobě, dojdeš k cíli –  
a pak poznáš sám, jak pravdivá jsou slova: 
"a jméno panny bylo Maria." 

 



  
      

  
Přednáška Kateřiny Lachmanové  

ve Velešíně 

 

V sobotu 5. února jsem se spolu s našim 

farním spolubratrem Jiřím Marešem 

zúčastnila přednášky křesťanské spisovatelky 

a psycholožky Kateřiny Lachmanové nesoucí název Cesty ke smíření. Během ní paní 

Lachmanová mluvila, jak už samotný název napovídá o tématu nenávisti, odpuštění a 

smíření. Jako velmi oblíbený pomocný příklad uváděla broučka hovnivála, jenž stále 

si před sebou kutálí kuličku z trusu. Tou kuličkou byl míněn pocit ukřivdění, zloby a 

neodpuštění. 

 

Paní přednášející zde rozebírala dva extrémy v této oblasti:  

1)  Sebelítost.Toto je typické zvláště pro ženy, kdy si člověk prožívající nějaké 

příkoří myslí, že si jej zaslouží, protože udělal všechno špatně a protože je takový 

nebo makový. 

2) Tzv. falešná hrdost. Tento opačný extrém se týká obzvláště mužů ale ani 

ženám se nevyhýbá. Dotyčný si myslí, že on je ten lepší, chyby mají jenom ostatní. 

Když je v nějakém sporu, tak vidí vinu jenom na tom druhém. Tudíž si myslí, že 

nemá co odpouštět. Chybu má dle něj uznat jen ten druhý. 

 

Dále zde byly Kateřinou Lachmanovou uváděny některé zajímavé příklady ze života. 

Například zde mluvila o případu, kdy si dcera z jedné velmi ,,vzorné´´ tradičně 

křesťanské rodiny vzala ateistu. Rodiče ji kvůli tomu vydědili a zanevřeli na ni a to 

zvláště otec. Ale když ten umíral, teprve tehdy se usmířil se svojí dcerou. Nebo se zde 

přednášející rozpovídala o fenoménu, který vtipně nazvala stará mama. Tím myslela 

babičku, která má v celé rodině hlavní slovo a rozhoduje o všem i co se týče víry 

jejích členů. Např. nutí všechny v rodině chodit do kostela, mluví svým dětem do 

výchovy vnoučat apod. 

 

V závěru své přednášky se paní Lachmanová rozpovídala na téma kolektivní 

nenávisti na základě náboženství, národnosti, politické ideologie a dalších faktorů. 

Právě tento druh nenávisti zapříčil již mnoho genocid a válečných konfliktů v 

dějinách a bohužel i v současnosti. Jediná cesta z bludného kruhu nenávisti a násilí 

vede skrze odpuštění, přestože je to mnohdy velmi obtížné a bez opravdového 

následování Krista nemožné. 

Pánu Bohu a Kateřině Lachmanové za tuto duchovně podnětnou akci díky. 

Eva Haláčková 
 

 



 

 

Velikonoční hodinu náboženství 

prožily děti z Malont v rodinném prostředí, 

když jsme se sešli všichni u nás doma. Bylo 

to již podruhé, co jsme se takto setkali u 

jednoho stolu, a musím konstatovat, že děti 

setkávání u nás velice baví a považují to za 

jakýsi druh odměny. Sešli jsme se 12. 4. 

2017 na škaredou středu a společně si 

povídali o velikonočních svátcích. 

Samozřejmě jsme jedli i beránka 

(piškotového a politého čokoládou)  a 

pili ovocný čaj. Takto jsme si s dětmi 

alespoň symbolicky připomněli poslední 

večeří Páně. Děti se mi svěřovaly se svými 

radostmi, ale i starostmi. Je až s podivem, 

co vše může takovou dětskou duši trápit a tížit. 

Velice si vážím jejich otevřenosti a důvěry. Během 

naší malé „hostiny“ jsem dětem četla z Písma 

svatého Mt 26, 14 – 56. Po čtení jsme s dětmi 

rozvíjeli úvahy nad pojmy zrada, milosrdenství a 

láska. Ani se nám nechtělo naše setkání rozpustit a 

to musím ještě dodat, že děti měly již odpoledne 

volné – 

„předprázdninové“ a 

přesto přišly na 

náboženství.  Touto 

cestou bych jim všem 

chtěla poděkovat a 

říct jim, že obohacují 

můj život při každém 

našem setkání. Nám 

všem přeji, abychom 

takovýto „životní dopink“ našli u svých nejbližších 

a ve svých rodinách a přátelích, a také samozřejmě 

u našeho Pána, protože není v životě člověka nic 

horšího než samota.  
 
 

  Krásné jarní dny nám všem  Andrea Oušková 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Počátek roku je spjat v našich Láska se ve sbírce projevuje  

farnostech s Tříkrálovou sbír- štědrostí přispívatelů i ochotou 

kou. Králové – většinou děti dětí koledovat. Pomáhají tak 

tak poukazují na Boží králov- nejen charitativnímu dílu, ale  

ství, v němž bude vládnout dělají i radost těm, které navští- 

dětská prostota a láska. ví. Tyto 3 fotky jsou z Blanska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Také v Malontech se tradičně dávají k dispozici děti i dospělí pro toto dílo pomoci potřebným a 

přinášejí jim tak hvězdu naděje do srdce. Mnozí z nich se také účastnili mše sv., která událost 

příchod mudrců k Ježíšovi připomíná a uvědomili si, že i dnes se podobně s Kristem setkávají.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V Kaplici se tříkráloví koledníci také nejprve I na Sv.Kameni jsme si v sobotu 7.1.připom-  

setkají v kostele, kde k nim promluvím o něli svátek Zjevení Páně. Vyfotili jsme se pak 

smyslu sbírky a zprostředkuji jim požehnání. u stromu, který daroval p.Proksch. Díky! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také další aktivity, které konáme v našich farnostech  

s dětmi mají dobročinný účel. V Rožmitále se schází na faře 

společenství dětí s Marii Peroutovou a vyrábějí pro 

radost různé výrobky z papíru i z hlíny. Hotové věci pak 

přinesou pro radost domů rodičům či sourozencům,  nebo je 

darují někomu jinému k potěšení. 

Vyráběním věcí se tak děti učí 

tvůrčímu způsobu života, který 

přináší i jim uspokojení. 

