P. Josef Jílek, mučedník
rodák z Výhně u Kaplice
náš vzor a patron

Bratři a sestry!
Přátelé!
Dnes dostáváte náš časopis v trochu tlustším vydání. To proto, že informuje o událostech
víc jak celého pololetí letošního roku. Je to tedy jakési díkůvzdání za vše co se nám
podařilo. A tak jako jsme nedávno nosili s díkem k oltáři dary naší země – tedy to co se
nám urodilo, tak podobně zde Pánu předkládáme naše snažení v uplynulém čase a prosíme
aby s Jeho požehnáním všechny naše akce přinesly bohatý užitek.
V tomto čísle Farního listu najdete také články z historie našich farností. První
článek je o Růžencovém bratrstvu v Kaplici. Po celý měsíc říjen jsme se modlili více než
jindy růženec a zmíněný článek nás může přivést k zamyšlení, jak obnovit „živý růženec“
v našich farnostech – tedy společenství lidí, kteří se každý den modlí desátek růžence a po
měsíci si vyměňují kartičky s „tajemstvím“ – tedy s tématem rozjímání nad životem Pána
Ježíše a jeho matky Panny Marie.
Druhý článek připomíná počátky budování chrámu v Omleničce před 300 lety.
Neustále jsme na počátku
budování chrámu našich vztahů,
chrámu církve. I zde jsou potřeba
plány, vize a sny, ale i konkrétní
čin – vzájemné návštěvy,
scházení se ve společenství. Kéž
máme více odhodlání stavět.
Díkůvzdání jsme u nás
slavili společně s výročím
posvěcení našich kostelů. Zmínil
jsem myšlenku, že těmi nejkrásnějšími ozdobami chrámů jste vy,
kteří do nich přicházíte. Kéž jsme
všichni obohacením našich
kostelů a Pán ať nám žehná
foto z Rožmitálu n.Š.

PODNĚTY PRO KŘESŤANSKÝ ŽIVOT
Bratři a sestry,
Měsíc říjen sice již skončil, přesto výzvy tohoto měsíce
se dají přenést i na následující čas. Je to především výzva k modlitbě růžence. Tato
modlitba již mnohým pomohla v krizových situacích. Ale i jindy bychom na ni neměli
zapomínat. Je to modlitba rozjímavá – promýšlíme (na pozadí opakujících se slov
modlitby Zdrávas Maria)události ze života Ježíše i Panny Marie a snažíme se uvědomit
si souvislost s dnešním životem. K tomu si můžeme ve farní knihovně vypůjčit knihy,
nebo brožurky, které takovéto úvahy obsahují.
V kostele jsem se zmínil, že by bylo dobré vytvořit růžencová rozjímání, která by
souvisela s přírodou. Ta je totiž také matkou, jako Panna Maria, ona též přijímá Boží
slovo, které se v ní stává tělem – viditelnou skutečností, a také ona trpí se svými tvory,
nebo se raduje z nového života.
Když jsem takto vedl růžencové rozjímání začátkem října v Omleničce, tak při
zpáteční cestě do Kaplice se mi ukázala duha. Ne však oblouk, ale jen jako oblak
z duhových barev. Takovouto duhu jsem naposledy viděl asi před 20 roky
v Medugorii. Jakoby příroda děkovala za modlitbu a stala se nositelem znamení Boží
přízně.
Pokud by vás napadla myšlenka o přírodě spjatá s událostmi Mariina a
Ježíšova života, napište ji na lístek a např. vhoďte do krabice s připomínkami, která je
v kostele, nebo přímo předejte mně.

Zkusme porozjímat o růžencových tajemstvích v souvislosti s přírodou.
V říjnu jsme slavili díkůvzdání a také se modlili za přírodu. Při bohoslužbě
6.10. se také v kostele objevilo k požehnání pár zvířátek. Vědomí spojení světa zvířat i
rostlin s naším lidským světem je velmi důležité. Jsme totiž jakoby jeden celek, jeden
živý organismus a potřebujeme jeden druhého. V Písmu svatém je dost textů, které nás
vedou ke starosti o přírodu. Zvláště si můžeme připomenout text o záchraně zvířat
v Noemově arše. Podobně i my máme přírodu zahraňovat a ne jen z ní brát! I Bůh, jak
je psáno v žalmech pomáhá lidem i zvířatům.
Marek Orko Vácha (kněz a biolog) ve své pěkné knize: Modlitba argentinských nocí, kterou máme také ve farní knihovně a kterou moc doporučuji, píše:
Přírodu bychom měli chránit ani ne tak proto, že nám dává kyslík, černé uhlí, nebo
stavební dřevo, jako spíše proto, že jsem její součástí, že neexistuje zeď mezi člověkem
a přírodou. Možná že tak, jako přítomnost larvy vážky ovlivňuje zbarvení pulce a nebo
přítomnost ostatních, zda mi narostou křídla, možná že i tak, mnohem silněji, než jsme
si kdy mysleli, mě ovlivňuje moje okolí, skály, lesy, zvířata, lidé, které mi nějak Bůh
posílá do cesty, zážitky a nečekaná setkání, přátelé i nepřátelé a

všichni dobří lidé kolem mě. A naopak, tím, co
říkám, tím, jak jednám, tím, jaký jsem, ovlivňuji
na oplátku své přátele i přírodu, která je mi
domovem. Intuice přírodních národů o tom, že vše
je spolu spojeno, že jsme součástí silokřivek
vesmíru, je možná hlubší, než jsme si kdy
pomysleli. Přírodu musím chránit tak, jako
chráním své tělo, své ruce , a své srdce, neboť vše
živé je spolu spojeno ! v síti vztahů, vlákny života.
Svatý František z Assisi a jeho koncept zvířat a
květin jako malých bratří a sester dostává další
podporu z velmi nezvyklé strany. Se svými bratry
jsem spojen, i s těmi „většími" i „menšími", všichni jsou nějak částí mě.
Tolik citát z knihy. Nedávno jsme
četl knihu „Tajný život stromů“ kde
se odhaluje, jak stromy
prostřednictvím kořenového systému
pomáhají jeden druhému, zvláště
tehdy, když jeden je poškozen. Není
to úžasné! Láska se projevuje i
v rostlinné říši, tím spíše se ji
musíme snažit projevovat i mezi
sebou!
Uvědomme si, že jsme součástí přírody, vnímejme v ní život a pomáhejme jí
A ještě o jednom tématu chci nyní promluvit. Víte, že v loňském roce došlo ke
konfliktu s dnes již bývalým kostelníkem, který přetrvával i do roku letošního. Před
petropavlovskou poutí v červnu se již zdálo, že dojde k usmíření, které bylo v Kaplici
prezentováno společným prohlášením. Bohužel šel vývoj událostí jinak. Po poutní mši
sv. za mnou přišlo vícero lidí, zvláště z farní rady, vyjádřit svůj nesouhlas
s předčasným usmířením bez nápravy a s návratem p. kostelníka do aktivní služby.
Požádali o schůzku farní rady, která se uskutečnila 3.7. Bylo rozhodnuto, že kostelníku
Honzovi bude nabídnuta jiná služba ve farnosti – starost o výzdobu kostela – květiny
apod. Bylo zformulováno toto prohlášení:
Farní rada se na svém jednání 3.7. usnesla, že z důvodu lepšího fungování našeho
farního společenství budou povinnosti kostelníka rozděleny mezi farníky, aby se mohlo
zapojit více lidí. Kostelníku Honzovi byla nabídnuta (v souladu s usnesením minulé
schůze farní rady) starost o výzdobu a úklid kostela.
Tato nabídka však nabyla přijata. Je mi líto, že proces usmíření byl nyní přerušen, ale
doufám, že časem se uskuteční. Prosím o modlitbu za to.

Před 350 lety vstupovalo do života náboženské
bratrstvo sv. růžence v Kaplici. Stalo se tak
v počátcích zvýšeného zájmu o zakládání
náboženských bratrstev, v Čechách typických pro
pobělohorskou dobu. V průsečíku vydání dekretu o
jejich zrušení za císaře Josefa II. (1783) taková
společenství existovala ve většině farností.
Převážně se jednalo o sdružení katolických
laiků, která se pod duchovním vedením a povětšině
i dle stanov, schválených řízením dané diecéze,
zaměřovala na určitý oficiální kult. Členové se
dobrovolně zavazovali k určeným úkonům osobní
zbožnosti v četnosti nad obyčejné zvyklosti či
přikázání (různé kombinace základních modliteb,
rozjímání, účast na bohoslužbách se shromážděním bratrstva a modlitbami za zesnulé,
zpověď a sv. přijímání atp.) a ke skutkům křesťanského milosrdenství. Odměnou jim
byly duchovní milosti (odpustky) a po smrti tělesné podpora duše modlitbami
spolubratří a spolusester, aby vysvobozena z očistcových muk co nejdříve mohla
dosáhnout nebeské blaženosti. Privilegium na zřizování růžencových bratrstev tradičně
náleží dominikánskému řádu. Členové společenství se zpravidla měli každý týden
pomodlit tzv. velký růženec o 15 desátcích (tj. radostný, bolestný a slavný).
K růžencovému bratrstvu v Kaplici se dochovalo nepříliš mnoho dokladů, jejichž
sdělení nehovoří vždy jednotným jazykem. Dne 16. září 1668 požádala městská rada
hejtmana novohradského panství o podporu vznikajícího sdružení, též aby se přimluvil
o svolení u vrchnosti, u dominikánů v Českých Budějovicích a u pana vikáře v Českém
Krumlově. Podnět k rozhodnutí celé obce ucházet se u světské i církevní vrchnosti a
rovněž u zmíněných řeholníků o založení růžencového bratrstva zavdala zvláštní
událost, kterou mohli četní měšťané dosvědčit. Dne 8. srpna téhož roku, tehdy
obyčejná středa – v naší současnosti památka sv. Dominika, v malém kostele čili kapli
sv. Floriána vyhnal plukovní kaplan dominikán P. Thomas Feyrtag (Freytag) tři zlé
duchy z plukovníkova sluhy jménem Mathias Münichmayr (?). Dle mladšího opisu
z jiného podkladu se jednalo o jezdecký pluk svobodného pána Schmida von
Ehrenfeld, jehož příslušníci byli taktéž přítomni. Div byl přičítán přímluvě Panny
Marie. Odehrál se před její sochou, umístěnou v nice stěny a poté považovanou na
ochránkyni obce, nikoli však za sochu milostnou.
Prostřednictvím krumlovského vikáře P. Jana Chválenického podala kap-lická obec
arcibiskupské konsistoři v Praze žádost o svolení ke zřízení bratrstva. Kon-sistoř listem
k vikáři z 10. prosince 1668, mezi vyřízením jiných věcí, udělila souhlas k založení
bratrstva sv. růžence v kapli sv. Floriána v Kaplici. Vymínila si však, aby

