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

DUBEN-ŘÍJEN 2015
Milí bratři a sestry! :
Je to už víc jak půl roku, co vyšlo poslední číslo našeho Farního listu. Čas mi
bohužel letí tak rychle, že mi občas něco skutečně uletí. Aby nám neuletěly
zážitky z událostí, které jsme v uplynulém půl roce společně prožili, zachytil jsem
je na následujících stránkách. Začneme výročím vzniku farnosti Omlenice a
Velikonocemi, a skončíme prázdninovými zážitky, které jsou popsány v přílohách
tohoto čísla. Vše v nich zaznamenané nám může být inspirací.
Kromě zážitků z akcí zde naleznete i obvyklé rubriky a také článek o
pomluvách, které mohou být i v rámci farnosti velkým problémem. Měli bychom
si toto téma vzít k srdci.
Fotky z této první strany nám připomínají dvě nezvyklé situace. Vlevo
přistání asi 40 čápů na obou kaplických kostelích 15.8. a pak duhu nad kostelem i
farou v Kaplici 15.9. Čáp je symbol plodnosti, duha naděje. Kéž spolu v našem
křesťanském poslání prožijeme mnoho užitečného a nadějného. P. Pavel

Milí bratři a sestry,
začali jsme opět nový školní rok a my křesťané si opět můžeme
uvědomit, že jsme také žáci – našeho Mistra a Pána – Ježíše Krista.
Měli bychom si také vytvořit jakýsi plán studia – na prvním
místě Písma svatého. Každý měsíc na našich ekumenických biblických hodinách
probíráme (alespoň ve stručném přehledu) nějakou biblickou knihu. Asi většinou
nestihneme tuto knihu přečíst celou, přečtěme si tedy alespoň kousek. Pokusme se také
zamyslet, co si z onoho úryvku můžeme vzít pro praktický život. Na biblické hodině pak
to co nás napadlo, můžeme také sdělit druhým. Případně můžeme využít i farní list. Přes
něj se můžeme vzájemně inspirovat a učit. Bohužel se tak zatím neděje. Pokusme se o
změnu! Biblické téma na toto období je: kniha Nehemijášova. a kniha Ester. Obě knihy
nejsou dlouhé, přečtěte si je!
Dále bychom měli číst nějakou duchovní knihu. Navštivme farní knihovnu v Kaplici –
zvláště ve čtvrtek od 15.30 do 16.30 (to v knihovně je paní Sirová), nebo v pátek od 16h
do 17.30h, kdy je v knihovně Eva Haláčková, nebo Jarka Králová. Pokud jsem na faře,
mohu knihy půjčovat také já. Některé knihy dáváme také na stolek do kostela, kde si je
formou samoobsluhy můžete vypůjčit. Rád bych aby to fungovalo i v jiných farnostech.
Kéž by se našel v každé farnosti jeden člověk, který by umísťovaní knih a jejich obměnu
měl na starosti.
1. úkol: snažit se o četbu Písma svatého a jiné duchovní literatury.
Uplynulé období léta nám přineslo nejen mnoho zážitků, ale také inspiraci. Vlastně celé
období, které zachycují fotografie uveřejněné v tomto farním listě, může být podnětem
pro každého i celou farnost.
Např. velikonoční období je vždy výzvou k překonávání zla a utrpení silou
vzkříšeného Krista, který je trvale přítomen v nás i v církvi. Stačí si to vždy uvědomit a
čerpat v modlitbě z jeho přítomnosti. Velikonoční večeře nás mohou přivést k nápadu
někoho z farnosti pozvat ke společnému jídlu, či alespoň na kávu. Křty, které se konaly
v tomto období, nás zase inspirují k starosti o nově pokřtěné. Chci se s nimi seznámit?
Modlím se za ně? Podobně slavnost Seslání Ducha svatého nás vyzývá, abychom stále
usilovali o naplnění Duchem svatým. Prosím o to, pro sebe i pro druhé? Stejně tak
prázdninové pobyty některých farníků mohou být inspirací pro celou farnost: všímám si
krás přírody, děkuji za ni? Moře připomíná moře světa i nezměrnou hlubinu Boží. Snažím
se v těchto „mořských hlubinách“ rozeznávat vzkaz Boží? Medugorje s mariánskou
tematikou vybízí k zamyšlení nad místem Panny Marie v našem životě i nad tím, čím
přispět aby církev měla více mateřskou tvář.
Na farní dovolené v Krkonoších mě zaujaly dva náhodně vybrané úryvky z Písma. Jeden
byl z knihy Píseň písní. Tato kniha popisuje lásku mezi chlapcem a dívkou. Tento
milenecký vztah je obrazem lásky mezi Bohem a člověkem. Bůh je zde v roli ženicha a
lidská společnost v roli nevěsty. Na pozadí tohoto obrazu můžeme meditovat o Boží lásce
k nám. Bůh se o nás uchází, dává nám znamení své lásky, vnímáme je?