Formování hlíny připomíná, že 

celý náš život i svět můžeme 

podobně utvářet. Vypalování 

výrobků pak připomíná, že i náš 

život musí někdy projít „ohněm“ 

aby se utvrdil náš charakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schůzky a společná činnost také přispívá k vytváření jednoty. Na setkáních se vedou rozho- 

vory nejenom o tom co děti prožívají, ale také o tématech důležitých pro životní postoje 

a také o tématech spojených s křesťanstvím. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Začátkem února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Připomněli jsme si ho také na 

Svatém Kameni v sobotu 4.2. opět u krásného stromu, který přivezl včetně ozdob jako dar 

za německy mluvící rodáky pan Proksch. Každý vánoční strom připomíná strom života, 

kterým je Kristus a my jsme jeho součástí . Svíce připomínají náš úkol co nejvíce ho rozzářit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podobně prozařují náš život děti a také hudba. O dětských bohoslužbách nám hrají a zpívají 

mladí a v poslední době také častěji děti z náboženství pro nás připravují v rámci kázání  

nějaké dramatické zpracování evangelijního tématu. Dalo by se říci, že nám takto vlastně 

kážou děti a jejich poselství je zvláště působivé. Víme, že také Ježíš před své učedníky 

postavil dítě, když jim něco důležitého chtěl sdělit a připomněl, že pokud nebudeme jako 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

děti nevejdeme do Božího království a také říká, že kdo přijímá jedno takové dítě, přijímá 

jeho samého. Náš postoj k dětem je tedy důležitým ukazatelem našeho postoje ke Kristu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

To vše nám připomíná i svátek Uvedení Páně do chrámu. My jsme si ho připomněli ještě v 

v neděli 5.2. Dětská scénka, která zobrazila děj, kdy Maria a Josef přináší Ježíše do chrámu, 

aby ho  zasvětili Pánu, nás může vybídnout k zamyšlení. Odevzdáváme i my Pánu všechny 

své naděje, plány, budoucnost i plody svého života? Nebo si stále o všem chceme rozhodovat 

sami, bez dotazování se na vůli Boží v modlitbě? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladí a děti pod vedením katechetky Štěpánky nám odevzdávají svůj um, svůj čas a své síly, 

které do hudby i do scénky vložili. Moc děkujeme, bylo to krásné a povzbuzující. Podobně 

i další lidé pro farnost i pro kostel dělají mnoho. I jim patří náš dík. Myslím, že v tom nalézají 

také svou radost. Ten kdo dává – také dostává. Pán Ježíš říká, že mnohonásobně více! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možností jak se druhým darovat je také setkávání, zvláště v našich farních společenstvích. 

Fotka vlevo je z nedělní skupinky mladších v Kaplici, ta druhá ze setkávání v Malontech. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V sobotu 25.2. se konal Ples tentokrát uváděli (a také 

v sále Slovanského domu moc hezky) manželé Talířovi. 

náš již 11. ples. Hrála nám V úvodu jsem všechny účast- 

při něm kapela Kaplická niky pozdravil také já a připo- 

šestka a moc se nám líbila. mněl, že tanec zjevuje život. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
K předtančení jsme pozvali Křesťanského plesu se  

skupinu, která předvádí country účastní i křesťané z různých 

tance. Tanečníci zůstali pak církví a tak ples napomáhá 

i na celý ples a ten svým počtem i k větší jednotě. Na fotce 

i tancem významně obohatili. vlevo jsem s „důstojným 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pánem kaplickým evangelickým“ Danielem. Dolní fotografie ukazuje velké množství dárků 

v tombole, za které také děkujeme. Vpravo uprostřed organizátorka plesu – Jaroslava Králová. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanec je přirozeným vyjádřením k tanci. Měli bychom ho tedy 

radosti a připomíná, že život je využít, přináší pohodu. 

pohyb. Mystici hovoří o bytí Na fotce je zobrazen tzv. ko- 

jako o tanci. Atomy i molekuly mický tanec – tanečníci, když 

doslova tančí a také pohyb v  přestane hudba hrát, musí zůs- 

Nejsvětější Trojici někdo přirov- tat v té poloze, v které jsou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na ples přišlo celkem dost lidí, mu- Nejmladší účastníkem byla asi  

seli jsme ještě přidávat stoly.  malá Klaudie. Nahoře uprostřed 

Vstupenek se prodalo 86, ale někteří se svou maminkou Kristýnou, 

měli vstup volný, takže zde bylo níže s dědečkem Josefem a nej- 

asi 110 návštěvníků plesu. níže s Růženkou Otů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
U stolů se můžeme seznámit s lidmi Ples tak v sobě skrývá i různé 

které ještě neznáme a prohloubit možnosti, které je užitečné 

své vztahy s dalšími. využít i pro dobro farnosti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Účast v tombole byla za dobrovol- potěšující. Velmi výhodnou 

ný příspěvek. Každý kdo se zapo- investicí ke opravdová láska. 

jil byl pak zvědav na výhru. I v ži- Ta bude vždy odměněna. 

votě do něčeho investujeme a pak Symbolem je růže – tu při  

čekáme na výsledek. Ne vždy je dámské volence (viz foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odevzdal po tanci muž své taneční part- Při přestávce muzikantů nám 

nerce. Jak každá růže má trny, ani oprav- jako vždy zazpívali mladí různé 

dová láska se neobejde bez trápení, které písně včetně křesťanských.  Bylo 

však chceme nést kvůli kráse nitra druhého. to hezké. Moc děkujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Očekávaným zpestřením plesu jsou soutěže. První kolo je vyplňování kvízu. Tři nejlepší stoly 

postupují do druhého kola. V něm družstva soutěží v doběhnutí (legračním způsobem běhu) 

k nádobě, kde jsou propíchnutá víčka od pet-lahví. Ty je třeba v určitém počtu navléci na pro- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vázek a pak předat dalšímu z druž- Nejde samozřejmě o výkony 

stva v rámci štafety. To soutěžní ale o zábavu. A tak i třeba ti, 

družstvo, které skončilo poslední, kteří tolik netancují, mohli 

vypadlo – ne ovšem bez odměny. zakusit pěknou legraci. 

Do finále tedy postoupila družstva 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finále soutěže spočívalo opět ve štafetě. Pak následovala gratulace 

Každý z družstva běžel pro několik papí- vítězům. Ale vyhráli  

rových míčků, které házel za sebe a další vlastně všichni – v umění 

je měl chytat.(někdy je to tak i v životě) humoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr dostali šanci i ti, kteří v tombole nic Skvěla atmosféra vydržela až do 2h, kdy 

nevyhráli. Nevýherní losy byly ještě slosovány ples končil. Díky všem, kteří se o jeho 

a nevýhra mnohých se otočila. (jako v životě!) uskutečnění zasloužili, zvl. Jarce Králové! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 V Kaplici na dětské mši 

 sv. 4.3.stavěly děti kříž z 

 krabic na nichž byl nap- 

 sán název nějakého hří- 
 

V Omleničce postní dobu připo- chu. Ke každému zazněla 

míná postní plátno zakrývající nějaká myšlenka a mod- 

obraz nad svatostánkem. Je to litba. Tak jsme si uvědo- 

dobrá inspirace i pro jiné kostely. mili, že Pán všechny naše 

hříchy vzal na 

kříž, aby je za- 

hladil. 

     Děti v Rožmi- 

tále pod vedením 

Marie Peroutové 

zase na kříž lepi- 

ly svá předsevze- 

tí, o jejichž 

naplnění se  

chtějí snažit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek 16.3. se konala v Arše přednáška dr. Pavly Stuchlé o práci badatele v archivech 

s ukázkami materiálů, týkajících se našich farností, jež se jí podařilo objevit.  (foto vlevo) 

 Vpravo vidíme foto z ekumenické biblické hodiny, která se koná buď 1. středu v mě- 

síci na katolické faře, nebo 1. čtvrtek v měsíci v evangelické Arše. Každý je zván. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V neděli 12.3. jsme se vydali na tradiční rozjímání o bolestech Panny Marie. Kapličky, které 

je připomínají, jsou umístněny na cestě z Rychnova n.M. do Svatého Kamene.  

