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KONEC ROKU 2017
Bratři a sestry!
Už je sice nový rok 2018 v plném proudu, přesto vydáváme nové číslo Farního listu
ještě jako závěrečné číslo roku 2017. Mnohé bylo již připraveno, ale díky zpoždění
při přípravě, ho dostáváte až dnes. Najdete v něm jako vždy podněty k prožívání
těchto dnů. Snažil jsem se naznačit jak přenést poselství Vánoc do všedních dní. Pak
zde najdete zamyšlení dr. Voldřichové, pohled na aktivity s dětmi v Malontech a
reportáže z událostí druhého pololetí roku 2017. Nakonec informace o nadcházejícím
dění.
Na této titulní straně jsou vyobrazeni mladí, kteří se zúčastnili Tříkrálové
sbírky (výsledky jsou uvedeny uvnitř listu – ke konci). Ti příchozí do Betléma před
2000 lety byli mudrcové, hledatelé pravdy.
Hledání je typické pro mladé: hledají své místo v životě, jeho smysl, hledají
to co je opravdu důležité. Tito mladí,
kteří se zapojují do pomoci druhým, už
něco nalezli. Poznali, že dělat něco pro
druhé, pro potřebné je důležité a souvisí
to se smyslem života.
Přeji nám všem, abychom
hledali to co je aktuálně důležité pro
Pána, pro bližní, pro farnost, pro církev
a s nadšením se do toho v novém roce
pustili. Zároveň děkuji všem, kteří svou
úlohu našli i v uplynulém roce a
vykonali mnoho dobrého pro bližní a
pro farnost! Požehnaný nový rok všem!

P. Pavel

Tříkráloví koledníci z Malont

PODNĚTY PRO KŘESŤANSKÝ ŽIVOT
Přátelé,
skončili jsme další rok našeho života a začali rok nový. Určitě je namístě udělat si jakési
ohlednutí za uplynulým časem. Zavzpomínat na krásné zážitky, poděkovat za ně a také si
uvědomit co se nám podařilo. V osobním životě, v rodině i práci, mezi přáteli i ve
farnosti. Můžeme si vše také zapsat do nějakého sešítku. Při psaní se na vzpomínky
budeme moci také lépe soustředit. Dobré je také vzpomenou na chyby. Vzít si z nich
poučení a přemýšlet jak se jich letos vyvarovat. Uvědomit si, koho jsme vloni zarmoutili,
zranili, s kým jsme se nepohodli, odcizili a naplánovat smíření a nápravu vztahů. To se
týká i vztahu k Pánu.
Většinou si také dáváme různá předsevzetí. I ty si můžeme zapsat do sešítku. A
popřemýšlet co bychom chtěli v novém roce dokázat. Naplánujme si rok, uvědomme si co
bychom měli dělat pro sebe, pro rodinu, pro farnost. Jak letos naplnit své poslání činit
tento svět alespoň o něco lepším.

Udělám si inventuru uplynulého roku a vytvořím si plány na rok letošní
Vánoční doba uplynula a já věřím, že jste všichni alespoň něco krásného v ní
prožili. Letos tato doba byla velmi krátká a rychle skončila. Napadlo mě, že bychom
vánoční výzdobu v našich kostelích mohli nechávat až do Hromnic. Viděl jsem při
přenosu mše sv. ve slovenské televizi Lux, že tam měli ozdobený strom až do konce
ledna. Tak, pokud si vzpomeneme, nechme vánoční výzdobu v chrámu po celý další
měsíc. Snad se tak přenese něco z poselství vánoc i do všedních dní nového roku..
Co bychom si tedy mohli z Vánoc odnést? Inspirovat nás mohou i příběhy, které
jsem vyprávěl v kázáních.
Při předávání betlémského světla jsem četl o zlém pastýři, kterého se všichni báli
- jeho psů. O svaté noci se však k němu někdo blíží. Psi kupodivu neštěkají a ovce se
nebudí. „Dej mi trochu žhavých uhlíků, musím nějak ohřát svou manželku a právě
narozeného syna“ dí tajemná postava pastýři. Ten ani nestačí odpovědět a příchozí si již
z ohniště vytahuje uhlíky, aniž ho popálí. Vzápětí odchází. Teprve teď se v pastýři
probudil hněv a začne příchozího pronásledovat. Dohoní ho až u jeskyně, v niž mezi
dobytkem leží malé dítě s matkou. Scéna, jíž je svědkem, ho dojme k slzám. Hned dítěti
předává ovčí kůži, kterou má na sobě a rozdělí se i o své zásoby. Tato noc proměnila jeho
srdce.
I nás vánoční noc, může proměnit. Její něžná atmosféra, která žije i ve vzpomínkách, se může přenést do jakéhokoliv období všedních dní a proměňovat naše srdce.
Stejně tak i setkání s dítětem.

Pokusím se zpřítomnit něžnou vánoční atmosféru a vystavit jí své srdce
O půlnočních (v Kaplici na Boží hod) jsem použil příběh Vánoční anděl.
Vypráví se v něm o pošťákovi, který dostal dopis bez adresy. Po otevření zjistí, že je to

dopis Ježíškovi od dítěte, které se přeje koníčka – třeba dřevěného.
Má ho nechat u kůlny naproti hospodě. Pošťák se rozhodne toto
přání splnit a pak z hospody sleduje, jak dítě přichází doprovázené
dívkou, která vypadá jak anděl, si dárek vyzvednout. „Vidíš“ zajásá
dítě, „Musíš věřit“. Když pak po letech pošťák vypráví tento příběh
svým přátelům, vejde do místnosti žena s vánočním cukrovím: „A
s tímto andělem již žiji přes dvacet let“, řekne pošťák. „A ono dítě je
můj švagr.“ Onu dívku si pak vzal za ženu. Zakusil, že když někdo
splní přání jiného, sám zažije naplnění přání svých. A o tom jsou
Vánoce i celý život: plnit přání druhých. Být dobrým andělem a
zakoušet andělskou lásku druhých.

Budu se snažit naplňovat přání bližních a být pro ně andělem
Na Boží hod (kromě Kaplice) jsem vyprávěl příběh dědečka, kterého se vnouček
ptá, co dostal Ježíšek pod stromeček. Ten chvíli uvažuje, co na to má říci. A pak ho to
napadne: „Ježíšek dostal lásku, kterou prokazujeme jeden druhému. On totiž bydlí v duši
každého a tak když někomu uděláme radost, děláme ji i Ježíškovi. A vzpomínáš, jak jsi
vysvobodil včelku topící se ve šťávě? I tím jsi potěšil Ježíška. Tím darem je tedy soucit,
dobré slovo, úsměv“. Večer pak děda jde a zatelefonuje několika svým známým. A co ty?
Dal jsi už dnes Ježíškovi nějaký dárek? I o tom jsou Vánoce i život.

