Svatý týden vrcholí slavením
Velké noci, v níž i my, jako Pán,
jako Izrael, přecházíme ze smrti
do života. Sílu nám dává oheň
Ducha Božího.

Po zapálení paškálu jdeme za jeho
světlem podobně jako Izraelité za
ohnivým sloupem do zaslíbené země.
Oheň naší víry nás také v životě vede.
Jen musíme tento oheň obnovovat.

Kolem ohně se scházíme v sobotu večer i v Malontech, abychom prožili nový impuls pro
svou víru. Kéž by se stejně dazapálit v lidech nové nadšení.

Opět vstupujeme branou, jejíž klenba je už snad dosti vysoká. Vstupujeme do prázdného a temného
prostoru, který však se brzy rozzáří
a naplní světlem našich tváří.

Zde si můžeme uvědomit, že podstatou světa není temnota, ale právě světlo – energie. Kdyby
vládla tma, byla by navěky a světlo by z ní nikdy nemohlo vzejít. Jestli však světlo je, nemůže
být tma absolutní. Proto každé světélko je důkazem o tom, že je světlo silnější než tma!

Tuto skutečnost nám připomněl i velikonoční chvalozpěv Exultet, který opěvuje
„noc, která jediná směla znát den i hodinu,
kdy Kristus vstal z říše zemřelých.“
A dále se zde praví: To je ta noc, o které
je psán: Noc jako den se rozjasní“

a „Noc je mým světlem ve všech mých
radostech.“ Poukazuje se tak na to, že
i věci neradostné, temné a nepříjemné
se mohou změnit a prosvětlit.

„A tak posvěcená tato noc zahání hříchy,
smývá viny, hříšníkům vrací nevinnost
a zarmouceným radost. Zahání nenávist,
vytváří jednotu srdcí a pokořuje zlé
moci“ Snad jsme něco z toho prožili.

Bohoslužba byla sice dlouhá, možná nám
bylo chladno, ale vnitřní radost stála za to.
Posvěcení křestní vody a následné

pokropení nám mohlo připomenout náš
křest a tak i naše znovuzrození. Voda je
dvojznačný symbol. Znamená život

ale také smrt. Chceme-li žít novým životem, musíme se
něčeho vzdát, něčemu sobeckému odumřít a teprve pak
se bude moci naplno rozproudit život nový.


Otokar Březina
výběr
Dnes, bratří, svátek světit budeme modlitbou duše své a meditacemi.
Z hor dalekých se nese vítr, vůní pln a všechny květy ještě rosou obtíženy jsou.
Za námi slunce spící města probouzí, červenec naproti se blíží za horizontem.
Vzduch ještě sladký jest od zpěvu dívek při senosečích
a od polibků milenců
a ptáci neviditelní tajemství naše zajásali v azuru,
jak kdyby vylétli ze srdce našeho.
Vysoko stojí obilí na polích bratrských
a bude třeba podepříti větve příliš těžké ovocem.
Duch bije křídly, k letu připraven, v nekonečnosti obzorů.
Tak v majestátní důvěře před námi zraješ z věků do věků,
ó tajuplná země očekávání,
a každý den tvůj svítí jako pochodeň
do hlubin pranoci.
V extázi díla ve chvatu
jen gesty symbolů svých hovoříš.
Na skalní balvany se chytající lišejník
sní o květech
a stromy v trýzni hmyzů o sladkosti plodů pracují.
V pokorném heroismu němá bratrstva
v bolestech cestu duchů připravovala.
Obzory jako náruč otvírají se, za obzory jsou gigantická veleměsta
v zahradách, jiskří se dílny tajemné a pracující živly zpívají, přes moře voní
věčná jara jižních archipelagů, jedinou sladkou řečí nesčíslní bratří hovoří.
Bojiště, rozložená v tisíciletích, již květy zarostla,
z myrtoví svítí sochy nových vítězů,
kvílení touhy neznámé se řine z hájů palmových,
prameny mají jména světců rodu našeho.
Vstal v miliónech bratří člověk tajemný,
na kouli země vztyčen, čelo mezi hvězdami,
a srdce jeho, plamen rozžatý na žáru Srdce věčného,
do kosmu duchů svítilo.
Neděli svatodušní slaví národové na zemi.