U 1. zastavení jsme si připomínali, že vše je třeba odevzdat (svěřit) Pánu, aby v něm vše 

našlo smysl. Musíme však počítat i s nezdary a překážkami od druhých. On bude znamením 

jemuž se bude odporovat, i tvou duší pronikne meč. Prosili jsme tedy o sílu to vše překonat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další zastavení připomnělo těžký úděl uprchlíků na něž bychom neměli zapomínat, a další 

naše bolestné hledání Krista, když se ztratí z našeho života. Je třeba ho vytrvale hledat: 

v chrámě, modlitbě, v akcích které konáme, v rozhovoru s věřícími, v četbě… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Při dalších zastaveních jsme si připomínali  Tato fotografie zobrazuje setkávání mladší 

trápení těch, kteří jdou po své křížové cestě a střední generace v Kaplici na faře v neděli 

i těch, kteří je doprovázejí. Pro všechny jsme od 19.30h. Každý je zván k našemu hledání 

vyprošovali sílu, zdraví a také naději v obrat. i nacházení Krista a sdílení radostí i bolestí. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V neděli 26.3. jsme se vydali na kří- těm, kdo prochází opravdovou křížo- 

žovou cestu u Cetvin. Bylo hezké vou cestou svého života. Zamyšlení 

počasí a tak se nás sešlo přes dvacet. u jednotlivých zastavení jsem čerpal 

Toto putování se zastaveními nám ze sbírky „Křížové cesty“. Neměl jsem 

připomnělo, že je důležité být blízko mnoho času na vybrání. A nyní mě 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

napadlo, že bychom mohli zkusit, aby Tato spolupráce při tvoření této 

si příště každý, kdo bude chtít, vybral křížové cesty by mohla mít následné 

nějaké zajímavé rozjímání z knížek, důsledky i pro další spolupráci ve 

které má k dispozici a pak je přečetl. farnosti. Už nyní můžete vybírat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společná modlitba nás jistě přiblížila do hloubky, aby se to napravilo. Není 

k trpícím i k sobě navzájem. Při cestě to podobné i s našimi vztahy? Neměli 

zpět ke kostelu jsme si mohli povy- bychom si dát práci s prohloubením 

právět. Došli jsme ke kapličce a k  vztahů a obnovením přítoku lásky? 

vyschlé studánce. Prý je přerušen Pozvěme se vzájemně na návštěvu a 

přítok a bylo by třeba hodně kopat nezapomeňme na společnou modlitbu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncem března slavili dva naši bratři a služebníci kaplického kostela kulaté narozeniny. 

Jiří Větrovský (vpravo) 70 let a Jan Dekret (vlevo) 60 let. Blahopřál jsem jim nejprve v kostele 

v neděli 26.3. a pak jsme se sešli na oslavě na faře ve středu 29.3. Pohoštění připravili lidé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z farnosti. Díky! Poděkování bylo také součástí našich gratulací, díky Jirko a Honzo, za vše 

dobré co pro nás, naši farnost a kostel děláte. Díky za váš čas a námahu. Děkujeme také 

vašim manželkám, za jejich podporu a pomoc! Přejeme vám hodně sil, zdraví a radosti pro 

vaši službu i rodinný život.  Na to jsme si také připili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O hudební doprovod oslavy se postarali Pavel Čada a Štěpán Doušek. Díky. Strávili jsme  

spolu hezký večer plný radosti ze zpěvu a příjemných vyprávění.  

Tato oslava nás však ještě může přimět k zamyšlení čím udělat našim oslavencům další radost 

Snad nabídnout svou pomoc při úklidu a výzdobě kostela? Snažit se více zpívat při bohoslužbě 

nebo, pokud umím dobře zpívat, nabídnout se ke zpěvu ve sboru? Zkusme popřemýšlet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Květná neděle je jakoby předsíní Velikonoc. Vítáme Pána i na naší oslavě svátků spásy. Chce- 

me aby vešel nejen do našeho chrámu a farnosti, ale také do chrámu našeho nitra. V některých 

farnostech konáme také v předstihu společnou večeři s beránkem a nekvašenými chleby. 

Obě fotky jsou z Rožmitálu ze soboty 8. dubna. 

 

V Kaplici v neděli 9.4.  

se za pěkného počasí  

připomínka Kristova 

vjezdu do Jeruzaléma 

konala v prostoru 

mezi kostely. 

Květ ratolestí připo- 

míná nový život. I my 

jsme ratolestmi stromu 

života, jímž je Kristus. 

Kéž i my rozkveteme! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
       Dolní Dvořiště        Kaplice 
 

Společné stolování o Velikono- Tak jako kdysi, i my jíme 

cích je spjato s obnovou našich ovečku a uvědomujeme si, že 

vztahů. Tak jako pastýři spolu ona musela zemřít, aby nám 

pojedli, než se vydali na dlouhou předala život a sílu. Podobné 

pouť, i my se chceme posílit je to s Kristem, i námi. Ztrácí- 

v našem životním putování me sílu kvůli druhým. V tom 

vědomím opory jíž je naše vzájemné společenství.     je smysl našeho života. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Svaté přijímání na Zelený Podobně jako po večeři 

čtvrtek se koná pod obojí Ježíš odešel do Getseman- 

způsobou a napitím z kali- ské zahrady, my odchází- 

cha. Děje se i s podtextem v Kaplici do vedlejšího 

zrady jednoho z účastníků kostela a zde od 21h ales- 

večeře. Neplatí to i o nás? poň 1h bdíme s Kristem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkopáteční obřady začínají v tichu, kdy se kněz s přisluhujícími pokládá na zem, Tak jako 

Kristův život byl rozdrcen a zašlapán do země. Je to také gesto smutku z pádu člověka i Krista 

do prachu země. Je to však i gesto odevzdání se – věříme že Pán nás pozdvihne a znovu ze 

země zformuje v nové stvoření. Bohoslužba pak pokračuje pašijemi – v Kaplici zpívanými 

a obohacenými o promítané obrazy. Vrcholem je vyjádření úcty k Pánu na kříži (foto vpravo) 
 

Na Bílou sobotu si 

připomínáme jak tělo 

Ježíšovo odpočívalo 

v hrobě. Zvláště 

v Kaplici je tento hrob 

velmi krásně vyzdoben. 

   Ráno je zde modlitba 

s těmi, kdo budou pokř- 

těni a pak se zde lidé 

střídají v tiché modlitbě 

téměř až do začátku 

velikonoční vigilie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oslavu vzkříšení začínáme za tmy, vždyť Velikonoce jsou svátky Velké noci! Zapálený oheň 

připomíná nové stvoření. Od planoucí Boží lásky a síly je zapálen paškál – symbol Krista 

zmrtvýchvstalého. V ohni katechumen Dominik pálí své hříchy napsané na papíru a pak 

před chrámovou bránou si všichni zapalují svíce, aby pak rozzářili temný chrámový prostor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejen světlo svící září, také 

tváře – zvláště ty dětské. 

Udělejme vše pro to aby dětí 

bylo na našich bohoslužbách 

více. 
 

Při velikonoční vigilii byl 

pokřtěn Dominik Hympl 

z Pořešína, který se účastní 

hodin náboženství, jež 

vede katechetka Štěpánka. 

