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Milí bratři a sestry!
Měsíc říjen je měsícem, v němž se více než jindy modlíme růženec. Touto rozjímavou
modlitbou procházíme důležitá tajemství naší spásy. Procházíme v ní životem Ježíšovým i
Mariiným od početí k dovršení spásy při korunovaci Mariině, která v sobě obsahuje
korunovaci všeho stvoření. Procházíme vlastně i tajemstvím našeho života, který byl
počat nejen v nitru naší maminky, ale i v nitru našeho srdce, kdy jsme se znovuzrodili
duchovně z Boha ve víře v něho. A přes všechny etapy, kterými prošli Ježíš i Maria
procházíme i my. Mysleme na to při této modlitbě. A především se jí pokud možno,
každý den modleme (alespoň část) a to jak individuálně, tak spolu s druhými. Papež
František nás vyzývá, abychom při něm mysleli na církev, kterou zvláště v této době
ohrožuje víc než jindy duch zla. Papež si také přeje, abychom připojili mariánskou
modlitbu „Pod ochranu tvou“ a v ní svěřili církve do ochrany matky Ježíšovy.
Nový školní rok, který jsme zahájili vede i nás, všechny žáky Kristovy, abychom
se vzdělávali a prohlubovali ve víře. Na farním dnu 23.9. nám sehrály děti a mládež pod
vedením katechetky Štěpánky (díky!) hru o
sv.
Prokopovi.
Tento
poustevník
v sázavských lesích nás vede nejen do
samoty a do přírody, ale také do
společenství (založil klášter). Je zobrazován
jako ten, který orá brázdu. V tom je výzva:
vložme všechny své síly do zúrodňování
ztvrdlé půdy v nás, i v našem okolí.
Zasívejme seménka dobra, která by vzešla a
přinesla užitek. Udělejme něco, aby po nás
zbyla hluboká brázda nového života. Kéž
nám k tomu pomůže i nové číslo Farního
listu a také modlitba růžence. Požehnaný podzim! P.

Pavel

foto z Farního dne

PODNĚTY PRO KŘESŤANSKÝ ŽIVOT
O svátku Božího těla jsme při průvodu se 4 zastaveními rozjímali o
Kristových slovech při poslední večeři. Uvědomovali jsme si, že
stejná slova jaká pronesl nad chlebem, chce říci i nám. I my se totiž máme stát Jeho tělem,
a proto nás Pán bere do svých rukou, děkuje za nás, žehná nám a proměňuje. A pak chce,
abychom se rozlámala pro druhé. To je myšlenka připomínaná každou mši sv. a tedy i náš
křesťanský program. Přemýšlejme jak ho realizovat.
I. JEŽÍŠ VZAL CHLÉB
- i nás bere do svých rukou, do svého náručí, vyvolil si nás mezi
všemi jinými, Jsme v jeho rukou, nemusíme se bát. Chce nás
použít jako své nástroje, jako své tělo.
Přijímá nás takové, jací jsme, i s našimi nedokonalostmi,
s našimi slabostmi a hříchy. Chce i na nich zjevit svou moc a
lásku. Vyvolil si nás ze všech ostatních a má pro náš život svůj
záměr, počítá s námi..
Snažme se napodobit Ježíše a přijímat druhé, takové jací jsou.
Vezměme je do své náruče, do svého srdce. Přijměme také sami
sebe, i se svými nedokonalostmi. Vezměme život do svých
rukou a pracujme na něm.
- Pomoz Pane, všem, kteří nedokážou přijmout sami sebe.
- Pomoz nám uvědomit si, že jsme stále ve tvých dlaních.
- Dej ať umíme i my brát druhé do náruče svého srdce.
- Dej ať dokážeme také sami vzít svůj život a všechny problémy do svých rukou
Neustále přijímám svůj život z tvé ruky. Tak tomu je a tak tomu má i být.
Neustále na mne hledíš láskyplnýma očima - a já z tvého pohledu žiji,
můj Stvořiteli a má spáso.Nauč mě v tichu své přítomnosti
porozumět tajemství, že jsem. A že jsem skrze tebe, před tebou a pro tebe.