obec – podobně jako krátce předtím v Horní Plané – uzavřela dohodu s farářem,
kterému znatelně naroste zaneprázdnění, a jemu i jeho nástupcům na jisté nemovitosti
pojistila odměnu ve výši alespoň 12 zl. ročně a následně ji zaslala ke schválení. Žádaný
dokument s poděkováním kaplické obce konsistoři došel v únoru 1669. Záměr
neohrozila ani změna v obsazení kaplické fary, kdy zesnulého příznivce myšlenky P.
Martina Leopolda Häntsche († 7. 12. 1668) nahradil P. Josef Heřman Löw (1669 –
1676).
Další postup ozřejmuje list Georga Schobera, zvoleného rektora růžencového
bratrstva, a jeho asistentů vrchnosti hraběti Ferdinandu Buquoyovi z července 1669. Po
obdržení konsistorního povolení se žadatelé obrátili na provinciála kazatelského řádu.
Ten vyslal převora a kazatele, pravděpodobně z kláštera v Českých Budějovicích, aby
bratrstvo v Kaplici slavnostně uvedli v činnost. Stalo se tak 8. července 1669 (mladší
doklad uvádí 7. červenec, což byla neděle; slavnost nemusela být jednorázová). Převor
předal společenství písemná statuta, soubor pravidel, jimiž se mělo řídit. Byla stvrzena
pečetí městečka. Představitelé bratrstva požádali vrchnost o jejich schválení.
Nové informace o mladém společenství kaplická obec a farníci vtělili do listu,
v němž pražského arcibiskupa Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka žádali o
konečné církevní schválení bratrstva. Do ústředí správy arcidiecéze doputoval v lednu
1672. Vrchnost hrabě Buquoy s chotí se podepsali do bratrské knihy. Patrně se jednalo
o tzv. album s opisem statut a členskou matrikou. Žadatelé zopakovali, že s místním
farářem – byl duchovním vedoucím bratrstva – uzavřeli dohodu, která mu za námahu
při konání bohoslužeb atd. zaručovala odměnu 12 zl. ročně. K listu přiložili ověřený
opis buly, tj. odpustkového privilegia, obstaraného přičiněním provinciála kazatelského
řádu. Duchovním sídlem společenství býval
kostelík sv. Floriána, již v 17. století označovaný
za kapli bratrstva sv. růžence, které se tak stalo
jeho spoluuživatelem. Náklady na stavební
úpravy a údržbu se většinou nadále hradily ze
zádušního jmění, společného s farním kostelem,
a zařízení tvořilo součást společného inventáře.
Bratrstvo však mělo svůj vlastní majetek a
nepochybně své prostředky vkládalo do
vybavení, které v kostelíku sloužilo i k jeho
užitku. Dle farářských relací z let 1677 a 1700 se
pravidelné bohoslužby v malém kostele konaly o
titulárním svátku (4. 5.), kdy podobně jako na sv.
Marka (25. 4.) přicházela procesí z okolních
farností, a jednou měsíčně zádušní mše za
zesnulé údy bratrstva. Ústřední svátek Panny

Marie Růžencové se shromážděním společenství
tehdy připadal na první neděli v říjnu. Koncem
17. století jedinkrát roku 1689 byly pro
účastníky těchto bohoslužeb na sedmiletí
z Říma vyžádány plnomocné odpustky.
Od doby svého uvedení roku 1669 mělo
bratrstvo svůj oltář, kterým byl hlavní oltář
kostelíka sv. Floriána, na který byla vsazena
socha Panny Marie Královny posvátného
růžence. Socha Madony zaujímá i střed
současného oltáře, který pamatuje už rozvinutou
činnost bratrstva. V nice nad svatostánkem,
dokola zdobené pozlacenými řezbami, stojí
provázena
postranními
plastikami
protimorových patronů sv. Šebestiána a sv.
Rocha a shora žehnající polopostavou Boha
Otce, zatímco vypodobnění titulárního světce skromněji vyplňuje prostředek nástavce.
Stará bratrská socha však nepřestála úředně nařízené sejmutí šatiček. Na samém
sklonku existence společenství její místo roku 1784 zaujala nová plastika, pořízená již
z prostředků záduší.
K tomuto oltáři se vázalo oltářní privilegium. Při zádušní mši na Památku zesnulých
(2. 11.) či během jejího oktávu, rovněž tak každé pondělí bylo možné získat plnomocné
odpustky, přivlastnitelné duším zemřelých členů bratrstva v očistci. Poprvé bylo na
sedm let a sedmkrát 40 dní v Římě vyprošeno roku 1698. Takto započaly pravidelné
bohoslužby u sv. Floriána i v pondělní dny. Po vypršení platnosti se žádalo o jeho
obnovu (doložena 1705, 1713). Kromě uspořádání – a možná i samotného pořízení –
architektury nynějšího hlavního oltáře v kostelíku sv. Floriána po růžencovém
bratrstvu zůstala přinejmenším ještě jedna náležitě hmotná a svému účelu stále sloužící
památka. Nedlouho po vzniku společenství se jeho věcný inventář rozrostl natolik, že
vyvolal potřebu řádného bezpečného uskladnění. Právě s tímto záměrem jeho
představitelé požádali roku 1690 prostřednictvím správy panství Nové Hrady
patronátní vrchnost o povolení výstavby sakristie u bratrské kaple. Dle zmínky
z počátku roku 1693 již stála. Sdružení, popř. za přispění dobrodinců, s vysokou
pravděpodobností neslo veškeré náklady, neboť v zádušních účtech společných
s farním kostelem se žádná odpovídající položka nevyskytuje. Podobně snad i u zřízení
věžičky, ovšem beze zvonku, které k roku 1777 za neužitečné označil až v roce
následujícím nastoupivší tit. děkan Spalt.
Tolik o počátcích činnosti bratrstva sv. růžence v Kaplici, jež se dle obecného
dvorního dekretu uzavřela roku 1785, vypověděly namnoze pouze náhodně a necíleně
nalezené jednotlivé dokumenty. Snad se přes předpokládané velké ztráty (požár 1718,
rušení bratrstva 1785) někdy podaří dohledat další zajímavé doklady o nábožném
sdružení, které se ve své době nemálo podílelo na budování duchovního a
společenského života, nýbrž i posvátného středu kaplické farnosti. Sp.

Na jaře roku 2015 si farnost Omlenice se
střediskem v Omleničce připomínala 300. výročí
svého zřízení vyčleněním obyvatelstva šlechtického
statku Omlenička z obvodu duchovní správy
v Kaplici a ustanovením vlastního duchovního
pastýře v místě sídlícího (12. 4. 1715). Stalo se tak
z podnětu jeho tehdejšího majitele hraběte Jana
Antonína Nytze z Wartenburgu, který tím naplnil
důležitou podmínku převzetí dědictví po své
zesnulé první manželce Evě Františce rozené
Spindlerové von Hofegg, jíž statek náležel od roku
1707.
Jako posvátný středobod nově založené farnosti funkci farního kostela zprvu plnila
zámecká kaple Panny Marie Bolestné, kterou manželé Nytzovi dali vystavět záhy po
svém příchodu (vysvěcena v září 1708). Neměla jím zůstat nadlouho. Když hrabě Nytz
v srpnu 1715 žádal arcibiskupskou konsistoř v Praze o povolení zřídit při kapli hřbitov,
dodal, že by ji chtěl nechat zvětšit, anebo vybudovat úplně nový kostel na zeleném
drnu. Přiklonil se ke druhé možnosti. Snad s ohledem na praktické uspořádání, na
přítomnost lázeňských hostů během sezóny i na representaci k větší cti a chvále Boží.
V květnu 1719 se hrabě Nytz obrátil na pražskou arcibiskupskou konsistoř se
žádostí o svolení, aby mohl co nejdříve nechat položit základní kámen nového většího
kostela. Jeho podání vyhověla tím, že 26. května 1719 pověřila místně příslušného
okrskového vikáře P. Benedikta Janouška z Kaplice vykonáním obřadu položení a
požehnání základního kamene novostavby, jak tehdy bývalo obvyklé. Zmíněným
obřadem se zahajovalo budování domu Božího. Někdy však proběhl ve velmi
pokročilé fázi výstavby – zde až 17. října 1722, pouhý den před vysvěcením
dokončeného chrámu. Dle očitého svědectví, zaznamenaného ještě v 18. století, byl
základní kámen vložen do rohu přibližně tam, kde je nyní vedle bočního oltáře s Pietou
zavěšen kříž a na oltáříku pod ním stojí socha Madony.
Žádost o stavební povolení měla dle tehdejších předpisů doprovázet další
dokumentace včetně nákresů a rozpočtu. Nic z toho však u podání nezůstalo, mj. proto,
že se schválené plány vracely zpět žadateli k provedení. Jedině z formulace stručného
latinského souhrnu lze usuzovat na to, že kostel byl nově vystavěn též prodloužením
stávající zástavby (kaple) patrně do dosud nezastavěného prostoru.
Za tvůrce návrhu farního kostela Panny Marie Bolestné a sv. Jana Nepomuckého
v Omleničce bývá na základě použitých osobitých architektonických prvků i
nepřímých písemných zmínek považován význačný rakouský architekt a stavitel
Johann Michael Prunner z Lince. Během archivního výzkumu k počátkům farnosti se