Dominik chce také při 

bohoslužbách ministrovat. Tak se za něj 

modleme, aby ve víře i ve svých dobrých 

úmyslech vytrval. 

 V kázání jsem hovořil o tom, že 

Velikonoce jsou paschou – tedy přechodem. 

Pro pastevce v dávné minulosti to byl přechod na nové pastviny, pro Dominika je to přechod 

k novému – křesťanskému způsobu života s Ježíšem. Pro nás všechny mají tyto svátky být 

přechodem z temnot do jasnějšího života s hlubší a intenzivnější vírou v Pána. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Svátky nového života jsme slavili také v Dolním Dvořišti 

kde poprvé přijala u Pánova stolu Krista ve svátostném 

chlebu Adélka Pechová. 

Když si opravdu uvědomujeme, že Kristus je v nás 

a my v něm a intenzivně to prožíváme, pak svaté 

přijímání je nejen naší posilou, ale také nás stále víc 

proměňuje v Krista a my se mu svým jednáním stáváme 

podobnější.  

Přijímat Kristovo Těle však také znamená přijímat 

všechny křesťany a vytvářet s nimi jedno tělo, jedno 

společenství, snažící se o uzdravení světa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Následující fotografie (výše) jsou z  

Rožmitálu n.Š. a z Blanska. 

Vlevo je obrázek z Pohoří na Šumavě, 

kde byla mše svatá o velikonočním  

pondělí. Pro mou zdravotní indispozici 

ji sloužil pouze v němčině rakouský 

kněz. 

Jak je vidět z fotky, je zde opět něco 

nového – okno bývalé oratoře (místo 

pro šlechtu). Dnes je tam farní kavárna. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jak je vidět kostel byl zaplněn. Po bohoslužbě zde vždy lidé 

Po mši sv. se zde koná takový  ještě chvíli posedí u kávy 

hezký zvyk: rozdají se malovaná  a občerstvení a samozřejmě  

vejce a pak si lidé s nimi ťukají. si pohovoří. Kéž bychom  

Komu vydrží nejvíce – vyhrává. i my byli družnější a po 

Vejce jsou znamením nového a bohoslužbách se chvíli 

také zatím skrytého života. Věř- s druhými zastavili. Jsme 

me, že i v nás se nový život skrývá. přece rodina, nebo ne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto roce jsme v Malontech poprvé konali velikonoční večeři v hasičárně, kde se také 

setkáváme při společenství. Vytváření malých skupinek, v nichž se hlouběji poznáváme a v  

nichž vedeme dialog, je nezbytným předpokladem pravdivosti setkávání při mši sv. v kostele 

kde také hovoříme o tom, že jsme jedna rodina. Obrázek vpravo je ze mše sv. na památku 

poslední večeře Páně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další fotografie jsou již ze sobotní bohoslužby Velké noci. Oheň, který hoří na počátku boho- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

služby zobrazuje také onen oheň, který má hořet i v našich srdcích, a který také vzplanul 

v duši naší nové sestry v Kristu Andrey Ouškové. Vlastností tohoto ohně je, že se šíří dál. 

A tak věříme, že její i naše víra, naděje a láska bude vyzařovat přes všechny temnoty v duši 

i ve světě do našeho okolí a bude zapalovat v druhých touhu po Bohu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oheň, podobně jako voda je také Křest není záležitostí jednoho 

znamením očisty a proměny. okamžiku. Je podobný proudu 

Někdy je naše transformace který má protékat celým 

spojena i bolestnými zážitky, ale našim životem. Je to totiž  

o to je účinnější. proud Ducha, který vyústí 

 jako řeka až v moři – v Bohu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vrcholem bohoslužby je communio – tedy spojení s Kristem skrze jeho Tělo a Krev. Pokřtěný 

pak má být „druhým Kristem“. Ano jsme s ním jedno tělo a proudí v nás jeho krev, jeho život  

jeho Duch. Kéž je mu Andrea i my všichni věrni a kéž jako on dáme své síly a schopnosti 

i svůj čas k dispozici svým bližním, církvi a potřebným, neboť i skrze ně se s Pánem spojujeme 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V neděli 23.4. se v Blansku konala poutní slavnost spojená s patronem zdejšího kostela -  

svatým Jiřím. Při mši sv., která začínala mimořádně v 11.15h byl pokřtěn Nikita Liedl z Kapli- 

ce. Tento mladík také občas ministruje v Kaplici a na křest ho připravila katechetka Štěpánka 

Talířová. Při kázání jsem připomněl příklad blahoslaveného Engelmara Unzeitiga, který jako 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

kněz působící nedaleko Lipna – ve Zvonkové za 2. světové války vystoupil proti nacistům 

a když byl uvězněn v koncentračním táboře pomáhal nakaženým  tyfem. Tam také zemřel. 

Zcela v duchu příkladu sv. Jiří. Kéž všichni pokřtění s odvahou vydávají svědectví o Kristu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Odpoledne od 14h se konal v kostele koncert žáků ZUŠ 

Kaplice. O Velikonocích jsem také uváděl příklad ze 

života G.F.Händela, který se dostal do velmi temné situa- 

ce díky mrtvici, nezdarům a také svým dluhům. Své 

vzkříšení prožil i díky hudbě, kterou komponoval, zvl. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

díky oratoriu Mesiáš a jeho vrcholné Oltářní obraz v Blansku představu- 

skladbě Haleluja. I v nás může hudba je sv. Jiří. Ten byl umučen na za- 

způsobit vzkříšení. Udělejme si tedy čas čátku 4. stol. Byl římským vojákem 

na kvalitní hudbu – je v ní život! a svou víru v Krista nezradil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sv. Jiří je také symbolem bojovníka se Na konci koncertu se s námi rozlou- 

zlem. Z legend o jeho životě nám něco čila ředitelka ZUŠ Kaplice Anežka 

připomněla paní Wimmerová. Opekarová. Moc i jí, učitelům a žá- 

Po koncertu následovalo občerstvení. kům děkujeme za hezký zážitek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Potom ještě někteří vyrazili na krátkou procházku ke kapličce nad Blanskem. Zde jsme se 

krátce pomodlili. Každá kaplička je symbolem vnitřního prostoru, ať už v duši, či hloubce 

přírody i všech věcí, v němž můžeme najít spojení s Bohem, který je ve všem. Společné puto- 

vání, byť krátké, je také symbolické – ukazuje na vzájemné povzbuzování se k vyšším ideálům. 



Oznámení 
  

♦ SBÍRKA NA POTŘEBY DIECÉZE se bude konat v neděli 4.6. při bohoslužbě 
 

♦ PŘENOSY BOHOSLUŽEB  Kdo z důvodu nemoci a jiných vážných důvodů se 

nemůže zúčastnit nedělní či sváteční mše sv., nabízí se možnost sledovat bohoslužby 

na TV Noe, TV LUX, nebo přes internet: www.svata-hora.cz  či www.svaty 

Hostyn.cz    
 

Svatá Hora:„INTERNETOVÁ TELEVIZE“ obraz baziliky se zapíná těsně před mší 

sv. a končí po mši. Mše svaté jsou  : po- so 7, 9, 17hod. Neděle 7.30, 9, 11, 15.30 hod. 