II. VZDAL DÍKY A POŽEHNAL
- život každého z nás Ježíš oceňuje a je za
každého vděčný, děkuje Otci za vše, co jsme a co
máme (děkujme i my) a žehná nám, dobrořečí
nám, chce, abychom se rozvíjeli, a rostli ve víře.
Chce, aby se nám dařilo.
Děkujeme Ti, Pane, Ježíši za to, že náš život má
pro Tebe velkou cenu, že jsme Tvým bohatstvím. Děkujeme Ti, za to že v nás chceš
rozmnožit všechno dobré.
- Pomoz nám uvědomit si, co je v našem životě dobré a cenné.

- Dej ať vědoměji zakoušíme tvůj dotek ve svém nitru
- Změň v nás svou silou vše, co je nedokonalé
- Nauč nás naslouchat tvému slovu a dej, ať nás tvé slovo posvěcuje
- Nauč nás děkovat za naše bližní a žehnat jim i našim nepřátelům
Ty, Pane, jsi mne povolal k životu a při životě mne udržuješ.
Děkuji ti za to a prosím tě: Nauč mě stále hlouběji poznávat tajemství mého života
a s vděčností k němu říci své „ano“.
III. LÁMAL
Ježíšův život byl rozlomen, aby mohl posílit a oživit mě
i každého z nás. I my procházíme lámáním, v slabosti a
bolesti se náš život otevírá pro druhé.
Ježíš chce svůj i náš život rozmnožit, chce, abychom
jako On i my a církev rozdělovali své síly, svůj čas i vše
co máme pro druhé.
Chléb i Tvé Tělo se, Pane, láme pro každého, aby
utišilo hlad těch, kteří touží po lásce. Prosíme tě:
- dej ať i my dokážeme zlomit své sobectví a otevřít se
pro druhé
- pomoz nám dělit se s druhými o svůj čas i o své síly
- dej, ať se umíme rozdělit i o materiální věci a nelpíme na majetku, ani na tom čím jsme
Tady jsem, Pane, před Tebou takový, jaký jsem. Otevírám se Tvojí blízkosti. Jsi pramen
života, životní síla, která ve mně proudí, dech, který rozšiřuje moji hruď. Dej, ať ve mně
přebývá tvá láska, abych se nebál ztrácet svou sílu i čas pro druhé. Daruj mi milost,
abych byl úplně prázdný a tak se stal miskou, která se zcela naplní Tebou.
IV. DÁVAL
On se nám zcela odevzdal, daroval nám sám
sebe, své tělo a krev, svého Ducha, svou
lásku a své síly, a očekává, že i my se dáme
jemu a bližním. Proto se Bůh stal tělem –
aby se mohl darovat.
Pane, často se cítím prázdný a neschopný, ty
však právě v těchto chvílích přicházíš, abys
mou prázdnotu zaplnil sám sebou. Vždyť Ty
jsi plnost všeho. Ale chceš, abych i já z Tvé přítomnosti v sobě dával druhým.
Proto sis vyvolil nás za své tělo - chceš se v nás darovat světu.
Co mohu druhým darovat já? Jak mohu obohatit jejich život?
- pomoz nám Pane uvědomit si jaké máme talenty a schopnosti a dávat je k dispozici
bližním i farnosti
- nauč nás jednotlivě i jako společenství, vycházet ze sebe a předávat Tvou lásku
- povolej, Pane, v naší farnosti bratry a sestry, kteří by se dávali druhým v charitativní
službě
- nauč nás svědčit o naší víře bližním a předávat jim tak radostnou zvěst o Tvé lásce. pš