roku 2015 podařilo nalézt doklad, který tuto pravdě podobnou domněnku proměnil
v prokázanou jistotu. V knize zápisů o uzdraveních působením vody z léčivého
pramene nedaleko Omleničky v první třetině 18. století se k roku 1719 uvádí, že si
Johann Michael Prunner, stavitel z Lince, který tu budoval nový farní kostel, bez užití
jiných léčiv pouze koupelemi vyléčil nohu, již měl delší čas otevřenu. Tato skutečnost
mohla prohloubit jeho vztah k dílu vysoké umělecké hodnoty, které tu Bohu ku chvále
a bližním ku spáse zanechal, i k místu samotnému. Nechť se tento krásný chrám stává
milým duchovním domovem a předobrazem toho nebeského také nám!
Sp.

báseň ze sbírky Agape

Zahoďte kameny,
postavte chrám,
v srdcích jež znaveně
doutnají nám.

I v rozbořený chrám
láska jeho vstoupí,
i špinavé srdce
z otroctví vykoupí.

Zvedněte brány,
otevřete dveře,
srovnejte cesty
a porazte keře,

Krví jeho, beránka,
v těžkých mukách lité,
bude i tvé srdce,
citlivě umyté.

Kristus král přichází,
oblohou zní,
ať poklekne každý,
kdo už to ví.

Sláva Ježíši!
Králi nejvyšší!
Lásko dokonalá,
tys vždy o nás stála.

V modlitbě tiché,
mírně pokořené,
nechejme dveře
srdce otevřené.

Na začátku roku jsme se opět sešli
na ekumenických bohoslužbách.
První se konala v evangelické Arše
v neděli 13.1. Já byl bohužel nemo-

V neděli 6.1. se konala v Malontech dětská bohoslužba při níž
jsme oslavili svátek Zjevení Páně

cen. Druhá se konala 20.1. při liturgii
Řeckokatolické církve – s otcem
Russlanem a třetí v ekumenickém
ritu v ještě o týden později. (prostř.o.)

U jesliček pak následovalo
rozeslání koledníků
k Tříkrálové sbírce.
Také s koledníky z Pohorské Vsi jsme se setkali
v kostele, v němž obdrželi požehnání k službě
vybírat finanční prostředky pro Charitu Kaplice
Doprovázel je Luboš Beran.

Varhanice v Rožmitále n.Š. Lída Soldátová měla v únoru kulaté narozeniny.
Slavili jsme to s ní však až v březnu –
v Rožmitále a pak i v Kaplici. Díky za
dlouholetou službu a přejeme zdraví.

Na začátku postní
doby jsme se museli
zříci stromů obklopující kostel v Kaplici.
Jejich stav nebyl
příliš dobrý a časem
by hrozilo nebezpečí.
Kostel se bude také
v průběhu několika
let opravovat a stromy
- již přerostlé-fasádě
neprospívaly. Proto
byly 7.3. pokáceny.
V postní době konáme společné
modlitby také v přírodě. V neděli
17.3. jsme se vydali cestou sedmi
bolestí Panny Marie. Ta vede z Rychnova n.M. na Svatý Kámen. bylo
hezké počasí a tak se nás sešlo
asi osmnáct.

Při jednotlivých zastaveních pamatujme nejen
na bolesti Ježíšovy a jeho matky Panny Marie,
ale také si připomínáme bolesti dnešních matek
a dnešních lidí. V přírodě si navíc můžeme uvědo-

movat i utrpení přírody, rostlin
i zvířat. Vše nás má vybídnout
i k praktické pomoci.

V podobném duchu jsme prožili rozjímání křížové
cesty v Cetvinách na Květnou neděli 14.4.

Dne 23.3. se otevírala rozhledna
na Hradišťském vrchu. I já jsem
byl pozván - kvůli požehnání. Hovořil jsem o nadhledu, o výstupu
nad mraky i o cestě k výšinám,
na níž mají lidé pak k sobě blíž.

Foto vpravo připomíná vyprávění
krumlovského kaplana Františka
Žáka o své účasti na světovém
setkání mládeže v lednu v Panamě.
Foto dole je z Kaplice z přijetí
katechumenů Tomáše a Štěpánky
mezi čekatele křtu.

Foto vpravo je z přednášky Libora Drahoňovského o cestách po Turecku a Sýrii 21.3.

V sobotu 9.2. se konal v sále restaurace Slovan 13. křesťanský ples, který opět uváděla Andrea
Macanovič a Jirka Štein. Přišlo celkem dost lidí – platících návštěvníků bylo 90. K tanci hrála
osvědčená Kaplická pětka. Díky i různým sponzorům přinesl ples do farní pokladny 6 tis. Kč.
Daleko větší přínos je však v rozvíjení vztahů, protože ples je příležitostí k setkávání.

Setkáváme se při tanci i u stolu.
Myslím, že by bylo dobré zvát
na tento ples známé, sousedy…
I když do kostela nechodí, bylo

by to neformální setkání s křesťany i s křesťanstvím. Zábavné
soutěže, které zde konáme mohou
u někoho poopravit náhled na nás.

Začátek je obvykle spojen s předtančením. Letos se ho ujaly děti – převážně z Omleničky.
Předvedly zde krásné vystoupení – andělský tanec. Připomíná, že duchovní síly i bytosti
jsou stále v pohybu. Vše je neustále v pohybu – i Bůh. V Božském tanci vycházení ze sebe
a návratu k sobě je vytvářeno Boží bytí v Trojici.

Sponzorsky podpořily náš ples: Zlatnictví a hodinářství p.Matějka, prodejna Flop, Domácí
potřeby pí.Bláhová, Klenotnictví manželé Mockovi, Elektro pí.Faltinová, Prodej bytového
textilu p.Světlý, Bemagro a.s. Malonty, Zdravá výživa Harmonie, Potřeby pro domácnost
pí.Kořánová, Bufet u města Kaplice, Květiny a zahradnické potřeby p.Bauernopl, Řeznictví
Rabit, Jednota Kaplice, Ipema Kaplice, Elektrocentrum Kaplice, Stavebniny Vidox s.r.o.,
Přeprava osob Karlos. Všem sponzorům i drobným dárcům moc děkujeme!

Hlavní soutěžní hra plesu byla
inspirována filmem Škola základ

a chce být stále menším a menším
se vydali na štafetu s podlézáním.
Nešlo ani tolik o prvenství, jako
o zábavu. A té se nám dostalo

života. Soutěžící hledali nejprve „Mušku zlatou“ v knihách a potom jako básník
který se cítí „být trpaslíkem

opravdu vrchovatě. Děkuji
všem, kteří se na ní podíleli, zvl.
hl.organizátorce Jarce Králové.

Kaplice
O Květné neděli začíná bohoslužba venku před kostelem a po úvodu jdeme s ratolestmi na
památku Kristova slavného vstupu do Jeruzaléma do chrámu. Rozkvetlé ratolesti jsou znamením přicházejícího jara a nového života. Chceme tak vyjádřit touhu, aby Ježíše vstoupil
také do našeho kostela a do našeho nitra a přinesl tam nové jaro, nový život.

Malonty
Na Zelený čtvrtek slavíme bohoslužbu připomínající poslední večeři Pána s učedníky. Při
této mši sv. také přijímáme všichni Krev Páně napitím z kalicha. Kalich je dvojznačným
znamením – vyjadřuje přijetí údělu – radosti i bolesti. Tak jako krev znamená život i smrt,
záchranu i utrpení, podobně každý křesťan musí být připraven přijmout obojí úděl.

Eucharistický chléb pak přenášíme do boční kaple. Podobně jako apoštolové doprovázeli
Ježíše do Getsemanské zahrady, i my chceme být Ježíši na blízku při radostném setkání
u stolu s druhými , i v jeho úzkostných stavech v temnotách našich bližních.