Je možné po internetu napsat prosby k Panně Marii Svatohorské, které se přednášejí v 

sobotu po deváté mši svaté. Prosby lze zaslat také na mši svatou na TV Noe.                                                                                                                         

Svatý Hostýn „ Kamery, video a vnitřní kamera“ nebo svatý Hostýn – bazilika. Mše 

svaté ve všední dny jsou: 7.15, 9.15 hod. V neděli 7.15, 9.15, 11.15, 14.15 hod. Při 

svatém přijímání se lze pomodlit z kancionálu modlitbu číslo 42 – Duchovní 

přijímání. 
 

♦ V PONDĚLÍ 19.6. PŘIJEDOU DO KAPLICE RODÁCI – německy mluvící. 

Od 9.30 bude mše sv. v kostele. Pak bude následovat oběd na faře. Prosíme jednak o 

pomoc s obsluhou, jednak o přípravu zákusků k pohoštění. Díky! 
 

♦ DĚKUJEME LEKTORŮM tedy těm, kdo předčítají slovo Boží při bohoslužbách. 

Pro větší pestrost budeme rádi,když se přihlásí i další – zvláště mladší. Bylo by 

dobré,aby se v neděli prostřídali ženy i muži, mladí i starší. Máte-li zvučný hlas 

přihlaste se, obohatíte druhé i sebe. Je dobré si text před bohoslužbou předem přečíst 

nejen  kvůli cizím slovům – ale kvůli správnému přednesu, ale i kvůli pochopení 

myšlenek. Snažme se nečíst uspěchaně, dělat náležité pauzy. Před novým odstavcem 

se můžeme podívat na lidi – vytváří se tím potřebný kontakt. 

Na konci úryvku udělejme pauzu a teprve po chvilce řekněme: „ Slyšeli jsme slovo 

Boží.“  Číst Boží slovo znamená ho také zvěstovat, proto se také pomodleme střelnou 

modlitbu, aby náš přednes byl na dobré úrovni. 
 

♦ PŘIPOMÍNKY KE SV. PŘIJÍMÁNÍ Aby naše spojení s Kristem při sv. 

přijímání bylo účinné, nezapomínejme si v modlitbě připomenout naše sjednocení 

s Pánem. Stačí třeba v duchu říci: „Pane, ty jsi nyní ve mně a já v tobě. Stejně jsem 

spojen s celým tvým tělem církví – s mými bratry a sestrami. Dej ať se toto spojení 

stále prohlubuje. „ 

Nezapomeňte také po slovech podávajícího: „Tělo Kristovo“ hned (ještě před přijetím 

posvěcené hostie) říci: „Amen“ Je to potvrzení naší víry a je důležité, aby to slyšel 

také kněz, aby si třeba nemyslel, že nejste věřící. 
 

 

http://www.svata-hora.cz/


Program Katolické charismatické konference v Brně    
 

Cože je setkání křesťanů s programem přednášek, bohoslužeb a modliteb. I z našich farností 

jedou 2 auta a je možné se ještě přihlásit. Jedeme ve čtvrtek 6.7. v 6h ráno. Vracíme se 

v sobotu 8.7. kol. půlnoci, ale kdo chce může zůstat i déle. Bližší info: P. Pavel-732 872 662 

nebo www.cho.cz Program probíhá na výstavišti. Ubytování na vysokoškolských kolejích. 

Finanční náklady (celkové) do 1.000,- Kč. Pokud máte zájem, přihlaste se co nejdříve. 
 

Motto: "Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového Ducha" (Ez 36,26) 
  

každý den: 9.00 - 9.45* modlitba, chvály 
 

Středa 5.7. 
19.00 mše sv. na BVV (P. Pavel Šenkyřík) hraje Chapela 
  

Čtvrtek 6.7. 
9.45 - 12.00* "Opět posvětím své jméno..." - Katka Lachmanová 

13.45 - 14.45 divadelní představení nejen pro děti - V.Marčík (pavilon V) 

15.00 - 16.15* Zázraky Boží milosti (Pavol Strežo) 

16.45 - 18.00 mše sv. P.Vojtěch Kodet 

19.00 - 21.00 1) koncert chval (rómská kapela F6) 

        2) cimbálovka + ochutnávka vín v pavilonu V 
  

Pátek 7.7. 
9.45 - 12.00* "Očistím vás..." (Ez 36,26) - P. Kamil Obr 

13.45 - 14.45 divadelní představení nejen pro děti - V.Marčík (pavilon V) 

15.00 - 16.15* "A dám vám nové srdce" (Ez 36,26) - P. Daniel Ange 

16.45 - 18.00* mše sv. Bp. Vlastimil Kročil, promluva Bp. Tomáš Holub 

19.30 - 21.00 paralelní večerní programy na různých místech v Brně: 

1) Duch svatý v našich životech (P. Daniel Ange) - kostel sv.Janů u Minoritů 

2) Adorace s přímluvnou modlitbou (kom. Emmanuel u sv. Tomáše) 

3) Biblické tance (komunita Blahoslavenství) - areál BVV 

4) večer chval (SBM - Schola brněnské ml.)- BVV, pavilon V 

5) Hledání stálosti v nestálé době (P. Štěpán Smolen) - kostel sv.Augustina 

6) Modlitba za místa postižená zlem (Pavol Strežo, Katka Lachmanová) - BVV,                       

                                                                                                 pavilon F 
  

Sobota 8.7. 
9.45 - 12.00* "Vložím do vás nového Ducha" (Ez 36, 26b) - P. Vojtěch Kodet 

14.15 - 14.45 program dětí z dětské konference na hlavním pódiu 

15.00 - 16.15* "Co je v troskách, bude vystavěno" (Ez 36,33b) - P. Daniel Ange 

16.45 - 18.00* mše sv. (P. Aleš Opatrný) - paralelní bohoslužba pro děti v pavilonu V 

19.30 - 21.00 Modlitební večer – modlitby za uzdravení a naplnění Duchem sv. 
  

Neděle 9.7. 
9.00 - 9.45* modlitba, chvály 
9.45 - 10.30* "Budete mým lidem a já vaším Bohem" (Ez 36,28) P. Vlastimil Kadlec 

11.00 - 12.15 mše sv. Mons. Vojtěch Cikrle 

 

 

http://www.cho.cz/


   Kvíz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze sešítku vydaného Tim2,2 o.s. v Praze r. 2006  www.timdvaadva.net 

 

Pokud tajenku vyluštíte, pošlete nám ji na mailovou adresu farnost.kaplice@atlas.cz 

s názvem předmětu „Kvíz“.  Odměníme vás knihou. Takže uveďte i svou poštovní 

adresu, na kterou bychom ji mohli poslat. 

mailto:farnost.kaplice@atlas.cz


   Humor   
 

 

 Jistý alchymista napsal učenou knihu o tom, jak se dá vyrobit zlato a věnoval ji 

papeži   Lvu X.    v naději, že ho papež bohatě odmění. O týden později dostal od 

papeže prázdný pytel a dopis, ve kterém bylo napsáno: 

-Gratuluji vám k Vašemu velkému objevu a posílám vám tento pytel, abyste měl kam 

uložit zlato, které se vám jistě podaří vyrobit. 