Sobota 31.3. byla významným
dnem pro naše katechumeny
Josefa, Zuzku, Barboru a Lenku.
Při noční bohoslužbě se totiž
nově narodili.
Sešli jsme se již ráno u „Ježíšova hrobu“, kde proběhly
přípravné obřady na křest:
složení vyznání víry, obřad
Efeta (viz Mk7,31-37) = otevření sluchu a úst k naslouchání
Bohu a k jeho chvále. Dále
obřad volby křesťanského jména a pomazání olejem katechumenů. Při volbě jména se čte
úryvek z knihy Zjevení: „Kdo
zvítězí, z toho udělám sloup
v chrámě svého Boha..napíšu
na něho jméno svého Boha
a jméno…nového Jeruzaléma,
který sestupuje z nebe…“
Každý pokřtěný si tak může uvědomit, že i on je sloupem =
oporou církve a že nosí na sobě jméno Boží i jméno společenství církve. A nejen na sobě, ale především v sobě – v srdci.
Kéž by se to projevilo v životě!
Bohoslužba Velké noci začala v ½ 9 večer u ohně, který
byl rozdělán před kostelem. Oheň je znamením Boží přítomnosti (viz Mojžíšovo setkání s Bohem v ohni), ale také znamením proměny. Tak jako se kovy taví a mění svůj tvar,
i my jsme ohněm Boží lásky (pokud se jí vystavíme) přetvářeni v nové stvoření podle obrazu Božího. Katechumeni v
tomto ohni pálí své hříchy, napsané na papíru a tak ukončují
svůj starý život a začínají nový – s Bohem.

Pak – pouze ve svitu svíček vcházíme do kostela a nasloucháme
starobylému zpěvu: Zajásejte již
andělé v nebi, zaskvějte se v slávě

Podobně jako plamen svíce se živí
voskem, musíme i my svou víru
živit především modlitbou – živým
dialogem s Bohem, dále četbou
Písma a jiných duchovních knih
účastí na bohoslužbách a také

Božská tajemství…Ta se
skví v srdcích, která nyní
září jako svíčky v rukou.
Kéž by takto zářila navěky.

kontaktem s druhými křesťany.
Církev je velkou rodinou bratří
a sester, proto je třeba tyto
rodinné vztahy udržovat a prohlubovat, především účastí na
setkání ve společenství, kde je

možné o své víře hovořit s druhými a společně se vzdělávat, sdílet své radosti a starosti a také
jeden za druhého se modlit. Plamínek svíčky si také předáváme navzájem, aniž něco ubyde.
Stejně tak předáváme-li posilu ve víře jeden druhému, světlo Ducha a zvláště těm, kterým

Kázání jsem se snažil obohatit o audiovizuální prvky. Shlédli jsme krátké video o odvaleném kameni z hrobu a setkání žen s anděly. I my se můžeme setkat v životě s anděly, kteří nám pomohou odvalit kámen tíživých pocitů

a problémů. Jsou to často dobří lidé
v našem okolí a měli bychom jim
být za to vděční, stejně jako i Pánu,
který je poslal. Pán ovšem také sám
osvobozuje člověka z jeho problémů.
Při následující meditaci s promítáním
tváře Ježíšovy jsme jakoby slyšeli
Jeho hlas: „Potřebuješ mě? Tady jsem.
I když mě nevidíš, jsem světlo tvých očí.
Otevři srdce své – přestaň se bát. Když
sejdeš z cesty, tak tady jsem.
Ty sám nic nezmůžeš, ale vše mohu Já.
A ve všem JÁ JSEM.“
To je to hlavní bohatství křesťanství mít Ježíše, v němž se nám zjevuje Bůh
za svého přítele a neustále pociťovat
jeho blízkost a pomoc.

Bezprostředně po posvěcení křestní vody a křestním
slibu následoval křest – znamení přátelství mezi
Bohem a člověkem. Katechumeni obdrželi živou
vodu – Božího Ducha – v němž se spojili s Bohem
i se všemi křesťany a pak byli pomazáni olejem, na
znamení svého vyvolení ke službě Bohu i lidem.

Pak ještě následovalo oblečení bílého roucha, které symbolizuje Boží milost a lásku, která
přikrývá naše hříchy a dává čistotu našemu srdci. Předání hořící svíce i roucha obstarávají
kmotři, kteří tím vyjadřují také svůj závazek pomáhat pokřtěnému v životě s Kristem,
v životě podle křesťanských ideálů. Všichni, kdo jsme se někdy stali kmotry, se zamysleme
nad tím, zda tento náš závazek plníme a zda se za své kmotřence alespoň modlíme.

Potom následovala obnova křtu všech přítomných. S novým odhodláním jsme slíbili, že se
budeme snažit varovat se jednání, které ubližuje Bohu, bližním i přírodě a že se více budeme
zapojovat do života církve. Následovalo pokropení křestní vodou, které připomnělo, že síla
k tomu přichází shůry. Vrcholem bohoslužby bylo sjednocení se s Kristem v Jeho těle a krvi,
v eucharistii=díkůvzdání, v níž nejen přijímáme, ale i dáváme- sebe, jako ten nejlepší dar díků.

Naše propojení skrze spojené ruce je znamením, že chceme být jedním tělem v Kristu, jedním
organismem, skrze který Kristus dál koná své dílo v tomto světě: uzdravuje, smiřuje a nově
tvoří. Kéž se to uskuteční v našem životě i v životě nově pokřtěných. Modleme se za to!