Bylo nebo nebylo..
Před dlouhou dobou existoval ostrov, na kterém
žily všechny pocity člověka: dobrá nálada,
smutek, vědění a kromě ostatních různých pocitů i
láska. Jednoho dne se pocity dozvěděly, že se
ostrov potopí. Každý si tedy připravil svou loď a
odplouval z ostrova. Jen láska chtěla čekat do poslední chvíle. Ještě než se ostrov potopil,
prosila láska o pomoc. Na luxusní lodi plulo kolem bohatství. Zeptala se: „Bohatství, můžeš
mě vzít s sebou?“ „Ne, nemůžu. Mám na své lodi mnoho zlata a stříbra. Tady pro tebe není
místo.“ Tak se láska zeptala pýchy, která projížděla kolem na přenádherné lodi: „Pýcho,
můžeš mě vzít s sebou?“ „Já tě, lásko, nevezmu,“ odpověděla pýcha, „ já tě nepotřebuji.“
Láska se tedy zeptala smutku, který jel kolem: „Smutku, prosím, vezmi mě s sebou.“ „Ach,
lásko, řekl smutek, „já jsem tak smutný, že musím zůstat sám.“ Také dobrá nálada projela
kolem lásky, ale byla tak spokojená, že ani neslyšela, že na ni láska volá. Najednou řekl
nějaký hlas: „Pojď, lásko, já tě vezmu.“ Byl to nějaký stařec, který promluvil. Láska byla tak
vděčná a tak šťastná, že se zapomněla zeptat na starcovo jméno. Po příjezdu na pevninu stařec
odešel. Láska si uvědomila, že mu hodně dluží a zeptala se vědění: „ Vědění, můžeš mi říci,
kdo mi pomohl?“ „To byl čas,“ odpovědělo vědění. „Čas?“ zeptala se láska, „proč mi pomohl
čas?“ A vědění odpovědělo: „Protože jen čas ví, jak důležitá je v životě láska.“
Všichni víme, jak Ježíš odpověděl farizeovi, který se ho ptal, jaké přikázání je nejdůležitější:
„Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To
je nejdůležitější a první přikázání. Druhé je stejně tak důležité: Miluj svého bližního jako
sám sebe.“ Mt 22, 37-39 Láska formuje srdce, duši a myšlení. Všechny duševní síly
člověka se láskou spojují vjedno. Láska je pro člověka léčivá, spojuje v něm srdce, duši a
myšlení. Bez lásky se člověk ve svých duševních silách rozpadá.
Tak píše ve své knize Láska je základ bytí Anselm Grün.
Krásné podzimní dny babího léta zvou na
procházku. Miluji procházky smíšeným lesem.
Sluneční paprsky osvětlují pestrou krásu
různobarevných listnatých stromů. Na jejich listy
podzimní malíř namaloval rozličné ornamenty.
A do této krásy jsem vstoupila se svými
starostmi. Rozhlížím se kolem. Zbarvené listy
stromů tiše padají na zem a já se do tohoto
nádherného ticha, jež mě obklopuje, začínám
modlit růženec světla. Děj tajemství si
představím jako obraz a v tomto obraze prodlévám po dobu deseti zdrávasů. S Ježíšem se
zařazuji mezi zástup lidí uvědomujících si své hříchy. S Ježíšem se ponořuji do moře
tajemství Boží hlubiny, do očišťující vody Boží lásky. S Marií prožívám první Ježíšův zázrak
v Káně. S Ježíšem také vystupuji na horu modlitby, kde se jím nechávám proměňovat.
Získávám zdravý odstup od svých starostí. Čerpám zde sílu pro svůj život. Duchovně
uzdravena, se světlem v duši, naplněna Láskou, se vracím domů. Cítím se úžasně!
A tak Vás všechny zvu na podzimní procházku s růžencem v kapse!
MUDr. Milena Voldřichová, Prachatice

základe země,
hlubino moří,
světlo slunce,
kráso luny,
jase nebeských hvězd...
Tvé lůno nosilo Boha,
před jehož majestátem
se člověk chvěje.
Tvůj klín choval řeřavé uhlí.
Tvá kolena podpírala Lva,
jehož majestát
vzbuzuje hrůzu.
Tvé ruce se dotkly Toho, jenž je
nedotknutelný,
a ohně božství, který plane v něm.
Tvé prsty se podobaly kleštím, rozžhaveným doběla,
z nichž prorok přijal uhlí pro nebeskou oběť.
Ty jsi koš pro tento chléb, jenž přichází
z palčivého žáru, a kalich pro toto víno.
Ó Maria, v jejímž lůně zraje plod určený k obětování,
vytrvale tě prosíme, ochraňuj nás před nepřítelem,
který nám klade léčky.
A jako vodu smíchanou s vínem už nelze oddělit,
ať se ani my neodloučíme od tebe
a od tvého Syna, Beránka spásy.
(z etiopské eucharistické modlitby)

