FARNÍ LIST KAPLICKA č. 4/20
Časopis těchto farností:
Kaplice
+ filiálky Blansko a Omlenička
Benešov nad Černou
+ filiálky Pohorská Ves a Pohoří
Malonty
Dolní Dvořiště
+ filiálky Rychnov n.M., Svatý Kámen
a Cetviny
Rožmitál na Šumavě

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

LISTOPAD 2020
Přátelé!
zdravím vás opět z první strany našeho farního časopisu. Ten nás také v tuto dobu
spojuje podobně jako modlitba, jako vzpomínka jednoho na druhého. List vychází
v neděli, kdy slavíme svátek Krista Krále a povzbuzujeme se ve víře, že všechno bude
jednou sjednoceno pod Kristovou vládou. Bohoslužbu můžete také sledovat na
internetu – přes naše webové stránky (www.farnostkaplice.cz) Děkuji Jakubovi
Novotnému za realizaci. V závěru mše sv. budeme
zpívat: Kristus vítězí, Kristus kraluje… Ano, je třeba
povzbudit se v této naději, která se brzy uskuteční a
nepropadat malomyslnosti.
V listě najdeme především přehled akcí v tomto
roce s fotografiemi. Můžeme se nad nimi zamyslet a
uvědomit si co měly a co přinesly – ať už nám osobně,
nebo celé farnosti. Spolu s tímto vydáním vychází tři
přílohy. Jedna obvyklá – modlitební (připomínejte si,
prosím úmysly apoštolátu modlitby, mějte je tam, kde
se modlíte) a dvě zachycující letní akce. Příloha o farní
dovolené však není přímo v tomto listě, ale zvlášť.
Zanedlouho začneme adventní dobu, kéž
povzbudí naši touhu po novém Kristově příchodu, kéž
nás zklidní a upevní naši naději, že všechny těžkosti
jsou jen porodními bolestmi nového přicházejícího
světa.
Pán ať vám žehná, posiluje a chrání od všeho zlého
+ P. Pavel

PODNĚTY PRO KŘESŤANSKÝ ŽIVOT
Milí bratři a sestry!
Opět prožíváme období koronavirové epidemie a dotýkají se nás
nejen restriktivní opatření, jako jsou roušky, uzavřené obchody a restaurace, ale také
nemožnost či omezení účasti na bohoslužbách a především obavy o své zdraví nebo i
o život. Víra, projevující se modlitbou je nám velkou oporou. Skrze živý vztah
s Pánem čerpáme posilu a naději, že se vše obrátí k dobrému. Víme, že v tomto světě
zlo ještě není přemoženo, že s ním každý musí zápasit. Tak jako Ježíš, Maria, jako
apoštolové i všichni svatí. Buďme tedy stateční, snášejme všechny trampoty
s vědomím, že tím vším musíme projít, než dosáhneme Božího království.

Využívejme všechny dostupné prostředky k posile naší víry. Především se více
modleme, napomoci nám může také internet, spojme se i přes farní web
(www.farnostkaplice.cz), kde jsou odkazy i na záznamy našich bohoslužeb
snímaných na video. Spojit se můžeme i přes farní facebook
(www.facebook.com/farnost.kaplice.3) kde jsou i různá zamyšlení a společná
modlitba růžence. Modlitbu růžence s rozjímáním (souvisejícími s pandemií) a
s hudbou si můžete – nahranou na CD – vypůjčit, nebo půjčit u mne.
Sledujte také přenosy mší sv. a duchovní pořady v televizi (na ČT2, či v televizi
Noe), čtěte duchovní knihy (k dispozici i na stolku v kostele) a buďte připraveni
pomáhat jeden druhému. Pokud není možnost osobní návštěvy, tak alespoň jeden
druhému zavolejme, či napišme. Vztahy bez komunikace slábnou a zanikají!
Nedopusťme to!
Již v neděli 22.11. je možné se setkat na bohoslužbě, ovšem při dodržení max. počtu
15 osob. Další neděli to bude v max. počtu 20 osob. V Kaplici a Benešově je tedy
třeba se předem nahlásit mně na tf. čísle 732 872 662, aby byl přehled o počtu
účastníků. Podobně i na schůzkách společenství – tam je třeba dodržet max. počet 6-ti
účastníků. Sledujte prosím, vývěsky, internetové stránky naší farnosti i zprávy, tyto
počty se budou měnit!
V prosinci zřejmě nebudou žádné adventní koncerty a tak si pusťte nějakou adventní
hudbu doma (tipy jsou i na naší internetové stránce). Program vánočních bohoslužeb
bude zanedlouho vydán. Počet účastníků však bude zřejmě omezen, proto se bude
třeba předem přihlásit.
O letošním podzimu jsme ještě před zavedením nouzového stavu stihli
uskutečnit poutní zájezd do Znojma. Reportáž uveřejníme v příštím čísle. Tématika

vína a vinic velmi dobře zapadla do
nedělních biblických čtení při mši sv.
Nedávno jsme slyšeli podobenství o
vinici, o vinařích i o dělnících na
vinici. Všechny tato podobenství nás
měla přivést k zamyšlení, jakou jsme
my vinicí.
Přinášíme dobré plody – ať už jako
jednotlivci, nebo jako farnost,
společenství, rodina? Víno, v mírné
konzumaci přináší chuťový zážitek a radost. Přinášíme i my radost svému okolí?
Zážitek dobra? Pokud ne, či málo, je třeba více se (tak jako hrozny vína) vystavovat
slunci – Ježíšovi. A to např. při adoracích (první pátek máme v Kaplici celodenní
příležitost k tichému setrvávání před Chlebem života v monstranci. Anebo v tichých
chvílích ve vědomí Ježíšovy přítomnosti v přírodě, či doma. Bobulky vína také
nerostou sami, ale v hroznu – s druhými, proto nemohu žít jen sám, bez druhých!
Jednotlivé větvičky musí být pevně spojeny s vinným kmenem – musíme tedy
udržovat spojení především s Kristem a od něho čerpat sílu. Vinná réva, musí být také
prořezávána. Je to bolestný zásah, některé větvičky musí být odstraněny. Podobně se
musíme v životě, ve vztazích učit vzdávat nějakých svých postojů, zvyků a především
hříchů, kterými si navzájem ubližujeme.
Takovým vinařským nožem, či motyčkou, kterou se kypří a provzdušňuje půda, jsou
také nemoci a trápení, která jsou-li přijímána jako kříž, se mohou Boží mocí, mocí
lásky obrátit k dobrému. Snažme se přinášet trápení Pánu, jako účast na jeho kříži pro
spásu světa. Konkrétně můžeme vyslovit jméno toho (nebo účel) za něhož to chceme
obětovat.
Evangelium o dělnících na vinici a o bratřích povolaných k k práci na ní, nám
připomíná povinnost pečovat a to co nám bylo svěřeno. Tím je nejen prostředí ve
kterém žijeme, ale i celý svět. Snažme si nezávidět, pokud vidíme, že někdo to má
v životě snazší, ale poctivě v životě pracovat na budování Božího království –
království lásky, pokoje a radosti.
Boží království bylo přirovnáno ke svatební hostině. Prostřenou tabulí je celý náš
svět. Je darem Boží lásky. Bůh chce s námi vstoupit do důvěrného vztahu,
přirovnaného ke vztahu ženicha s nevěsty (tou je celá lidská společnost i příroda).
Nás na tuto svatební hostinu zve. My ovšem často jdeme jen za svými sobeckými
zájmy. Nevidíme krásu a rozmanitost rostlin, živočichů. Nevnímáme často krásu
hudby, umění, architektury, ani svých bližních. Je tolik možností (i přes internet)
k obohacení svého života, ale my mnohdy nemáme čas a pozornost. Proto je náš život
někdy tak smutný, bez jiskry, ale jen všední a šedivý.
Výročí posvěcení chrámu spojené s díkůvzdáním jsme v našich farnostech kvůli
epidemii neoslavili. Jen někde lidé přinesli dary přírody a tak jsme krátce poděkovali