Na velikonoční pondělí
se koná tradičně v Pohoří n.Š
mše sv. Tentokrát jsem tam
kvůli zdravotní indispozici
nebyl. Mši sv. celebroval kněz

z Rakouska a jáhen Senk.
Po mši byli přítomní seznámeni s dalšími plány na opravu
kostela. Překladem posloužila
Květa. Díky!

O velikonočním pondělí byla také mše sv. v Domově
pro seniory v Kaplici. I zde jsme konali obnovu
křestních slibů. Slavení Velikonoc v dalších farnostech
si připomeneme alespoň skrze sochy Vzkříšeného.
Ta vpravo je z Dolního Dvořiště.

Velikonoční život se však neodehrává jen v našich chrámech, ale i mimo ně! Povelikonoční
táborák při setkání nedělního společenství všechny účastníky také potěšil a povzbudil.

Krásné zobrazení Zmrtvýchvstalého mají také v Omleničce.
Obrazy a sochy sice nenahradí
živé obrazy Boží – lidi, kterých
v našich kostelích spíše ubývá,
ale jsou znamením nesmazatelné
události, která se stala a neustále
se děje v lidské společnosti: rodí
se nový život,ožívá to, co se zdálo
bez života. A tak věřme, že se
podaří oživit i naše farnosti,
modleme se za to a také pro to
něco učiňme.

Obraz Snímání Krista
z kříže, o jehož pořízení
do Malontského kostela
se zasloužila zvl. paní
Bauer (za což jí děkujeme)
nám připomíná úctu
k našim zemřelým i ke
všemu v čem život byl.
Uchovejme si naději,
že to dobré, co zaniklo
může znovu ožít.
Připomeňme si dětskou
píseň: Divné to věci se
dějí v údolí, podle textu proroka Ezechiela,
který vidí, jak údolí plné kostí ožívá.
V podobném duchu se nesla naše vzpomínka na paní Marii Mockovou , která po Velikonocích odešla k Pánu. Na Zelený čtvrtek
s námi ještě slavila mši sv. a pak se účastnila
večeře na faře. Viz
snímek vpravo.
Rozloučili jsme
se s ní jednak
v kostele při
mši sv. 13.4.,
a pak také při setkání ve společenství ve středu 11.4. Na tato
setkání paní Mocková moc ráda chodila, stejně i na další naše
akce. Moc jí děkujeme za podporu života v kaplické farnosti.
Jistě na ní budeme dlouho s vděčností vzpomínat.

V sobotu 7.4. se konalo setkání dětského společenství na
faře v Rožmitále. Děti se věnovaly velikonoční tématiceať už při tvoření, nebo při rozhovorech. Řekl bych však,
že velikonoční skutečností
je již fakt, že se děti sejdou,
jsou ochotni něco tvořit
a být spolu. V tom je ten
pravý život.
Je velkým nebezpečím,
když se děti stáhnou do sebe
uzavřou se u svých počítačů
či mobilů. Sice také komunikují se svým okolím, ale
bez skutečných kontaktů
s druhými je to málo.
Pak nedokáží budovat
opravdové
vztahy a také
rozhovor
s druhými
je obtížnější.

Ke kontaktům dochází také
na setkáních ve společenství.
V dubnu jsme slavili např.
svátek sv. Jiří a také v našich
farnostech jsou nositelé
tohoto jména.a tak všem
blahopřejeme!

Slavení patří k životu, ale
není samozřejmě tím nejhlavnějším. Stejně tak je třeba
se zapojovat do práce ve
farnosti, zapojovat se do
různých činností pro bližní.
V tom je velikonoční život.

V pondělí 16.4. jsme se opět vydali navštívit
Láďu Richtra do místa jeho nového domova
v Mačkově u Blatné. Daří se mu velmi dobře.
Měl velkou radost a rád by se sem opět podíval.

Ve čtvrtek19.4. se několik žáků navštěvujících hodiny náboženství vydalo s katechetkou Štěpánkou Talířovou do Prachatic
zahrát představení o sv. Benediktovi.

Byla zde domluvena dvě představení na prachatických školách. Všichni účinkující byli
stejně jako jejich divadelní hra velmi krásně přijati a oceněni. Díky všem a zvláště organizátorce Štěpánce! Studenti se tak mohli seznámit
s významnou postavou dějin Evropy a možná se
i zamyslet nad Benediktovými ideály.

Ve čtvrtek 26.4. jsme v Kaplici přivítali skupinku lidí
se zrakovým postižením, kteří se prohlédli naše kostely.

V neděli 29.4. se konala v Blansku poutní slavnost.
Kostel byl při mši sv. v 11.15h celkem zaplněn, tak
jak to bývá o velkých svátcích. V kázání jsem zmínil
lásku mučedníků, kteří dokázali svou lásku k Ježíšovi
snášením utrpení. To je příklad i pro nás. Dále
jsem zmínil příklad kardinála Josefa Berana a
našeho Josefa Jílka. Na závěr promluvy jsem
vyprávěl příběh jednoho člověka, který byl odsouzen
k smrti pro odmítání války. Před zastřelením dostal možnost posledního přání. Naposledy si
mohl zahrát na flétnu. A když krásná jímavá melodie neměla konce, poručil velitel střílet.
Co se však nestalo: melodie zněla dál. Tak je to i s životy milovaných – jejich hudba života
zní dál. Je to tak u svatých, u našich drahých, i u všech kdo se o něco dobrého zasloužili.