Malonty
Velkopáteční bohoslužby začínají tzv. „prostrací“ – kdy kněz spolu s přisluhujícími se vrhá
na tvář před Pánem a před prázdným svatostánkem. Toto gesto smutku je též výrazem
odevzdanosti – prostíráme se před Pánem v hlubokém ponížení, aby si nás nově použil,
aby na naší prázdnotě, v našem vyčerpání se, vystavěl nový život.

Kaplice

Podobně jako
mnozí stáli
na kraji cesty
po níž kráčel
Ježíš, i my
nyní stojíme
po stranách
uličky, po níž
je nesen kříž.
Skláníme se
před Ježíšovou láskou a děkujeme za vše co pro naši záchranu vytrpěl.
Pak následuje klanění kříži. V Kaplici jsme letos opět
položili kříž na oltář a každý tím že složil hlavu na Kristovo
tělo vyjádřil i to, že skládá na Ježíše své hříchy a trápení.

Na Bílou sobotu se v Kaplici a Malontech adoruje u Kristova hrobu. V Kaplici zde ráno
procházejí přípravnými obřady na křest naši katechumeni. Učí se s Kristem umírat svému
sobectví, aby s Kristem mohli povstat ve křtu k novému životu.

„Noc jak den se rozjasní“ Tato věta z Izaiášova proroctví se naplnila i při veliko – noční bohoslužbě v Kaplici. Prostranství před kostelem bylo naplněno světlem ohně, který planul velkým
jasem. Pravda, zářila tu i jiná energie – ta elektrická, ale i jejím základem je ta energie Boží.
A tak můžeme vidět Boha ve všech věcech – i v těch vyrobených lidmi.

Podobně jako k Mojžíšovi, i k nám
nyní promlouvá Bůh. I nás chce polat přinést světlo těm, kdo jsou v tem-

notách. Nejprve nás, podobně jako naše
katechumeny, kteří v ohni pálí své napsané hříchy, chce očistit od všeho sobectví

a pak můžeme s čistým a rozzářeným srdcem a ve společenství s druhými nést světlo do potemnělých prostorů.
Aby se to dařilo a mohli zapalovat jiné, musíme sami
hořet. A tak jako u svící vzájemně si oheň v duši zapa-

lovat, chránit si ho, dělit se o něj. Zapalování se děje
i skrze různé křesťanské akce, na které upozorňujeme
v našem časopise – v informacích, skrze duchovní
četbu, mosditbu a setkáních ve společenství.
V Kaplickém kostele o letošní vigilii byli pokřtěni dva katechumeni: Tomáš Fajmon a Štěpánka Hrabánková a poprvé přistoupila ke stolu Páně Nataša Micáková.
Všichni
tři jsou
zachyceni
na fotografii
v první lavici

Po kázání nadešel onen okamžik
kdy se jako při Ježíšově křtu
otevírá nebe a vnímáme Boží
hlas: Ty jsi můj milovaný syn,
ty jsi má milovaná dcera.
Křest smývá temnou minulost
a vytváří počátek nového života

Kmotři oblékají nově pokřtěné do
bílého roucha, které představuje
čistotu duše a jakoby nový nepopsaný
list života. Co do něj asi napíší?

Po křtu následuje obnova křestního vyznání všech přítomných. Je to příležitost říci Kristu opět
své „ano“ udělat tečku za svým dosavadním životem a znovu začít žít s Ježíšem. Viditelným
projevem tohoto smýšlení je také přinášení darů k eucharistické hostině. Přinášíme v nich
i sami sebe, nabízíme se tak ke službě. Nabízíme se k proměně svého života, který se má také
stát pokrmem pro druhé. Posilou, radostí a nadějí, tak jako ten Ježíšův.

Vrcholem mše sv. je svaté přijímání, v němž se stáváme
s Kristem jedno. On je v nás
a my v něm. Účast na kalichu
také vyjadřuje přijmout

Kristův kalich bolesti,
snášený pro spásu druhých
Na fotce výše a uprostřed je
další z prvně přijímajících:
Denisa Dražkovičová.

Foto vpravo je z žehnání pokrmů při ranní mši sv. Posvěcování tak přechází do našich domovů.

Předvelikonoční večeře, jako výraz sounáležitosti a přátelství, inspirované poslední večeří
Ježíšovou jsme konali v našich farnostech i letos. První foto je z Rožmitálu, další z Omleničky

Další foto je z Dolního Dvořiště a z Malont. Dole pak z Kaplice. Vše je ze Svatého týdne.

Poslední fotky jsou z Římova, kde si děti z náboženství prošly se Štěpánkou křížovou cestu.

Také v Malontech jsme zapálili velikonoční oheň. Oheň přetváří hmotu v energii. Také v naší
mysli se má stát něco podobného - proměna našeho JÁ. I v nás se má zrodit plamen nového
života, energie přetvářející svět. Tak jako oheň – i ten vnitřní vedl Izaraelity do zaslíbené země, i nás světlo Ducha vede na našem životním
putování blíž ke království pravdy a lásky.
Zapálený oheň může také připomenout hořící

srdce Ježíšovo, z jehož probodení, vytryskl
žhavý proud lásky, který se rozlévá po
celém světě. Temnota ustupuje. Nemá
smysl nadávat na ni, ale připojit se k explozi ducha, která se může vznítit také v hlubině našeho nitra. Exploze dobra zažene zlo nejen
z našeho nitra, ale také v našem okolí. Je tedy namístě ptát se: jak mohu druhým udělat radost

jak mohu vnést více jasu a citu lidem kolem mne. A protože nikdo nemůže dát to co sám nemá
musím se nechat zapálit ohněm, kterým je Kristus, ale který mi předávají i mí blížní.
Je třeba se s nimi setkávat a přijímat jejich projevy lásky.

Boží láska k nám proudí i skrze slovo Písma, které o velikonoční vigilii mluví o plánu spásy,
který má Bůh i s námi. Neustále nás nově tvoří, vysvobozuje z otroctví sobectví a vdechuje
nám nového ducha. Ponořením velikonoční svíce do křestní vody se naznačuje také jakýsi boj

ohně a vody, světla a temna, jehož výsledkem
je nový život. Můžeme myslet i na vznik života
kdysi v oceánu za přispění světla slunce i na
všechny pokřtěné, kteří v boji se svým sobectvím osvědčují svou lásku ke Kristu, tak v nich

roste nový život. Ten, jak vidíme i na Kristově kříži, nevzniká bez boje. I my musíme být
připraveni vydávat své tělo (síly a schopnosti) a prolévat svou krev (trpět z lásky) pro
budování Božího království. To se uskutečňuje již v naší současnosti a v našem životě

.

Významným hostem Noci kostelů v Kaplici
v pátek 24.5. byl pan doktor Lavička z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Za použití promítaných obrázků hovořil
o historii kostela. Poukázal zvláště na kamenné
výstupky na vnějších bocích kostela, které označovaly, kde dříve končila chrámová loď.

Tak je možné poznat vývoj stavby
a s téměř jistotou určit, že nejstarším
kostelem je kostel sv. Petra a Pavla.
Noc kostelů má úžasnou atmosféru také díky tmě a svíčkám. Také
socha sv. Jana Nepomuckého před

Tuto akci navštívilo asi 40-50 lidí,
mezi nimi i naší přátelé z Německa.
Na fotce výše je uprostřed pan Proksch. Program vyvrcholil koncertem
dětí ze Základní umělecké školy
v Kaplici. Díky jim i jejich učitelům

kostelem sv. Floriána (viz foto
uprostřed) má svou krásu při
nočním osvětlení. Světlo a temnota
prostě patří k tomuto světu a v jejich kontrastu se vynořuje zase
nová krása všeho.

a paní ředitelce Anežce
Opekarové. Zážitek hudby
i světla v potemnělém kostele nás může inspirovat
k prosvětlování temnot
i hudbou svého života.

Patří nějak
k rodině,
že dělá společné výlety a poutě. Proto se i my jako církevní rodina vydáváme v sobotu 25.5.

na pouť, spolu s dětmi, které se
na Svaté Hoře setkají s dětmi
z našeho vikariátu (okresu). Nej-

prve si ovšem prohlížíme místo, kde
dle pověsti ve 13.stol.člen rodu Malovců
vybudoval první kapli. Jeden kněz

z řádu Redemptoristů, kteří nyní toto
místo spravují, nám podává výklad
a využívá model areálu, v němž prý
bydlí skřítci. Malí i větší skřítci se
potom setkávají s těmi, kteří postupně
přijíždějí. V chrámu se pak připravuje-

me ke slavení mše sv. Té předsedá a pak při ní káže krumlovský vikář Václav Pícha. Uvědomujeme si, že i v rámci vikariátu tvoříme církevní rodinu a společně se modlíme za Boží
pomoc i za blízkost a přímluvu Panny Marie.

Na varhany nás doprovází krumlovská varhanice paní Hylenová. V nedávné době sem
byly nainstalovány nové varhany, které mají 2 tisíce píšťal a zkonstruoval je varhanář David
Šlajch z Borovan. Varhany mají 3 manuály a 33 rejstříků (zvukových barev) včetně zvuku
zvonečků. Po mši sv. jdou mnozí uctít Pannu Marii, zobrazenou souškou s dítětem Ježíšem.