a poprosili v modlitbě nad nimi. V kázání (na internetu) jsem zmínil jednak propojení
všech chrámů (našeho nitra, společenství, kamenných i přírody) a jednak v příběhu
nastínil nebezpečí, které naše chrámy může pošpinit.
V příběhu se vypráví o krásném průzračném jezírku, které přitahuje mnohé živočichy
k občerstvení. Zrcadlí se v něm modré nebe i zelená příroda a každý tvoreček. V noci
se v něm odráží i hvězdy. A právě s jednou hvězdou vede jezírko přátelský rozhovor.
Všechny naplňuje radost.
Ale jednoho dne přiletí hejno hus, které okamžitě promění svým čvachtáním jezírko
v jedno velké bahniště se zničeným okolím. Takže jezírko již neodráží krásu svého
okolí, není občerstvením pro příchozí, ani nepropojuje zemi a nebe, nevede dialog
s hvězdami.
To je někdy stav našich chrámů: duše, společenství, vztahů,církve i kostela, a
přírody. Bývá to vždy, když naše bezohledné sobecké touhy převáží nad zájmy celku,
nad harmonií všeho. Zkusme si takové jednání pojmenovat a dělat něco proti němu.
Posledním tématem nedělních čtení byly zářící lampy svatebních družiček a hřivny
(talenty, bohatství) určené k budování Božího království. Představují všechny dary,
které jsme v životě dostali a které mám využít k dobru. Ten, kdo o ně nepečuje a
nerozmnožuje je, přijde o ně. Tak to můžeme chápat ve vztahu k mnoha věcem či
k duchovním skutečnostem. Já jsem se v kázání zaměřil na vztahy. Jestliže je
neprohlubujeme, jestliže je neobohacujeme o další projevy lásky, odumírají stejně
jako oheň, na který by se již nepřikládalo.
K tomuto tématu jsem přečetl dva příběhy o proměně narušených vztahů.
První byl o vztahu jedné mladé manželky ke své tchyni. Ta ji dělala mnoho naschválů
a tak se mladá žena rozhodla tchyně zbavit. Kořenářka ji poradila přísadu do čaje,
který má své tchyni každý den připravovat a mast,jíž by měla denně masírovat
tchyniny záda. Pomalounku a nenápadně by se tak zlé tchyně měla zbavit. Když
téměř uplynul měsíc, obě ženy se tak sblížily, že všeho litující mladá žena rychle
běžela ke kořenářce, aby jí dala protijed. Ta ji vysvětlila celé tajemství procedury –
péče o tchyni, ženu zbavila zloby a tak nakonec došlo k uzdravení!
Podobně i druhý příběh o vojákovi,
který v souboji zabil otce jednoho
mladého muže. Ten ho chce pomstít a
po dlouhé době nalezne vojáka, jak
opravuje v jedné vesnici most přes řeku,
jediné spojení se světem. Rozhodne se
počkat se soubojem, až dílo bude
dokončeno. Brzy se ale k dílu připojí a
společná práce oba protivníky smíří.
Možná, že podobně projevené dobro vůči nesympatickým, společná práce s někým
s kým si v současnosti moc nerozumím, může přinést usmíření. V tom spočívá
vítězství Božího království. Kéž se tak stane.
P. Pavel Šimák

.

Matka Tereza z Kalkaty
Chceš-li mé ruce, Bože,
aby po celý den pomáhaly těm,
kteří to potřebují,
nemocným a chudým …
Bože, dávám ti své ruce
Chceš-li moje nohy
aby po celý den chodily za těmi,
kteří potřebují přítele…
Bože, dávám ti dnes své nohy.
Chceš-li můj hlas, Bože,
aby po celý den mluvil s těmi,
kteří potřebují tvá slova lásky…
Bože, dávám ti dnes svůj hlas.

Chceš-li mé srdce, Bože,
aby po celý den milovalo
všechny bez výjimky …
Bože, dávám ti své srdce.
Pane Ježíši,
chci tě dnes chválit,
dokud jsem zde na cestě.
Země a moře a nebe
ať spolu zní v mé písni.
Pane, chci tě chválit,
dokud jsem na cestě.

První ekumenická bohoslužba se v lednu konala nejprve u evangelíků v Arše. Bohoslužbu 12.1.
vedl farář Českobratrské církve evangelické Pavel Klimeš. Kázání jsem měl já. Téma pro
letošek vytvořili křesťané z Malty a týkalo se textu ze Skutků apoštolů 27,18-28,10. Znělo:
„Zachovali se k nám neobyčejně laskavě“ a připomnělo vstřícné chování domorodců na ostrově
Malta, u něhož loď s apoštolem Pavlem ztroskotala. Probírání úryvku jsme se věnovali také na
ekumenické biblické hodině na kaplické faře ve středu 8.1.(foto výše vpravo).

Ztroskotaná loď symbolizuje ztroskotanou jednotu církve, ale i všechny naše nezdary. Biblický příběh chce připomenout, že vše zlé se může s Boží pomocí obrátit k dobrému. Lodníci z
příběhu nejprve odhazují z lodi, která se zmítá v bouři vše, co by příliš zatěžovalo. I v tom je
inspirace pro nás. Čeho se vzdát, co příliš zatěžuje naše vzájemné vztahy i náš život?

Potom byla přinášena k oltáři vesla, na nichž byla vytištěna slova, označující hodnoty, o něž
bychom měli usilovat a o něž jsme prosili: smíření, osvícení, naděje, důvěra, síla, pohostin-

nost, obrácení, štědrost. Pokud budeme zabírat těmito vesly, jistě se brzy naše lodě setkají.
Další ekumenické setkání při bohoslužbě se konalo v neděli 16.2. u řeckokatolíků v kostele
sv. Floriána. Řeckokatolická církev sdružuje křesťany, kteří se po brestlitevské unii v r. 1596
z původní pravoslavné církve připojili k římskokatolické církvi. Bohoslužbu si však ponechali východní. Týkalo se to menší části pravoslavné církve v v Polsku, na Ukrajivě, Litvě, Bělo-

rusku. V Kaplici se o východní křesťany (zvl. z Ukrajiny) stará otec Ruslan Zassiedko.
Ten také při bohoslužbě kázal. Já a evangelický farář Pavel Klimeš jsme na závěr krátce
věřící pozdravili. O hudební doprovod se stará manželka otce Ruslana (řeckokatoličtí kněží
se mohou před svěcením oženit), ministrovali jeho synové.

Závěr byl spojen s požehnáním. Kéž se prohlubují naše vzájemné vztahy a spolupráce.

V Dolním Dvořišti se konalo 23.2. přijetí
do katechumenátu Martiny Peťkové.

Náš již 14. křesťanský
ples se konal v sobotu 8.2

opět v sále restaurace
Slovanský dům v Kaplici

Ples uváděli opět Andrea Macanovič a Jiří Štein. Hudbu obstarala kapela Kaplická šestka.
Místo předtančení vystoupila skupina dětských divadelníků z DDM „Mladí talenti“ se scénkou
„Veselá čekárna“ Humorné vystoupení zvládli na jedničku a předtančení vlastně ještě v jejich
podání následovalo. Bylo to pěkné. Díky, díky i dospělým, kteří je vedli a doprovázeli.

Pak se již rozproudil tanec přítomných. Platících návštěvníků bylo 54, ale celkem včetně těch,

Tančily se klasické tance i moderní. Co se týká hospodaření: příjmy činily 18900,- Kč a výdaje 19424. Rozdíl – poprvé záporný - však nebyl velký: 523 Kč.
Občerstvení a popovídání si u stolů je velkým obohacením našich vzájemných vztahů. U stolů
se řešily také soutěžní otázky. Týkaly se filmu „Princezna se zlatou hvězdou na čele“ dále

znalostí výročí okolních
kostelů a také biblických znalostí. Těmi vynikli zvl. naši
přátelé z evangelické církve
- viz foto výše.

Tombola byla tvořena dary
z kaplických obchodů i od
farníků. Jsme vděčni také za
podporu Bemagra. Mnozí ocení
obilí, brambory i hnůj.

Po vyhodnocení správných odpovědí jednotlivých stolů následuje soutěžní semifinále
a finále. Vše je opět inspirováno filmem Princezna se zlatou hvězdou na čele. Nejprve se

soutěžící mají stát princeznou Ladou.
V družstvech si štafetovitě oblékají
sukni a běží k židli, kde je připravena
hvězdička a gumička, kterou je třeba
provléknout a nasadit na čelo.
Zanedlouho zde máme plno hvězdiček a princezen.
Z Písma sv. si můžeme připomenout,
že „spravedliví budou zářit, jako
hvězdy na nebi“ Da 12,3 a že hvězdy
mají také chválit Pána Ž 148,3
Ano z nás všech (jako z hvězd) má
vyzařovat Boží světlo- Boží velebnost.
Tak to říká apoštol Pavel : „na odhalené
tváři nás všech se zrcadlí slavná zář
Páně, a tak jsme proměňováni k jeho
obrazu ve stále větší slávě – to vše
mocí Ducha Páně.“ Každá pohádka má
v sobě nějakou hlubokou myšlenku.
Princezna obvykle zastupuje společnost, či církev a statečný princ Krista.
Kristus v nás (pod myším kožíškem)
odhaluje důstojnost Božích synů a dcer
tedy důstojnost princezen a princů.
Je známou věcí, že láska prochází
žaludkem. I v křesťanské bohoslužbě!
Bylo to tak i v této pohádce, a nejinak
to bude i v naší soutěži. Kuchař
představovaný Jirkou Šteinem připravil
ke královské hostině pokrm. Je třeba
ho tedy sníst. Ve finále mají soutěžící
pokrmy spořádat co nejrychleji. Jedná
se o polévku, buchtu a šunčičku.
Z lásky bylo připraveno nejenom
symbolické množství. A tak možná
bylo pro někoho problém svou porci sníst.
Vyžadovalo to také dosti lásky… Ale žádné
vítězství není zadarmo!
Ježíš učinil pokrm znamením spásy. (Chléb a
víno ve Večeři Páně). Zároveň je však chléb
symbolem oběti – láme se pro druhé, a stejně
tak víno, jako krev se prolévá za všechny.
A když Ježíš hovoří o pokrmu, má někdy
na mysli vůli Otce. A ta není vždy snadná.
Pokrm tedy v sobě vždy obsahuje oběť - z
obou stran. Ale což láska není oběť?

A nyní nadchází oceňování. Ti, kteří
dosáhli druhého místa dostávají řád
myšího kožíšku. Je to jistě legrace,
ale i zde bychom našli duchovní
myšlenku. Zmíněný kožíšek měl
zakrýt královskou důstojnost Lady.
Může tedy představovat pokoru.
Ta souvisí s druhým místem. Nemusíme být vždy první, vždy vítězové,
vždy vynikat. Někdy je to tak lepší.