Umíme na ně odpovídat? Role nevěsty nás učí přijímat a to nejen lásku od Boha, ale také
od druhých lidí a také vše krásné v našem okolí.
Člověk je však obrazem Božím a proto se také nachází v situaci muže, ženicha, tedy toho,
který dává. Jak se tedy snažíme usilovat o to, aby druzí byli šťastnější? A to nejen
v rodině, ale i ve farnosti a v našem okolí?
Prázdninové výšlapy na hory i do hlubin země (viz zážitky z farní dovolené) nás
zase vedou k přemýšlení o našich ideálech a vizích, které máme mít před sebou a které se
máme snažit dosáhnout. Hlubiny nám připomínají nutnost prohlubování našich vztahů.
Nelze mít jistě všechny vztahy stejně hluboké, ale aspoň u některých je to nutné. Stejně
tak je třeba se nespokojovat s povrchností, ale vše hodnotit i konat s patřičným hlubokým
zaujetím a důkladností.
Vidíme tedy, že události minulých měsíců nás mohou přivést k novým myšlenkám pro
nás život i pro život v církvi. Udělejme si tedy čas na zamýšlení.
2. úkol: Promyslet k čemu nás mohou inspirovat události popsané v tomto časopise

V září jsme vyslechli v našich kostelích první pastýřský list našeho biskupa
Vlastimila. Zmiňoval se o třech zamýšlených důrazech své biskupské služby. Chci je nyní
připomenout, abychom se mohli na jejich realizaci podílet:
1) péče o rodinu – i naši farnosti bychom se měli snažit konat akce pro rodiny, pro ty
slabé i ty silné. Není to jen úsilí o společenství rodin, ale i o pomoc pro ně (nabídka
hlídání, pomoci s úklidem apod.) Můžeme konat i přednášky s rodinnou tématikou, akce
zábavného charakteru pro děti i celou rodinu.
2) snaha o společenství – pan biskup má sice na mysli své společenství s kněžími, ale jde
i o společenství kněze s věřícími a společenství mezi věřícími navzájem. Jde o to, aby
každý křesťan měl kolem sebe milující bratry a sestry, se kterými bychom mohli sdílet
svou víru, své radosti i trampoty. Jde o to, abychom nebyli anonymním davem, ale
poutaly nás vzájemné upřímné vztahy. O tom je přece církev i farnost. Na tom je založeno
křesťanství. Není-li to, nemůžeme mluvit o opravdovém křesťanství, ani o opravdové
církvi!
3)charitativní činnost – péče o potřebné, včetně bezdomovců a uprchlíků. Tuto činnost
nemá na starosti jen Charita, ale i všichni členové církve a farnosti se na ní mají podílet.
To co zdůrazňuji od počátku svého působení zde, připomíná nyní i náš nový biskup. Není
to tedy nějaký můj výmysl, jak se někteří domnívali. Vždyť stejně mluví i papež
František, který dokonce vyzývá, aby každá farnost a každý klášter (pokud možno) přijal
alespoň jednu rodinu uprchlíků. Stejně hovoří i Pán v Písmu svatém! Byl bych tedy rád,
aby se více lidí zapojilo do charitativní práce. Měli bychom se připravit i na možný
příchod uprchlíků a zamyslet se nad možnostmi jejich ubytování.
Vidíme, že úkolů pro následující období máme všichni hodně. Někdo se může
zapojit více, někdo pro svůj věk či zdravotní omezení méně – např. modlitbou. Všichni
jsme však povoláni ke službě. Rok zaměřený na eucharistii nám připomíná, že mše sv. a
celý život křesťana není zaměřen jen na přijímání. Eucharistie, to je také obětování – tedy
dávání – sebe, svých sil a času pro věci Boží, pro věci lásky. Eucharistie to je lámání –
nejen chleba, ale i sebe pro druhé.
Přijímání i dávání, to je eucharistie. Jsou to dvě strany téže mince! Obojí
člověka naplňuje štěstím. O oboje se tedy snažme
P. Pavel Šimák


Aktuální 300. výročí založení
omlenické
farnosti
vtisklo
letošní tamní svatojánské pouti
zvláště slavnostní nádech. Po
odpoledním programu, určeném
především
dětem,
se
v podvečeru soboty 16. května 2015 ve farním kostele Panny Marie Bolestné a sv.
Jana Nepomuckého uskutečnila slavnostní připomínka událostí, jež na jaře 1715
položily základ nové jednotky duchovní správy. Příjemné hudební orámování pro ni
vytvořily hned dva koncerty duchovní hudby daného období. Nejprve se v rukou
talentovaných žáků kaplické základní umělecké školy rozezněly strunné a dechové
nástroje. Krásný májový večer pak v závěru svou vůní prosytily nejen květiny mile
chrám zdobící, nýbrž i skvostné duchovní písně za doprovodu nástroje královského
v uměleckém podání Marie a Jiřího Balkových a Johanky a Lea Schwarzových.
V neděli 17. května se za účasti německých rodáků konala poutní mše sv. Hostem
u oltáře byl a kázání pronesl P. Gerald Warmuth. Překladem posloužil pan Leo
Schwarz a hrou na varhany Kristýna Perausová. Díky místním hospodyňkám i
šikovným rukám z kaplické fary mohlo obojí nasycování duší provázet i náležité
posilňování účastníků po stránce tělesné.
Převážně duchovně laděným slavnostem však nechyběly prvky rázu naučného.
Jeden z nich představovala sobotní přednáška původce těchto řádek o počátcích
omlenické farnosti a o symbolice výzdoby nádherného domu Božího, který se před
nemnoha lety podařilo uchránit před zkázou a jehož obnova nadále pokračuje.
Duchovní otec P. Pavel Šimák se zase s obětavostí sobě vlastní zhostil technické
přípravy nástěnek s fotoreprodukcemi historických dokumentů i s ukázkami ze
současného života farnosti, které jsou ke spatření v podkruchtí. Podobně dotvořil také
drobnou tiskovinu z dějin omlenického kostela a farnosti.
Jednání, která vedla k založení omlenické farnosti, podnítil na jaře roku 1714
hrabě Jan Antonín Nytz z Wartenburku spolu se svojí tehdejší manželkou Evou
Františkou roz. Spindlerovou z Hofegg, majitelkou svobodného šlechtického statku
Omlenička. Za vlastní zřizovací akt nové farnosti, provedený příslušnou církevní
autoritou, lze považovat rozhodnutí, které generální vikář a zároveň oficiál pražského
arcibiskupa a celá arcibiskupská konsistoř pražská listem z 12. dubna 1715 sdělili P.
Benediktu Janouškovi, faráři v Kaplici a okrskovému vikáři části historického
Bechyňského kraje:

- poddaní statku Omlenička i jiní místní obyvatelé byli ze závažných důvodů vyňati
z duchovní správy a přijímání svátostí při farním kostele v Kaplici, kam byli
doposud přivtěleni, a byl pro ně ustanoven zvláštní vlastní duchovní pečovatel;
- jako duchovní pastýř tam byl vyslán světský kněz P. Václav Haže (Hažl). Téhož
dne, 12. dubna 1715, byl na žádost hr. Nytze arcibiskupskou konsistoří ustanoven,
aby mohl řádně sloužit poddaným i dalším obyvatelům omlenického statku, kteří
byli nejnověji vyčleněni z příslušnosti k farnosti Kaplice, posluhovat svátostmi a
vykonávat ostatní farní funkce. Pověření administrováním platilo jeden rok. Poté
bylo možné požádat o nové;
- současně se novému omlenickému beneficiátovi a jeho nástupcům přidělily
k užívání všechny hmotné požitky a farní práva, kterých z ohledu zmíněného
přivtělení doposavad požívali kapličtí faráři;
- dle zřizovací listiny fundace, kterou v Omlenicích založil hr. Nytz, byla pro faráře
v Kaplici a pro tamní farní kostel stanovena náhrada za odstoupené příjmy,
každoročně vyplácená z prostředků omlenického statku.
Jako první svatostánek nové farnosti pravděpodobně sloužila zámecká kaple,
doložená v písemných pramenech. V květnu 1719 bylo vydáno povolení k položení a
požehnání základního kamene novostavby nynějšího farního kostela. Po dokončení
byl v neděli 18. října 1722 vysvěcen ke cti Panny Marie Bolestné a sv. Jana
Nepomuckého, ač ten byl tehdy uctíván teprve jako blahoslavený.
Zmíněné fundaci hr. Nytze pro hmotné zabezpečení omlenické fary a školy, kterou
naplňoval
poslední vůli
své
zesnulé
první
manželky a již
pražská
arcibiskupská
konsistoř
přijala dne 11.
dubna 1715, se
však nedostalo
svolení císaře
Karla
VI.
Vyjednávání se táhla celé čtvrtstoletí, než byla „konečná“ zřizovací listina z 25.
března 1739 po schválení arcibiskupskou konsistoří vložena též do desek zemských a
nabyla tak platnosti. Zestárlý hrabě Nytz († 1742) se dožil i ustanovení tehdejšího
administrátora za prvního omlenického faráře dne 8. února 1740.
Omlenická farnost byla obdarována hezkou připomínkou svého letošního
významného výročí.
Sp.

Třísté výročí farnosti Omlenice
jsme oslavili o víkendu 16.a 17.5.
v Omleničce. Nejprve jsme přichystali program pro děti na zahradě.
Tonda s Jirkou zabezpečili soutěže.

Navečer se uskutečnil koncert žáků Základní umělecké
školy v kostele a po přednášce zazněly duchovní skladby
v podání Marušky Balkové
(zpěv) a Jiřího Balka(varhany)

Kristýna se pak ujala organizace
her a soutěží. Moc dětí z Omleničky sice nepřišlo, byly tu však
děti z okolí. Počasí nám přálo
a tak byli všichni spokojeni.

Mezi koncerty jsme naslouchali
zajímavé přednášce dr. Pavly
Stuchlé o historii založení farnosti a kostela. Poznali jsme, že
to tenkrát vůbec nebylo jednoduché. Díky za tyto informace!

Druhý den v neděli 17.5. začala v 11h slavnostní mše sv. s německy mluvícími rodáky a ta-

ké mnohými poutníky. Kázal
otec Gerald. Vyprávěl příběh o
dvou bratřích, kteří víc mysleli
jeden na druhého, než na sebe.
Proto na jejich pozemku Bůh
přikázal vybudovat chrám.

Ano, máme nyní krásně obnovený chrám. Jeho pravými základy však nejsou kameny, ale naše vzájemná
láska, která se nějak musí projevit.
A projevila se např. v zajištění dětského odpoledne, v hudebním doprovodu mše sv., v překladu, i v zajištění občerstvení, které se konalo po
mši sv. Díky všem kteří přispěli k zajištění oslav
a zvl. dr. Pavle Stuchlé – také za brožurku o historii. Děkuji i rodákům za jejich finanční dary.

Těsně před slavností jsme
také natáhli nový koberec.
Užívá se především na
svatbách, ale což není
mše svatební hostina?

Po malém občerstvení a popovídání následoval ještě oběd ve Slovanském domě v Kaplici.