Jako každý rok, tak i
letos jsem měla opět
možnost zúčastnit se
Diecézní pouti, která se
pro tentokrát pořádala
v Sušici a na rozdíl od
minulých let byla již
v červnu. Program pouti
trval jako obvykle dva
dny od pátku 7.6. do soboty 8.6. a byl zaplněn modlitbou, speciálním programem pro
děti, mší svatou, modlitbou a přednáškami.
Přijela jsem až na sobotní program spolu s otcem Pavlem Šimákem a mnoha dalšími
sestrami a bratry z naší farnosti. Po našem příjezdu do Sušice jsme byli na náměstí
přivítáni báječnými zákusky a kávou nebo čajem, jež připravili místní dobrovolníci.
Poté následovalo hudební vystoupení křesťanských kapel a přednášky na různých
místech se zajímavými tématy. Já jsem si zvolila přednášku koordinátora
křesťanských webových stránek signály.cz pana Václava Vacka na téma církev pro
mladé, pro kterou byl vyhrazen farní sál. Přednášející mluvil o situaci mladých lidí
v katolické církvi v naší zemi a stručné historii center života mládeže (nám nejbližší
a asi nejznámější je Centrum života mládeže Ktiš) a v neposlední řadě o možnostech
dobrovolnických aktivit, do kterých se mohou (nejen) mladí lidé v církvi zapojit.
Přišla řeč i na loňské Fórum mládeže a brzy chystanou Synodu o mládeži. Dle
vyprávění pana Vacka se na již zmíněném Fóru mládeže objevilo množství
zajímavých názorů vycházejících od mladých křesťanů. Kupříkladu může být pro
leckoho překvapením, že mladé lidi trápí mimo jiné nejednotnost kněží zvláště
v morálních otázkách. Na konci přednášky jsme dostali malé dárky v podobě
slunečních brýlí, gumových náramků a létajících talířů.
Odpoledne jsem využila možnost přímluvné modlitby v kostele sv. Václava. Tento
způsob modlitby mohu jenom vřele doporučit 
Potom, kdo chtěl, mohl jít se podívat do kláštera Kapucínů, nebo putovat na vrch
Stráž ke kapli sv. Andělů Strážných. Je to místo velmi krásné a duchovně působivé.
Kněz, který nás tam provedl, mluvil o andělech jako o tvorech nadpřirozeného světa a
o tom, že křesťané mají na rozdíl od nevěřících tu výhodu, že vnímají svět šířeji –
svět přírody, svět lidí a svět nadpřirozený, jež stojí nad přírodou a nad námi. Zmínil i
smutný paradox dnešní doby, kdy se příroda chrání více než člověk. Celé toto setkání
završila mše svatá sloužená českobudějovickým biskupem otcem Vlastimilem
Kročilem na sušickém náměstí. Za vše buď Pánu Bohu dík.
Eva Haláčková