Nechci však říkat, že vítězství není
důležité. Vždyť i apoštol Pavel nás
k vítěznému životnímu boji povzbuzuje.(1 Kor 9,24) Vítězové naší
soutěže dostávají Řád zlaté vařečky.

V soutěži života je tou hlavní cenou zlaté
srdce. Nejde však hlavně o naše snažení,
cenu i pro nás získal Ježíš-stačí ji přijmout

Ples byl oslavou radosti a lásky. Může tak
být i předobrazem nebe. Děkuji všem, kdo
se podíleli na přípravě, zvl. hl. organizátorce Jarce Králové, moderátorům a všem

Těsně před vyhlášením nouzového stavu jsme stihli
v neděli 15.3. projít cestou sedmibolestné Panny Marie
Sešlo se nás asi dvanáct a za pěkného počasí jsme

vyšli k jednotlivým kapličkám představujícím bolesti Panny Marie, které jsou bolestmi,
které musíme snášet i my ve svém životě. První zastavení nás učí odevzdávat své děti Pánu.
A také vzdávat se svých představ a plánů co by v životě měli dělat. Učí nás hledat Boží vůli
a k jejímu poznání nenásilně přivádět druhé.

Další zastavení upomíná na situaci těch, kdo museli opustit své domovy a stali se migranty.
Pamatujme na ně alespoň ve svých modlitbách. Při dalším zastavení rozjímáme o Ježíši, který

se ztratil svým rodičům a po třech
dnech nalezen svými rodiči v chrámě. Modlíme se za všechny, kdo
se ztratili matce církvi, kdo ztrácí

víru, aby ji nalezli v chránašeho společenství
a aby my jsme měli odvahu je hledat.

Další zastavení připomínají setkání s trpícím Ježíšem. Myslíme na ty, kdo prožívají utrpení
svých drahých i na ty, kdo snáší různé bolesti a nemoci. Vyprošujeme jim sílu a uzdravení.
Myslíme i na ty, kdo truchlí nad ztrátou svých drahých a prosíme za světlo naděje pro ně.
Pak vcházíme do chrámu, kde vykonáme krátkou bohoslužbu.

Pak následuje ještě občerstvení, popovídání si a návrat zpět. Maria nás doprovázela tímto
odpolednem a bude nás provázet i v našem životě. Kéž ji vnímáme také skrze církev a skrze
přírodu.

Měsíc březen byl poznamenán šířením
první vlny Covidu-19, nebezpečné pan-

demie. Proto byl vyhlášen nouzový
stav v jehož rámci byly zakázány
veřejné bohoslužby. Sloužil jsem
tedy soukromé mše sv. před prázdným kostelem, ale v duchovním
spojení s Vámi – farníky. Mám
i seznam Vašich jmen, a ta jsem
si i před slavením mše sv. připomínal.
Stejně tak objednané úmysly bohoslužeb

Ještě před zákazem bohoslužeb jsme konali pásmo
hudby a poezie – tentokrát s postní tématikou. Přednášení
veršů se věnuje Marie Peroutová a Jakub Novotný.
A i když mnoho posluchačů nepřichází, i to málo tento
program
povzbuzuje

Na faře jsme slavili v březnu narozeniny Jirky
Mareše, který se podílí na kostelnické službě
v Kaplici a 60. narozeniny Jaroslava Horna,
bydlícího zde. Oběma i za vás blahopřejeme.

V Malontech se loni i letos opravuje
fasáda kostela. Práce provádí firma
Antico. Zatím je hotova východní
a západní strana. Letos se bude
pokračovat opravou střechy a fasády
věže.
Budeme také dělat novou elektroinstalaci a výmalbu vnitřku kostela.
To je umožněno díky daru bývalého
majitele firmy Bemagro, pana Knížka.
Na fasádu dostaneme příspěvek od
Ministerstva kultury ve výši 800 tis.Kč
a od Obecního úřadu Malonty 70 tis.
Díky podobným příspěvkům jsme
již opravili zmíněné části kostela.
Všem dárcům mnohokrát děkujeme.
Kříž na malonstkém hřbitově
Pán ať vám odplatí!

Další fotografie jsou z Dolního Dvořiště. Zde už byla fasáda
opravena před několika lety. V březnu však nchala Obec
Dolní Dvořiště pokácet stromy u vchodu do kostela, tedy
ze západní strany.

Zde máme v úmyslu v příštím
roce zrekonstruovat vstupní
dveře a také přístupové
schodiště. Všechny opravy
v našich farnostech organizuje
stavební technička vikariátu
ing.arch.Markéta Frantová.
Jí patří velký dík za jejich realizaci. Stará se nejen o naše kostely, ale také o své malé děti
a to je velmi náročné zvl. v době nouzového stavu, kdy jsou děti doma. Pán ať jí posiluje.

FARNÍ RADA V KAPLICI

V březnu se také ještě stihla
udělat schůzka farní rady v
Kaplici, kde byl hostem i
kaplický starosta Mgr. Pavel
Talíř. Konalo se totiž také
setkání členů Nadačního fondu
na opravu kostelů.
Za nové členy farní rady byli
přijati Jozef Lučan a Leo
Schwarz, který převzal službu

varhaníka v Kaplici po Jirkovi
Větrovském. Dále byla farní
rada doplněna dalšími členy,
kterými jsou: Josef Blessberger
a Eva Perausová. Takto bude
farní rada pracovat v prozatímním složení do nový voleb.
Ty zatím kvůli pandemii
neproběhly. Jejich uskutečnění
se odkládá asi na jaro příštího roku.
Farní rada byla seznámena s hodnocením minulého roku a s výsledky hospodaření v roce 2019
i v předchozích letech. Naplánovaly se také další akce (Noc kostelů, oslavy 300 let varhan
v Blansku, Petropavlovská pouť, zájezdy a také možná spolupráce se ZUŠ Kaplice
(dětské kresby kostela, výstavy v kostele apod.) Bohužel mnohé záměry byly narušeny
protiepidemickými opatřeními letos na podzim. Chci moc poděkovat za službu všech členů
farní rady i všech, kdo se účastní aktivně života ve farnosti. Pán ať vám odplatí.
SPOLEK PRO OBNOVU
KOSTELA V KLENÍ
V Benešově se konala schůzka
Spolku pro záchranu budovy
kostela sv. Vavřince v Klení
v sobotu 7.3. Předsedou spolku
je Ing. Michal Sedlák, pokladní
Marie Vašková.
Nejprve se hodnotil uplynulý
rok. (2019)
Co se podařilo v r. 2019



Firmou Ludvík Reindl z Nedabyle byly v červnu ve věži provedeny omítky
špalet oken a stěn zvonice s malbou, bylo doplněno zdivo mezi novými
trámy. Spolek uhradil za tyto práce 39 750 Kč.
V červenci provedl spolek konzervační nátěr nové šindelové střechy
předsíně, materiál byl nakoupen za 3 500 Kč.






V srpnu byla pořízena fotokopie obrazu sv. Vavřince z ledenického kostela,
jehož autorem je pravděpodobně Karel Škréta. Za obraz spolek uhradil
7 500 Kč. Klenský malebný kostelík si obraz svého světce již zasloužil. Je
umístěn na menze, kde stával barokní oltář s originálem obrazu sv. Vavřince
od českobudějovického akademického Matěje pana Kunzla z roku 1872,
tento byl v sedmdesátých letech zcizen.
Ve věži bylo provlečeno lano pro menší ze zvonů, po dlouhých letech je tedy
alespoň jeden ze zvonů funkční.
Firma Feston Jurčík s. r. o. z Větřní opravila 17 metrů severní hřbitovní zdi za
úhradu 155 243,00 Kč, přičemž spolek zaplatil z této částky 37 083 Kč jako
dotační spoluúčast.

Co se podařilo v roce 2020
Obnova márnice
Dne 6. dubna byla započata obnova
márnice. Smlouva na provedení opravy
márnice je uzavřena s panem Martinem
Zachem z Č. Budějovic. Náklady budou činit
336 tis. Kč. Na letošní rok byla pro obnovu
márnice farnosti Benešov nad Černou
přislíbena dotace z Ministerstva kultury
(Obnova kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností) ve výši
199 tis. Kč. Spolek k dotaci 199 tis. uhradí
70 tis. Kč, Obec Benešov přislíbila 20 tis.Kč.Truhlářské práce (dveře, okna, zábradlí
ve výši 22 tis.Kč se provedou příští rok. Šindel se položí ještě letos
Podlaha kůru
Byla dokončena nová dřevěná podlaha na
kůru. Zhotovila ji firma Truhlářství Jaroslav
Koleš, Klení 67. Dílo bylo uhrazeno spolkem
bez jakékoliv dotační pomoci ve výši
47 000 Kč.