S dětmi, které chodí na náboženství v Malontech podnikáme někdy v rámci výuky také výlety.
V březnu (26) jsme navštívili kostel v Pohoří, jehož fasáda byla uvnitř zřícené lodi a na západní straně zbytku kostela nahozena již minulý rok. Náboženství nás také učí opravovat kostely,
především ty v lidském nitru a chrámy společenství. Všechny je třeba naplnit Boží láskou.

Chrám Panny Marie Dobré rady
má nová okna. Ty slouží k propouštění světla. Oknem naší duše
je naše vnímání, snažme se vnímat
především všechno krásné a dobré.

Tento obrázek je z dětského společenství v
Pohorské Vsi, kam jezdí asistentka Kristýna.

Snažme se také zdobit svou
duši krásnými myšlenkami
z duchovní četby a modlitby,
aby se mohli druzí lidé radovat, když jim duši otevřeme.

Lidé bydlící na farách často pomáhají s úpravami far. Na snímcích práce v Omleničce

V neděli 22.3. jsme se vydali na rozjímání křížové cesty do Cetvin. Ztichlá, mlhavá a smutná
příroda napomáhala k soustředění na Ježíšovu bolest snášenou z lásky k nám.
Všichni máme občas různé bolesti. Je krásné, když s nimi nezůstaneme sami, když se po své
křížové cestě vzájemně doprovázíme, podpíráme a povzbuzujeme. Buďme nablízku trpícím!

Je však třeba nejen plakat s plačícími, ale i radovat se s radujícími. Proto se scházíme ve společenství a proto spolu slavíme
i různá výročí. V pátek 24.4.

jsme se sešli u táboráku
abychom s Jirkou Klimešem oslavili jeho svátek.
Ať Ti, Jirko, Pán žehná a
vede, jako vedl sv. Jiřího.

V postní době byly v Omleničce přijaty do
V neděli 19.4. se na faře konalo první setkání
bezprostřední přípravy na křest katechumenrodin. Byl to 1.krok k založení společenství.
ky Veronika Kolouchová a Libuše Hudečková. Bylo by potřeba, aby fungovalo.

Rožmitál
Velikonoce byly v minulosti vždy svátky, které měly upevnit pospolitost lidí. Před náročným
přesunem na nové pastviny (u Izraelitů do Zaslíbené země) se měli lidé semknout při sobě,
aby lépe čelili nebezpečím. Proto i my ve farnostech konáme kromě bohoslužeb i velikonoční
večeře, které obsahují myšlenku pospolitosti i čerpání síly od Božího Beránka, který nás

Omlenička
Blansko
(v Kaplici)
spojuje. Beránka připravil (kromě večeře v Malostech) Fanda Labaš. Beránek připomíná
nevinně zabitého Krista, který podobně jako skutečný beránek, či jiné zvíře, nám poskytuje
pokrm, který nás drží při životě. I v jiných případech žijeme z oběti druhých. Připomeňme si to!

Dolní Dvořiště
Oběť přináší i ten, který pokrm připravuje a jinak se podílí na organizaci společného jídla.
Díky všem, kdo se zapojují do přípravy všech občerstveních konaných ve farnostech. Do pokrmu člověk totiž vkládá také svou lásku, kus sebe. Tak je každé společné jídlo také trochu
eucharistií, v níž přijímáme jeden druhého. Při této večeři jíme také hodně zeleniny, ta už svou
barvou připomíná nový život, který toužíme zakusit.

Malonty
Obětní hostiny v Izraeli (ale i jinde) doprovázely také uzavírání smluv. Proto Ježíš při poslední
večeři říká: „Toto je smlouva nová a věčná“ A i když s Ježíšem při každé mši sv. obnovujeme
smlouvu (o přátelství) tak ve společenstvích zase obnovujeme vzájemné přátelství. Zavazujeme
se jeden druhého povzbuzovat svou účastí na setkáních a také společně něco dělat pro farnost.

Kaplice
Mše sv. na Zelený čtvrtek je duchovní hostinou, při níž přijímáme Kristovu krev napitím
z kalicha. Je to nejenom znamení přijetí nového života a Ducha Kristova, ale také výraz naší
ochoty sdílet Kristův úděl – prolévání krve. I nad touto skutečností je dobré se zamyslet.

V Kaplici se večeře koná v ten skutečný den připomínky Poslední večeře Páně. V ostatních
farnostech je to dříve. Po večeři v Kaplici pak ještě jdeme do Malého kostela, upraveného jako
Getsemanská zahrada. Foto bohužel nemáme. Od 21. hodiny do 22.h. bdíme podle přání
Krista s ním při jeho úzkostech, které pokračují v mnoha trpících bratřích a sestrách. Tajemná
noční atmosféra, velmi oslovuje. Velkopáteční uctívání kříže pak navazuje na dotek úzkosti

dotekem kříže trpícího Krista. Obřady toho dne nám chtějí připomenout nejen Kristovo utrpení podstoupené z lásky k nám, ale chtějí nás spojit i s těmi, kteří patří k Jeho tělu a v nichž
Pán dále trpí. Tzv. Boží hrob, u něhož se scházíme na Bílou sobotu, nás upozorňuje kam až
z lásky je Bůh ochoten za námi jít – až do hrobu, až do pekel – aby nás odtud vyvedl. Kam

jsme ochotni zajít v lásce my? Někteří přišli alespoň k symbolickému hrobu se Kristu poklonit a pomodlit. Úplně nahoře jsou snímky Božího hrobu v Kaplici. Vlevo v Rožmitále a vpravo v Malontech. Květiny jsou zde symbolem lásky i života, o němž věříme, že vzejde i z hrobu

Oslavy této skutečnosti začínají o sobotním veliko-nočním bdění. I v Malontech se k němu
scházíme, byť ještě není úplná tma, jen se šeří. Nakonec ani náš svět není ještě v úplné tmě.
Jen se k ní blíží. Je tedy třeba stále zažehávat ohně a světýlka lásky a pravdy a předávat je dál.
To co v nás oheň vykřeše najdeme zvláště v kostele – je to Boží slovo, které přináší světlo.