Pak následuje posezení u stolu
s občerstvením, popovídáním si
a seznámením mezi účastníky
naší pouti. Je tu s námi i katechetřeči.přijíždějí. V chrámu se pak připravuje-

ka Štěpánka Talířová, která v Kaplici
i na dalších místech vyučuje náboženství. Děti i dospělí ji mají rádi
a tak se s ní rádi dávají do

Odpoledne se vydáváme k dalšímu cíli naší poutě – na hrad Orlík. Je vybudován na skále
uprostřed vod řeky Vltavy. Pevnost zde stála již ve 12. století. Gotickou podobu nabyl na
přelomu 13. a 14. stol. a byl pevnou oporou českých králů. V r. 1357 ho Karel IV. do manského vlastnictví kancléři Dětřichu a v r. 1719 ho získali do vlastnictví Schwarzenbergové.

Z prostor kolem zámku jsou nádherné výhledy na přehradu Orlík. Voda obklopující skálu
je sice nyní klidnou, ale vše se může změnit při povodni
Tehdy pochopíme, proč je voda také symbolem chaosu
a zla. Bůh je zase přirovnán v bibli k pevné skále. Ve
všech chaosech našeho života, hledejme spojení s Tím
který je skalou- pevnou oporou a volejme k němu!

Na vodní hladině jsme pozorovali lodě. Zvláště plachetnice mají
pro nás poselství. Jsou poháněny větrem. Podobně je třeba abychom
i my jako jednotlivci, i jako církev rozvinuli plachty svých modliteb
a snů a nechali se unášet Božím Duchem, tam kam On chce.

Plachetnice pro nás zde však nebyly k dispozici a tak děti z naší
výpravy využily motorové lodě. I zde je zapotřebí energie z vnějšku.
Nakonec téměř všechny energie souvisí s větrem. Loď, do které
někteří z naší party nastoupili na vyhlídkovou plavbu, může připomenout církev. I ta pluje po nebezpečných vodách světa, i ona nemá
energii ze sebe, ale musí ji čerpat z vnějšku – od Boha. I ona
shromažďuje svou posádku a snaží se všechny přepravit na druhý
břeh. Budu prospěšným
členem této posádky?

U zámku jsme potkávali pávy Kéž tato pouť přinese mnoho užitku pro naše farní společenství.

Tato slavnost připomíná, že dovršení
spásy se uskutečňuje
skrze Kristovo Tělo.
Tím je nejenom
svátostné znamení eucharistický chléb
a víno, ale má se jím
stát každý člověk, ba
celý svět, celý vesmír.
Hostie je pak jakýsi
zárodek obnoveného
světa, který má dorůst
do plnosti Kristovy, aby
tak byl Bůh všechno
ve všem (jak píše apoštol Pavel v listě Kolosanům, Efezanům a Korinťanům.) I my, naše farní
společenství jsme jeho
součástí a tak jako v
těle všechny části spolupracují, musíme i my.

fotografie na těchto dvou stranách jsou z Kaplice
K tomu abychom byli harmonickým organismem
ovšem teprve dorůstáme. K tomu napomáhá i tato
slavnost. Výzdobou chrámu také zvýrazňujeme
další myšlenku: S Kristem uzavíráme (a zvláště
naše duše) sňatek (viz píseň Nebeští kavalérové od
Adama Michny) Spojujeme se totiž při svatém
přijímání s Kristem v jedno tělo. On se dává nám
a přetváří nás v sebe, a na druhé straně se dáváme
zase my jemu a přetváříme ho v sebe. Stáváme se
jeho dovršením jak říká apoštol Pavel: „Plností
toho, který vše ovládá“ Podobně jako v manželství
se jeden oddává druhému a oba manželé se vzájemně
ovlivňují, podobně ve vztahu s Kristem. Vzájemně
se obohacujeme – On dává nám účast na svém
božství a my zase na svém lidství. I naše slabost je
jeho obohacením, neboť On ji chce snášet.

Od svatebního stolu pak jdeme
jako po každé svatbě společně
vstříc životu a jeho situacím.
Vycházíme v průvodu ke
čtyřem oltářům, které letos
nejsou umístněny venku, ale
uvnitř kostela sv. Petra a Pavla
a kostela sv. Floriána.
První oltář připomíná, že
Kristovo Tělo se stále rodí, stále nově vzniká v nově pořtěných
i v narozených, v celém světě,
který přijímá Kristova Ducha.
Je jen třeba toto nenápadně
vznikající Tělo \Kristovo (tak
jako v Betlémě) objevovat.
Snažme se ho vidět zvláště v
dětech, o nichž Ježíš říká: „Kdo
přijme jedno takové dítě, mne
přijímá.“ Další oltář připomíná,
že Kristovo Tělo uzdravuje ve svátosti, při adoraci, ale také
v církvi, když se vní vytvoří
důvěrné a láskyplné vztahy,
skrze které Ježíš uzdravuje. Podobně jako skrze vájemnou
modlitbu jednoho za druhého. Snažme se o to!

Další oltář vyjadřuje myšlenku trpícího Těla Kristova.
On nasebe vzal každou lidskou bolest, objevujme ho
tedy i ve všech trpících. Nezapomínejme na Něho, který
trpící v úzkostech, v bolestech nemocí, v trápeních nevinně
pronásledovaných a přispějme nějak ke zmírnění,
či odstranění jeho bolestí.
Navštěvujme a posilujme všechny strádající v našem
okolí!

Poslední zastavení na naší
symbolické pouti je jejím
vrcholem. Jsme opět u svatostánku – jakobychom se
vraceli odkud jsme vyšli – ale
jinak a téma tohoto
zastavení je: Tělo Kristovo
vstává z mrtvých. Ano, po
všech útrapách se Kristovo
Tělo promění v oslavené.
A to již můžeme zakoušet
nyní. Vždyť jestliže
s Kristem trpíme, budeme se s ním i radovat. Jestliže s ním umíráme, pak i vstáváme z mrtvých.
To není jen budoucí zkušenost, kterou uděláme všichni v závěru našeho života, ale skutečnost,
kterou můžeme stále prožívat: po všech ponořeních do těžkostí a problémů následuje s Kristem
vynoření k novému životu.
U tohoto oltáře zazpíváme chvalozpěv „Bože chválíme tebe“ a po požehnání odcházíme slavit
mši svého života do všední skutečnosti. I zde prožíváme život v Těle Kristově, které se stále
znovu rodí, uzdravuje, trpí i vstává z mrtvých.
Boží Tělo slavíme i v dalších našich farnostech
Snímek vlevo je z Omleničky.
Kromě květin, kterých přinášíme na tento
svátek do kostela více než jindy, děláme též
věnečky připomínající svatební věnce. Věnec
svým kruhovým tvarem představuje věčnost
lásky Boží i lidské, která se v něm spojuje.
Květiny jsou nejen vyjádřením lásky, ale
i znamením, že na manželské lásce mezi
Bohem a Církví, či lidskou společností má
svůj podíl i příroda. Bůh v Kristu od samotného počátku bere na sebe celý svět, který je
tvořen jeho slovem a sjednocuje se s ním.
Vnitřně ho přetváří, polidšťuje a zbožšťuje.
Tak jak říká apoštol Pavel: „Všechno tvorstvo
toužebně vyhlíží ač eká, kdy se zjeví sláva
Božích synů… Trvá však naděje, že i samo
tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a
uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.“
Tedy všechno tvostvo, celá příroda bude
mít podíl na slávě Božích synů a dcer, na slávě
sjednocení nebe a země, na slávě Boží – a Boží
slávou je obnovený člověk i svět. Na slávě
lidské i slávě přírody. A touto slávou je Bůh.
Láska, krása, pravda. Svátek Božího těla tedy
připomíná tuto jednotu, ke které vše spěje.

Následující 2 fotografie
jsou z Blanska.
Dary přírody - chléb
a víno, i větiny jsoumístněny na oltáři, spolu
s eucharistickým chleben.
Jakoby se tím připomínalo že k onomu sjednocení
všeho a všech může dojít
jen skrze oběť. Skrze
nabídnutí se Kristu
i blížním, skrze otevření
se, ovšem aniž by se
ztatila identita Skrze vzájemné obohacení, které vidíme v proměněné hostii. Neztrácí vlastnosti chleba, ale zároveň se stává Kristovým Tělem. Ani mi a příroda neztatíme své individuality, ale staneme se Kristovým Tělem, rostoucím k plnosti v níž se zjeví Kristus.
Oltář však není jen symbolem
obětí, ale také rodinného
stolovaní. Právě u stolu
v našich domovech prožíváme
vzájemnou jednotu – ať už
při společném jídle (které se
bohužel stává dnes vzácností)
tak při oslavě svátků a při
společném posezení spojeném
s rozhovorem. To vše je také
eucharistie – díkůvzdání Bohu
i bližním za jejich blízkost.
Prostředný stůl – ať už v kostele či doma vyjadřuje také prostřený stůl přírody. I z tohoto
stolu smíme brát svou posilu – pokrm. Ale v rozumné míře a tak aby to neškodilo nám, ani
přírodě
foto vpravo je z Rožmitálu n. Š.
Stůl přírody je také
výzvou abychom se
podobně jako se příroda
dává nám, dávali i my
přírodě. Věnovali jí
svou pozornost, chránili
ji, obdělávali a střežili.
Tak to měl člověk za
úkol již od počátku.
(viz Gn 2,15)
Tak nás tato slavnost
přivádí k obnovenému počátku všeho, kdy lidé prožívali jednotu se vším i s Bohem a uvědomovali si, že v něm žijí, pohybují se a jsou. (Sk 17,28). Tak jako buňky v jednom těle.