V předchozím roce jsme od vás získali
cca 120 tis. Kč. Díky této částce jsme
mohli uhradit výše zmíněné akce. Při
letošní poutní bohoslužbě 8.8. se vybralo
3860,-Kč a při koncertu 13.9. 8500,- Kč.
Díky!
Chceme uvést budovu kostela do stavu, aby sloužil veřejnosti nejen k pastoraci, ale i
jako společenský prostor pro pořádání přednášek, koncertů, výstav apod. Za Vaše
příspěvky, které nám umožňují pokračovat v rekonstrukci kostela, Vám mnohokráte
děkujeme.
podle internetových stránek www.kostelkleni.cz

Velikonoce jsme letos slavili velmi zvláštně. Bohoslužby mohly
být jen soukromé a tak jsme je prožili u televizních obrazovek.
Nezapomenutelný byl prožitek papežské Velkopáteční bohoslužby z Vatikánu v níž svatý otec František vystupoval sám za deště
po schodech k Svatopetrské bazilice. Moc pěkné bylo též rozjímání
křížové cesty, vytvořené vězni,a pracovníky věznice
a také oběťmi trestných činů.
Poutní mše sv.
v Blansku také
nemohla být,
a tak jsme se
alespoň podívali
na
pěknou
výzdobu
a znovu
nalezenou
sochu zmrtvýchvstalého Krista. Odpoledne skupina
poutníků z Kaplice vyrazila na jarní procházku
na rozhlednu na Hradišťském vrchu nad Blanskem.
Počasí nám přálo . Nejprve jsme shlédli menší
vyhlídku cestou k rozhledně a obdivovali zajímavé
skály. Slovo „skála“ se velmi často vyskytuje ve
Starém zákoně, kde označuje Pána Boha. Např. v
žalmu 62,7 čteme: Jen on je má skála, má spása,
můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese.
Takovýchto vyznání, v nichž je Bůh charakterizován jako opora a pevný základ života je v bibli mnoho.
Někdy však prožíváme, že nás něco v životě drtí,
něco těžkého a tvrdého jako kámen, jako skála.

Pak také jistě s radostí přijmeme pomoc našich bratří a sester. Kéž všichni zakusíme jakou
oporou je Pán a také pomoc našich bližních, když se na nás valí těžké starosti.
Tehdy také pomůže když se nad ně povzneseme. A to jak v přeneseném smyslu, tak doslovném. Karanténní opatření proti pandemii nás také tak trochu drtila a proto nás výlet a výstup

na rozhlednu s přáteli tak povzbudil. Z výšky byl pěkně vidět Soběnov i Besednice. Dohlédli
jsme až do Budějovic a dál. Svůj myšlenkový rozhled bychom si měli rozšiřovat vzděláváním. Ve víře, všeobecném poznání i v duchovních věcech. Na internetu je možné získat
mnoho poznatků, pustit si přednášku, duchovní pořad. Odkazy najdeme i na našich internetových stránkách. Knihy a filmy máme také ve farní knihovně. Objednat je možné telefonem
či mailem a dojít si pro ně můžete na faru nebo vyzvednou je v kostele, když je otevřen.

Další pěkné setkání jsme měli při táboráku na farním dvoře. Podobná setkání přispívají
k tomu aby z nás i z našich společenství a vztahů nevyprchal vnitřní oheň.

V Benešově byly Svatodušní svátky 31.5.
spojeny se křtem dvou dospělých: Romana
Kandla a Kláry Šturmové. Večer před slav-

ností se konala modlitební vigilie, při které
se konaly i přípravné obřady na křest – složení vyznání víry, obřad Effeta, volba

křesťanského jména, pomazání olejem katechumenů. Vše mělo napomoci hlubšímu
prožitku vlastního křtu.

Lidí v kostele nebylo mnoho, protože končila první vlna koronavirové epidemie. V
Všichni museli mít ještě také roušky.

Podobně jako křest, který není jen záležitostí
aktuálně křtěných, ale celé farnosti, ani
seslání Ducha sv. není jen historií týkající se

apoštolů, ale celé církve. Snažíme se
otvírat Duchu Svatému, aby nás naplnil
a dal nám sílu jednat tak jako apoštolovézískávat nové učedníky, uzdravovat, povzbuzovat. Zatím se nám to příliš nedaří,

ale je třeba v modlitbě
vytrvat a hledat také nové
formy duchovního života.
Díky také všem, kteří
objevili u sebe dary Ducha
a uplatňují je ve službě.
Na fotografii uprostřed

varhanice v Benešově Petra
Marková. Jistě by bylo fajn
kdyby se našlo více lidí, kteří
by se zapojili do zpěvu a třeba
nacvičili doprovod rytmických
písní po dětské bohoslužby, či
jiné skladby pro slavnosti.

Také v dalších našich farnostech se konaly
Svatodušní bohoslužby. Opět jsme měli na
oltáři oheň – symbol Ducha Svatého. A jak už
bylo řečeno, je snadné zapálit oheň na oltáři.
Těžší je zapálit oheň v lidských srdcích.

Je třeba se však o to snažit. Prosit
o něj, účastnit se duchovních akcí,
hledat duchovní tematiku také v
televizi a na internetu. Odkazy na
pěkné duchovní pořady nám můžete poslat k zveřejnění na našich
internetových stránkách.
V kázání jsem zmínil 3 známé
příběhy. Nejprve o Božím obraze
který byl pošpiněn a rozpadl se na
tísíce částí. Ty byly ale velkým
vichrem povzneseny vzhůru
a spojeny. I nás se chce Duch Sv.
zmocnit – jako řeky, která narazila
na poušť a byla přes ní větrem přenesena do moře.; jako orla, který
mezi slepicemi zapomněl létat
jako orel, ale při setkání s jiným
orlem roztáhl křídla a letěl. Kéž

První květnovou neděli slavíme
v Kaplici „Malou pouť - svátek
kostela sv. Floriána. Patron tohoto kostela má svátek 4.5. a byl to statečný římský voják, který
neváhal riskovat život, aby vysvobodil z vězení své druhy, vězněné
kvůli víře v Krista. V kázání
jsem vyprávěl příběh babičky
a vnučky, které chtěly zachránit
jednu lípu před poražením a zařídili její přesazení. Sklidili mnoho
pochybovačného posměchu.
Vytrvale však lípu zalévaly, až
se objevily první výhonky. Podobně i my bychom neměli

nad nikým a ničím lámat hůl a vytrvale
se snažit zalévat vše problematické
svou láskou a modlitbou.
Svou lásku k farnosti a kostelu dokázali
také ti, kdo přišli v závěru května uklidit kaplické kostely. Díky!

Na kostele v Pohoří nádherně zářil kříž na věžičce. Všimli jsme
si ho při návštěvě tohoto místa, když jsme chtěli kostelík

uvnitř trochu pouklidit. V první
vlně pandemie byly totiž hranice uzavřené a tak to bylo vidět
i na stavu výzdoby. Dvě malontské farnice přišly s nápadem
dát tento prostor trochu do
pořádku. A i když už tu se
stejným nápadem byl někdo
před námi, potěšili jsme se zde
např. z nových obrazů křížové
cesty.
Fotka zde pořízená je jednou
z posledních našich fotek +Evy
Bímové. Vzpomeňme na ni!

V závěru května jsme měli hezké setkání na
rožmitálské faře. Velikonoční večeři jsme letos
mít nemohli a tak alespoň toto posezení. Byla tu
s námi také rodina Kornatovských i s dětmi, které
pak byli v Kaplici 28.6. pokřtěny.

Svátek Božího těla jsme v Kaplici slavili v rouškách, ale jinak jako obvykle. K výzdobě byly
použity nejen květiny (díky za ně), ale i mladé břízky (i za ně děkuji: p. Blessbergerovi).Příroda tak vstoupila i do našeho kostela a připomíná, že také souvisí s Kristovým tělem. V kazání jsem uváděl příběh jedné zanikající farnosti na Sicílii do níž přišel nový kněz. Téměř nikdo
zde nechodil do kostela a tak většinu svého času v kostele trávil sám před Nejsv.svátostí. Po
čase přišel jeden problematický člověk, ale začal chodit každý den, pak další, a všichni se při
modlitbě před Nejsv. svátostí změnili. Dnes je kostel plný. Není to inspirace i pro nás?

Po mši sv. vycházíme průvodem na cestu, která letos představuje životní cestu. Jdeme
kolem obrazů znázorňující
jaro-léto-podzim-zimu. To při-

pomíná nejen, že Kristus s námi prochází celým rokem, ale
také různými životnímu etapami. Jaro představuje mládí,
léto dospělost, podzim stáří
a zima smrt.
Letos oltáře s obrazy nebyly umístněny venku,
ale uvnitř-hrozil déšť. Sice pak nepršelo a mohli
jsme projít kolem obou kostelů, ale obrazy byly
již umístněny uvnitř.
První etapa – jaro – mládí připomíná
sílu a krásu nového života v jarní přírodě. I zde
hledíme na Kristovo tělo v němž se On tajemně
skrývá. Stejně tak myslíme na děti a mládež,
která je též součástí Kristova těla. Myslíme na
mladé a vyprošujeme jim blízkost Ježíše. On