V pátek
19.10. uplyne
110 let od
narození Josefa Jílka, statečného kněze, který byl
popraven nacisty za pomoc lidem v odboji za 2. světové
války. Tento rodák z Výhně u Kaplice měl primici
12.6.1932 v kaplickém kostele sv. Petra a Pavla. Krátce
sloužil jako výpomocný duchovní ve Věžovaté Pláni a
v letech 1932-5 byl kaplanem v Prachaticích. Roku 1936
se stal farářem v Katovicích Byl zde velmi oblíbený pro
svou dobrosrdečnou snahu pomoci všem, kdo pomoci
potřebovali, ať již nemocným, chudým, starým, či
nešťastným. V Katovicích po obsazení Čech Němci obnovil styky s přáteli z mobilizace
- důstojníky bývalé plzeňské posádky. Pod krycím jménem '“JOUZÍNEK" se zapojil do
spolupráce se skupinou ÚVOD - "Ústřední Výbor Odboje Domácího“. Na katovické faře
se střídali kurýři, byly soustřeďovány a předávány zprávy, ukrývané stíhané osoby.
Nemocným a raněným pak poskytoval úkryt Jílkův dobrý přítel, primář strakonické
nemocnice MUDr. Karel HRADECKÝ. Stihaným či rasově pronásledovaným pak
Jouzínek vystavoval "nové“ křestní listy, a bylo jich nejméně 150. Na jejich základě pak
mohl okresní velitel četnictva, npor. Felix PERKA vystavit ty tak nutné a pro další život
tak potřebné kennkarty, s nimiž bylo možné získat další doklady, potravinové lístky a to
ostatní nutné k životu pod teutonskou válečnou palicí...
V r. 1942 přišlo gestapo na stopu plzeňské skupiny a pak pomocí konfidentky i
odkrýt strakonickou skupinu. Jílek byl 5.8.1942 zatčen a vězněn nejprve na Borech, pak
v Drážďanech. Všude velmi pomáhal spoluvězňům a dodával jim posilu duchovní i
lidskou. Jeho příkladný život zakončila po 324 dnech čekáni na popravu (od rozsudku) ,
v krutých podmínkách hladu a zimy a nacistického útlaku, po 324 dnech a nocích s okovy
na rukou, jako oběť k Hitlerovým narozeninám, 20. 4. 1945, týden před osvobozením,
mučednickou smrtí katova sekera... s použitím letáčku jehož autorem je J. Čížek
8. října 1718 v Kaplici propukl velký požár.
Během dvou hodin bylo 116 domů v plamenech,
včetně radnice, pivovaru, vyhořel i buquoyský
panský pivovar na Bělidle. V kostele sv. Floriána
shořely oltáře a varhany, farní kostel zůstal ušetřen. Mnozí měšťané ztratili vše, zachránili
jen holý život. O znovuobnovení měšťanských domů nejsou žádné zprávy. Radniční věž,
která také vyhořela, byla o něco zvýšena a dostala dnešní architektonický vzhled s
barokní cibulovitou věží (Sailer 1997: 62). Panský pivovar nechal hrabě Karel Kajetan po
požáru přestavět ve větší a krásnější. O opravu kostela sv. Floriana se zasloužil farář
Benedikt Janoušek (1705−1740), který pořídil i nové barokní oltáře a nechal přistavět obě
boční kaple. sv. Linharta a sv. Anny. Byl to také on, kdo r. 1738 od obce koupil staré zdi
protestantského kostela v Linecké ulici a dva přilehlé domky (Sailer 1997: 62). Oltářní
prostor nechal přebudovat v kapli sv. Josefa a sv. Barbory a zřídil při ní nemocnici. Ta
fungovala ještě ve 30. letech 20. století.

V neděli 27.5. se v Omleničce konala posunutá poutní slavnost. Byla to zároveň slavnost
Nejsvětější Trojice a tak jsem hovořil především o vztazích. O tom, že naše různost může
být obohacením – podobně jako, když na louce je více druhů květin, je pestřejší a tak
i krásnější. Podobně, když my lidé i jednotlivé národy jsou odlišní, je v tom šance na
vzájemné doplnění a vytváření rozmanitosti. Slovo harmonie se skládá ze slov har – což je
je rozdílnost a monia= jednota. Tímto slovem tedy označujeme jednotu v rozmanitosti.

A k ní nás svátek tajemství Božího bytí v Trojici vede: uskutečňovat jednotu v různosti.
Dobře se toto téma hodilo i pro naše setkání s německy mluvícími rodáky. Je třeba však
jednotícího principu: tím je Boží slovo a Boží Duch, tedy láska. O ní jsem také mluvil v ká-

zání, když jsem uváděl příklady ze života postižených: Teprve, když pocítili lásku svého
okolí, byli schopni se otevřít. Lásku jsme prokazovali naším přátelům i skrze pohoštění.
Foto vpravo je z květnové mši sv. s litaniemi na Svatém Kameni. I to byla oslava lásky.

V Rožmitále jsme koncem května
a začátkem června slavili mši sv. na
faře, protože kolem kostela se dělá
odvodnění a větrání je vyvedeno
i skrze sakristii na půdu. Kolem
kostela se šlo do hloubky i několika
metrů. Byly zde objeveny kanály,
z poč.20.stol.,ale ty jsou již nefunkční.

Malonty

Oslava svátku Božího těla v neděli 3.6. se nesla
v tématu vydanosti. Tak jako Kristus vydal sám
sebe za nás, své tělo a krev, i my jsme povoláni
vzdávat se sami sebe a odevzdávat se do plánů
Božích, vydávat se druhým. K tomu jsem uváděl dva příběhy: o žebrákovy, který se posadí
na trůn pro krále. Když pak diskutuje s vezírem,
kým vlastně je, vždy uvádí, že je vyšší-než král,
než prorok, než Bůh. „Ale nad Bohem už nic
není“ – „Ano, a já jsem to nic“ odpoví žebrák.
Stávat se ničím je tedy cestou k Boží velikosti.