Dám dnes Ježíškovi v mém bližním dárek. Ale z lásky!
O svátku sv. Štěpána jsem hovořil o otevřených nebesích. Nebe bylo jistě
otevřené nad Betlémem, nebo při křtu, biřmování… Ale také při utrpení, které Štěpán
snášel z lásky ke Kristu. Podobné je to i v našich životech, jestliže něco těžkého snáším
pro Krista, zakusím i jeho mimořádnou blízkost – nebesa otevřená. A pak jsem četl
příběh, jak ještě jinak otevírají nebesa: jedni rodiče se snaží vychovat své dítě k odvaze a
samostatnosti. Nechávají ho usínat v samotě a temnotě dětského pokojíku, aniž by
reagovali na jeho pláč. Ten však slyší také sousedka a na rozdíl od rodičů má s dítětem
soucit. Přes stěnu dítěti zpívá a něco vypráví až dítě pokojně usne.
I nás dělí stěny nezájmu, předsudků a lhostejnosti. Není na čase je prorazit svým
slovem, svým něžným „zpěvem“ lásky?

Otevřu nebesa. Prorazím stěny, které mě oddělují od druhých svým zájmem.
V závěru roku – o svátku Svaté rodiny jsem v kázání použil příběh otce, kterému
se narodil postižený syn, a on se vydává plný bolesti a hněvu si to s Pánem Bohem
vyříkat. Chce se s Bohem setkat na vysoké hoře, kam se dostává po značné námaze. Ale
na vrcholku je mu řečeno, že Bůh sestoupil dolů. I on se tedy vydává dolů, kde najde
Boha jako dítě v náruči své ženy. Pochopí a pokloní se mu.
I my bychom se měli učit vidět Ježíše ve všem a ve všech. Znamená to také učit
se vše odevzdávat Pánu. Na ničem a na nikom příliš nelpět. Dokážeme-li tak jako Josef
s Marii, když obětovali Ježíše v chámu, vzdávat se svých představ i svých nároků určovat
dětem i dospělým kolem sebe život, zakusíme radostnou svobodu. A dokážu-li smířit se
se ztrátou kohokoliv a čehokoliv prožiji i sílu naděje, že Bůh mi nakonec vše vrátí.

Jdu zasněženou šumavskou krajinou. Do
rána napadl sníh, vše je krásně bílé, čisté.
Vcházím do lesa. Sama sebe se ptám,
proč je les v zimě tak sám. Obklopuje mě
ticho, nádherné ticho, které se mne
doslova dotýká. Do ticha se rodí slovo – na mysl mi přicházejí krásné verše proroka Micheáše: Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys
zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Mich 6,8
Přede mnou se mezi stromy rozevřela bíle zasněžená cesta. Mám se po ní vydat? Je to ta
správná cesta, která mě dovede k cíli? Otázky, které si kladu, se nutně prolínají
s otázkami, které přináší nastávající nový rok. Po jaké cestě v něm půjdu?
Stojíme na prahu nového roku. Nevíme, jaký bude, nevíme, co nás čeká.
Jedinou jistotu, kterou máme, je Bůh sám, a dokonce - že je s námi, Immanuel /to je
S námi Bůh/. O Vánocích Bůh navštívil svůj lid, aby ho už nikdy neopustil.
Jeho první příchod zvěstovali proroci- již zmíněný prorok Micheáš:
A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž
bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. Mich 5,1
Tento Ježíšův příchod určuje naši víru.
Druhý Ježíšův příchod se uskutečňuje v nás, Ježíš stále přichází. Žijeme v Boží
přítomnosti, v Něm prožíváme Boží blízkost. Náš vztah k Němu určuje naši lásku, dává
smysl celému našemu životu.
A třetí Pánův příchod určuje naši naději. A tak nám Pán dává na cestu životem
víru, lásku a naději. Jsou Božím darem, milostí vlitou při křtu do naší duše. Zároveň je to
však akt lidské svobody-svobodné rozhodnutí člověka, zda chce nebo nechce věřit,
milovat a doufat. Víru nemůžeme oddělit od lásky a naděje. Víra, naděje a láska, tento
provázek třípramenný, jsou jako tři sestry, které si navzájem dávají přednost, navzájem se
doplňují a prolínají. Opravdová láska stojí na víře a důvěře. Víra bez naděje je slepá, bez
lásky je mrtvá. Naděje bez víry je prázdná, bez lásky její vytrvalost neobstojí v životních
zkouškách trpělivosti, neboť jen pravá láska „všechno vydrží.“ Boží milost je pro nás
připravena každý den. Jde jen o to na ni správně odpovědět.
Jednou mi do ordinace přišla maminka s tříletou
Baruškou. Po jejím ošetření jsem začala psát údaje do
počítače. Baruška se však ke mně rozběhla a vztáhla ke
mně ruce. Chtěla pochovat. Ačkoli jsem měla naspěch a
potřebovala vše rychle dopsat, Barušku jsem nemohla
odmítnout. Přestala jsem tedy psát a Barušku pochovala.
Byla spokojená a mně ta chvilka zastavení s Baruškou
v náručí přinesla krásnou radost. Přeji Vám všem, aby nový rok byl pro Vás rokem, kdy
budete s důvěrou chodit s Pánem a cítit jeho blízkost. Přeji Vám radost a pokoj v srdci!
A On sám bude pokoj. Mich 5,4
MUDr. Milena Voldřichová, Prachatice

Bohuslav Reynek
Má Paní,
podivně byla jsi na pouti
s Josefem, nikde vás
nechtěli přijmouti,
a tys již, tak těžká,
nemohla dále...
Skryla vás posléze
tmavá stáj v skále —
(vlahý chléve, dýšící senem,
slámou povystlaný,
útulku útulný oslat, ovec Josefa i Panny,
a nad ním rozpjatá obloha tmavá, hvězd plničká,
zda se má uštvaná duše brzy vás nedočká?),
tys tam Boha porodila, sladce světu skryta.
Ó, jaká chvíle, vroucné tichosti sytá,
chvíle, jež hrává snad v srdcích nehněvným tvorům,
kuřatům, vrabcům, veselým myškám; oslu a volu,
již na vás se dívali, na Boha dýchali
— ó Paní, dobřes uchýlila se k nim do skály —
a dívali se velikýma očima, a dýchali ústy velikými
na Ježíška vlaze, mileji než kadidlové dýmy.
Porodilas do slámy a sena Pastýře Krále.
Porodila jsi ho v dobré, skryté skále...
Rodičko Boží, ustrň se, cestou již nemohu dále...

Sešel se rok s rokem a opět pomalými krůčky přišel adventní čas. Dny se již zkrátily a
brzy se stmívá. Tak jsme se s dětmi, které v Malontech navštěvují výuku náboženství,
domluvili, že věnujeme kousek svého volného času pro druhé. A tak jako v loňském
roce jsme se jedno listopadové úterý sešli v keramické dílně a pod vedením paní
Boženky jsme se pustili do vyrábění malých dárků z keramiky, kterými obdarujeme
v předvánočním čase seniory z Kaplického Domova pro seniory.
Pozvala jsem i rodiče dětí a velice mile mě překvapilo, že se dostavili v tak
hojném počtu. Atmosféra byla velmi příjemná a děti vyrábění moc bavilo. Během
hodiny a půl jim pod rukama vyrostlo dílo hodné obdivu. Nejprve vznikl polotovar,
který bude ještě potřebovat glazuru, a nakonec musíme výtvory dětí vypálit v peci. Až
potom budeme moci potěšit Kaplické seniory.
Chtěla bych moc poděkovat všem dětem a jejich rodičům a také své
kamarádce Lucce, která tak jako loni vyráběla s námi. Veliké díky samozřejmě paní
Božence, která je odbornicí na vyrábění z keramiky. Mé poděkování patří nejen za
práci vás všech, ale hlavně za vaše nadšení a odhodlání darovat kousek ze sebe pro
druhé. Díky vám všem 
Andrea Macanovič