průchod mezi dvěma kostely v Kaplici

vnitřek kostela sv. Floriána pohled od vchodu

chce být s nimi ve svátostné podobě – proto děti přistupují k 1. sv. přijímání, Pán je chce
doprovázet v tomto jejich období. Téma mládí také souvisí přímo s Kristem. On je věčně
mladý, Bůh přece nestárne. Je stále mladý ve smyslu kreativity, říká přece: "Hle činím věci,
nové.“ Zj 21,5 A i když říká, že: „učedník Božího království vynáší ze své bohaté zásoby věci
nové i staré“ (Mt 13,52) a tak nás učí úctě k tradici, přesto se zaměřuje na „nové víno,
které se dává do nových měchů“ (Mk2,22).
To znamená, abychom se už také moc neohlíželi zpět, když jsme položili ruce na pluh a chceme orat novou brázdu (Lk 9,62) První oltář nás tedy učí nebránit se novým věcem a řečeno
slovy žalmisty „Zpívejte Pánu novou píseň“ (Ž 96 Ž98 Ž33,3 a další) tedy žijte nově, buďte
otevřeni pro nové věci. Ale také, jak říká Pavel: „Všechno zkoumejte, dobrého se držte!“
(1 Te 5,21)
Druhá etapa – léto – dospělost –
práce - činnost
Ježíš jde s námi i etapou dospělosti. Ta je dobou rozkvětu sil,
dobou činnosti. I Ježíš pracoval.jako tesař. A při svém veřejném
působení procházel celou izraelskou zemí a kázal., uzdravoval
a pomáhal lidem. I to je činnost.
Chce nám dát sílu k aktivnímu
životu. I skrze své Tělo nás
povzbuzuje, abychom přinášeli
dobré plody svého života.
Apoštol Pavel vybízí abychom
nežili zahálčivě a v řádně se živili
vlastní prací (2 Tes 3,12). „Kdo nechce pracovat ať nejí“ Už ve Starém zákoně Bůh říká:
„Šest dní budeš pracovat…“ a v rajské zahradě Bůh dává Adamovi za úkol zahradu „obdělávat a střežit.“ Vidíme tak, že prací se podílíme na Boží stvořitelské činnosti „Otec je stále
činný, proto i já pracuji“ říká Ježíš. Pán nás tedy volá k práci, k činnosti, která prospívá celé
společnosti. Samozřejmě vše s mírou a s pamatováním na přiměřený odpočinek. Měli bychom
prosit o poznání, k čemu nás Pán volá a pak být v práci věrnými a spolehlivými. Práce souvisí
se smyslem života. A Pán nám k ní dá sílu i skrze eucharistii. Bude nám vždy oporou.

Třetí etapa – třetí oltář
- podzim – plody – ztrácení stáří
Ježíš – i v eucharistii s námi
prochází obdobím stáří, které
ovšem může být radostné,
vždyť se můžeme radovat
z plodů svého života, uvědomovat si je a také za ně děkovat.
Podobně si v přírodě můžeme
všímat plodů naší země a také
krásy podzimu.
Kristus je přítomen také v našich
starších bratřích a sestrách. Proto
je dobré si také jich všímat,
navštěvovat je a odhalovat vše dobré, co v nich dozrálo.
Na druhé straně si uvědomujeme také tu odvrácenou tvář podzimu v přírodě i v životě. Je to
čas ztrácení, ubývání sil a krásy, čas naplněný také různými bolestmi a slabostmi. I v nich
je však Kristus přítomen. Je přítomen svým křížem, který neznamená jen to těžké, ale také
překonání bolesti láskou. K Bohu i k lidem. V tomto období se můžeme snažit připojit ke
Kristově oběti za spásu světa a věřit, že vše zlé se obrátí k dobrému.
Kristus ve svátosti přichází zvláště v tomto období, aby nás posílil. V tomto období máme
také více času – využijme ho k modlitbě, k častější návštěvě chrámu, ale i pokud můžeme,
ke službě ve farnosti či v charitativní oblasti. Snažme se s Ježíšovou pomocí proměnit svou
slabost v sílu a pamatujme i na sv. Alžbětu, která i ve stáří učinila svůj život plodným.
Čtvrtá etapa – zima – ztráta
života
Ježíš s námi chce být i v poslední naší etapě, kdy se náš život
ztratí. Sám sestoupil do smrti do neživotí, aby ho překonal,
aby z něj učinil bránu do nového
života.
Je to podobné jako v přírodě
v zimě. Život se ztratí, ale nezanikne. Skryje se před našimi
zraky do hlubin, do kořenů
a na jaře se v mohutné síle znovu
projeví. Kristův život, i ten náš
jednou zmizí z lidských zraků. V Chlebě života máme sílu nesmrtelnosti. Když ho přijímáme
tím spíše se v nás projeví. A nejenom ve smrti, ale i v každé „zimě“ našeho života, ve všech
vychladlých vztazích,které byly založeny na lásce, ve všech odumřelých dobrých skutečnostech
Ježíš vše dobré v našem životě, co vyhaslo, může vzkřísit k novému bytí. Důvěřujme mu.

Blansko
V podobném duchu se nesly bohoslužby i v dalších našich kostelích. Ježíš chce být přítomen
ve všech skutečnostech našeho života (v jaru, létu, podzimu i zimě) v radostech i starostech,
ve zdraví i v nemoci, v mládí, dospělosti, stáří i umírání. A skrze svátost
svého Těla a Krve, nás chce v různých
etapách života posilovat a formovat.
Čtyři roční období také připomínají, že Pán se nám dává poznat stále
jinak – rozmanitě. Dává se nám poz-

Dolní Dvořiště
nat i v přírodě a i zde různým
způsobem. Je to však vždy jeden
a týž Kristus. To vyjadřují i květiny jimiž zdobíme oltáře. Krásná
je jejich rozmanitost , ale i jejich
harmonická jednota s okolím.
I my jsme různí, ale Kristus nás
může spojit v jednotě svého Těla.

Malonty
Jako v lidském těle jsou nejrůznější části, ale sladěné v jeden organismus, tak i v Kristově Těle.
A Kristus ve svátosti, když se mu upřímně odevzdáme, tuto jednotu v různosti uskuteční.

Noční atmosféra kostelů
bývá úžasná. Proto se i v
našich kostelích konal
program v rámci „Noci
kostelů.“ Letošní motto
byl o vzato z žalmu 104.
(srov. 19.-23. verš): „Učinil jsi měsíc k určování
času…Přivádíš tmu, NOC
se snese…Slunce vychází..
Člověk vyjde za svou pracíToto téma naznačuje přechodnost noci, kterou

vystřídá svit slunce. Podobně jako noční obloha
je ozářena tisíci a tisíci
hvězd i v našich temnotách svítí různá světýlka
která naši temnotu projasní. Mezi nimi jsou zvl.

děti, které na žádném podobném programu většinou
nechybí. Hlavní letošní
program obstaraly ony.
Zahrály nám a zazpívaly
pod vedením svých učitelů a
kostel se naplnil světlem tónů.

V Blansku letos byla
k dispozici pro návštěvníky
PhDr.Pavla Stuchlá, Ph.D.
která povyprávěla o 300.
leté historii zdejších varhan

Ty byly postaveny v r. 1720
Josefem Richterem, lineckým
varhanářem. Varhany opět
o této Noci předvedla Adélka
Petroušková z Blanska. Díky.
V kaplickém
kostele se kromě
dětského koncertu konal i výklad
historie a popis
obou kostelů:
sv. Petra a Pavla
i kostela sv.
Floriána. Toho
se ujala kaplická
farnice Eva Haláčková.
V malém kostele (sv. Floriána)
který pochází z pozdně gotického
období, byla příležitost k adoraci

před vystavenou Nejsv.
svátostí. Za svitu svíček
i zde byla působivá
atmosféra k modlitbě.
Díky všem kdo se podílena programu Noci kostelů

Dvě svíce, dva noví křesťané a apoštolové, kteří chtějí přijmout Krista – světlo světa do svého
života, obohatili naši poutní slavnost sv. Petra a Pavla v Kaplici v neděli 28.6. Jsou to děti
Zuzky a Petra Kornatovských, kteří vedou program pro děti na víkendových akcích na Ktiši.

Pokřtěn byl tedy Robin a Lada. Křest znamená ponoření. Ponoření do Boží lásky, ponoření
do nového života. Apoštolové Petr a Pavel byli též ponoření do svého poslání šířit učení
Ježíšovo a do společenství církve, pro niž žili i umírali. Každý křesťan se má snažit o totéž. Dnes stačí
poslat někomu odkaz na zajímavé video, nebo
stránky přes internet nebo mobilní telefon. Někdy to
osloví. Po mši sv. byl na faře s rodinou společný oběd.

Oběd byl připraven také pro další zájemce – na farním dvoře. Byli jsme rádi, že se sešlo dost
lidí, přijeli i z okolních farností a byli tu také přátelé z Německa.
Díky Leovi Schvarzovi byl zajištěn na
pouť skvělý hudební program. Už při
mši sv. zazněly krásné skladby, zvl.
krakovská hymna světového setkání
mládeže a pak píseň složená pro mne

(kněze) k svátku. Moc mě to potěšilo, díky!
Při setkání ve farním areálu zazněly různé písně

- folkové, lidové ad. Hráli a zpívali Leovi kolegové i Pavel Čada. Také jim všem děkuji.
Jídlo připravila farní hospodyně s pomocnicemi
a Fanda Labaš. Zákusky tradičně připravily

naše sestry z farnosti. I jim všem velký dík. Vše bylo vynikající

Později odpoledne začal program
pro děti: putování po stanovištích
s různými úkoly. Ty souvisely

s životem apoštolů. Házení míčkem do otvoru v desce může
připomenou důležitost správného

zaměření života, chytání
rybiček – poslání lovit z problémů druhé, chůze na chůdách učení pohybu ve
stížených podmínkách.

Projití pod provazem se lžící
vody vyžaduje snížení těla.
Může to připomenout nutnost
pokory, při přinášení vody života
- Kristova Ducha.