Boží slovo se pak vtěluje i do posvátných obřadů a zvláště do svátostného chleba a vína.
Zdá se však, že neumíme z něj pořádně čerpat, neboť by to jinak bylo více znát, že v nás
koluje Kristova krev a naše tělo je také tělem Kristovým. Myslím, že máme velký dluh v uvědomění se Kristovy přítomnosti v nás i v druhých. Pomoci by měly častější adorace a meditace

V Kaplici se scházíme k bohoslužbě Velké noci skutečně za tmy. Světýlka v našich rukou
vytvářejí krásný dojem a naději, že svými hořícími srdci opravdu změníme klima ve společnosti. Jen je třeba více odvahy se o světlo dělit a předávat ho těm, kdo ho nemají: něžností,

šířením pokoje a radosti. Při této noční bohoslužbě nasloucháme starozákonním čtením
o stvoření, o vysvobození Izraelitů z Egypta, o naději na nové srdce pro všechny lidi a o kostech, které jsou vyschlé a bez života, ale působením Božího Ducha ožijí a spojí se v jedno tělo.
Jde vlastně stále o to první: o stvoření, které stále pokračuje a musí projít rozličnými etapami.

Naději na oživení našich skomírajících farností je třeba neztrácet. Víme, že často se nám stane
tak jak věříme! Pokud propadneme malomyslnosti, dopadne to špatně, pokud si naději zachováme a také se o nový život v církvi přičiníme, pak se dočkáme velké radosti. Radost jsme zakusili i při této noční bohoslužbě i při té ranní. Naslouchali jsme též hezkým zpěvům, za něž

děkujeme. A zároveň prosíme všechny, kdo hezky a rádi zpívají, aby přišli doplnit náš chránový sbor. Přijďte předávat skrze zpěv a hudbu lásku nejen lidem v kostele, ale také samotnému Pánu. Obrázek vpravo zobrazuje obřad posvěcení pokrmů, který probíhal po nedělní mši
sv. na přání jedné rodiny. Pokud bude zájem, můžeme toto žehnání uskutečnit příští Velikonoce pro všechny zájemce. Vždyť Velikonoce jsou také o jídle-v němž spočívá obětující se láska.

Ve farnostech, kde jsme nemohli mít vigilii – bdění o sobotní Velké noci, se určité obřady konaly až v Neděli zmrtvýchvstání Páně. Např. připomínka křtu při kropení lidu na začátku a obnova křestního slibu, jako nový počátek v našem křesťanském životě.

Nedělní velikonoční bohoslužbě v Pohorské Vsi sice nebyli přítomni místní dospělí křesťané,
ale přišly děti s pastorační asistentkou Kristýnou a zazpívaly moc hezké písně. Bohoslužby
byly účastny mladé páry lidí z okolních obcí. Nedoopravený zdejší kostel nám připomíná, že
obnova čehokoliv-zvláště společnosti, nemůže být snadná a rychlá.

Večerní bohoslužba v Rožmitále v mnohém připomínala večeřadlo, kde učedníci Ježíšovi byli
večer druhého dne po sobotě. On pak přišel i přes zavřené dveře do jejich středu,
aby jim zvěstoval, že zlo a smrt jsou přemoženy a nemusíme se jich už bát. Už nás nepřivedou
k absolutní zkáze, ale maximálně jen k přechodné temnotě, která bude brzy vystřídána světlem.
Naše znovurozžehnutá světla srdcí, symbolizovaná světlem svíček to také vyjadřovala.

Podobně jsme oslavu Velikonoc prožili i v Blansku. Bylo nás více, než jindy a to opět
povzbudilo naší naději, že se nám podaří udržet konání bohoslužeb v tomto kostele i do
budoucna. Je asi potřeba lidi z našeho okolí na bohoslužby zvát.

Tradičně na Velikonoční pondělí se
scházíme na bohoslužbě v Pohoří na
Šumavě s Rakušany ze sousedství.
Připutovalo jich sem opravdu dost.

Pobořený, ale stále více obnovovaný
kostel, který jakoby vstával z mrtvých
je dobrou ilustrací i pro každého z nás
a pro církev. Také zakoušíme, že je v
nás i v církvi něco pobořeno, ale snažíme se o postupné obnovování sebe i
našich vzájemných vztahů.

Putování do tohoto kostela může připomenout pouť učedníků do Emauz. Na
jejich cestě se k nim připojil Ježíš
a totéž můžeme zakusit i my.