V Domově pro seniory v Kaplici

V měsíci lednu se scházíme na ekumenických bohoslužbách a modlíme se za jednotu
křesťanů. Pro individuální modlitbu vydáváme brožurku s modlitbami a úvahami nad
biblickými texty pro jednotlivé dny. Tyto texty, spolu s řádem ekumenické liturgie
připravili křesťané z Karibiku. Ti také stanovili ústřední téma modliteb, jímž je citát
z Mojžíšovy písně, kterou on i Izraelité zazpívali po vysvobození z moci Egypťanů:
„Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle“ (Ex 15,6)
V této větě je vyjádřeno vyznání víry v moc Boží, která osvobozuje. Osvobozuje i dnes ze
všech pout zla, kterými jsme omotáni. Jedním z těch pout je i naše rozdělení, naše uzavřenost
pro druhé. Věříme, že i tyto pouta Pán rozlomí a budeme žít svobodně jedni s druhými.

Lidi v Karibiku hluboce poznamenalo nelidské vykořisťování spojené
s kolonialismem. Při bezohledné honbě za obchodními zisky zde kolonizátoři zavedli
kruté systémy, opírající se o obchod s lidskými bytostmi a jejich vynucenou práci.
Tyto praktiky nejprve zotročily a zdecimovaly, a v některých případech úplně
vyhladily, domorodé obyvatelstvo. Poté následovalo přivezení a zotročení Afričanů i
nucené práce lidí z Indie a Číny. S lidmi nakládalo jako se zbožím. Je smutnou
skutečností, že po pět století kolonialismu a otroctví byly křesťanské misijní aktivity
v regionu – až na několik výjimek a významných osobností – s tímto odlidšťujícím
systémem těsně spojeny a nejrůznějšími způsoby ho ještě zdůvodňovaly a posilovaly.
Zatímco ale ti, kdo Bibli do této oblasti přinesli, texty Písma využívali k tomu,
aby ospravedlnili zotročení porobeného lidu, v rukou otroků se Bible stala inspirací
a ujištěním, že Bůh je na jejich straně a že je vyvede na svobodu.
V kajícím duchu prosme: Osvoboď nás Bože
- Od všeho, co ničí lidskou důstojnost a podporuje nové formy otroctví,
- Od rozhodnutí a skutků, které naše bratry a sestry vystavují chudobě,
vytlačování na okraj nebo diskriminaci
-Od strachu a podezíravosti, které nás od sebe navzájem oddělují
Vysvoboď nás ze sobectví, bránící nám usilovat o plnou a viditelnou jednotu církve.
A přiveď nás všechny ke vzájemnému smíření skrze Krista, našeho Pána. Amen.

V létě slavím eucharistii také pro děti na několika dětských táborech v okolí Kaplice. Fotka
vlevo je z tábora nedaleko Janovy Vsi. Je opravdu zážitek slavit mši sv. v lese. Někdy bychom
ji mohli mít i pro dospělé, bude-li zájem. Fotka vpravo zachycuje žehnání praporů v Dolním
Dvořišti – praporu obecního a hasičského. Žehnání je vlastně přání dobrého a tak jsme dobré
přáli Obci i hasičům. Požehnána byla také nová hasičárna a v modlitbě jsme se přimlouvali
za požehnání náročné služby hasičů i za všechny zemřelé hasiče. Akce proběhla 27.7.

V sobotu 12.8. se konala pouť německy mluvících rodáků v Cetvinách. Mši sv. s překladem
Lea Schwarze jsem sloužil já a hovořil jsem o probíhající rekonstrukci odvodnění kostela.
Je nám výzvou, abychom i my odvedli z chrámu svého srdce i našich společenství vše co tyto
živé chrámy poškozuje a provedli jejich obnovu. Mše sv. se účastnil i hrabě Buquoi – viz foto

zde.

V neděli 13.8. se v cetvinském kostele konalo společné zpívání

varhaník Aleš Nosek

a naslouchání hudbě pro Čechy, Rakušany i Němce.
V krásném chrámě s nádhernou akustikou hráli členové
rodiny Talířovi. Hudba je hrána universálním jazykem,
kterému rozumí všechny národnosti. Je tedy ideálním
spojovacím článkem. Bylo by dobré, kdybychom i na
naše koncerty, které konáme ve farnostech, zvali své
sousedy z Rakouska. Nepomohl by s tím někdo?

Každou neděli se nyní po 19.hodině schází v Kaplici na faře společenství mladší a střední
generace vzniklé po loňském biřmování. Hovoříme o osobních zážitcích, různých tématech
a také zpíváme a modlíme se, příp. sledujeme nějaký film. Občas mezi sebou přivítáme i zajímavé hosty. Např. vpravo je konvertita z Kaplice, který nyní žije s rodinou v Praze-Liboci.

V neděli 6.8. se konala poutní mše sv. na Svatém Kameni. Liturgii v německém jazyce
předsedal kněz z Windhaagu afrického původu. Překladem posloužil Bernard Riepl, učitel
z Rakouska, žijící v Kaplici. Já jsem koncelebroval . Svátek P. Marie Sněžné upomíná na
událost při stavbě chrámu Panny Marie v Římě, kdy papeži Liberiovi po snu bylo vyznačeno
místo stavby sněhem, který v noci na 5.8. v Římě napadl. Sníh má bílou barvu a zároveň

je vláhou z nebe. Tak nám může připomenout, že očištění a vláha pro naši duši přichází také
z nebe a je třeba se jí otevírat. Pomocí nám může být i vztah k Panně Marii.
Druhá fotka je ze společného oběda s německy mluvícími rodáky z Rychnova nad Malší.
Z kostela bohužel foto nemáme, a tak alespoň tato připomíná jejich návštěvu v neděli 13.8.

Pěknou bohoslužbu jsem měl také na křesťanském táboře na Pírkově mlýně u Pohorské Vsi.
Bohoslužbu sice přerušil silný déšť, takže pokračování bylo na jídelně, ale i tak se vydařila.

O třetí neděli v září konáme pro naše farnosti v Kaplici Farní den. Jsou na něj zváni farníci
ze všech farností. Mohou přijet už na mši sv. v 9.30 a pak se zúčastnit oběda na faře. Nejinak
tomu bylo i v neděli 17.9. Po mši sv., kde jsme se modlili i za specifické potřeby jednotlivých
farností, jsme se sešli ve farním sále a po přípitku jsme se pustili do oběda připraveného
farní hospodyní Jaroslavou a pomocníky. Nejde ani tolik o jídlo, jako o rodinnou atmosféru.

Po tomto stolování jsme se přesunuli ke stolům v sále Slovanského domu. Zde jsme nejprve
shlédli scénku o svatém Benediktovi, zakladateli benediktinského řádu. Sehráli ji mladí
z našich farností pod vedením katechetky Štěpánky Talířové, s přispěním její rodiny. Díky!
Hra byla doprovázena hudbou a zpěvy.