 

 Když papež  Lev XII. slavil padesát let svého kněžství, chtěl mu jeden kardinál říct 

něco lichotivého: 

-Prosím Boha, aby vám dal ještě padesát let. 

Papež pohotově odpověděl: 

-Neklaď hranice Boží prozřetelnosti ... 

 

 Francouzský panovník Ludvík XI . poslal opatovi jistého kláštera lakonický list, 

obsahující jediné latinské slovo "CEDE"! (Odstup!) Opat mu v odpovědi napsal, že 

mu trvalo čtyřicet let, než se stal tím, co znamenají první dvě písmena v abecedě (AB 

- opat) a že proto prosí jeho královskou Výsost, aby mu i pro další dvě písmena CD " 

, ráčil poskytnout stejný čas. Král se nad jeho prosbou usmál a opětovné prosbě 

vyhověl. 

 

 Slavný italský malíř Michelangelo namaloval na svém obraze Poslední soud 

postavu s obličejem kardinála Biaggiho, na kterého byl nazlobený, protože ho rád 

kritizoval. Kardinála zobrazil mezi hříšníky v pekle. Uražený kardinál se stěžoval 

papeži Klementovi VII., který byl však Michelangelovi nakloněn, a tak kardinála 

ostře odbyl: 

-Dobře víte, kam sahá moje moc. Vyprostit mohu někoho jedině z očistce, z pekla už 

ne! 

 

 Josef Lada kdysi redigoval časopis "Kvítek z čertí zahrádky", do kterého nejen 

kreslil obrázky a vymýšlel vtipy, ale dokonce sestavoval i křížovky. Jednou dostal 

nápad, o kterém si myslel, že jej žádný čtenář nemůže vyluštit.  

Zavolal ho šéfredaktor a říká: 

-Lada, tady máte v legendě ke křížovce že se má vepsat část kostela na sedmadvacet 

písmen ... proboha, co to má být?! 

Lada pokrčil rameny: 

-Když neumíte luštit, tak se do toho nepouštějte. Vždyť to je jednoduché: rezavá klika 

od zpovědnice! 

 

 

 
 



 
 
 

Z farní matriky:    

 
 

 

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! 
 

Citáty: 

 

 

 
 
 

Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli. 


 

Jsou-li naše struny dobře naladěny, hraje na naši duši sám Bůh. 
To je také vše co musíme dělat: být naladěni na Boha. 




Ten, kdo víru vlastní, je vždy v nebezpečí, že o ni přijde; 
získat ji může jedině ten, kdo hledá. 


 

Člověk pochybuje o Bohu jen tehdy, je-li zoufalý z lidí. 


 

Kaplice: 

Křty: 

Rožmitál n.Š.: 

Pohřeb: 

Rychnov n.M. 

Pohřeb: 

 17.2. Bohuslav Svoboda   4.3. Miloslav Sklenička 

Pohřby:   

  2.2. Františka Marešová Dolní Dvořiště Malonty: 

25.2. Miloslav Michek Pohřeb: Křest: 

15.3. Štefan Maňur 17.3. Emil Růžička 30.4. Damián Hořčic 

16.3. Jaroslav Rudovský   

18.4. Františka Maňurová   

22.4. Dušan Dekret   

24.4. Kateřina Marchalová   



 

                                                                                                                     
 

                                i   a prodejna v Kaplici informuje: 
 
 

            Anselm Grün:  PROMĚŇ SE!   
 

 

Zaklínadlem moderní doby je změna – v životě, 

zaměstnání, ve vztazích, v řízení podniku. Anselm Grün však 

varuje – změna sugeruje přesvědčení, že to, co bylo, je špatné, a 

teprve nyní přichází s něčím novým konečně to dobré. V životě 

ovšem takový přístup nefunguje a může být naopak velmi 

nebezpečný. Pro Grüna je mnohem inspirativnější proměna, 

proces, kdy nedochází k zavržení minulého, ale k jeho 

transformaci tak, aby život mohl dál plynout. Tento princip 

Grün opírá nejen o pohádková vyprávění o proměnách všeho 

druhu, o důležitost pojmu proměny v psychologii C. G. Junga, 

ale především o biblická vyprávění. V nich nachází hlubokou 

inspiraci a zdroj obrazů, které mohou každého člověka 

motivovat k tomu, aby i on proměnil své srdce a život a měl 

odvahu k novému vykročení správným směrem, aby uchopil 

nejen své silné, ale i slabé stránky, bolesti a selhání a použil je k vnitřní transformaci. 
 

          Jaroslav Vokoun: LUTHER – finále středověké zbožnosti 
 

„Jak najdu milostivého Boha?“ Otázka, která zasáhla Lutherovo 

srdce a stála za veškerým jeho teologickým hledáním a zápasy. 

Teologie pro něj nebyla akademickou záležitostí, ale zápasem o sebe 

sama. A tento zápas byl zápasem o Boha a s Bohem. 

Benedikt XVI., Erfurt, 23. září 2011 

Pozoruhodný portrét Martina Luthera vychází u příležitosti velkého 

výročí reformace (1517 –   2017). Jaké byly Lutherovy duchovní 

kořeny? Jaké měl zázemí a na čem stavěl duchovní život? Nebyl spíše 

reformátorem zbožnosti a pastýřem duší než kritikem nešvarů či 

napravovatelem církevních pořádků? 

Prof. Jaroslav Vokoun čerpá ze solidních pramenů a odborné 

literatury, přitom ale píše esejistickou formou, což knize dodává 

čtivost a přístupnost pro široké spektrum čtenářů. S užitkem si ji 

přečte akademik, který se zabývá teologií či religionistikou, ale i 

každý křesťan, který chce obnovit svou víru či „teologii srdce“ ze stejných zdrojů, z jakých 

čerpal sám Luther. 
 

Půjčovní doba farní knihovny: PÁTEK 16-17.30 + St 16-17.30+ Ne ráno – na požádání 
 

     

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

 V knihovně je možno posedět, přečíst si časopisy, knihy, občerstvit se čajem či kávou. 

Časopisů máme již kolem 10 druhů. Půjčujeme také filmy, audionosiče s přednáškami i 

hudbou ap. 

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





 

Pro všechny farnosti 


 BIBLICKÁ ČETBA NA KVĚTEN: kniha proroka Micheáše a Nahuma. 


 CETVINY - MÁJOVÁ POBOŽNOST s procházkou v okolí se uskuteční v neděli 

28.5. od 14.30h. Odjezd pro přihlášené zájemce od fary bude ve 14h. Přihlásit se můžete u P. 

Pavla - tf.732 872 662 


 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA V KAPLICI bude v červnu ve středu 7.6. 

od  18 hod. na katolické faře. Budeme probírat knihu proroka Nahuma. Každý je zván!   


 NOC KOSTELŮ  se bude konat v pátek 9.6. v těchto farnostech: 

Kaplice:  18h mše sv. s výkladem, 19-20h promítání krátkých videí s diskusí, 20-21h 

prohlídka s výkladem, 21h koncert ZUŠ Kaplice při svíčkách. Oba kostely otevřeny k 

individuální prohlídce. 