V kostele jsou nainstalována nová
okna. Ta nejen propouští světlo, ale
také prozařují obrazy na nich namalované. Na jednom je P. Maria a na druhém sv. Josef, oba s dítětem Ježíšem.
Poukazují tak na důležitost otcovské
i mateřské péče ve výchově, nejen

dětí, ale i dospělých. Mužský i ženský prvek je důležitý v pastoraci i ve všech vztazích. Po mši
sv. následovalo ještě tradiční ťukání obarvenými vejci – to už na zemi ležel další poprašek sněhu – tedy jakýsi poslední záchvěv zimy. Jaro – ani v našich srdcích – už však potlačit nedokázal.

Můžeš Boha opustit,
ale nemůžeš mu zabránit, aby tě hledal.
Můžeš Boha nenávidět,
ale nemůžeš zabránit, aby tě měl rád.
Můžeš se rozhodnout proti Kristu,
ale On se na Golgotě rozhodl pro tebe.
Můžeš se vyhýbat jeho slovu a církvi,
ale jeho slovo a církev tě přesto stále hledají.
Můžeš si sám hledat cesty,
ale nemůžeš zabránit, aby tě Bůh nevedl.
Můžeš Boha zapírat, proklínat,
ale nemůžeš zabránit, aby Bůh byl.
sv. Jan Pavel II.

V sobotu 30.5. se vydáváme
z našich farností na poutní
zájezd do Mariazell. Nejprve se
však zastavujeme na krásném
poutním místě Sonntagberg.

Kaple zde byla postavena už
r. 1440, vedle zázračného
pramene vody. Současná
barokní bazilika je z 18. stol.
Interiér nás velmi nadchl.

Nádherná štuková výzdoba vytvářela
působivý dojem. Zde jsme slavili
mši svatou. Na varhany zahrál manžel Květy Kurt. V sakristii jsme nalezli stopy českých poutníků z 19.st.
v podobě instrukcí pro Čechy.

O historii kostela nám udělal
místní kněz krátkou přednášku.
Pobyt na tomto místě nás
velmi povznesl. Krásné byly
nejen duchovní výšiny, ale i
pohledy odtud do okolí.

vyhlídkou v pozadí jsme se pak
vyfotili. I před námi jsou hezké a
přímo nekonečné vyhlídky. Budoucnost je nám otevřená. Stačí zaslechnout hlas Pána a vydat se tam, kam
nás povede – čekají nás skvělé věci!

Pěkné vyhlídky mají před sebou i
všichni mladí, kteří žijí v přátelství
s Ježíšem a Marií!
Kéž bychom všichni zůstali Kristu
věrní a také se vzájemně v životě
i víře povzbuzovali.

Když jsme dorazili do Mariazell,
obloha se trochu zatáhla, ne však
naše duše. Kostel na nás udělal
menší dojem než na předchozím
místě, ale stejně je co obdivovat.
I zde je znát, že
se jedná o promodlené místo.
Před odjezdem
jsme se ještě
občerstvili kávou a vydali
se k domovu.
Díky Květě a
Kurtovi za organizaci a výklady. pš

Na neděli 26.4. připadla pouť v Blansku, kde je kostel sv. Jiří. Jeden Jiří (akolyta) se také
s námi (několika farníky) vydal na pouť. Nejprve jsme zasedli ke stolu Páně při dopolední
mši sv. v Blansku a odpoledne jsme se vydali na mini pěší pouť od kostela ke kapličce za
obcí. Šlo nás sice jen pár, ale stejně to byla hezká procházka jarní přírodou. Už to povzbudilo.

V kapličce, která svým významem symbolizuje nitro člověka i společenství lidí, zazněla
hudba a zpěv v podání Adélky, Evy a Jakuba. Naslouchali jsme také poezii a úvahám k zamyšlení. To vše by se mělo odehrávat také v našem nitru i v rámci setkání ve společenství.
Hudba i poezie v sobě nese velký náboj Ducha a obojí přispívá k obnově sil a k duševní
pohodě i radosti. Nejinak tomu bylo i při tomto setkání. Díky všem, kteří se účastnili.

Po malém koncertu jsme se ještě před kapličkou vyfotili. Ano, patříme k sobě a máme to
zdokumentované i na fotce. Především však v srdci i v Bohu. Podobné akce přispívají
k tomu, že máme k sobě blíž a posilují naši jednotu. Také dokazují, že sv. přijímání není
jen obřadem.

Kříž v Blansku připomíná
Rozkvetlý Zlatý déšť nám také
připomněl Kristova slova o ratolestech, které vyrůstají z kmene
a rozkvétají i přináší plody.

Jsme-li spojeni s Kristem i jeden
s druhým, bude náš život plodným
Občerstvení u kostela tomu také
napomohlo.
potřebnost oběti v životě

Když se setkáváme i u obyčejného stolu a společně jíme, prohlubuje se i naše eucharistické společenství a pak je i mše sv. pravdivější. A o to nám přece jde!

V kostele nás opět čekala hudba
(reprodukovaná) a poezie. Slyšeli
jsme energickou hudbu Beethovenovu (z 9. symfonie) a také
Ódu na radost. Tato hudba nás

varhany – symbol jednoty

naplnila novou energií. Jestliže sv. Jiří je symbolem bojovníka se zlem, tak i hudba mnohdy
dává energii k boji se zlem. Z Písma víme, jak hudebníci doprovázeli putující a bojující izraelský lid. Poslouchejme tedy i my hudbu a slovo básníků, je v něm síla k našim životním
bojům.