Oblaka pylu vytvářela v přírodě až mlhu.
Snad je to i znamení šířícího se života.
Odpoledne jsme se vydali na pouť ke kapli na okraji obce. Zde nám zahrála a zazpívala
Adélka Petroušková. Vyslechli jsme ještě další příběh k zamyšlení a pomodlili se.

Pak následovala ještě další pouť – procházka do Hradiště. Putování je pohyb a ten by měl
být vlastní církvi. Pohyb vstříc druhým, pohyb do neznáma, pohyb směrem k Božímu
království. Ježíš přece říká: Já jsem cesta. Jdeme po této cestě, jsme v pohybu? Cestou jsme
viděli i bývalý sklad zbraní. Jak symbolické! I po cestě Kristově se učíme přetvářet meče
v pluhy a kopí ve vinařské nože. (Iz 2,4)
Další zajímavostí byly
kamenné
pomníky.
Scházel zde
sice obraz,
ale v kameni
vyrytá zkratka
Ježíšova
jména připomínala jeho
lásku a přítomnost.Další naší zastávkou byla malá kaple
s vnitřním (i když prázdným prostorem). Vyfotografovali
jsme se zde. (viz dole vlevo). Takovéto kapličky připomínají
důležitost nitra. V nitru naší duše přebývá Bůh. Najdeme ho
také v nitru přírody i v hlubině života každého člověka. Jen
je třeba umět dívat se pod povrch.
K tomuto umění slouží i hudba a poezie. Již tradičně jí nasloucháme na závěr programu
v kostele. Kéž by si více lidí udělalo čas na rozjímání nad básněmi a poznalo jejich hloubku.

Oznámení
♦ PODĚKOVÁNÍ Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě pohoštění pro německy
mluvící rodáky, díky za výborné zákusky, které jste připravili a za pomoc s obsluhou.
Děkuji také za připravené občerstvení, které jsme nabízeli hostům o Petropavlovské
pouti.Pán Vám všem odplať. Děkuji také za přání a dárky k svátku a narozeninám.

♦ DÍKY ZA ÚKLID Děkuji také všem, kteří se podíleli na úklidu kostela před poutí.
Vznikla bohužel také jistá roztržka, když druhá parta uklidila kostel ještě jednou.
Nebylo to však proto, že by někdo nebyl spokojen spokojen s úklidem první skupiny.
Vždyť úklid druhé party byl avizován již předem! Druhá skupina uklízela v sobotu,
kdy mohli přijít i mladší lidé, což je velké pozitivum. Kéž tedy první parta neber věc
tak tragicky, prostě byl kostel uklizen dvakrát. A druhou partu prosím o prominutí
toho, že někdo neovládl své nervy.

♦ K HOSPODAŘENÍ V MINULÉM ROCE Po zveřejnění přehledu výdajů a
příjmů ve farnosti Kaplice (i když vše bylo vysvětleno na jednání farní rady) vzniklo
podezření, že sbírka konaná 8.10. na opravy kostela, která činila s dary darovanými
později celkem téměř 30 tis. Kč byla zpronevěřena, neboť zůstatek finančních
prostředků ke konci roku činil 8 tis Kč.
K tomu podávám toto vysvětlení:
1.) - v minulém roce se začalo připravovat restaurování soch apoštolů Petra a Pavla,
které stojí u vchodu do areálu kostelů. Bylo třeba zaplatit 9,8 tis. za projekt k této
akci. Myslím, že sochy neoddělitelně patří ke kostelu, a proto jsem tyto náklady
zaplatil i s přispěním sbírky na opravu kostela.
2.) – koncem uplynulého roku přišel pokyn z biskupství k zaplacení zálohy na odvod
z výtěžků pachtů (pronajatých pozemků) ve výši 26 tis. Kč. S tímto výdejem jsem
nepočítal, protože celkový výtěžek za rok 2017 byl 52,9 tis. Kč a již jsme odvedli 25
tis. v červnu min. roku. Bylo to však třeba zaplatit. V uplynulém roce jsme tedy
vlastně neměli nic z pronájmů, neboť vše šlo na biskupství. Připomínám však, že šlo
v prosinci o zálohu. Tedy další částky za pronájem pozemků byly vybrány letos. Byla
tak zaplacena i faktura za projekt k opravě podpůrné zdi kostela ve výši 26. tis. Kč.
Žádné peníze se tedy neztratily – část financí ze sbírky na opravu kostela byla sice
poslána v prosinci na biskupství, ale po vybrání nájmů za pozemky se finance letos
opět doplnily. Kdybych nepoužil peníze, které v prosinci byly k dispozici musel bych
pro farnost Kaplici peníze půjčit.
Doufám, že jsem problematiku této věci vysvětlil. Chci novu moc poděkovat všem,
kdo na opravu kostela přispěli. I kdyby se finance odvedené na biskupství nedoplnily
z dalších nájmů za pozemků, nezapomeňme, že biskupství loni zaplatilo 50 tis. za
oplechování protipožární zídky na střeše kostela, škodní jsme tedy rozhodně nebyli.