Návštěva sklepa připomněla věznění obou apoštolů a také úkol křesťanů – pomáhat vyvádět ty
kdo jsou uvězněni v nějakém zlu do svobody. Při golfu se učíme posouvat míček do
důlků. Moudrost Boží nás také vede k umění dovést dobré věci až k jejich naplnění.

Prolézt tunelem na druhou
stranu nás čeká až budeme
přecházet na onen svět.
Porážení kuželek
je jako porážení
problémů v životě.
Kristus nám dá sílu
skrze četbu Písma
a skrze modlitbu
porazit vše co se nám
postaví do cesty. „Vše
mohu v tom, který mi
dává sílu.“ říká sv.
Pavel.
Odpoledne přivezl ještě Jozef Lučan gril a opekl pro
zájemce klobásky. Díky.

Navečer jsme mohli v kostele sv. Petra a
Pavla přivítat rodinu Balkovu z Černic
a jejich známou - flétnistku a vyslechnout
nádherný program duchovní hudby, kterým
se uzavřela tato slavnost. Ještě jednou
děkuji všem, kdo se na její přípravě podíleli.

O knihách
Christiana Pacciniová Simone Troisi: Smrt nemá poslední slovo
Výše uvedení autoři v knize líčí dramatický příběh svých přátel
Chiary Corbellové Petrillové a jejího manžela Enrica. Tato dvojice
se po šestileté známosti rozhodla pro sňatek. Brzy potom Chiara
zjistila, že čeká miminko - holčičku. Vybrali jí jméno Maria Letizia.
V průběhu těhotenství lékaři zjistili, že dítě je velmi poškozené a
nebude žít. Chiara se rozhodla, toto miminko donosit a Maria krátce
po porodu zemřela.
Po určité době byla Chiara opět těhotná. Podstoupila různá
vyšetření, bohužel opět se potvrdilo, že dítě je postižené. Narodil se
David Giovanni, který jako Maria Letizia je po porodu pokřtěn a
krátce na to umírá. Postižení obou dětí byla úplně jiná a nesouvisela
spolu. Chiara opět čeká miminko a věří s manželem Enricem, že po
třetí se jim narodí zdravé dítě. V průběhu těhotenství se Chiaře udělají afty na jazyku.
Podstupuje různá vyšetření, ale její stav se nelepší, spíš zhoršuje. Lékaři se rozhodnou pro
biopsii a je zjištěna rakovina. Chiara odmítá léčbu, která by poškodila nenarozené dítě. Lékaři
rozhodnou vyvolat předčasný porod, ale tak aby to nebylo rizikové pro malého synka
Francesca. Po jeho narození Chiara podstupuje další léčbu. Bohužel nedožívá se ani prvních
narozenin Francesca, trpí silnými bolestmi a v klidu smířená se svým osudem umírá. K
prvním narozeninám Francesca chtěla dát Chiara dárek, který mu zůstane navždy. Napsala mu
dopis. "....Stal ses velkým darem v našem životě, protože jsi nám pomohl hledět dál, za naše
limity. Když nám lékaři chtěli nahnat strach, tvůj tak křehký život nám dával sílu jít dál..."
Příběh Chiary, Enrica i jejich dětí zasáhl tisíce lidí v Itálii i jinde.
Slepičí polévka pro duši 3.porce Jack Canfield, Mark Victor Hansen
Tato kniha je volným pokračováním předcházejících 2 knih. Je v ní asi 90 kratších příběhů pro
potěchu duše. Faktická slepičí polévka se podává nemocným na posílení organismu.Proto
takový název, má posílit duši, léčit mysl a ulehčovat srdci. Kniha je rozdělena do osmi větších
oddílů. Název kapitoly vždy naznačuje okruh příběhů. První oddíl
nese název "O lásce", dále se autoři věnují rodičovství, následuje
vzdělání a učení, další kapitola je o smrti a umírání. V kapitole úhel
pohledu se nám autoři snaží ukázat, že nic není jednostranné. Měli
bychom se dívat na každou událost objektivně. Toto se nám snaží
ukázat i šestá kapitola "Věc přístupu". Sedmá kapitola nás vede k
překonávání překážek. Konečně poslední úsek knihy má název
"Eklektická moudrost", to znamená, že autoři čerpají z různých
filosofických směrů a snaží se nám opět dokázat, že nic není
jednoznačné. Každý oddíl i některé příběhy začínají citáty známých
i neznámých autorů, některé začínají i verši z Bible.
Člověk si může vybrat příběh podle své momentální nálady.
Některé příběhy jsou veselé, jiné naopak smutné, ale vždy s
nádechem Boží lásky.
Jarka Vondrková

Humor

Všichni mě vidíte?

 Distanční – online výuka
 Žáci po hodině náboženství přicházejí ke zpovědi. Přijde první a zašeptá knězi:
„Zhřešil jsem, otče, hodil jsem žabku do rybníka.“ „Ale to není žádný hřích, synu, jdi
v pokoji,“ konejší ho kněz. Přijde druhý a říká: „Musím se vyznat, že jsem hodil
žabku do rybníka.“ „Buď dobré mysli, dítě“, odpoví zpovědník, „to není hřích.“
Přijde třetí chlapec a farář se ho už předem ptá: „Také jsi hodil žabku do rybníka?“
„Ne, otče. Já jsem Jiří Žabka.“
Tři sousedi diskutovali o správné pozici a postoji při modlitbě. Jeden řekl: „Měl bys
klečet na kolenou se skloněnou hlavou, v bázni před Hospodinem.“ Druhý muž
oponoval: „Pamatujte na to, že jste byli stvoření podle Božího obrazu. Pozice, ve
které se máme modlit, je stát s pohledem upřeným do nebe do Boží tváře a mluvit s
ním jako dítě se svým otcem.“ Třetí muž promluvil a řekl: „Já teda o těch pozicích
moc nevím, ale tu nejvroucnější modlitbu jsem se modlil hlavou dolů ve studni.“
Chceme-li hledat pravzor Tovaryšstva Ježíšova, musíme se vydat do betlémského
chléva. Najdeme tam právě narozeného Ježíška v jeslích. Otevře pravé oko a vidí
vola, potom levé a spatří osla. Zamyslí se, pak poznamená: "Tak tohle je teda to
Tovaryšstvo Ježíšovo!"

Z farní matriky:
Kaplice:
Pohřby:
9.4. Julius Bazso

Benešov n.Č.:
Pohřby:
25.4. Anežka Vacková

18.4. Jiří Pils

3.6. Františka Žáková

24.4. Josef Podlešák

7.8. Jan Turoň

22.5. Anna Kollrová

Malonty:
Pohřby:
15.8. Eva Bímová
Křty:
27.6. Magdalena Brabcová

6.6. Jana Račáková

Křty:

2.7. Františka Shatzová

13.6. Sebastián Červeňák

3.7. Jiří Žid

11.6. Markéta Sýkorová

6.9. Tereza Teuscherová

27.8. Anna Víchová

Pohoří n.Š.

Dolní Dvořiště:
křty:

18.9. Ladislav Švejda

Křty:

15.8. Michael Švásta

30.10.Walter Thurn

22.8. Jakub Kašpárek

Křty:
23.5. Eva Michalčáková

Pohřby:
23.9. Marie Jerhotová

Svatba:

28.6. Robin Kornatovský

22.8. Jakub Kašpárek

28.6. Lada Kornatovská

a Romana Vítovcová

15.8. Michal Kučera

25.7.Klára Micáková

Svatý Kámen-křty
25.7. Marie Fajmonová

6.9. Terezie Pexová

29.8. Laura Křížová

6.9. Klaudie Pexová

29.8. Eleonor Diorková

6.9. Nikola Pexová
6.9. Sarah Weis
6.9. Matyáš Weis
6.9. Sofie Weis
10.10. Alice Novotná
10.10.Jan Vyletěl
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

V housence vězí celý budoucí motýl. Právě tak je člověk ve své nynější podobě
předchozím stádiem vyšší formy člověka, který v nás žije už teď,
jen čeká na svoje rozvinutí.
Franz Carl Endees

v Kaplici informuje:
Grzegorz Ryś: ROZJÍMAVÝ RŮŽENEC
Autor této knihy nás provede modlitbou růžence rozjímavým
způsobem. Pomocí biblických textů se tak můžeme více ponořit do
tajemství našeho vykoupení.
„Není až tak podstatné, jestli čtu Písmo svaté, ale jestli je čtu
s vědomím, že jde o živé slovo. Přijímám Boží slovo jako určené
mně osobně? Teprve tehdy, když ke mně slovo přichází tímto
způsobem, začíná celé dobrodružství víry.“
GRZEGORZ RYŚ (* 1964) je v Polsku vyhledávaný jako
vynikající kazatel a exercitátor, potažmo autor duchovní
literatury. V roce 2017 se stal arcibiskupem metropolitou lodžské
arcidiecéze. Angažuje se v hnutí Nová evangelizace, jehož je
předsedou.