V sobotu 25.4. jsme se s několika
dětmi vydali do Římova – na
dětskou vikariátní pouť.(z okresu)

Nejprve jsme po příjezdu ze svých
domovů, zasedli s Kristem za stůl,
kde se nám dal poznat při lámání

chleba. Pater Max při kázání zmínil také domek P. Marie, jehož kopie je postavena uprostřed
Římovského areálu. Symbolizuje domov, místo, kde je nám dobře spolu, i s Ježíšem. Takové
domky je třeba vytvářet jednak ve středu našeho nitra a jednak v našich společenstvích. Toto
téma bylo hezky ztvárněno při ukazovací písničce, kterou
vedl pastorační asistent Zdeněk Vaclík z Velešína. Pomocí
gest děti vyjadřovaly touhu stavět dům přátelství.

Ke stavbě i k
následující
cestě, se bylo
třeba občerstvit
Společné foto
u prvního zastavení ukazuje
kolik nás bylo.

Od prvního zastavení nese kříž Patrik Škuta s Petrem Heřmánkem. Ve dvou jde všechno lépe.
Podobně bychom i my měli pomáhat nést kříž jeden druhému. Někdy je třeba vzít dokonce
druhého i na záda, jak to udělal Tonda s Pavlínkou. Není to ovšem jednoduché, vzít si někoho

na bedra. Cesta života je namáhavá… Ještě, že se můžeme čas od času zastavit a posilnit. To
vyjadřuje i zastavení u kaple, která připomíná Večeři Páně. Posilnit se přítomností Pána
Ježíše i jeho Tělem – církví, tedy společenstvím lidí, kteří se mají rádi. Jinak by se šlo těžko.
Na tomto zastavení jsme dostali i kousek nekvašeného chleba. Posilněni jdeme dál - až
na „hranici Jeruzaléma“, tam kde je vstup do zahrad na úpatí „Olivové hory“ Olivy se pěstují

nejen k jídlu, ale zvláště pro olej, v němž je energie, která svítí a hřeje. Olej se však musí vymačkat. K tomu sloužily lisy. Olivová hora tak předznamenala Kristovu trpkou chvíli- lis, kdy
je z něj v úzkostech vymačkána energie lásky, která pak může naplnit lampu srdce, každého
člověka, který po ní touží. Po nasycení těla (obr.vpravo), sestupujeme do údolí „řeky
Cedron“.

Dolů se jde celkem snadno – ale
pozor! dolů znamená také úpadek v životě z víry! Klesnout do
hlubin sobectví je snadné!

Foto uprostřed zachycuje akolytu
Jirku, jak doprovází malé poutníky.
Pak přecházíme potok „Cedron“
a ocitáme se v jiném světě.

Vstupujeme skoro za hranici smrti a ocitáme se v zahradě. V zahradě, která měla být rájem,
ale stala se místem nejhlubší temnoty. Zde si připomínáme hrůzu, kterou zakusil Ježíš a která
se občas dotkne i nás. Ježíš jí prošel s důvěrou v Otce, veden silou lásky Ducha svatého.
Podobně všechny hrůzy překonáme i my. Nebojme se, anděl, který posílil Ježíše, se objeví
také v blízkosti naší.

Pak pokračujeme dál. Ano i v našem životě je potřeba vytrvalosti. Možná jsme také prožili
nějakou noc v životě, nějaké zklamání, třeba i zklamání z Boha. Ale nezastavujme se! Jděme
dál, vše se vyjasní! Povzbuzujme jeden druhého, a byť nevidíme cíl, nevzdávejme to!

Jestliže jsme vyšli s dobrými ideály a nevidíme hned výsledky, pamatujme na Krista. Také
mohl mít pocit zmaru, když ho všichni opustili. A nakonec se vše obrátilo k dobrému.
S dětskými poutníky stojíme před branou vedoucí z města ke Golgotě. Vycházíme ven. Ano,
je třeba se naučit vycházet. Vycházet ze sebe, z pohodlí a bezpečí do neznáma a do nebezpečí.

Vyžaduje to odvahu. Podobnou jakou mají hasiči a záchranáři. Těmi mají být všichni křesťané.
Výzvu k nasazení života pro druhé máme často před očima – je jí Kristův kříž. Ten i často
děláme jako znamení. Méně často se tímto znamením řídíme. „Pane, dej nám více odvahy
nasadit se pro církev a pro potřebné!“ S dětmi sestupujeme až do hrobu. Světélka naděje zde
prozařují temnotu. Nakonec všichni z hrobu vycházíme.

Na památku dostáváme
křížek. Prošli jsme cestu
křížovou, abychom zakusili
nový život. Kéž si to často
připomínáme. Díky všem,
kteří pouť připravili! pš

Slavnost seslání
Ducha sv. jsme
letos obohatili
o nový prvek:
plamen ohně
z mini krbu,
který stál přímo
na oltáři.
Tento oheň poutal na sebe naši pozornost a jeho žár se jakoby přenášel i na nás. Duchovním projevem byl i koncert,
Kaplického pěveckého sboru, který se konal v Kaplici večer.

V Omleničce se tento den-24.6.
konal křest dvou našich nových
sester: Veroniky Kolouchové a
Libuše Hudečkové ze Strádova

Nový život a vyvolení se musí projevit také
navenek v běžném životě. A tak doufáme,
že oheň víry a lásky zapálený v jejich srdcích
brzy nevyhasne a projeví se i v životě farnosti.

Křest vodou naznačuje vlití
nového života, nového Ducha
do duše člověka. Pomazání
olejem - znamení vyvolení.