Humor
 Ptá se žák Novák pana faráře: "Je to pravda, velebný pane, že všechny zvony letí o
Velikonocích do Říma?" Farář na to: „Ovšem, synu.“ "Hm, tak to ten náš asi
nezaplatil u cestovky."
 Alexandr von Humboldt popisoval jednou chameleóna: „Vlastností tohoto zvířete
je schopnost dívat se v jediném okamžiku různými směry. Jedním oken například
vzhlíží k nebi a druhým shlíží k zemi. Mnozí služebníci církve oplývají toutéž
schopností.“
 V zapadlé italské přímořské vesnici žije jeden rybář.
Jednoho dne vyloví zlatou rybku a ta mu slíbí splnit tři přání.
První zní: "Zlatá rybko, chtěl bych být krásný a slavný, abych se líbil ženám" (inu
Ital, je Ital).
A hned byl z něho Brad Pitt.
Jeho druhé přání bylo: "Zlatá rybko, chtěl bych být moc bohatý, abych měl na drahé
dárky pro slečny".
A hned byl z něho Bill Gates.
A jaké bylo jeho třetí přání?:
"Zlatá rybko, nyní mám krásný život, tak mé poslední přání je: Chtěl bych žít věčně!"
A hned z něj byl zarostlý, špinavý, otrhaný a chudý – Františkán!

Z farní matriky:
Kaplice:
Křty:
8.5. Zoe Růžičková

Pohřby:
7.4. Jan Krtek

Dolní Dvořiště
Pohřeb:
11.4. Jana Pechová

9.5. Kamila Kocmichová

13.4. Marie Mocková

Svatba:

2.6. Kateřina Prommerová

30.5. František Papaj
20.6. Dagmar Rakašová

28.4. Zdeněk Brož a
Emília Čerešňová

29.6. Petr Prišegem

Křty:

Omlenice
Pohřby:

Pohoří n.Š.
Svatba:

18.5. Viktorie Djakivová
Rychnov n.Malší

4.5. Štefanie Zítková

David Smrčka a

Pohřeb:

Eva Bedlánová

30.6. Josef Dudek

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
V okamžiku, kdy člověk začne cítit vlastní důležitost,
začnou o ní jeho přátelé pochybovat.
Dobrý přítel vám řekne, že máte špenát mezi zuby.

.

Jsme na špatné cestě, pokud si myslíme,
že přátelství je o tom, něco dostat, spíše než něco dát.
Jsem připravený projít přes jakékoliv překážky,
pokud věřím, že takto vede cesta dál kupředu.
David Livingstone

Usmíření je mnohem krásnější než vlastní vítězství
Violeta Barrios de Chamorro

v Kaplici informuje:
Tomáš Petráček: ZÁPAD A JEHO VÍRA
Výročí pěti set let od počátku reformace je příležitostí
nabídnout velkorysý pohled na příběh novověkého a moderního
křesťanství, nakolik byl určen právě epochálními náboženskými
událostmi 16. století. Autor v prvních třech „tezích“ rozebírá
stav západního křesťanstva okolo roku 1500, důvody revolty
Martina Luthera a jeho úspěchu a rovněž otázku, zda byla šance
na zabránění rozdělení církve. Koriguje přitom řadu často
samozřejmě sdílených klišé. Těžiště knihy leží však v dalších
pěti kapitolách-tezích. V nich rozebírá paradoxní a dalekosáhlé
dopady Lutherovy reformace na západní křesťanství jako celek
Představuje možnost, jak promyslet a pochopit historické kořeny
současného vývoje západní společnosti a jejího vztahu k církvím a náboženství..

Elias Vella: MARIA, MATKA JEŽÍŠOVA
Maria je jedním z největších darů, jaké kdy lidstvo od Ježíše
dostalo. Proto se nesmíme bát se jí otevřít a přijmout ji do svého
života. Ovšem pouze ji zbožně obdivovat a oddaně uctívat
nestačí. Je třeba, aby se v našem životě stala živou přítomností,
charismatem, zkušeností a vzorem. Ježíš nám dal všechno, co
měl – své tělo, svou krev, svou slávu a moc i svého Ducha.
Jediné, co si ponechal téměř až do konce, byla jeho matka. Přesto
však, těsně před smrtí, nám ji skrze apoštola Jana dal. Nesvěřil,
ale dal. Věděl, že život bez matky je ochuzený o její něžnost,
laskavost, lásku a radost, že bez matky se žít nedá. Elias Vella
nám ukazuje, jak přijmout Marii za svou matku, jak se jí nechat
vést v učednictví a v lásce vůči jejímu Synu, k němuž nás ona doprovází a směruje.