Papež František: O SPOLEČNOSTI A POLITICE
Unikátní kniha rozhovorů papeže Františka a Dominique
Woltona, sociologa a odborníka na komunikaci. Ve vší
otevřenosti zde spolu hovoří hlava katolické církve a vědec, který
se má za agnostika a je obecně řazen k intelektuální levici. Věnují
se velkým tématům naší doby: válce a míru, politice a
jednotlivým náboženstvím, globalizaci a kulturní rozmanitosti,
fundamentalismu
a
sekularitě,
problematice
migrace,
ekumenismu a mezináboženského dialogu. Své místo mají též
otázky rodiny, individuality, jinakosti, důvěry a radosti.
Nechybějí však ani papežova osobní vyznání, vzpomínky na
dětství, na lásky z mládí, na židovskou psychoanalytičku, k níž
před lety docházel. Mezi oběma aktéry se rozvinul opravdový
dialog, v němž mohli nejen vyložit svá stanoviska a myšlenky, ale
skutečně komunikovat, to znamená sdílet své ideje, přesvědčení, jakož i radosti a starosti.
Papež jde ve všech situacích přímo k věci. Jako typický Latinoameričan mluví s velkou
bezprostředností a spontánností. "Nejsem profesor, jsem pastýř", říká o sobě. A k této své
službě dostal dar říkat věty prosté a krátké, ale s působivostí vpravdě velkou.

DVD - film: OSMÝ DEN

(o chlapci s Downovým syndromem)

Půjčovní doba farní knihovny: ST 16-17.30 + ČT 9-10h+ PÁ 16-16.45 Půjčuje i kněz
V jiných farnostech se půjčuje po mši sv. a je možné si objednat knihy z kaplické knihovny



V knihovně je možno posedět, přečíst si časopisy, knihy, občerstvit se čajem či kávou.
Časopisů máme již kolem 10 druhů. Půjčujeme také filmy, audionosiče s přednáškami i
hudbou ap.

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


Pro všechny farnosti
 Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 16. 11. 2020 je povoleno, aby se s platností od
18. listopadu účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 15 osob. V dalším týdnu to zřejmě
bude 20 osob a nejspíše i v dalším týdnu počet vzroste. Ale zřejmě i vánoční bohoslužby
budou omezeny počtem osob. Je potřeba aby se zájemci o účast na bohoslužbě hlásili u P.
Pavla na tf. 732 872 662 a to nejdříve 1 týden před bohoslužbou. Přednost mají ti, kdo si
rezervovali úmysl mše sv.
 NAŠI BISKUPOVÉ VYZÝVAJÍ K POSTU o prvních třech středách v prosinci za
zastavení šíření pandemie, za ty, kteří nemocněli a prošli těžkou zkouškou, za ty, kteří obětavě
slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, za ty, kteří se dostali do
ekonomických těžkostí, a za ty, kteří zemřeli. K postu připojte i dar pro charitativní účely.
 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA BUDE v Kaplici a Malontech při dětské mši sv. v neděli
6.12. V Benešově při dětské mši sv. v neděli 13.12.
 PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ SE BUDE KONAT V TAKTO:
Kaplice
Benešov Malonty Omlenice Rožmitál D.Dvořiště Rychnov Blansko
Pá 17.12 So 19.12 Po 21.12 Čt 17.12
Čt 17.12 v
Ne 20.12 So 12.12
16.-17.30 9-11h
16-18h
16-17h
17.30-… Rychnově
16.30…
od 16h
NE 20.12 Út 22.12
14-16h 16-17h

 VÁNOČNÍ PROGRAM bude vydán samostatně v brzké době. Zde uveřejňujeme
aspoň přehled „půlnočních“ bohoslužeb 24.12.: (b.s. = bohoslužba slova – vedená akolytou)
Kaplice
Benešov Malonty Omlenice Rožmitál D.Dvořiště Rychnov Blansko
24h
22.15
16.30
22h-b.s.
15h
20.30
22h-b.s.
I na tyto bohoslužby je třeba se přihlásit u P. Pavla tf: 732 872 662. Počet účastníků je omezen!

Kaplice
 RORÁTNÍ MŠE SV. SE BUDOU KONAT VE ČTVRTEK (OD 4.12.) v kostele sv.
Floriána od 7h ráno. Pak bude následovat snídaně na faře. Všichni jste zváni!
 PÁSMO HUDBY, MODLITEB A POEZIE se koná ve st 9.12. v 17.30h v kostele.

Benešov nad Černou
 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ se bude konat v klubu seniorů ve čtvr. 3.12. od 17h.

Malonty
 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ se bude konat v hasičárně ve čtvrtek 26.11. od 17h.

Rychnov nad Malší
 POUTNÍ MŠE SV. O SVÁTKU SV. ONDŘEJE se bude konat v pondělí 30.11. od
17h


LISTOPAD 2020
NEDĚLE

22.11.

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

žaltář 2.t.

Úterý

24.11.

Sv. Ondřeje Dùng Laca a druhů, mučedníků

památka

Nedělí 29.11. začíná doba adventní
Doba adventní je doba duchovní přípravy na oslavu Narození Krista. Měli bychom ji prožít
s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Obnovme svůj vztah k Pánu i ve zpovědi.
Začíná cyklus B nedělních mešních čtení
NEDĚLE

29.11.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

žaltář 1.t.

Pondělí

30.11.

Sv. Ondřeje, apoštola

svátek

PROSINEC 2020
Čtvrtek

3.12.

Sv. Františka Xaverského, kněze

památka

NEDĚLE

6.12.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

žaltář 2.t.

Pondělí

7.12.

SV. MIKULÁŠE, hl.patrona naší diecéze

slavnost

Úterý

8.12.

P. MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY

slavnost

NEDĚLE

13.12.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

žaltář 3.t.

Pondělí

14.12.

Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

památka

Čtvrtek

17.12.

Začínají texty předvánočního týdne – pro 17.-24.12.

NEDĚLE

20.12.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

žaltář 3.t.

Úterý

22.12.

Výročí posvěcení katedrály

svátek

ČTVRTEK

24.12.

Štědrý den

PÁTEK

25.12.

NAROZENÍ PÁNĚ

SLAVNOST

SOBOTA

26.12.

Sv. Štěpána, prvomučedníka

svátek

NEDĚLE

27.12.

SVATÉ RODINY

Pondělí

29.12.

Sv. Mláďátek, mučedníků

Čtvrtek

31.12.

sv. Silvestra, Den poděkování za uplynulý rok

svátek

LEDEN 2021
PÁTEK

1.1.

MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

slavnost

Sobota

2.1.

Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů

památka

NEDĚLE

3.1.

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ nebo ZJEVENÍ PÁNĚ sl.

PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM
KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde
17.00
říjenmodlitba
18 h duben-září
Úterý
kostel
březen
setkání ve společenství
18 h letní čas
17.30 zimní čas
fara
Středa
Ekum.biblická hodina: 1.ST v měsíci-18 h kat.fara / evangel. Archa nyní: ???
8 h ( v adventní době již v 7h )
kostel
Čtvrtek mše svatá
Pátek
Sobota
NEDĚLE

mše svatá+ adorace
1. sobota v měsíci

mše svatá

9.30

18 h letní čas

17.30 zimní čas

kostel

16.30h odjezd od fary na Svatý Kámen na mši sv. v 17h?
- 1.NE v měsíci-zaměřená na děti, s rytmic. zpěvy. Mimo léto!

setkání mladší a střední generace 19h zimní čas či 20h letní čas – faraOmlenice - Omlenička – filiální kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
NEDĚLE mše sv./bohosl.slova 8 h Setkání na faře: Út 1x za měsíc, nyní: 1.12. 17/18h
Blansko – filiální kostel sv.Jiří
2. SOBOTA v měsíci mše svatá 16.30h nyní 12.12. + o větších svátcích (viz aktuality)
MALONTY – kostel sv.Bartoloměje

mše svatá 8 h – První v měsíci: Setkání společenství- klubovna 17h
hasičárny: Čt 1x za měsíc,
/ boh.slova dětská – a to až v 11h!
26.11.
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: ???
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
mše svatá - nyní
18h letní čas Setkání ve společenství
NEDĚLE
nyní: ???
2.a 4.v měsíci 22.11.+13.a 27.12. 17h zimní čas - dle zájmu, nepravidelně
Rychnov nad Malší – filiální kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen P. Marie Sněžné:
mše sv. nyní: 18h l.č Setkání v17/18h 1. SO v měsíci 17h nyní: 5.12.
NEDĚLE
3.a 5.v měsíci 29.11.a 20.12. 17h z.č Pondělí: 30.11. Hl.pouť- neděle po dni 5.8. - v 11h
BENEŠOV NAD ČERNOU – kostel sv. Jakuba staršího
mše svatá
11.15h Setkání společenství-klub seniorů 17h-zim.čas
NEDĚLE
2.NE v měsíci-dětská – kostel. – 1x za měsíc ČT – nyní: 3.12.
18h-let.čas
Úterý
Modlitba růžence a příp. zpovídání Út 16.30
17h
mše svatá
Pohorská Ves filiální kostel sv. Linharta
NEDĚLE
mše sv.
nyní jen dle zájmu Setkání dětí venku nebo
nyní nepravolat: 732 872 662 v klubovně na Obec.úřadě:
videlně
- 1. v měsíci
v 15h
NEDĚLE

Pohoří na Šumavě: filiální kostel P. Marie Dobré rady Cetviny: fil.kostel Narození P.Marie
- Pondělí velikonoční: 15h mše sv. /ost. nepravidelně
Kostel se nyní rekonstruuje,
- září- 2.sobota a neděle: česko-něm.poutní oslavy
proto zde zatím bohoslužby nejsou
Správa farností: Farské nám. 80, 382 41 Kaplice,  380 313 096. P. Šimák  732 872 662
E-mail: rkf.kaplice@dicb.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 ŘKF Kaplice. Nákl. 150 ks. NEPRODEJNÉ Vyšlo 22.11.20