Obraz v pozadí znázorňuje klášter Monte Cassino, který sv. Benedikt vybudoval s bratry
v letech 529-532. Klášter se stal centrem řádu, který se pak rozšířil do celé Evropy.

Počátek Benediktova mnišství je spjat
s jeskyní u Subiaca, poblíž Říma, kam
se uchýlil jako poustevník. Zde prožil
silné duchovní zážitky a obdržel mimořádné schopnosti, které ho pak prová-

zely po celý život. Vidíme jak je
dobré odcházet na čas do ticha a
samoty. Pak ovšem opět vstupuje
do mnišského společenství. U Cassina pak pomáhá své sestře Scho-

lastice založit ženský řád benediktinek. Tento ženský řád začal působit v českých zemích již
od r. 976 díky ctihodné Mladě, sestře Boleslava II. u baziliky sv. Jiří na Pražském hradě. Mužský klášter vznikl v Břevnově r. 993 díky sv. Vojtěchovi.
Mládežnické představení nám to vše připomnělo a moc za to děkujeme.

Po představení přijela hudební skupina „Druhý dech“ z Prachatic, která nás potěšila křesťanskými písněmi i vzpomínkami na své začátky při hraní o dětských bohoslužbách v Prachaticích

Při programu bylo možné se také
občerstvit, děkuji moc všem, kteří
se podíleli na přípravě, nebo sami
přinesli něco na zub. I to je projev
křesťanské lásky – a ta přece jak
víme prochází i žaludkem.

Byl jsem moc rád, když přišli
i celé rodiny. Příště bychom mohli
mít i paralelní program pro děti.
Tedy pokud se najde někdo, kdo
by si vzal děti na starost a vhodným
způsobem je zabavil.

Hlavním bodem programu pak byla přednáška a beseda s P. Romanem Dvořákem, který nyní
působí ve Strakonicích. Tématem byl život ve farnosti a evangelizace. Roman zdůraznil , že
naše farnosti musí pamatovat na šíření Kristova evangelia a získávat pro Ježíše nové učedníky
Kéž bychom o této věci jen neuvažovali, ale snažili se jí realizovat.

Po přednášce následoval y ještě informace o Charitě Kaplice, která působí v naší farnosti,
se kterými nás seznámila Ludmila Marková, pracovnice sociální rehabilitace. Díky!

Potom následoval zábavný program se zpěvem lidových písniček. O hudební doprovod
se postaral Pavel Čada a Štěpán Doušek. Letos to bylo bohužel bez tancování, nějak se
nikdo neodvážil… Tak jsme si alespoň zazpívali. Snad příště někdo přijde ještě s nějakým
hezkým obohacením programu. Děkuji všem, kteří se aktivně zúčastnili i všem, kdo přišli!

Začátkem září se konala v kaplickém kostele
dětská bohoslužba v jejímž rámci došlo i na
žehnání školních tašek a samozřejmě těm,
kteří je budou do školy nosit. Kéž jim Pán
pomáhá získat moudrost a chrání je!

Toto foto připomíná pouť v Pohorské Vsi,
která se uskutečnila v sobotu 23.9.

Při této bohoslužbě jsme také přijali do našeho společenství novou katechumenku, která
by měla být o Velikonocích pokřtěna. Na
fotce je uprostřed své rodiny. Pamatujme
na ní ve svých modlitbách!

Na natírání oken fary v Kaplici nás upomíná
tento obrázek. Je na něm ubytovaný Pavel.

V sobotu 23.9. se konala diecézní pouť do Tábora
a na Klokoty. I z našich farností jel autobus, který
posbíral účastníky pouti i na dalších
místech – v Českém Krumlově a v Křemži. Já jsem byl ten den na pouti
v Pohorské Vsi a tak jsem do Tábora
dorazil až na odpolední program.
Dopoledne se konaly různé přednášky
ve městě, např. prof. Skalický mluvil o
střetávání světa a církve v dějinách, prof
Weiss o mučednících, doc. Muchová

o výchově dětí ve víře. Škoda, že nemáme
nějaké informace od těch, kteří se zúčastnili.
Po obědě se šlo v procesí na Klokoty, kde
se na louce před poutním areálem konala
mše sv. které předsedal pomocný biskup
Pavel Posád. Kázal P. Cyril Havel z Písku.
Pěkná liturgie byla provázena zpěvem
táborského chrámového sboru. Škoda,
že v našich farnostech sbor není. Neu-

děláme něco pro nápravu? Prožitek společenství
s lidmi z celé diecéze byl velmi silný.

Děti z našich farností zde (podobně jako na farním dni v Kaplici) předvedly s katechetkou
Štěpánkou divadelní hru o sv. Benediktovi. Jak již bylo v předchozí reportáži o farním dnu
řečeno, jeho řehole se stala základem západního mnišství. Řehole-tedy řád života v klášteře
se rozšířila již v 7. a 8.stol. do západní Evropy i do Anglie a Irska. Benediktinské kláštery
se staly centry duchovního života, ale i středisky vzdělanosti, kultury a misijních aktivit.
Kláštery zřizovaly školy, opisovaly knihy, vytvářely umělecká
díla. Také vysazovaly lesy
a zúrodňovaly krajinu.
To vše může být inspirativní
i pro naše farnosti – společně se
vzdělávat, organizovat přednášky
pro veřejnost. Napomáhat
údržbě uměleckých památek
i vzniku nových. Starat se
o okolí našich kostelů, aby bylo
krásné, stejně tak i vnitřek našich
chrámů. Nejspíše budeme znát
Benediktovo heslo: „Modli se
a pracuj“ které připomíná nejen
důležitost denní modlitby, ale
také fyzické práce pro život
a zdraví člověka. Naznačuje také

spojitost tělesného a duchovního,
pozemského a nebeského. Oba protiklady musí být v harmonii. A tato
harmonie pak přináší uzdravení.
Nesoulad pak problémy. Mnohé kláštery se ocitly v úpadku, když mniši
podcenili význam práce.

Poselství sv. Benedikta je
shrnuto v jeho Řeholi. Nabádá především k pokoře a pokora je především pravda:
o sobě o světě kolem. Sestoupíme-li do bídy svého
nitra a přijmeme i bídu
svého okolí, pak vystoupíme
k Bohu. Cesta výš předpokládá tedy ponížení a službu
Oním sebezapřením
které pozvedá, může být
i služba farnosti, dětem.
I mladí, když svým představením slouží církvi, pozvedají blíž k Bohu sebe i ty jimž je představení určeno.

Děkuji tedy dětem i Štěpánce, že jsme si mohli uvědomit přínos sv. Benedikta. Děkuji i všem
kdo se věnují dětem v našich farnostech. Kéž nás příklad sv. Benedikta vede nejen ke společné
modlitbě, ale také ke společné práci a k prožívání společenství věřících se sdílením.

Druhou nebo třetí neděli v září se
koná v Pohoří n.Š. poutní slavnost.
Letos se konala v neděli 17.9.
Slavnost byla zahájena průvodem
do kostela, kde od 10h začala mše
svatá. Po ní následoval další
bohatý program na celé odpoledne.
Přes podzimní počasí se ho

zúčastnilo 500 návštěvníků.
Bylo možné se zde dobře najíst,
posedět, poslechnout si muziku
i si zazpívat.
Kromě toho zde vystoupila
taneční skupina a konala se
výstava automobilových
veteránů.