Blansko: 18-20h kostel otevřen, možnost ukázky varhanní hudby 

Dolní Dvořiště:  kostel otevřen 18-20h 

Omlenice: kostel otevřen 18-20h 

Rožmitál n.Š. kostel otevřen 18-20h 




 FARNÍ ZÁJEZD  se bude konat v sobotu 10.6. do Bechyně a na hrad Zvíkov u 

přehrady. Odjezd z Kaplice bude v 8h. Návrat kol. 19.h. V Bechyni prohlídka kostela a 

zámku. Po obědě přejezd na prohlídku Zvíkova a pak mše sv. v přírodě. Hlaste se v sakristii. 


 SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ  A BOŽÍ TĚLO budeme v našich farnostech 

slavit následující neděli. 


 DĚTSKÁ VIKARIÁTNÍ POUŤ se koná v sobotu 3.6. do Zvonkové u Lipna. Kromě 

bohoslužby je zde připraven program soutěží a her. Přihlašovat se můžete u P. Pavla 

(732 872 662) nebo děti na hodině náboženství. Přesný čas odjezdu bude účastníkům sdělen. 

Návrat kol. 16.h



 PETROPAVLOVSKÁ POUŤ V KAPLICI  se bude konat v neděli  25.6. Program: 

9.30h – kostel –slavnostní mše sv. Pak posezení na Farském náměstí s jídlem a hudbou. 

12-15h – skupina Pyškot 

15-18h – skupina Hraje to 

15-17h – soutěže a hry pro děti na farní zahradě. 

18h – koncert duchovní hudby v kostele  

Občerstvení na Farském náměstí zabezpečí Hospoda Kamila Vonce.  


 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 strávíme 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. Přihlásit se můžete 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. 

Program na:   https://olomouc2017.signaly.cz  

 

 

https://olomouc2017.signaly.cz/


 
 

KVĚTEN 2017 

NEDĚLE 21.5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ žaltář 2.t. 

Čtvrtek  25.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně – překládáme u nás na neděli 

Začíná novéna–devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha sv. Použijte připravené texty 

Pátek 26.5. Sv. Filipa Neri, kněze památka 

NEDĚLE  28.5. 7.  NEDĚLE VELIKONOČNÍ žaltář 3.t. 

Úterý  30.5. Sv. Zdislavy památka 

Středa  31.5. Navštívení Panny Marie svátek 

ČERVEN 2017 

Čtvrtek  1.6. Sv. Justina, mučedníka památka 

Sobota  3.6. Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků památka 

NEDĚLE  4.6. Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO pak žlt. 1.t. 

Pak začíná liturgické mezidobí 9. týdnem. 

Pondělí  5.6. Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka památka 

Čtvrtek  8.6. Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze svátek 

NEDĚLE 11.6. Slavnost NEJSVĚTEJŠÍ TROJICE pak žlt.2.t. 

Čtvrtek 15.6. Slavnost Božího Těla překládáme na neděli  

NEDĚLE 15.6. Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ pak žlt.3.t. 

 
 

Kaplice 
 SETKÁNÍ FARNÍ RADY se bude konat ve středu 30.5. od 18h na faře 

 MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se konají v květnu v úterý od 18h 

 SVATODUŠNÍ  VIGILIE – adorace v předvečer Svatodušních svátků se bude konat 

v kostele od 18.30h – hned po příjezdu ze Sv. Kamene

 PÁSMO HUDBY A POEZIE se bude konat ve středu 21.6. od 18h v kostele.   
 

Dolní Dvořiště  
 V NEDĚLI 25.6. zde mše sv. nebude. Pro zájemce možný odvoz na pouť do Kaplice. 
 

Malonty 
 MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se konají v květnu ve čtvrtek od 17h v kostele. 
 

Omlenice 
 POUTNÍ MŠE SV. bude v neděli 21.5. v 11h. s německy mluvícími rodáky. 

 MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se konají v květnu v úterý od 18h v kostele.  
 

Pohoří na Šumavě  
 LETNÍ KONCERT VOJENSKÉ HUDBY  se bude konat v sobotu 10. června v 19h 

 



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

 Úterý modlitba  18 h  letní čas 17.00 zimní čas kostel  

 Středa setkání / biblická hodina 18 h  letní čas 17.30 zimní čas fara  

 
Ekum. biblická hodina: 1.STv měsíci-18h kat.fara /1.ČT-19h ev.Archa nyní: ST 7.6.-18h-fara  

Čtvrtek mše svatá     8 h  ( v adventní době již v 7h ) kostel 

Pátek mše svatá, pak adorace 18 h letní čas 17.30 zimní čas kostel 

 Sobota 1. sobota v měsíci  16.30h odjezd na Svatý Kámen na mši sv. v 17h  

 NEDĚLE 
  mše svatá  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  

 NEDĚLE 
mše svatá 

/ boh.slova 

8 h  
v kostele 

Setkání v klubovně hasičárny: 

Čt 1x za 14 dní,nyní:  25.5.-18h;     8.a 22.6. 
17h 

 

 OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara  

 NEDĚLE 
mše svatá 

/ boh.slova 

8 h  

v kostele 

Setkání na faře:  Út 1x za měsíc, 

nyní: 20.6.  
18h 

l.čas 

17h 
z.čas 

 

 BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara  

 NEDĚLE 
mše svatá 
v kostele 

18h  

let. čas 

17h 
zim.čas 

Setkání na faře:  nyní pro nahlá- 

šené zájemce odvoz do Kaplice 
ST18h  

let.č. 
ST17.30 

zim.č. 
 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 
NEDĚLE 

1x za 14 dní 

mše svatá - nyní:  

28.5. a 11.6. 
11.15 

Setkání ve společenství 
-  v sakristii kostela, či u Pechů 

nyní: nebude 
 

RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje Svatý Kámen P. Marie Sněžné: 

NEDĚLE  

1x za 14 dní 

mše svatá   nyní: 

4. a 18.6. 
11.15 

Setkání v17/18h 1. SO  v měsíci  17h nyní: 3.6.  

Pondělí: ??   Hl.pouť:  neděle po 5. srpnu v 11h 

 ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ  kostel sv. Šimona a Judy  

 
SOBOTA mimo 

1. sobotu v měs. 
mše svatá:  

18h  

let.čas 

17h  

zim.čas 

Setkání na faře: Sobota 

1x za měsíc, nyní: 27.5. 
19h-l.čas 
18h-z.čas 

 

 POHORSKÁ VES  kostel sv. Linharta  

 
NEDĚLE 

- 1. v měsíci 
mše sv.    
v 15h 

23.9. pouť 
v 11h 

Setkání dětí  (1 x za 14 dní) venku nebo 

 v klubovně na Obecním úřadě: 
nyní nepra-
videlně 

 

 CETVINY:  kostel Narození P.Marie                          POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ:  P. Marie Dobré rady  

 
Něm.-česká pouť: 2. SO v srpnu- 14h 

Česká pouť: 2. NE v září od 14.30h 

- Pondělí velikonoční: 15h mše sv. /ost. nepravidelně 

- 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 21.5.2017. 

mailto:farnost.kaplice@atlas.cz


        Úmysly apoštolátu 

modlitby 
 

                          na měsíc květen 2017 
 

 

Úmysl všeobecný: Za křesťany v Africe, aby vydávali 

prorocké svědectví smíření, spravedlnosti a pokoje, a tím 

napodobovali Ježíšovo milosrdenství.  
 