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc listopad 2020
Úmysl všeobecný
Modleme se, aby pokrok v oblasti robotiky a umělé
inteligence byl vždy ve službách člověka.
Úmysl národní:
Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory a farní rady – ať
pod ochranou sv. Jana Nepomuckého každý naplno slouží na svém místě v církvi..
Úmysly farní:
 Pomoz, Pane, ukončit šíření nebezpečného koronaviru, uzdrav všechny nemocné, dej
sílu těm, kdo je ošetřují a ujmi se zvláště těch, na něž tato krize dopadla nejhůře
 Dej, Pane, ať si z této situace vezmeme ponaučení, ať si uvědomíme, že svět je také
duchovně nemocen a víc se snažíme zamezit šíření viru zla a sobectví a napomáháme
k tomu, aby lidé poznali svého Tvůrce a Spasitele
 Nauč nás, Pane, když se nemůžeme účastnit veřejných bohoslužeb, čerpat duchovní
sílu z hlubší modlitby, četby a sledování duchovních pořadů v médiích
 Naplň nás novým životem, vysvoboď nás ze všech temnot, úzkostí a obav a dej nám
novou sílu, motiv a inspiraci pro aktivnější život v rodině, církvi i společnosti
 Prosíme za všechny, kdo se připravují na křest či k jiným svátostem, ať tě lépe
poznají, zamilují si tě, následují tě a aktivně se zapojí do života ve farnosti
 Prosíme o zdraví a dobro pro dívku z Indie Sakshi, kterou máme v adopci na dálku
 Požehnej, Pane, našim dětem a mládeži, chraň je a přiveď je blíže k tobě
 Prosíme za pomoc pro všechna manželství, aby se jim dařilo překonávat krize,
nalézat s tvou pomocí novou sílu lásky a také se setkávat s jinými věřícími rodinami
 Požehnej, Pane, našim ministrantům a ministrantkám i všem, kdo ve farnostech
slouží, povolej další a odplať jim jejich službu
 Pomoz, Pane všem uprchlíkům i těm, kdo se jim věnují a naplň moudrostí ty, kdo
usilují o správné vyřešení uprchlické krize
 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.

Modlitba pro tento čas pandemie
Modlitba kardinála Giuseppe Betoriho, arcibiskupa z italské Firenze, jaro 2020

Zůstávám doma, můj Pane,
a uvědomuji si, že jsi mi ukázal
sám, co mám dělat. Tehdy, když jsi
třicet let poslušně žil v Nazaretu, i
při vědomí svého velkého poslání.

Zůstávám doma, můj Pane, a hned
zrána Ti děkuji za nový den, který
mi dáváš. Budu se snažit jej
nekazit, příjmu ho s úžasem jako
dar, jako velikonoční zázrak.

Zůstávám doma, můj Pane,
v tesařské dílně svatého Josefa našeho společného vychovatele se i
já učím pracovat, poslouchat, abych
pak mohl opracovat nerovnosti
svého života, a tak pro Tebe
vytvořil umělecké dílo.

Zůstávám doma, můj Pane, a v
poledne znovu slyším andělův
pozdrav stávám se služebníkem
Lásky, spolu s Tebou, když jsi
přijal naše člověčenství a unavený z
cesty Tě najdu u Jakubovy studny a
lačného po lásce viset na kříži

Zůstávám doma, můj Pane, A vím,
že tu spolu s Tebou nejsem sám Je
tu i Maria – stejně jako všechny
maminky, a připravuje pro nás
oběd, všichni jsme Boží rodina.

Zůstávám doma, můj Pane, a jestli
mne večer přepadne malomyslnost,
budu k Tobě volat jako emaužští
učedníci: Zůstaň s námi, už se
připozdívá a den se nachýlil.

Zůstávám doma, můj Pane, dělám
to pro své dobro, pro zdraví všech,
kdo žijí v mém městě, pro zdraví
všech, které mám rád, dělám to pro
svého bratra, kterého jsi mi poslal
do cesty a kvůli kterému chceš,
abych zůstal v této zahradě žití.

Zůstávám doma, můj Pane, večer
ve spojení v modlitbě s mnohými
nemocnými a osamocenými, čekám
na svítání, abych mohl znovu zpívat
o Tvém milosrdenství a všem
zvěstovat, že v bouřích jsi Ty mým
útočištěm.

Zůstávám doma, můj Pane, a v tichu
Nazaretu se snažím modlit, číst, učit
se, meditovat a být užitečný i v
maličkostech, aby náš dům byl
krásnější a útulnější.

Zůstávám doma, můj Pane, a
necítím se sám – ani opuštěný. Sám
jsi řekl: Jsem s vámi po všechen
čas. A zvláště v těchto dnech, kdy
tu nikdo jiný není, a v časech, kdy
se spolu všichni setkáváme, jen na
křídlech modliteb.

SLOVO ŽIVOTA NA MĚSÍC listopad 2020
„Blahoslavení plačící,
neboť oni budou potěšeni“
(Matoušovo evangelium 5,4)

Kdo v životě neplakal? A kdo nikdy nepoznal člověka, jehož bolest se neprojevovala slzami? Dnes, kdy média přinášejí do našich domovů obrazy z celého
světa, jsme v nebezpečí, že si na slzy zvykneme, že se naše srdce vůči cizím
bolestem zatvrdí, aby nás nezavalily.
I Ježíš plakal[1] a znal také nářek svého lidu okupovaného cizí mocností.
Mnoho nemocných, chudých, vdov, sirotků, zavržených a hříšníků se k němu
sbíhalo, aby naslouchali jeho uzdravujícímu slovu a pookřáli na těle i na duchu.
V Matoušově evangeliu je Ježíš Mesiášem, který plní Boží sliby dané Izraeli,
a proto hlásá:
„Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.“
Ježíš není k našemu trápení lhostejný a snaží se uzdravit naše srdce z tvrdosti
sobectví, naplnit naši samotu, posílit naši akceschopnost.
Chiara Lubichová píše ve svém komentáři k témuž úryvku evangelia: „Ježíš
těmito slovy nechce přivést
zarmouceného člověka k pouhé rezignaci svým příslibem budoucí odměny. On
myslí i na přítomnost. Jeho království už je totiž zde, i když ne ještě definitivním způsobem. Je přítomno v Ježíšovi, který tím, že vstal z mrtvých po nevýslovně strastiplné smrti, smrt přemohl. A je přítomno i v nás, v srdci nás křesťanů. Bůh je v nás. Božská Trojice si v nás učinila svůj příbytek. Takže blahoslavenství, které Ježíš vyhlašuje, se může uskutečňovat už nyní. (…) Utrpení
sice třeba zůstane, ale dostaví se příliv nové síly, která nám pomůže nést
zkoušky života a pomáhat druhým v jejich strastech, aby je překonali, aby je
viděli tak, jak je viděl a přijímal On jako prostředek vykoupení.“[2]
„Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.“

V Ježíšově škole se můžeme učit být jedni pro druhé svědky a nástroji něžné
a tvořivé Otcovy lásky. Je to zrod nového světa, který uzdravuje od základu
lidské soužití a přitahuje Boží přítomnost mezi lidi jako nevyčerpatelný zdroj
útěchy, která usuší každou slzu.
Takto třeba Lena a Philippe z Libanonu sdíleli svoje zkušenosti s přáteli z církevního společenství: „Drazí, děkujeme vám za vaše přání k letošním zvláštním Velikonocům. Máme se dobře a snažíme se nevystavovat se nákaze. Jsme
ale v první linii iniciativy „Parrainage Liban“[3], takže nemůžeme zůstávat pořád doma a zhruba obden vycházíme, abychom zajistili naléhavé potřeby několika rodin: peníze, oblečení, jídlo, léky atd… Už před COVIDEM-19 byla
ekonomická situace v zemi velmi tíživá a nyní se jako všude ve světě ještě
zhoršila. Ale Prozřetelnost se projevuje: poslední pomoc přišla minulý týden
od jednoho Libanonce žijícího mimo Libanon. Chtěl, aby Lena zajistila
na celý duben třikrát týdně kompletní jídlo pro dvanáct rodin. Krásné potvrzení toho, že Boží láska se nenechá ve velkorysosti zahanbit.“
Letizia Magri
[1] Viz Jan 11,35; Lk 19,41.
[2] Ch. Lubichová, Slovo života na listopad 1981, taktéž in Parole di Vita,
a cura di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma, 2017),
str. 221-222.

[3] Lena vysvětluje: „Iniciativa ,Parrainage Liban’ vznikla v roce 1993 za pomoci několika rodin, které žijí Slovo života a které chtěly pomoci jedné matce
s pěti dětmi, jejíž manžel byl ve vězení. Do dnešního dne jsme pomohli asi
dvěma stovkám rodin z celého Libanonu bez ohledu na náboženství. Naši spolupracovníci se snaží různými způsoby navrátit těmto rodinám samostatnost:
navštěvují je doma, pomáhají jim najít práci a bydlení, podporují děti ve studiu. Ekonomicky nás podporuje asi stovka firem a jednotlivců, kteří nám důvěřují