James Martin: JEZUITSKÝ NÁVOD (téměř) NA VŠECHNO
V knize známého jezuitského kněze nenajdeme řešení všech problémů, ale můžeme se
naučit, jak hledat Boha úplně ve všem. Ignaciánská spiritualita považuje totiž za důležité
opravdu všechno: eucharistii, Boží slovo, osobní modlitbu, službu potřebným, utrpení i
radost, ale též rodinu, práci, sexualitu, sport, politiku, stejně jako přírodu, výtvarné umění,
poezii a hudbu. Autor neobyčejně vtipně a přímočaře promýšlí otázky, které důvěrně
známe: Co máme v životě dělat? Jak být šťastný? Jak se správně rozhodovat? …
Půjčovní doba farní knihovny: PÁTEK 16-17.30 + ST 16-17.30+ NE ráno – na požádání



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




 BIBLICKÁ ČETBA NA LÉTO: deuterokanonická kniha Sirachovcova.
 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA V KAPLICI bude v září ve středu 5.9. v 18h
na katolické faře Budeme probírat deuterokanonickou knihu Sirachovcovu. Každý je zván.
 FARNÍ DEN V KAPLICI bude pro všechny farnosti v neděli 23.9. Odpolední program bude začínat ve 13.30. Opět bude dětské představení, přednáška, diskuse a zábava.
 OSLAVY JOSEFA JÍLKA A BIŘMOVÁNÍ V KAPLICI se bude konat za účasti
biskupa Pavla Posáda v neděli 21.10. od 9.30h. Zájemci o svátost biřmování se mohou přihlásit na přípravu u P. Pavla (tf.:732 872 662). Vzpomínka na P. Josefa Jílka ve Výhni ve 14.30h


Kaplice
 TÁBORÁK PRO DĚTI I DOSPĚLÉ s hrami pro děti se uskuteční ve středu 29.8. od
18h na farním dvoře. Všichni zájemci jsou zváni.

Malonty
 TÁBORÁK NA ZÁVĚR PRÁZDNIN se bude konat v úterý 28.8. od 18h. na hřišti za
školou. Každý zájemce je zván.

Omlenice
 TÁBORÁK NA ZÁVĚR PRÁZDNIN se bude konat na farní zahradě v pondělí 27.8.
od 18h. Každý zájemce je zván.

Rožmitál na Šumavě
 TÁBORÁK NA ZÁVĚR PRÁZDNIN se bude konat na farní zahradě v sobotu 1.9. od
19h. Každý zájemce je zván.

Dolní Dvořiště
 POUTNÍ MŠE SV. – o svátku sv. Jiljí zde bude v neděli 2.9. od 11.15h

Cetviny
 KOSTEL SE NYNÍ OPRAVUJE, proto prohlídky ani bohoslužby nejsou možné

Rychnov nad Malší a Dolní Dvořiště
 MŠE SV. ZDE NEBUDE: v neděli 5.a 12.8., kdy bude na Svatém Kameni

Svatý Kámen
 KONCERT SKUPINY LISTOVĚJ - hudba z Vysočiny, se bude konat v kostele v
sobotu 28.7. od 16.30h. Vstupné dobrovolné.
 POUTNÍ BOHOSLUŽBA V NEDĚLI 5. a 12.8. bude od 11h. V neděli 5.8. bude
převážně v češtině. V neděli 12.8. převážněv němčině.
 SLAVNOST NANEBEVZETÍ P.MARIE ve středu 15.8. Mše sv. v němčině zde bude
od 10.30h a předsedat jí bude kanovník Alois Ehrl ze Schwabachu u Norimberka. Od 14h
bude ještě Mariánská pobožnost v kapli u kamenů. Zajištěno je občerstvení prostřednictvím
Cateringu Putschlögel.

Pohoří na Šumavě
 ČESKÁ DECHOVKA zde bude hrát před kostelem v neděli 12.8. od 14h
 POUTNÍ BOHOSLUŽBA se zde bude konat v neděli 2.9. od 10h. Pak následuje
bohatý program včetně oběda.


ČERVENEC 2018
NEDĚLE

22.7.

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 4.t.

Pondělí

23.7.

Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

svátek

Středa

25.7.

Sv. Jakuba, apoštola

svátek

Čtvrtek

26.7.

Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

památka

Pátek

27.7.

Sv. Gorazda

památka

NEDĚLE

29.7.

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 1.t.

Úterý

31.7.

Sv. Ignáce z Loyoly, kněze

památka

SRPEN 2018
Středa

1.8.

Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

památka

Sobota

4.8.

památka

NEDĚLE

5.8.

Středa

8.8.

Sv. Jana Marie Viaanneye, kněze
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Sv. Kámen: Panny Marie Sněžné
Sv. Dominika, kněze

Čtvrtek

9.8.

Sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy

svátek

Pátek

10.8.

Sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

svátek

Sobota

11.8.

Sv. Kláry, panny, zakladatelky řádu klarisek

památka

NEDĚLE

12.8.

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 3.t.

Úterý

14.8.

Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho

památka

Středa

15.8.

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

slavnost

NEDĚLE

19.8.

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 4.t.

Pondělí

20.8.

Sv. Bernarda, opata a učitele církve

památka

Úterý

21.8.

Sv. Pia X., papeže

památka

Středa

22.8.

Panny Marie, Královny

památka

Pátek

24.8.

Sv. Bartoloměje, apoštola

svátek

NEDĚLE

26.8.

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 1.t.

Pondělí

27.8.

Sv. Moniky

památka

Úterý

28.8.

Sv. Augustina, biskupa a učitele církve

památka

Středa

29.8.

Umučení sv. Jana Křtitele

památka

žaltář 2.t.
památka

ZÁŘÍ 2018
NEDĚLE

1.9.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 2.t.

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
Středa
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 5.9.-18h-k.fara
mše svatá
Čtvrtek
8 h ( v adventní době již v 7h )
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
17h
NEDĚLE
Čt 1x za měsíc, nyní: až 6.9.
/ boh.slova v kostele

OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
Setkání na faře: Ú t 1x za měsíc, 18h 17h
mše svatá 8 h
NEDĚLE
l.čas z.čas
/ boh.slova v kostele
nyní: 4.9..
BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
Setkání na faře: nyní pro nahlá- ST18h ST17.30
mše svatá 18h
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 22.7., 19.8.a 2.9.
- dle zájmu, nepravidelně
RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen P. Marie Sněžné:
nyní: 1.9.
Setkání v17/18h 1. SO v měsíci 17h
NEDĚLE mše svatá nyní:
11.15
1x za 14 dní 29.7. a a 26.8.
Pondělí: ??
Hl.pouť-nyní neděle 5.a 12.8. v 11h
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
Setkání na faře: Sobota
19h-l.čas
SOBOTA mimo
18h
17h
mše svatá:
18h-z.čas
1. sobotu v měs.
let.čas zim.čas 1x za měsíc, nyní: 8.9.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
NEDĚLE
mše sv.
nyní jen Setkání dětí (1 x za 14 dní) venku nebo
nyní nepradle zájmu 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 22.7.2018.

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc červenec a srpen 2018
Úmysl evangelizační – aby kněží, kteří ve svém pastoračním
úsilí zakoušejí únavu a osamění, nalézali pomoc a útěchu
v důvěrném vztahu s Pánem i v přátelství se spolubratry.
 aby člověk naplňoval své jedinečné poslání, které spočívá
v tom, že smí Boha chválit
Úmysl národní: – aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý
ekonomický a politický dopad, chránila rodiny jako největší bohatství lidstva.
 za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v kterém se Bůh zjevuje
Úmysly farní: Prosíme Tě, Pane, rozžehni v naší duši nové nadšení pro Tebe a pro
uskutečňování Tvého evangelia, dej, ať se vzděláváme ve víře a snažíme se o ní také hovořit
s druhými ve farnosti i ve světě ve kterém žijeme
 Ochraňuj všechny na prázdninových cestách a dej, ať nám léto pomůže k naší regeneraci
 Pomoz nám, Pane, moudře vyřešit všechny problémy ve vztazích v naší farnosti, napomoz
ke smíření a k nápravě
 Prosíme za naše nově pokřtěné – za Lenku, Tomáše, Josefa a Barboru, aby se stali dobrými
křesťany a dobře se připravili i s dalšími na svátost biřmování
 Prosíme o požehnání pro dívku z Indie Sakshi, kterou máme v adopci na dálku
 Požehnej, Pane, akce, které budeme konat: zvláště farní dovolenou, křesťanský tábor, farní
den, pobyt dětí na Ktiši, oslavy Josefa Jílka a biřmování: ať přinesou dobrý užitek
 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
 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, proměň smýšlení těch, kteří teroristické
útoky připravují a napomoz k míru ve všech oblastech, kde se válčí
 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.