Rychnov nad Malší
Druhý příběh je o dobrotivém obchodníkovi, který bez námitek přijímal i padělané bankovky.
Odůvodňoval to takto: Před Bohem jsem i já jako padělaná bankovka, neboť nejsem pravým
obrazem Boží, a přesto mě Pán přijímá. Takováto pokora vede k plnému přijetí do Boží náruče

Kaplický kostel byl opět vyzdoben mladými
břízkami. Tak vstupuje jarní příroda do děje
naznačujícího spojení s Pánem. S ním se spojujeme zvláště při sv. přijímání i my. Chléb
a víno se stávají Kristovým tělem – tedy nosi-

tely jeho Ducha, jeho přítomnosti. A pak s Kristem v nás i s Kristem ve svátostném chlebu
vycházíme z kostela na znamení, že ho chcem nést také k našim bližním a s ním projít celým
životem. Zastavení u čtyř oltářů nám poskytuje čas na meditaci o čtyřech myšlenkách vyslovených Kristem při poslední večeři. Kristus chléb vzal, poděkoval a požehnal, lámal

a dával svým učedníkům. A v těchto slovech je skryto celé Ježíšovo učení. Bůh i nás bere do
svých dlaní, je za nás vděčný, žehná nám, proměňuje nás, žehná nám, ale pak nás i rozděluje

a vydává pro druhé. Cesta kolem kostela představuje i naši ochotu jít pro druhého až na
konec světa. Připomíná, že nemůžeme stát na místě, musíme být v pohybu, nesetrvávat
na překonaném, ale jít zase novými cestami k cíli. Také lámání – rozdávání sebe, svého
času a sil je něčím nesnadným a bolestivým - jako cesta vpřed, cesta změny k lepšímu.
Ale jiná cesta není, ani jiný život, snadnější a pohodlnější…

Jestliže svátost Těla a Krve Páně byla ustanovena proto, abychom se především my, a celý
svět stali tělem Kristovým, musíme chodit po Božích cestách. Tak jako naše božítělová
cesta vyústila do chrámu, i my jsme na cestě do věčného chrámu v Božím království.
Chrám pozemský, se svým tichem a posvátnou atmosférou, kterou můžeme vstřebávat, je

místem, které nám k cíli napomáhá. Zastavme se zde proto častěji k modlitbě mimo bohoslužbu. Závěrečné požehnání této slavnosti bylo také požehnáním našich vztahů ve farnosti. Vždyť
proto Kristus učinil chléb svým tělem – abychom jsme se především MY stali jeho tělem!

Začátkem května tradičně jezdíme s dětmi na Kleť. Tento nejvyšší vrchol Blanského lesa má
výšku 1084m n.m. a možná nevíte, že zde stojí nejstarší kamenná rozhledna v Čechách, postavená r. 1825 krumlovským vévodou Josefem II. ze Schwambergu. Jméno vrcholu je uváděno od r. 1263 a pochází ze slova pro boudu, sklep (skalní otvor) či hrot, špice.

Potom jsme se vydali na Hlubokou do ZOO. Myslím, že je potřeba rozvíjet náš vztah nejen
k přírodě ve smyslu lesů, luk, kopců a rybníků, ale i k světu živočichů. Můžeme žasnout nad
jejich krásou i dovednosti a uvědomovat si moudrost Stvořitele. Každý láskyplný vztah ke
zvířátkům se také vrací člověku zpět.

Každý výlet je změnou, kterou člověk zpestří
svůj život a přispívá k prohloubení vztahů.
Nebojte se také jezdit s námi!

V sobotu 26.5. před poutní oslavou se v Omleničce konal koncert dětí a mládeže z hudební
školy. Byli zde i německy mluvící rodáci.

V neděli 6.5. se v kostele sv. Floriána konala tradiční poutní oslava patrona tohoto kostela
a také patrona hasičů. Ti přišli i se svým praporem, který jsem požehnal. Připomněl jsem
příběh sv. Floriána a v kázání jsem mluvil o odvaze bořit zdi, které jsou mezi námi i v našich
rodinách. Pak je třeba také trochu mučednictví – totiž ochota umírat svému egu, občas udělat

krok zpět a dát prostor druhému. Také jsem zmínil nedávno shlédnutý film o hrdinství námořníků, kteří ukořistili za 2. svět. války nacistům kód Enigma sloužící k šifrování rozkazů. Pak
jsou pronásledováni válečnou lodí a pokud by ji nezasáhlo poslední torpédo, které měli, zahynuli by. Ono torpédo se však zaseklo a jedině díky námořníkovi, který za cenu života torpédo

uvolnil, byla loď potopena a úkol splněn. Ukořistění kódu přispělo k vítězství nad nacismem.
To jsou inspirativní příklady i pro nás – s maximálním nasazením vyvolat explozi lásky.
Po mši sv. následovalo poutní občerstvení. Mezi poutníky byli i mladí z Malont s Andreou.