Mši sv. celebroval kanovník Jonathan Siegfried Weber s jáhnem Senkem. Zazněla zde Haydnova mše, zřejmě v podání dechové kapely „Mühlviertler Musikanten“ z Langschlag
která pak hrála i na dalším programu.

Po mši sv. pokračovala slavnost společným obědem
a také naražením sudu piva.
U kostela bylo postaveno
asi 25 stánků z Rakouska i
České republiky, ve kterých

byly nabízeny řemeslné
výrobky, domácí produkty
jako zavařeniny, ale i koláče
a podobně. Mnozí odtud
mohli přivézt hezké dárky
svým blízkým.

Vystoupila zde také taneční
skupina ze Sandlu.
Hudba, jídlo a tanec patří
odedávna i k náboženským
slavnostem. Kéž tato poutní

slavnost je inspirací nejen
pro organizaci poutí v našich ostatních farnostech,
ale také pro hojnou účast
farníků.

Hezkým říjnovým svátkem je svátek
díkůvzdání za úrodu. Na znamení
díků přinášíme k oltáři plody země a
prosíme za různé skupiny lidí.
V Rožmitále se zároveň slaví
i jmeniny kostela: svátek apoštolů
Šimona a Judy a také narozeninyvýročí posvěcení chrámu.

Tradičně zde konáme varhanní koncert Jany
Havlíčkové. Vytvoří vždy slavnostní atmosféru.

Pak následuje občerstvení. Přípitek
a dobrý pokrm je vždy součástí
oslav. A jak se říká: láska prochází
žaludkem. Láska těch, kteří ony
dobroty připravili i láska Boží.
Děkuji všem, kteří připravují
občerstvení pro naše setkání a oslavy!

Dolní Dvořiště
O letošní slavnosti Výročí posvěcení
chrámu jsem kázal nad textem Janova
evangelia o tom jak se Ježíš procházel
v Šalamounově sloupořadí. Bylo to
v zimě. Možná i v našich chrámech

Omlenice
je chladno, a nejen to fyzické, ale i vztahové. Je
třeba s tím něco dělat. Vyprávěl jsem příběh o
kotěti, kterému dítě ukazuje jeho nový domov
a říká mu: „Tady jsi doma.“ Ano, doma jsme tam,
kde nás mají rádi, kde nám naslouchají, kde máme své místo. Kéž je tomu tak i v našich kostelích

Kaplice

Smutné, ale přesto hezké chvíle zažíváme začátkem listopadu, kdy vzpomínáme na naše
zemřelé. Po setmění vidíme na našich hřbitovech stovky světélek, které svědčí o živé lásce
k zesnulým. Jsou to plamínky naděje , že každá temnota bude prozářena světlem.
Tyto snímky jsou z Malont a Rožmitálu, kde jsme Podobně jako v Blansku) konali po mši sv.

modlitbu na hřbitově až po
setmění. V promluvách jsem
upozornil, že i lidé, kteří s
námi nesdílí víru v Boha
a věčný život, pomáhají
svým blízkým onou láskou,
se kterou na ně myslí.
Na jiných hřbitovech
(na fotografiích je Omlenička)
jsme byli ráno, či za světla.
Pěkný výhled v nás povzbudil
myšlenku, že po projití smrtí
se nám také otevře nový výhled
na svět za námi i na svět před
námi. Kříže, u kterých se scházíme
nám zase připomínají, že Kristus
sjednocuje všechny směry, tedy
všechny světy a propojuje je. Díky
jemu jsme spojeni v koloběhu lásky a života i se všemi zemřelými.

V Rožmitále dále pokračují
schůzky děti s Marií Peroutovou
na faře v Rožmitále n.Š.
V říjnu a listopadu vyráběly
draky a další výrobky spojené
s podzimní tématikou –
jako byly postavy
z papíru ozdobené listím.
Výtvarné dílo dětí je provázeno
rozhovorem o různých věcech
důležitých pro život.

Ve čtvrtek 23.11. přišly na setkání farního společenství v Malontech děti, které navštěvují
hodiny náboženství. Ty vede Andrea Macanovič a je jich přihlášeno 15. Děti nám povídaly o
tom co dělají na výuce a svou radostnou bezprostředností rozveselily všechny přítomné.
Společně jsme si zazpívali rytmické písně. Došlo i na písně ukazovací, které jsou spojeny
s pohybem. Naplánovali jsme také akce pro děti, které proběhnou ještě letos.

V sobotu 18.11. jsme se sešli v Rořmitále na setkání společenství, při kterém jsme oslavili
kulaté jubileum (70.) kostelníka pana Miroslava Fafla. Moc děkujeme za jeho obětavou službu
rožmitálskému kostelu i faře a přejeme mu do dalších let hodně síly, zdraví, radosti ze života
a Boží požehnání i pro celou jeho rodinu. Díky také ženám, které připravily občerstvení
a také za jejich práci pro kostel. Nedávno slavila také paní Kaločaiová své kulatiny a tak
i jí přejeme vše nejlepší a Boží pomoc.

O první neděli v měsíci listopadu (5.11.) jsme zkusili uspořádat při dětské mši sv. první
žehnání zvířat v naší kaplické farnosti. Dělává se to začátkem října – kolem svátku sv. Františka, ale to jsme nestihli. Dostavilo se sice jen jedno zvíře – pes Fido, ale i za něho jsme se
byli rádi a modlili jsme i za všechna zvířata doma. Ve Starém zákoně se píše: „Pomáháš, Pane,
lidem i zvířatům“ a také výzva Noemovy Archy je jasná. Snad příště přivítáme zvířat více.

V neděli 19.11. jsme přivítali na kaplické faře kaplana z Českého Krumlova Františka Žáka,

který nám vyprávěl o svém pěším putování do Santiaga de Compostella a promítal nám
z této cesty fotografie. Byl tam se sourozenci Talířovými. Díky za hezké odpoledne.

Neděle 19.11. byla také „nedělí bible“. Kromě promluvy, která byla zaměřena na význam
bible, jsme také konali přímluvy s přinášením darů, které vyjadřovaly souvislost s biblí
i tímto dnem. Při přinášení bible jsme děkovali za tento dar, který může obohatit jedince
i společenství a prosili jsme o pomoc při porozumění. Svíčka nám připomínala, že Písmo
je světlem, které může prozářit náš život, květiny vyjadřují růst a krásu ke které nás Boží
slovo chce dovést, ovoce nám připomíná plody života, které díky bibli, můžeme získat.

Dětská kresba nás upomínala na vhodnost seznamování dětí s biblickým poselství. Nástěnka
o africkým zemích Togo a Tanzanie zase připomněla ty, jimž bude odeslána sbírka této
neděle . Také jsme přinášeli mapu s okolím Kaplice s vyznačením míst, kde bychom mohli
hlásat evangelium . Využít by se mohlo
venkovských kapliček, či jiných míst k promítání biblických filmů, debat o bibli apod.
K oltáři jsme přinesli i zvonek s prosbou
aby nás biblické poselství probudilo ze spánku
a vyburcovalo k dobrým činům.
Vzadu v kostele jsou k dispozici knihy
s biblickou tématikou k půjčení. Nalezneme tam
např. bibli s výkladem (jednotlivé biblické
knihy), či příručky s mapami a fotografiemi
míst, kde se děj odehrává. Další pomůcky i
filmy pro malé i velké najdete ve farní knihovně

Díky Vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala
rekordní částka Kč 185.570,--. Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2018,
budou z tohoto finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace (87%), doplněn
krizový fond Charity Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo lidem v
nouzi (5%) a farnosti Kaplice (8%).