Farní knihovna doporučuje:
Po stanovení diagnózy rakoviny v roce 2007
podstoupila autorka operaci a za nějakou dobu byla
propuštěna z nemocnice jako stabilní pacient.
O téměř pět let později přišla jako blesk z čistého
nebe stejná diagnóza. Další dvě operace ani
následná chemoterapie nepomohly, až nový
lék zastavil růst metastáz.
Na základě těchto zkušeností a také z radosti ze
psaní si začala vést svůj blog, kde zpracovávala
mnohé ze svých prožitků. Nadto psala i dopisy Bohu,
jehož blízkost vnímala ve všech krásných, ale
i těžkých obdobích svého života. A obojí se nachází
právě v této knize, která představuje autentické
svědectví ženy, jež navzdory onkologické diagnóze
prožívá nejlepší
období svého
života.
Po celkovém vydání oblíbené Komiksové
ible vychází i Komiksový Nový zákon. Kniha zahrnuje
přes 70 příběhů o Ježíšově narození a skutcích, jeho
posledních dnech, vzniku církve i osudech apoštola
Pavla..
Kniha je snahou o
teologické uchopení
mariánské úcty. V první
části nás autor uvádí do
současného stavu
mariologie u nás. Druhá
část podává to nejdůležitější z biblické teoloie na dané téma. Třetí
část je o zakořenění
Mariina tajemství v tajemství vtěleného Slova, ukazuje Marii
jako ženu víry i jako první
učednici svého Syna. V závěru
se pojednává o neposkvrněném
početí P. Marie.
Anselm Grün nabízí svůj
pohled na způsob, jak začlenit vnímání vlastních kořenů do
života. Ukazuje, že traumata, která povstala v dětství, by
neměla přerušit kořen, který nás pojí s rodiči, a varuje před
mnohem větším zlem, které z přetnutí těchto vazeb vyplývá.
Na mnoha konkrétních příbězích demonstruje, jak se dá
vždy najít zdravá linie, která pomáhá léčit duši člověka i
kořeny rodu jako takové.
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„Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví
ve slabosti.“
(2 Kor 12,9)

Ve svém druhém listě komunitě z Korintu se apoštol Pavel obrací
na ty, kteří zpochybňují legitimitu jeho apoštolské činnosti, avšak nebrání se tím, že by vyjmenovával své zásluhy a úspěchy. Naopak,
zdůrazňuje dílo, které Bůh v něm a skrze něj vykonal.
Sv. Pavel odkazuje na svoji mystickou zkušenost, na zkušenost hlubokého vztahu s Bohem , vzápětí však hovoří o utrpení kvůli „ostnu“,
který ho trápí. Nevysvětluje, o co přesně se jedná, ale je jasné, že jde
o velký problém, který by ho mohl omezovat v jeho evangelizačním
úsilí. Proto se svěřuje, že požádal Boha, aby ho zbavil této překážky,
ale odpověď, kterou od Boha dostal, je zarážející:
„Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti.“
Všichni děláme neustále zkušenost s fyzickými, duševními a duchovními křehkostmi u sebe i u druhých, a vidíme okolo sebe často trpící
a ztracené lidstvo. Cítíme se slabí a neschopní tyto obtíže překonat,
nebo jim dokonce čelit, nanejvýš se spokojíme s tím, že nikomu neubližujeme.
Tato zkušenost sv. Pavla nám však otevírá nový horizont: když poznáme a přijmeme svoji slabost, můžeme se zcela odevzdat do náruče
Otce, který nás miluje takové, jací jsme, a chce nás podporovat

na naší cestě. Dále v tomto svém listě totiž sv. Pavel píše: „Když jsem
slabý, právě tehdy jsem silný.“
K tomuto tématu Chiara Lubichová napsala: „Náš rozum se vzpírá takovému tvrzení, protože v něm spatřuje zjevný rozpor či prostě odvážný paradox. Toto tvrzení však vyjadřuje jednu z nejvyšších pravd
křesťanské víry. Ježíš nám ji vysvětluje svým životem a především
svou smrtí. Kdy završil dílo, které mu Otec svěřil? Kdy vykoupil lidstvo? Kdy zvítězil nad hříchem? Když zemřel na kříži, zničený, poté,
co vykřikl: ,Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil.‘ Ježíš byl nejsilnější právě tehdy, když byl nejslabší. Ježíš by byl mohl ustanovit
nový Boží lid pouze svým kázáním nebo nějakými dalšími zázraky
nebo nějakým mimořádným gestem. Ale nebylo to tak, protože církev
je Boží dílo a Boží díla vykvétají v bolesti, jedině v bolesti. Proto
v naší slabosti, ve zkušenosti vlastní křehkosti se skrývá jedinečná
příležitost: zakusit sílu Krista ukřižovaného a vzkříšeného.“
„Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti.“
Je to paradox evangelia: tichým je přislíbena země za dědictví ; Panna Maria ve svém chvalozpěvu Magnificat vyvyšuje moc Páně, která
se může plně a definitivně projevit v osobních dějinách i v dějinách
lidstva právě na nepatrnosti a naprosté důvěře v Boží působení.
Když komentovala tuto zkušenost sv. Pavla, Chiara napsala: „Volba,
kterou máme učinit my křesťané, je v absolutním protikladu k tomu,
co se dělá běžně. Zde jdeme opravdu proti proudu. Světský životní
ideál zpravidla spočívá v úspěchu, v moci, v prestiži… Sv. Pavel nám
naopak říká, že je třeba se chlubit slabostmi (…). Důvěřujme Bohu.
On bude konat na naší slabosti, na naší nicotě. A když působí on, můžeme si být jistí, že vykoná hodnotná díla, která způsobí trvalé dobro
a vyjdou vstříc skutečným potřebám jednotlivců i společenství.“
Letizia Magri