Tak to jsme my – děti, mládež a dospělí z Kaplicka
kteří přijeli na víkend v Ktiši 7.- 9.6.2019. Do této
obce nedaleko Chvalšin, v níž stojí Diecézní centrum
života mládeže přijíždíme linkovým autobusem, který
vždy do poloviny zaplníme. Naštěstí nyní v pátek
přistaví větší autobus. Už jsme dřív
nejednou zažili velkou tlačenici.
Po příjezdu se fotíme u kostela
jehož věž naznačuje vyšší hodnoty.
ke kterým chceme zde vést děti.

Pobyt zde konáme ve jménu
Ježíšově, jehož rozpjaté ruce
jehož širokou lásku nám připomíná i tento krásný kříž.

Po vybalení věcí a ubytování si děti koupí něco „na zub“ a pak začíná večerní program
včetně obvyklé stezky odvahy, kterou všichni mají rádi, byť se někteří trochu bojí.

V sobotu ráno přivážím dvě maminky dětí, které zde se
svými dětmi stráví část programu. Ráno slavíme mši sv.
O hudební doprovod se postará Jirka z Malont, kterého
snad budeme občas
vídat i za
varhanami malontského kostela.

Ke společnému jídlu se scházíme třikrát denně.
Také jídlo nás spojuje a při modlitbě před ním
uvědomujeme, že vše je dar Boží.

Po jídle odcházíme do přírody. I ona je nádherným prostřeným stolem , z něhož přijímáme
dobroty od nebeského Otce. Krajina zde je členitá a tak si vychutnáváme krásnu různých
pohledů. Po cestě se dostáváme k lesu. Příjemně se nám zde dýchá. Cítíme se zde dobře

i proto, že víme, že les je živý. Nedávno jsem četl jak si stromy prostřednictvím kořenového
systému navzájem pomáhají. Když je nějaký strom nemocný, nebo poškozený, ostatní
stromy mu přes kořeny dodávají živiny. Krásný doklad toho že ve všem stvoření vidíme
stopy Tvůrce, který je nazýván Láskou. Pátráme také po lesních plodech-ale na borůvky
je ještě brzo. Podobně i od dětí nemůžeme hned čekat plody jejich života. Ty přijdou později,

ale musíme činit vše proto aby později byly. V přírodě se děti učí mít hezký vztah ke všemu
živému a také obdivovat její krásu. Míříme na pěknou vyhlídku. I v životě je dobré přicházet
tam, kde můžeme zakusit nové pohledy na svět – chodit na přednášky, filmy, na návštěvy

zajímavých lidí. Naše vyhlídje na skále. V bibli je skálou
označován Bůh. Na jeho slově

můžeme stavět a ono nám
také ukazuje nové obzory
života. Rozjímejme o něm!

Na skále jsme si také zazpívali několik písniček. Dětem se zvláště líbí píseň „Rozžíhá Maria
svíce v nás.“ Zajímaly se co ten text to vlastně znamená. A tak jsem jim zde vykládal jak
prožitek lásky od těch, kteří nás milují, v nás může zapálit novou energii k životu. Stejně tak
láska Panny Marie, pokud ji prožijeme, pokud si ji uvědomíme Vysvětloval jsem i to proč jí
vděčíme za věčné světlo v kostelích – to symbolizuje Krista – a toho nám ona přivedla na svět.

Naši procházku přírodou končíme koupáním v rybníku. To nejenom v teplém počasí
osvěžuje, ale přináší zvl. dětem velkou radost. Písečná pláž u vody skoro připomíná moře.
Voda je symbol života – a také v něm se musíme naučit plavat a neutopit se v něm.

S pomocí přátel se nám to také bude dařit lépe. Pobyty zde napomáhají vytváření kamarádských vztahů, které mohou přetrvat i delší dobu. Voda ve které děti dovádějí, může připomínat mateřské lůno. Ve vodě, podle dnešních vědeckých poznatků život vznikl a také život
v matce je ponořen do plodové vody. A ještě jednu myšlenku v souvislosti s vodou můžeme

najít. Vše ve světě je z hmoty. Tedy i hmota je matkou všeho. Latinsky se hmota řekne:
materia a to slovo velmi úzce souvisí se slovem mater – tedy latinsky matka. Tedy celý hmotný svět má mateřské rysy! Navíc ve slově materia-hmota můžeme nalézt i vodu: rozdělíme-li
slovo na MA a TERA, druhé je v překladu země a první – MA- může být zkratkou slova mare
– tedy moře. Materia zahrnuje tedy zemi i vodu. V orientální symbolice je moře symbo-

lem chaosu a země ráje. Oboje tedy jakoby patří k sobě a my víme, že bez toho by nebyl život
takový jaký je dnes. Děti pod dohledem dospělých odvážným skokem překonávají strach

a skáčou do vody. I v životě se musíme naučit
překonávat sami sebe a vystavit se chaosu.
Každý chaos je pro nás výzvou k vyrovnání
se s ním. Je výzvou k proměnění v řád, k začlenění do našeho života. Tak jako se oceán – symbol chaosu stal místem vzniku života, tak
i všechny chaotické okamžiky, které prožíváme
se mou stát počátkem něčeho nového a krásného.
Záleží na duchu se kterým jdeme chaosu vstříc,
je-li v nás Duch Boží (který se přece vždy vznáší nad vodami – Gn 1,2) pak se vše mění v řád.
V neděli se pak děti vlivem několika nepředvídaných skutečností ocitají také
v blízkosti matky: Matky Boží Panny Marie, jejíž jméno je spjato s kostelem v nedalekých
Chrobolech. Bohoslužbě zde předseda prachatický vikář Petr Plášil, který si zde připomíná

i své narozeniny. Děti přivítal i můj kamarád Petr Juhaňák, který je zdejším rodákem a který
se o kostel stará a zdobí ho. Bohoslužbu doprovázel pražský pěvecký sbor a tak to byl jistě
i pro naše děti pěkný zážitek. Mohly se tak i zde ponořit mateřské lásky Boží skrze Pannu
Marii, která je jakousi mateřskou tváří Boží a zosobněním i vzorem církve.
Kéž si děti odnesou z tohoto místa i z celého pobytu odnesou hezké vzpomínky,
které jim pomohou v životě překonávat chaos a nalézt vztah k Pánu Ježíši i k jeho matce
Marii. Kéž hledají společenství s druhými a zakusí radost z pravého bratrství.

Děkuji všem, kteří se na průběhu víkendu podíleli, zvláště manželům Kornatovským, dále
pomocníkovi Lubošovi a také kuchaři Františkovi. A především našemu Pánu. pš

Účelové sbírky v našich farnostech:
Svatopetrský Postní
haléř.
kasičky
3.3
duben
Kaplice
2145
1140
Benešov n.Č. ?
?
Malonty
1065
1908
Omlenice
910
D. Dvořiště
Rychnov n.M. 913
Rožmitál n.Š.
500
Blansko u K.
85

Na obnovu
domů-Sýrie
2.6.
4801
1190
1475
690
3382
827

Potřeby
diecéze
9.6.
1716
800
618
300
627
90
575

Na bohoslovce
15.9.
1678

Na misie

393
110

20.10.
2291
2500
972
610

250
250
62

580
650
-

V Benešově se v září (2019) vybralo na nové dveře u kostela 12 564,- Kč
Vše dárcům děkujeme – i jménem těch, jimž výnos sbírky byl určen. Pán ať Vám odplatí!

♦ SČÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB
V neděli 13.10. jsme v našich kostelích konali sčítání lidí. Původní termín byl 6.10. ale
kvůli mému opomenutí, jsme ho u nás konali o týden později. Bylo znát – zvláště
v Kaplici, že v tomto termínu byla kájovská pouť, tak bylo u nás lidí méně. Ale to se nedá
nic dělat. Ze sčítání je jasné, že účastníků bohoslužeb v našich farnostech většinou ubylo a
tak je třeba se ptát: co udělat, aby více lidí našlo cestu do kostela?
Kaplice
Benešov n.Č.
Malonty
Omlenice
Rychnov n.M.
Rožmitál n.Š.
Blansko u K.

celkem
36
38
16

muži
12
11
4

ženy
24
27
12

8
7
4

1
2
1

7
5
3

♦ HLEDÁME POMOCNÍKY – DOBROVOLNÍKY
Pro farní život je potřebné, aby co nejvíce farníků se zapojilo do služeb ve farnosti. Pokud
máte zájem pomáhat, potřebovali bychom obsadit tyto služby:
- půjčování a evidence knih ve farní knihovně v Kaplici, ale i půjčování knih v dalších
našich farnostech
- zápisy do knih pokřtěných, oddaných, pohřbených,
- organizace šatníku pro potřebné (třídění šatstva) Pokud se chcete v těchto, či jiných
službách zapojit, přihlaste se u P. Pavla (tf.: 732 872 662)