Obec:

Částka:

Benešov nad Černou

10.201,- Kč

Soběnov, Bída, Smrhov, Buda

14.984,- Kč

Bujanov

5.827,- Kč

Dolní Dvořiště, Rybník

10.348,- Kč

Kaplice

67.035,- Kč

Malonty, Meziříčí, Jaroměř

24.161,- Kč

Omlenička, Omlenice, Stradov, Blažkov

4.522,- Kč

Pohorská Ves

2.097,- Kč

Blansko

4.531,- Kč

Rožmitál na Šumavě

8.366,- Kč

Rychnov nad Malší

4.139,- Kč

Horní Dvořiště

3.969,- Kč

Střítěž – Kaplice nádraží

1.672,- Kč

Netřebice

4.480,- Kč

Výheň

2.543,- Kč

Hubenov
Besednice
Celkem

2.981,- Kč
13.714,- Kč
185.570,- Kč

Naše poděkování patří:
koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se dobrovolně účastnili letošní Tříkrálové sbírky, za
ochotu, vytrvalost, nasazení a čas
panu faráři P. Šimákovi za pomoc při zajištění koledníků a vedoucí skupiny
široké veřejnosti za její milý přístup a přispění koledníkům do kasiček
firmám: JEDNOTA DS Kaplice, ČSOB, ESSOX, Řeznictví u Krajňáků, Kavárna pod věží, Šmak
Kaplice – Pavel Rous, Auto Čížek
panu B. Svobodovi, panu J. Liklerovi, panu P. Lattnerovi, panu J. Pojslovi za dary ve formě
občerstvení a dárečků, které nám věnovali, abychom mohli odměnit naše koledníky
Ing. Chromé z Města Kaplice, která nám pomáhala se zapečetěním, rozpečetěním kasiček a
administrativou spojenou s počítáním výtěžku této sbírky

Oznámení
♦ ÚČELOVÉ SBÍRKY V NAŠICH FARNOSTECH VYNESLY KČ:
Farnost:
Účel:
19.2. Haléř sv.Petra
4.6. na diecézi
17.9. na bohoslovce
22.10. na misie
12.11. na charitu ČB
19.11. na bible
Celkem

Kaplice

Omlenice

1883
1406
1082
1856
1651
1129
9007

600
440
438
610
320
-2408

Blansko Malonty
280
74
-310
55
100
819

905
597
593
540
318
334
3287

Rychnov+
D.Dvořiště
510
105
-547
490
410
2062

Rožmitál na
Šumavě
90
239
640
185
410
1564

Kromě těchto sbírek, jsme také obdrželi dary v souvislosti s prosbami za zemřelé
v době kolem jejich památky. Tento „dárek“ zemřelým jakoby oni posílají zpět na
potřeby církve. Tak nejprve svou láskyplnou vzpomínkou a darem pomáhají živí
zemřelým a stejně tak jakoby zemřelí pomáhají živým. Finanční dary byly použity na
částečnou úhradu pobytů dětí z potřebných rodin na našich farních akcích a na akutní
pomoc lidem v nouzi, kteří o ní požádali na faře. Celkem se ze všech farností vybrala
částka kol. 11 tis. Kč. Za všechny dary děkujeme, Pán ať Vám odplatí!
♦PODĚKOVÁNÍ Děkuji všem, za dárky poskytnuté o Vánocích ať už mně osobně,
nebo faře – pro děti i ubytované. Pán Vám odplať!
♦ INTERNETOVÉ STRÁNKY Upozorňujeme, že na našich internetových
stránkách jsou odkazy na zajímavé přednášky, hudbu, filmy a fotografie. Sledujte
naše stránky www.farnostkaplice.cz téměř denně je na nich něco nového! Přivítáme i
Vaše tipy na zajímavé stránky, jejichž odkazy bychom uveřejnili.

Humor
 Milý Bože, to ty si vymyslel matiku, aby si
spočítal zvířata na Noemovo arše? Ještě nám je
třeba? Jana 10 roků
Vybráno z informací ve farních zpravodajích:
 Skupina dobrovolníků odložila na Charitě
šatstvo. Nyní je k vidění na faře ve farním sále.
 Kdo mají děti a neví o tom, máme v kostele
nyní dětský koutek!
 Rozloučení s naším knězem se koná v 9h. Na
závěr sbor zazpívá „Radostně jásejme“

Z farní matriky:
Kaplice:
Pohřby:

Pohoří na Šumavě:
Křty:

8.11. Lýdie Marková

16.12. Dorotka Řezníčková

15.12.Anna Wiedersteinová
Křty:

Svatý Kámen:

11.11 Lucie Studená

Pohřby:

17.11. Richard Fučík

10.11. Anděla Dvořáková

Malonty:
Pohřby:
15.12. Martin Zivčák

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
Dokud člověk nezapomíná snít, je mladý….

Mládí se nedá ztratit, mládí se může člověk jen vzdát…

Být šťastný a být nešťastný není závislé na věku, ale na vztahu k lásce…

Dokud člověk myslí srdcem, nezestárl…

Podstatné nejsou vrásky na tváři, nejpodstatnější jsou vrásky na duši…
Kdyby lidé věnovali tolik péče, aby jim nevrásčitěla duše,
jako věnují kosmetice pro pleť, jak by omládli…

Jsou ti, co si stěžují, že jim ujel vlak
a nevšímají si vlaku, který k nim právě přijíždí…

Dokud člověk při pohledu na noční oblohu vnímá hvězdy
a nejen tmu kolem nich, je mladý…
Eduard Martin

v Kaplici informuje a doporučuje:
Eva Muroňová, F.V. Lobkowicz: POPEL JSEM A POPEL BUDU rozhovory
hovory
Ve vzpomínkách a vyprávění prvního ostravsko-opavského
biskupa Františka Václava Lobkowicze je zřetelný jeho naprosto
jedinečný, laskavý a shovívavý vztah k lidem, bez kterých, jak sám
říká, by si nedovedl představit ani svou práci, ani svůj život. Čtenář si
přečte řadu vzpomínek a osobních svědectví. Dozví se i téměř
zákulisní souvislosti toho, jak moravsko-slezská diecéze vznikala, co
se v církvi po revoluci povedlo a co nikoliv, anebo i to, jak biskup
Lobkowicz vidí aktuální společenská témata.
Albrecht Beutel: MARTIN LUTHER uvedení do života, díla a odkazu
Jaký byl Martin Luther člověk a jak se stal reformátorem? Jak žil, studoval a pracoval?
Kdo byl s ním a kdo byl proti němu? Co všechno tu hrálo roli? Kteří lidé v tom byli
důležití? Jaké zápasy se v 16. století vedly a jak dopadly? Publikace německého teologa a
církevního historika Albrechta Beutela nám na tyto a další otázky odpovídá živě a
názorně. Čtenáři se zde otevírá cesta k pochopení Martina Luthera jako člověka, jako
muže své doby, který viděl dopředu. Publikace vychází jako třetí svazek k výročí 500 let
od počátku evropské reformace.
M. Veselovský, T. Holub: BISKUP NA SNOWBOARDU
Rozhovor Martina Veselovského, redaktora, moderátora,
s Tomášem Holubem, prvním vojenským kaplanem, účastníkem
mezinárodních mírových misí IFOR/SFOR v bývalé Jugoslávii,
vyjednávačem církevních restitucí a současným plzeňským
biskupem, nejen o aktuálních otázkách církve, ale i o jeho osobním
životě. O jejich neformálním rozhovoru Martin Veselovský říká: V
této knize máme oba příležitost vystoupit z daných škatulek.Konfrontovat se i na jiné než čistě tematické úrovni aktuální publicistiky.
Mluvit o zkušenostech a pocitech bez nutnosti směřování k tomu
nejlepšímu titulku. Jsem zvědavý, jak se nám to povede.