Úmysl národní:  Za křesťany, aby jejich život byl skrze 

konání dobra odpovědí na Boží lásku a neztratil tak svěžest 

a vůni evangelia 
 

Úmysly farní:  Prosíme Tě, Pane, požehnej naše akce, které budeme v našich farno-

stech konat, ať přinesou dobré ovoce – zvláště Noc kostelů a Petropavlovská pouť 

 

 Prodchni nás novou láskou Ducha svatého, ze které bychom mohli žít a předávat ji 

svému okolí 
 

 Prosíme za naše nově pokřtěné – za Andreu z Malont, Dominika a Nikitu, dej ať se 

stanou dobrými křesťany a zůstanou Ti věrni. Stejně i všichni prvokomunikanti. 
 

 Prosíme o požehnání pro všechny aktivity s dětmi v našich farnostech  
 

 Dej, Pane, ať co největší počet bratří a sester pozná jak svým obdarováním ve 

farnosti sloužit a nabídnou své síly i čas pro farnost 
 

 Požehnej, Pane, našim společenstvím, aby rostla početně i kvalitou 
 

 Pomoz, Pane, všem hledajícím najít vhodného životního partnera 
 

 Prosíme za pomoc pro všechna manželství, aby se jim dařilo překonávat krize a 

nalézat s tvou pomocí novou sílu lásky; prosíme také o pomoc pro založení 

společenství rodin u nás 
 

 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. 



SLOVO ŽIVOTA NA MĚSÍC květen 2017 

„Já jsem s vámi po všechny dny  
až do konce světa!“ Mt 28,20 

 

Na konci svého evangelia Matouš vypráví poslední události Ježíšova pozem-

ského života. Vstal z mrtvých a završil svoje poslání: zvěstovat obnovující 

Boží lásku ke každému stvoření a otevřít cestu k bratrství v lidských dějinách. 

Podle Matouše je Ježíš „Bůh s námi“, Emanuel, kterého slíbili proroci a na ně-

hož čekal izraelský národ. 

Než se vrátil k Otci, shromáždil Ježíš své učedníky, ty, s nimiž zblízka sdílel 

svoje poslání, a svěřil jim úkol pokračovat v jeho díle v budoucnosti. 

Je to náročný úkol! Ale Ježíš je ujišťuje, že je nenechá samotné. Dokonce jim 

slibuje, že s nimi bude každý den, aby je podporoval, doprovázel a dodával jim 

odvahy „až do konce světa“. 

S jeho pomocí budou svědky svého setkání s ním. Svědky jeho slov a skutků 

přijímání všech a milosrdenství ke všem, aby se s ním mohli setkat mnozí dal-

ší a společně vytvořili nový Boží lid založený na přikázání lásky. 
 

Mohli bychom říct, že Boží radost spočívá právě v tom, že je se mnou, s tebou, 

s námi každý den, až do konce našich osobních dějin a dějin lidstva. 

Ale je to tak? Opravdu je možné se s ním setkat? 

On „je za rohem, stojí při mně, při tobě. Skrývá se v chudém, v opovrhovaném, 

v malém, v nemocném, v tom, kdo potřebuje radu, v tom, kdo je zbavený 

svobody. Je v ošklivém, ve vyloučeném... Řekl to: ,... měl jsem hlad, a dali jste 

mi najíst...´ ... Naučme se objevovat ho tam, kde je.“ 

Je přítomný ve svém Slově, které, když ho žijeme, obnovuje náš život; je všu-

de na zemi v eucharistii a působí i skrze své služebníky, kteří slouží jeho lidu. 

Je přítomný, když jsme mezi sebou svorní – tehdy je naše modlitba k Otci 

účinnější a získáváme světlo pro své každodenní rozhodování. 
 

„Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ Kolik naděje je v tom-

to slibu, který nám dává odvahu hledat ho na naší cestě. Otevřme srdce a ruce 

k přijímání a ke sdílení, osobně i jako společenství: v rodinách, v církvích, 

na pracovištích i při oslavách, v občanských nebo náboženských skupinách. 

Setkáme se s Ježíšem a on nás překvapí radostí a světlem, což jsou znamení 

jeho přítomnosti. 

Pokud se každé ráno probudíme a řekneme si: „Dnes chci objevit, kde se chce 

se mnou Bůh setkat!“ - pak budeme moci i my udělat radostnou zkušenost, 

jako je tato: 

 



„Maminka mého manžela milovala svého syna tak velkou citovou láskou, až 

na něho žárlila. Před rokem jí zjistili nádor. Znamenalo to nutnou léčbu a 

péči, kterou jí její jediná dcera nebyla schopná poskytnout. V té době jsem se 

zúčastnila Mariapoli . (velké setkání příznivců katolického hnuti Focolare) 

 

 Setkání s Bohem-Láskou způsobilo změnu mého života. Prvním důsledkem 

této konverze bylo rozhodnutí, že beze  strachu vezmeme tchyni k nám 

domů. Světlo, které se zapálilo v mém srdci během setkání, mi umožnilo 

vidět ji novýma očima. Věděla jsem, že to je Ježíš, o kterého se v ní starám. 

K mému překvapení mi též oplácela láskou všechno, co jsem pro ni dělala. 

Uplynulo několik měsíců obětí. Když moje tchyně pokojně odešla, všichni 

také prožívali pokoj. 

V těch dnech jsem zjistila, že čekáme dítě, po němž jsme devět let toužili! To 

dítě se pro nás stalo hmatatelným znamením Boží lásky.“ 

Letizia Magri 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Nabízíme za dobrovolný příspěvek tyto publikace: 
k dostání ve farní knihovně v Kaplici, nebo i v dalších našich kostelích 

  
Mám rád skutečné příběhy, zvláště když jsou 
vyprávěné přímo těmi, kdo je prožili - když 
jsou napínavé a přitom s hlubokým 
duchovním obsahem. A mohu říci: tak jako 
tato kniha mě již dlouho žádná jiná 
nezaujala. Je to skutečný příběh mladého 
iráckého muslima z významné šíitské rodiny 
Músáví (z rodiny Músáví pochází i ajatolláh 
Chomejní v Íránu a šejch Nasralláh v 
Libanonu), který byl svým otcem vybrán jako 
budoucí vůdce rodinného klanu. On se však 
rozhodl přijmout křest a stát se křesťanem... 
Knihu jsem si před dvěma lety vzal na 
dovolenou a přečetl ji takřka jedním dechem. 
Od té doby jsem se snažil, aby mohla vyjít 
také v českém překladu. Nebylo jednoduché 
vypátrat autora, který se nyní skrývá ve 
Francii (stále je na něj vyhlášena fatva - 
islámský rozsudek; v jeho případě jde o 
rozsudek smrti za to, že se stal křesťanem), 
navázat s ním přes prostředníky kontakt, 
zajistit autorská práva... 

Kniha se po vydání ve Francii stala bestsellerem. Jen v roce 2010 se ve Francii 
prodalo 50.000 výtisků. Byla přeložena do angličtiny, španělštiny, italštiny, 
němčiny, portugalštiny... Čeština je jedenáctým jazykem, ve kterém kniha vyšla. 

P. Marek Dunda   www.fatym.com 

 
 

 
 
Brožurka napomáhající 
zlepšení našeho čtení 
Božího slova v kostele. 
ZDARMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