 Murphyho zákon kostelních
lavic: Kostelní lavice jsou
většinou konstruovány tak, aby v
nich nešlo pohodlně ani sedět ani
klečet ani ležet a ani mezi nimi
stát.
Jedna skupina církevních
historiků zastává názor, že lavice
byly zavedeny již v době prvních
křesťanských sborů, a to jako
bezpečnostní opatření poté, co
při dlouhém kázání apoštola
Pavla v Troadě jakýsi mladík,
sedící během bohoslužeb na okně, usnul, vypadl z okna na ulici a zemřel. Apoštol
Pavel ho naštěstí vzkřísil, protože ale jiní kazatelé se obávali, že to nesvedou (ne lidi
uspat svým kázáním, ale vzkřísit), prosadili na apoštolském sněmu v Jeruzalémě
plošné zavedení lavic. Mělo se tím zajistit, a) aby lidé neseděli v oknech, b) aby lidé při
kázání nespali. Tvar lavic navrhl sám jeden z účastníků sněmu, biskup z Masochie,
obrácený pohan, původním povoláním velitel císařské mučírny.
Jiná velmi vlivná skupina historiků datuje vynález lavic do pozdější doby a
klade ho do souvislosti se snahou církve prohloubit eschatologické očekávání, tj.
toužebné vyhlížení Kristova druhého příchodu, který přinese nebeské království a
spolu s ním i konec všech běd a utrpení. Protože kázání měla na rozněcování
eschatologického ducha v církvi pramalý vliv, bylo vyhlášeno výběrové řízení na jiný
účinný prostředek, který by v lidech vyvolával touhu po nebi. Výběrové řízení nakonec
vyhráli mniši z kláštera ve Flagelantu se svou kostelní lavicí. Hned při jejím prvním
použití volali lidé, kteří odcházeli z kostela: "Kdy už konečně přijde Boží království! Už
se toho nebe nemůžeme dočkat!"

Církev potřebuje opravdové duchovní lidi, má-li obstát v situaci ohrožení.
Obejde se bez konsistoří, ba i biskupů, bez škol, nemocnic a tisku, bez klášterů a
poutí, bez biblí, eucharistie a kněží v nejkrajnějším případě - ale nepřežije bez
lidí, kteří vzali Boží věc za svou, kteří nedožívají, ale žijí církev, protože
nemohou jinak, protože se dali proniknout životodárným Duchem; jejich život
je Kristus a umřít zisk (Flp 1,21)“
Oto Mádr

Kaplice:
Křty:
12.1. Petr Gondek

Pohřby:
31.1. Anděla Švambergová

Svatby:
13.4. Adam Hoďánek a

19.1. Theodor Horváth

28.2. Olga Vejsadová

Zuzana Stašková

20.4. Štěpánka Hrabánková

29.3. Izabela Lopušanová

20.4. Tomáš Fajmon

19.7. Karel Merhout

11.5. Sebastian Diorka

19.7. Marie Mejtová

18.5. Natálie Opelková

24.7. Františka Mikešová

15.6. Miroslav Křížek
22.6. Vítek Tanáč
23.6. Lili Aquino
7.7. Laura Vrubelová
27.7. Ludvík Chmura

Benešov n.Č.:
Pohřby:

27.7. Ema Chmurová

5.7. Jan Malák

Malonty:
Křty:
2.6. Samuel Peneder

27.7. Marie Radová

20.7. Miloslav Horáček

27.7. Nikol Radová

21.7. Tomáš Gažík

27.7. Roman Ferenz

21.7. Vojtěch Gažík

27.7. Adéla Ploszová

Pohřby:
5.1. Jan Vávra

Pohoří n.Š.:
Křty:

Rychnov n.M.:
Pohřby:

16.3. František Švejdík

11.5. Olbram Jeremiáš Kurz

20.5. Miroslav Kubiš

24.5. Etela Pešlová

1.6. Anežka Řezníčková

24.4. Alžběta Bulová

Křty:

Svatby:

6.7. Veronika Matisová

23.6. Richard Faltin

6.7. Marie Matisová

a Verena Mayerhofer

Svatý Kámen - křty:

Dolní Dvořiště:
Pohřby:

29.6. Jiří Vaněk

6.7. Aneta Grundzová

16.3. Marie Tonarová

a Denisa Petrtýlová
29.6. Ondřej Šinkner

Křty:
9.6. Božena Kočová

a Radka Čampulová

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Josef Prokeš: PÁN SE STARÁ
Kniha Josefa Prokeše, vyhledávaného kněze, duchovního
doprovázejícího, skauta a horolezce, vede čtenáře k novému
pohledu na víru. V krátkých textech se zabývá celou řadou
závažných křesťanských témat, k nimž přistupuje s otevřeností,
poctivostí a autenticitou, přitom ale s důkladným vzděláním a
duchovní zkušeností. Otevírá tak prostor k hlubšímu promýšlení,
ale též radosti, která se z opravdové víry rodí. Jako červená nit se
knihou vinou citace z exhortace Evangelii gaudium, jež ukotvují
Prokešovy úvahy ve směru, který vytyčil pontifikát papeže
Františka.

František Radkovský: V BOŽÍ REŽII
Kvůli svému katolickému původu se málem nedostal na střední
školu. Pro přijetí na matfyz psal jeho otec prezidentu Zápotockému.
Kvůli jeho přijetí do semináře intervenoval arcibiskup Tomášek až u
ministra školství. A jednoduché to neměl ani později jako kněz v
západních Čechách. Život Františka Radkovského byl plný překážek,
on je ale s Boží pomocí dovedl vždy překonat. „Pečlivě si mě
připravoval. Vše, co jsem zažil a naučil se, se mi později hodilo. Bylo
to zkrátka v Boží režii,“ říká skromně. V knižním rozhovoru popisuje
svou cestu k biskupské službě i zakládání plzeňské diecéze takříkajíc
na zelené louce. Co mu pomohlo přečkat a bez větší úhony přežít
dobu nesvobody? Kde leží duchovní základy jeho života? Odkud
čerpá potřebný nadhled i rozhled? Co považuje za největší úspěchy v
hledání porozumění mezi církvemi, ve kterém se tak angažoval? Bylo
těžké předat diecézi svému nástupci? A proč tak rád hovoří o Turínském plátně? Čtenář v knize
nenajde jen vzpomínky. Biskup František se dívá dopředu a uvažuje o výzvách, které stojí před
církví i společností.

Max Kašparů: ROZHOVORY POD VĚŽÍ
Osvědčený průvodce pravdami víry, modlitby, svátostmi a Desatera.
Kniha vtipně usnadňuje pohotovou orientaci v každodenním prožívání
víry.
Půjčovní doba farní knihovny: NYNÍ NA POŽÁDÁNÍ P. PAVLA –
tf . 732 872 662. Knihy jsou k dispozici také v našich kostelích.

 V knihovně je možno posedět, přečíst si časopisy, knihy, občerstvit
se. Půjčujeme také filmy, audionosiče s přednáškami i hudbou ap. Je zde
i nabídka knih, kalendářů, růženců, obrázků a přívěšků za dobrovolný
příspěvek.






Pro všechny farnosti


 VÁCLAV MALÝ - PŘEDNÁŠKA v Českých Budějovicích na téma Evropa náš
domov se uskuteční v čítárně dominikánského kláštera na Piaristickém nám. ve středu 6.11. od
18h. I z našich farností se pojede. Zájemci o dopravu s mohou hlásit u P. Pavla (tf.: 732 872
662)
 SBÍRKA NA DIECÉZNÍ CHARITU - proběhne při bohoslužbách v neděli 10.11.
 SETKÁNÍ VARHANÍKŮ, SBORMISTRŮ, KOSTELNÍKŮ a také akolytů a lektorů
se uskuteční v sobotu 23.11. v kostele sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích- Čtyři Dvory, ul.
Emy Destinové 1. Od 9.30h bude mše sv. s otcem biskupem Pavlem Posádem , pak přednáška a
diskuse v jednotlivých skupinách a asi ve 12h společný oběd. Zájemci o dopravu se mohou
hlásit u P. Pavla Šimáka (tf.: 732 872 662)
 ADVENTNÍ ZÁJEZD DO RAKOUSKA se uskuteční v sobotu 7.12. s odjezdem z
Kaplice v 7h. Pojedeme do kláštera v Seitenstetten, kde bude adventní bohoslužba, pak zastávka
na poutním místě Sontagberg s nádherným výhledem, a závěr cesty bude ve Waidhofenu an der
Ybbs, kde se můžeme zúčastnit adventního trhu. Přihlášky u P. Pavla Šimáka, tf.: 732 872 662


 ADVENTNÍ KONCERTY budou v Klení: 8.12.v 15h a v Kaplici 15.12. v 15h.Viz níže


Kaplice


 SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ MANŽELŮ se bude konat v sobotu 9.11. od 14.30 v
Rávni. Bližší informace u P. Pavla (732 872 662)
 VIDEO NA FAŘE – při společenství ve středu 27.11. shlédneme film – Christiada
vyprávějící příběh mexických katolíků v boji za náboženskou svobodu ve 20. letech 20. stol.
Zobrazí se nám osudy lidí, kteří riskovali vše pro Krista a církev. Začátek v 17.30h. Kažý je
zván.
 V PÁTEK 29.11. MŠE SV. NEBUDE pojedeme na poutní slavnost do Rychnova n.M.
kde bude od 18h mše sv. Odjezd pro přihlášené zájemce (u P. Pavla-732 872 662) bude od fary
v 17.30.
 O 1. NEDĚLI ADVENTNÍ při dětské bohoslužbě bude také mikulášská nadílka.
 RORÁTY - ADVENTNÍ RANNÍ BOHOSLUŽBY se budou konat opět ve čtvrtek od
7h. (od 5.12.) Po mši sv. bude společná snídaně na faře. Každý je zván.
 ADVENTNÍ KONCERT - se uskuteční v neděli 15.12. od 15h v kostele sv. Petra a
Pavla. Na varhany bude hrát Kurt Pohlhammer.