Půjčovní doba farní knihovny na faře v Kaplici : PÁTEK 16-17.30
+ na požádání u faráře: ST 16-17.30+ NE ráno od 10.45h
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 10 druhů. Půjčujeme také audio a videonosiče s filmy, přednáškami i hudbou.


Pro všechny farnosti
 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA V KAPLICI bude v únoru ve čtvrtek
8.2. od 19 hod. v evangelické Arše. Budeme probírat knihu proroka Malachiáše.
Každý je zván.
 BIBLICKÁ ČETBA NA LEDEN A ÚNOR: kniha proroka Malachijáše.
 KŘESŤANSKÝ PLES se bude konat v Kaplici ve Slovanském domě v sobotu
10.2. od 20h. Vstupenky (za 150 Kč) budou k dispozici v KIC Kaplice, dále ve farní
knihovně v Kaplici na faře, u P. Pavla a před plesem přímo na místě. Rezervace míst
u Jar. Králové, tf.: 603 378 715. K tanci a poslechu bude hrát Kaplická šestka.
Prosíme také o dary do tomboly. Je možné je zanechat v sakristii kostela, nebo také
na faře.
 PŘEDNÁŠKA A BESEDA „MANŽELSTVÍ BEZ MÝTŮ“ v podání
manželů Poláčkových se bude konat v rámci „Národního týdne manželství“ v Kaplici
na faře ve čtvrtek 15.2. Manželé z našich farností: přijďte, příp. i se svými přáteli!










 CESTA SEDMI BOLESTÍ P. MARIE – putování kolem kapliček na cestě
z Rychnova n.M. na Svatý Kámen, se bude konat v neděli 25.2. Odjezd od fary v Kaplici ve
14h,(pro přihlášené u P. Pavla) odchod od rychnovského kostela ve 14.15h
 5. MINISTRANTSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ se uskuteční v Táboře 23.-24.2.
Sraz (ubytování): pátek 17:30 – 18:00 ZŠ, náměstí Mikuláše z Husi 45. Místo sobotního
turnaje: 2 haly ZŠ Zborovská. Konec: sobota kolem 16:00. Zájemci ať se hlásí u P. Pavla

 FARNÍ DOVOLENÁ 12.- 18.8. se bude konat na Liberecku. Ubytování
v Klášterním penzionu v Jiřetíně pod Jedlovou. Jedna noc bude stát 270 Kč. Možnost
stravování: snídaně 45 Kč, oběd 90 kč, teplá večeře 75 Kč. Ubytování ve 2 lůžkových
(příp 1 či 3 lůžkových) pokojích. V okolí krásná příroda Lužických a Jizerských hor.
Možnost výletů: Liberec-Ještěd, ZOO, Botanická zahrada, IQlandia, Jablonné
v Podještědí, zámek Frýdlant, Sychrov, cestou zpět Český ráj, Jičín, Prachovské skály
Přihlášky a bližší informace u P. Pavla (tf.: 732 872 662)

Kaplice
 NA POPELEČNÍ STŘEDU 14.2. bude mše sv. s předáváním znamení
kajícnosti – popelce, od 17.30h. Pro ty, kdo nebudou moci přijmout popelec ve
středu, bude opat možnost přijmout ho na 1. postní neděli.
 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v úterý místo modlitby
růžence, v únoru od 17h pak od 17.30h. Před nedělní bohoslužbou budeme opět
pouštět nahrávku křížové cesty s hudbou – v 9.15h
 PÁSMO HUDBY A POEZIE se bude konat ve středu 21.2. od 17.30 v Malém
kostele. 





LEDEN 2018
NEDĚLE

28.1.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 4.t.

Středa

31.1.

Sv. Jana Boska, kněze, patrpona mládeže

památka

ÚNOR 2018
Pátek

2.2.

Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

svátek

NEDĚLE

4.2.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 1.t.

Pondělí

5.2.

Sv. Agáty, panny a mučednice

památka

Úterý

6.2.

Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

památka

Sobota

10.2.

Sv. Scholastiky (sestry sv. Benedikta)

památka

NEDĚLE

11.2.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 2.t.

STŘEDA
14.2. POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu
žaltář 4.t.
Začíná doba postní ve které by se měl každý křesťan více věnovat modlitbě, duch.četbě,
rozjímání a také promýšlení svého života. Vhodné je se i něčeho zříkat kvůli druhému.
NEDĚLE
18.2. 1. NEDĚLE POSTNÍ
žaltář 1.t.
Čtvrtek

22.2.

Stolce svatého apoštola Petra

svátek

NEDĚLE

25.2.

2. NEDĚLE POSTNÍ

žaltář 2.t.

BŘEZEN 2016
NEDĚLE

4.3.

3. NEDĚLE POSTNÍ

žaltář 3.t.

NEDĚLE

11.3.

4. NEDĚLE POSTNÍ

žaltář 4.t.

NEDĚLE

18.3.

5. NEDĚLE POSTNÍ

žaltář 1.t.

Pondělí

19.3.

Sv. Josefa

slavnost

NEDĚLE

25.3.

KVĚTNÁ NEDĚLE

žaltář 2.t.

Malonty

 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v postní době ve čtvrtek od
17h v kostele.

Omlenička
 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v postní době v úterý od 17h

Pohorská Ves
 MŠE SV. O 1. NEDĚLI V MĚSÍCI v 15h se nyní budu konat jen, když se
zájemci ozvou P. Pavlovi na tf.732 872 662. Nejpozději v 15h. Pak ale musí počkat.

PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM
KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde
modlitba
18 h duben-září
17.00 říjen-březen kostel
Úterý
setkání / biblická hodina
18 h letní čas
17.30 zimní čas
fara
Středa
Ekum.biblická hodina: 1.STv měsíci-18h kat.fara /1.ČT-19h ev.Archa nyní:ČT 8.2.-19h-Archa
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
15 či 19h
MALONTY – kostel sv.Bartoloměje / fara
Setkání v klubovně hasičárny:
mše svatá 8 h
NEDĚLE
17h
Čt 1x za měsíc, nyní: 22.2.
/ 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: 20.2.
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: ???
1x za 14 dní 4. a 18.2. a 4.3.
- dle zájmu, nepravidelně
RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen P. Marie Sněžné:
nyní: 3.2.
Setkání v17/18h 1. SO v měsíci 17h
NEDĚLE mše svatá nyní:
11.15
1x za 14 dní 11.a 25.2.
Pondělí: ???
Hl.pouť-neděle 5.nebo po 5.8. 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: 27.2.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
NEDĚLE
mše sv.
nyní dle Setkání dětí (1 x za 14 dní) venku nebo
nyní neprazájmu
v klubovně na Obecním úřadě:
videlně
- 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 28.1.2018.

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc leden a únor 2018
Úmysl všeobecný Aby se nenechali korupcí ovládnout ti,
kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.
Úmysl evangelizační: Aby křesťané i ostatní náboženské
menšiny v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné
svobodě.
Úmysl národní: Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco
velkého, co smíme konat
Úmysly farní: Inspiruj nás, Pane, na začátku nového roku, k realistickým
předsevzetím a plánům jak tento rok prožít, a veď nás také, abychom se poučili
z chyb uplynulého roku
 Pomáhej nám vytvářet jednotu v různosti, nejen ve vztazích s křesťany jiných
církví, ale také i ve farnosti a v celém našem okolí
 Prosíme za naše katechumeny Lenku, Pavla, Tomáše, Josefa a Barboru, aby se na
svůj křest dobře připravili a stali se opravdu horlivými křesťany
 Prosíme za mládež v našich farnostech, za prohloubení víry a za to aby se v co
největším počtu účastnila setkání společenství a dalších farních akcí
 Požehnej všem, kdo se v našich farnostech věnují dětem, kéž to přinese bohatý
užitek a také za to aby se našel někdo, kdo se bude věnovat dětem v Pohorské Vsi
 Naléhavě prosíme o pomoc vedoucí k zastavení bojů v Sýrii, na Ukrajině i na
všech místech, kde se bojuje
 Pomoz, Pane všem uprchlíkům i těm, kdo se jim věnují a naplň moudrostí ty, kdo
usilují o správné řešení uprchlické krize
 Ochraňuj, Pane, všechny lidi před terorismem a proměň smýšlení všech, kdo jsou
ovládáni duchem nenávisti a zla
 Vzbuď, Pane, ve všech farnících touhu zapojit se aktivně do života farnosti a
přijmout nějakou službu, zvláště půjčování knih, počítání sbírek, psaní matrik
 Pomoz, Pane, ať v našich rodinách vládne láska, pokoj a vzájemné odpuštění
 Požehnej, Pane, činnosti Kaplické Charity a všem, o které se Charita stará.
 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
LIBERECKU
12. – 18.8.2017

(pro všechny generace)

Ubytování v klášterní penzionu v Jiřetíně pod Jedlovou
ve dvoulůžkových pokojích (příp. je možné objednat i
jednolůžkové, či vícelůžkové)Cena za noc 270,- Kč.
Jídlo dle zájmu- snídaně 45 Kč, oběd 90 Kč, teplá večeře
75 Kč
V bezprostředním okolí krásná příroda Lužických a
Jizerských hor. www.klasternipenzion.cz
TIPY NA VÝLETY:
Liberec: Ještěd, ZOO, IQLANDIA,
Botanická zahrada, výlet na Dračí
vrch a pak k přehradě Fojtka

působiště sv. Zdislavy Jablonné v Podještědí
hrad a zámek Frýdlant

Přírodní varhany u Kamenického Šenova
Hejnice
zámek Sychrov a na cestě zpět třeba i Prachovské skály, Český ráj, Jičín

SLOVO ŽIVOTA NA MĚSÍC leden 2018
„Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle…“
(Ex 15,6)

Slovo života tohoto měsíce odkazuje na verš z Mojžíšova chvalozpěvu, na úryvek ze Starého zákona, kde Izrael opěvuje Boží zásah
do svých dějin. Je to zpěv, který hovoří o rozhodném Božím jednání
ve prospěch spásy lidu během dlouhého procesu osvobození z egyptského otroctví, završeného přechodem do zaslíbené země.
Toto putování se neobešlo bez obtíží a utrpení, ale uskutečnilo se pod
jistým vedením Hospodina, a to i spoluprací některých lidí jako Mojžíše a Jozua, kteří se dali do služby Božímu plánu spásy.
„Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle…“
Když myslíme na moc, snadno ji spojujeme se silou mocných, která
často způsobuje nadvládu a spory mezi lidmi i národy. Boží slovo
nám však ukazuje, že skutečnou mocí je láska, taková, která se projevila v Ježíšovi. Ježíš prošel veškerou lidskou zkušeností, včetně smrti,
aby nám otevřel cestu k osvobození a k setkání s Otcem. Díky němu
se ukázala mocná Boží láska k lidem.
„Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle…“
Když se na sebe podíváme, musíme si upřímně přiznat svá omezení.
Lidská křehkost ve všech svých podobách – fyzické, morální, duševní, sociální – je nepopiratelnou skutečností. Právě zde však můžeme
zakoušet Boží lásku. Bůh totiž chce, aby všichni lidé, jeho děti, byli
šťastní, a proto je neustále k dispozici, aby nabízel svoji mocnou pomoc těm, kteří se s pokorou odevzdají do jeho rukou, aby budovali
společné
dobro,
pokoj
a bratrství.
Tato věta byla moudře zvolena jako téma Týdne modliteb za jednotu
křesťanů, který slavíme v tomto měsíci. Kolik utrpení jsme si dokázali vzájemně způsobit během staletí, když jsme prohlubovali roztržky
a podezře ní a když jsme rozdělovali komunity i rodiny!
„Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle...“

Potřebujeme v modlitbě prosit o milost jednoty jako o dar Boží. Zároveň se ale můžeme nabídnout, že budeme jeho nástrojem lásky a budeme stavět mosty. Na jedno setkání, pořádané Ekumenickou radou
církví v Ženevě v roce 2002, byla pozvána Chiara Lubichová, aby nabídla své myšlenky a své zkušenosti s dialogem. Řekla: „Dialog probíhá tímto způsobem: především se postavíme na stejnou úroveň jako
náš partner, ať je to kdokoli; poté mu nasloucháme a vytvoříme přitom v sobě dokonalou prázdnotu (…). Tímto způsobem přijímáme
druhého do sebe a chápeme ho (…). A protože byl druhý vyslechnut
s láskou, bude mít chuť vyslechnout si i naše slovo.“
Využijme v tomto měsíci našich každodenních kontaktů, abychom
navázali nebo upevnili vztahy plné úcty a přátelství s jednotlivci, s rodinami
a s komunitami
i z jiných
než
vlastních
církví.
Proč nezaměřit naše modlitby a naše činy i na rozkoly uvnitř našeho
vlastního církevního společenství, ale i uvnitř rodin, v politice a v občanské společnosti? I my budeme moci s radostí dosvědčit: „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle…“
Letizia Magri
Slovo života na leden „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle…“
(Ex 15,6) je tématem Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který se
v mnoha zemích severní polokoule, včetně České republiky, každoročně slaví od 18. do 25. ledna. Uvedený komentář nám může pomoci téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů prohloubit.