Ve čtvrtek 3.5. se konala v Arše zajímavá přednáška Mgr. Martina Gaži, pracovníka Národního památkového úřadu v Českých Budějovicích: Počátky poutního místa Svatý Kámen
v 17.stol. Dozvěděli jsme se něco o viděních rychnovského občana o tomto místě a že vyprávění o zjevení P. Marie jsou až pozdějšího data. Nejzajímavější pro mě byla informace o tom,
že původně kaple nestála nad kameny, ale v místě, kde stojí nynější presbytář kostela. Dokládá
to i dobová freska v ambitech poutního místa Římov. Viz foto výše, ale podívejte se i v reálu.

V sobotu 6.5. se konala v Pohoří mariánská pobožnost s posvěcením nové sochy
P. Marie (z Medugorje). Hudební doprovod obstaral Chrámový sbor z Karlstiftu.

V Kaplici se 8.5. v kostele konal krásný koncert souboru Musica dolce vita.

Po mši
následovalo
občerstvení
ve farní
kavárně.

O svatodušních svátcích 20.5. hořel na našich
oltářích opět oheň, který připomněl oheň,
který se objevil nad hlavami apoštolů v den
Letnic. Bohužel se nám stále nedaří zapálit
oheň Ducha svatého v lidských srdcích. Prosme
tedy, aby v našich farnostech bylo více lidí,
kteří by planuli ohněm lásky.

Zvon, který nyní vidíte na fotografii
visí na věži v Cetvinách. Dostal jsem
se k němu až nyní, když se natáčel
jakýsi pořad pro Český rozhlas.
Obrázek vpravo vytvářely děti
z Malont a představuje cestu postní
dobou – přes jednotlivé neděle s obrázkem tématu čtení z evangelia – k velikonocům. Tuto tématiku vysvětlovala
na hodině náboženství katechetka
Andrea.

O víkendu 15. – 17. června se uskutečnil opět pobyt dětí z našich farností ve středisku mládeže na Ktiši. Cílem je kromě zábavy ukázat dětem také cestu k vyšším hodnotám, k nimž
ukazuje třeba i věž kostela v Ktiši, a nebo i kříž u kterého se často fotíme. Jakoby připomínal,
že k nebeské slávě dojdeme jen tehdy, jestliže se obětujeme pro druhé.

Důležitým bodem programu je vždy
pobyt v přírodě. Kromě poznávání
stromů si děti mohly nasbírat plody
lesa – borůvky. Pak jsme se vydali
ke skále, kde je hezká vyhlídka.

Na skále dostali všichni za úkol napsat jeden
verš. Pak se z nich vytvořila celá báseň.

Já jsem zde hovořil o vyhlídce, kterou
poskytují ideály Desatera - harmonii
v lidské společnosti. Zachovávání pravidel pro život, vytváří pevnou půdu pod
nohama.

Nejvíce děti však lákala voda. Bylo teplo
a tak vymáchání přineslo velké osvěžení.

Mše sv. kterou s dětmi slavíme
může přinést také duchovní občerstvení těm, kdo jsou otevřeni.
Společenství u stolu Páně se pak

přeměňuje ve společenství v jídelně
Je dobré děti naučit, že jídlo je i společenskou záležitostí při níž se budují vztahy. uprostřed: kuchař Franta

Další výlet do přírody byl trochu
náročnější, bylo třeba ujít kolem
10 km. Na cestě však bylo možné
najít i další lesní plody k občerstvení

Plody přírody naznačují, že pokud
je i náš život plný dobrých plodů,
je radostnějším. Častěji se ptejme:
jsou viditelné plody mého života?

Další příjemnou událostí je táborák,
či jen setkání u ohniště. Zde si také
sdělujeme své zážitky a myšlenky.

Když pobyt končí, všichni se už
ptají kdy bude další. Díky za organizaci zvl. manželům Kornatovským.