Benešov nad Černou
V ÚTERÝ 26.11. BUDE MIMOŘÁDNĚ MŠE SV. od 17h v kostele sv. Jakuba
 O 2. NEDĚLI ADVENTNÍ při dětské bohoslužbě bude také mikulášská nadílka.
ADVENTNÍ KONCERT V KLENÍ - v kostele sv. Vavřince s duchovním slovem se
uskuteční v neděli 8.12. od 15h. Vystoupí Alena Máčová, Leo Schwarz, Johanka Schwarzová.



NEDĚLE

3.11.

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 3.t.

Pondělí

4.11.

Sv. Karla Boromejského, biskupa

památka

Sobota

9.11.

Posvěcení lateránské baziliky

svátek

NEDĚLE

10.11.

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí

11.11.

Sv. Martina, biskupa

památka

Úterý

12.11.

Sv. Josafata, biskupa a mučedníka

památka

Středa

13.11.

Sv. Anežky České

památka

NEDĚLE

17.11.

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 1.t.

Čtvrtek

21.11.

Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě

památka

Pátek

22.11.

Sv. Cecílie, panny a mučednice

památka

NEDĚLE

24.11.

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

žaltář 2.t.

Sobota

30.12.

Sv. Ondřeje, apoštola

svátek

sbírka na Charitu

žaltář 4.t.

Začíná doba adventní, doba duchovní přípravy na oslavu Narození Krista. Měli bychom ji
prožít s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Obnovme svůj vztah k Pánu ve zpovědí.
Začíná cyklus A nedělních mešních čtení
NEDĚLE
1.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
žaltář 1.t.
Pátek

6.12.

Sv. Mikuláše, hlavního patrona naší diecéze

slavnost

Sobota

7.12.

sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

památka

NEDĚLE

8.12.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

žaltář 2.t.

Rychnov nad Malší
 OSLAVU POUTNÍHO SVÁTKU SV. ONDŘEJE uskutečníme v pátek 29.11. od 18h
při mši sv. Pak bude následovat posezení s občerstvením. každý je zván.

Svatý Kámen
 MŠE SV. O PRVNÍ SOBOTĚ – 7.12. NEBUDE Tehdy budeme na adventním zájezdě.

Blansko
 KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ spojený s mikulášskou nadílkou se uskuteční v sobotu 7.12. od
14h v kostele sv. Jiří.

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:???
mše svatá
8 h ( v adventní době již v 7h )
kostel
Čtvrtek
Pátek
Sobota
NEDĚLE

mše svatá+ adorace
1. sobota v měsíci

18 h letní čas

17.30 zimní čas

kostel

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

9.30

mše svatá

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

zpěvy. Mimo hl. svátky a hl. prázdniny!
setkání mladší gen-fara-18.30 zč /19.30 lč
BENEŠOV NAD ČERNOU – kostel sv. Jakuba staršího
11.15 h Setkání společenství-klub seniorů 17h-zim.čas
mše svatá
NEDĚLE
2.NE v měsíci-dětská – kostel. – 1x za měsíc ČT – nyní: 7.11.
18h-let.čas

MALONTY – kostel sv.Bartoloměje
mše svatá 8 h – První v měsíci: Setkání společenství- klubovna
NEDĚLE
hasičárny: Čt 1x za měsíc,
/ boh.slova dětská - až v 11h!
OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
Setkání na faře: Út 1x za měsíc, 18h
mše svatá
NEDĚLE
8h
/ boh.slova
nyní: 19.11.
l.čas
BLANSKO – kostel sv.Jiří
SOBOTA mimo
1. sobotu v měsíci

mše svatá

16.30h

17h
14.11.

17h
z.čas

Setkání ve společenství ST, NE v Kaplici-viz výš

zajistíme odvoz do Kaplice Tf.: 732 872 662

DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
mše svatá - nyní:
18h letní čas Setkání ve společenství
NEDĚLE
nyní: ???
2.a 4.v měsíci 10.a 24.11.
17h zimní čas - dle zájmu, nepravidelně
RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen P. Marie Sněžné:
mše sv. nyní: 18h l.č Setkání v17/18h 1. SO v měsíci 17h nyní: 2.11.
NEDĚLE
3.a 5.v měsíci 17.11. a 15.12. 17h z.č Pondělí: ??
Hl.pouť- neděle po dni 5.8. - v 11h
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
SOBOTA mimo
Setkání na faře: Sobota
19.15h
18h
mše svatá:
1. sobotu v měsíci
1x za měsíc, nyní: 16.11.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
NEDĚLE
mše sv.
nyní jen Setkání dětí 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

Kostel se nyní rekonstruuje, proto zde - Pondělí velikonoční: 15h mše sv. /ost. nepravidelně
letos bohoslužby nejsou
- září- 2.sobota a neděle: česko-něm.poutní oslavy
Správa farností: Farské nám. 80, 382 41 Kaplice,  380 313 096. P. Šimák  732 872 662
E-mail: farnost.kaplice@atlas.cz či p.pavel.simak@seznam.cz web: www.farnostkaplice.cz
Kněz je nejsnáze k zastižení na faře v Kaplici ve ST 8 – 10.30h + 16h-17h a ve ČT 9 – 10.30h.
Dle možností i jindy. Pondělí je volný den. Návštěvu je nejlépe domluvit předem (telefonicky).
Farní list Kaplicka vydává Řím. kat. farnost Kaplice pro vnitřní potřebu farností
v nákladu 150 ks. NEPRODEJNÉ Vyšlo ve čtvrtek 31.10.2019.

„„Radujte se s radujícími,
plačte s plačícími“
(Řím 12,15)
Poté, co apoštol Pavel vyložil římským křesťanům, jaké veliké dary dal Bůh lidstvu
skrze Ježíše a skrze dar Ducha Svatého, ukazuje, jak odpovědět na obdrženou milost,
zejména ve vztazích mezi sebou a ve vztazích se všemi ostatními lidmi.
Pavel vyzývá, abychom přešli od lásky k těm, kteří sdílejí tutéž víru, k lásce evangelní,
tedy k lásce ke všem lidem, protože pro věřící nemá láska hranic a nemůže být vyhrazena jen pro někoho.
Zajímavá podrobnost: na prvním místě najdeme sdílení radosti s bratry. Podle velkého
církevního otce, Jana Zlatoústého, totiž závist činí sdílení radosti s druhými mnohem
těžší než sdílení bolesti.
Takový život by se mohl zdát jako obtížný výstup na nedosažitelný vrchol. Přesto je
možný, protože věřící jsou podepíráni láskou Krista, od níž je nic a nikdo nebude moct
odloučit. (Viz Řím 8,35)
„Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.“
Když Chiara Lubichová komentovala tuto Pavlovu větu, napsala: „Abychom křesťansky milovali, je třeba se sjednocovat s každým bratrem […]: vstoupit co nejhlouběji
do duše druhého; skutečně pochopit jeho problémy, jeho potřeby; sdílet jeho trápení,
jeho radosti; sklonit se k bratrovi; jistým způsobem se stát jím samým, stát se druhým.
To je křesťanství. Ježíš se stal člověkem, stal se námi, abychom se my stali Bohem; tak
se bude bližní cítit chápán a pozvedán.“
Je to výzva, abychom se vžili „do kůže druhého“ jako konkrétní výraz skutečné lásky.
Mateřská láska je možná nejlepším příkladem, jak ilustrovat toto Slovo uvedené
do praxe: matka umí sdílet radost s radujícím se dítětem i pláč s tím, kdo trpí, aniž by
soudila a odsuzovala.
„Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.“
Abychom žili lásku v tomto rozměru a neuzavírali se ve vlastních starostech, zájmech,
ve svém světě, existuje jedno tajemství: posílit spojení s Bohem, vztah s Tím, jenž je
samotným pramenem lásky. Říká se totiž, že koruna stromu často odpovídá svou velikostí rozloze kořenů v zemi. Tak to bude i s námi: pokud budeme den za dnem pěstovat do hloubky svůj vztah s Bohem, poroste v nás i touha sdílet radost a nést těžkosti
svých bližních. Naše

srdce se otevře a bude čím dál schopnější obsáhnout to, co náš bližní právě prožívá.
A láska k bratrům nás zase přivede k hlubšímu vztahu s Bohem.
Když budeme takto žít, uvidíme, jak se bude měnit naše prostředí, počínaje vztahy
v našich rodinách, ve škole, na pracovišti, ve společenství, a s vděčností zakusíme, že
se dříve nebo později vrátí upřímná a nezištná láska a stane se vzájemnou.
Tuto silnou zkušenost zažily i dvě rodiny, jedna křesťanská a druhá muslimská, které
spolu sdílely těžkosti i okamžiky naděje. Když Ben vážně onemocněl, Tatiana a Paolo
u něj byli v nemocnici s jeho ženou Basmou a dvěma dětmi až do konce. A Basma, ačkoli zdrcená zármutkem ze ztráty manžela, modlí se se svými křesťanskými přáteli za
jiného těžce nemocného na svém koberečku obráceném k Mekce. Basma říká: „Největší radostí je cítit se součástí jediného těla, kde každému leží na srdci dobro druhého.“
Letizia Magri