Oheň jsme zapálili na Svatodušní svátky i
v Dolním Dvořišti. je však snadnější zapálit
tento oheň, než ten v lidských duších. Ale
snad i to se podaří. Modleme se za to!

Hořící plamen se objevil na oltáři také v Rychnově, a nejen tam. O svátku Boží Trojice 31.5.
byli pokřtěni a tak začlenění i do společenství Otce, Syna a Ducha sv. i do společenství církve dva dospělí: manželé Birešovi: Nikola a Ondřej. Doufám, že budou planout ohněm
Ducha svatého a také přispějí k oživení této farnosti.

Oheň zářil také z mladých, kteří
v rámci Noci kostelů v Kaplici
29.5. sehráli hru o sv. Anežce

Od 21 hod. začal v kostele sv. Petra a
Pavla koncert žáků Zákl. uměl. školy
v Kaplici, který se konal při svíčkách
a jen s minimálním osvětlením.
Určité věci vyniknout právě v šeru.

Plameny byla také vyznačena
cesta ke kostelu a mnohé tyto
plameny podnítili k návštěvě.

I z těchto dětí a jejich hudby vyzařovalo světlo projasňující temnoty.
K prohlédnutí byla otevřena i půda. Potřebovali bychom však více
dobrovolníků i ke zpřístupnění věže.

Katechismus katolické církve
uvádí tyto stupně
nerespektování dobré pověsti
druhých:
1. opovážlivým úsudkem je
vinný ten, kdo,byť i
mlčky připouští jako
pravdivou nějakou
mravní vinu bližního bez
dostatečného důkazu;
2. nactiutrháním je vinný
ten, kdo bez objektivně
platného důvodu odhalí
prohřešky druhého;
3. pomluvou ten kdo tvrzením odporujícím pravdě škodí dobré pověsti druhých
a dává příležitost k mylnému úsudku o nich.
Svatý Jan Maria Vianney v jednom ze svých osmdesáti dochovaných kázání hovoří o
řadě forem, kterými se tohoto velkého a rozšířeného zla dopouštíme:
Začal mluvit správně. A ty?
V evangeliu čteme: I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil
správně. (Mk 7,35) Bylo by výborné, kdyby se o každém z nás mohlo říci to, co
evangelia říkají o hluchoněmém, kterého Ježíš uzdravil – totiž, že mluvil správně. A
zatím! Není možné nám popravdě vytknout, že mluvíme špatně, zvlášť když se
zabýváme osobou našeho bližního? Většina křesťanů ráda kritizuje, očerňuje a
odsuzuje. Je to dnes nejvíc rozšířená chyba – chyba, kterou všude provází bolestné
rozdělení a chaos.
Odstraňme pomluvy – a zmizí mnoho dalšího zla
Kolik zla by zmizelo z povrchu země, kdybychom z ní odstranili pomluvu a
nactiutrhání! Kéž bych vás mohl naplnit tak velkým odporem k těmto hříchům, že
byste je vždy zavrhli! Proto vám teď chci říct, v čem spočívají, jaké jsou jejich příčiny
a projevy, a nakonec vám ukáži, že křivdy zaviněné těmito hříchy musí být odčiněny.
Od nactiutrhání k pomluvě
Tyto hříchy je možné spáchat rozmanitým způsobem. Nactiutrhání znamená
rozebírat vady a chyby bližního se záměrem uškodit jeho pověsti. Vězte, že
nactiutrhání od pomluvy nejednou dělí jen malý krok rozdíl mezi nimi je nevelký.
Neboť lidé, když uslyší o bližním něco špatného, zkreslí to, a když tato řeč přejde přes
jazyky několika osob, není už tím samým; i ten, kdo jí řekl jako první, by jí už
nerozpoznal, kolik je v ní naděláno změn a dodatků. A proto mám pravdu, když

tvrdím, kdo nactiutrhá (tj. bez závažného
důvodu rozšiřuje o druhém něco
špatného, i když pravdivého), je také
tím, kdo zapříčiňuje pomluvu (tedy šíření
něčeho již vysloveně nepravdivého a
lživého). Každý, kdo tak či onak
očerňuje, je podlý. Jeden z církevních
otců říká, že lidi, kteří se oddávají
pomluvě, by patřilo vyřadit z lidské
společnosti jako divoká zvířata.
Jazyk pomlouvajícího je jako červ navrtávající nejlepší ovoce, vidí zlo
dokonce i na nejlepších činech.
Většina křesťanů ráda kritizuje, očerňuje a odsuzuje. Kolik zla by zmizelo z povrchu země , kdybychom z ní odstranili pomluvu.
Uklouzl a ty z něj děláš lumpa.
Nactiutrhání, a často i pomluvy se dopouští ten, kdo vypráví o zlu, kterého se
dopustil bližní. Bližní uklouzl, a vy,
místo abyste přikryli jeho poklesek
pláštěm lásky, ve vyprávění ještě
zdůrazňujete detaily. Dělník si na
chvíli odpočine a vy hned říkáte,
že je to ničema, lenoch, který
okrádá svého zaměstnavatele.
Stane se, že někdo utrhne několik
vinných hroznů na poli nebo
jakékoliv ovoce v cizím sadě – což
samozřejmě dělat nesmí -, ale vy
hned lidem vyprávíte, že je to
zloděj, před kterým je třeba se mít
na pozoru.
Pěkně říká na toto téma svatý
František Saleský: „Není dovoleno
hlásat, že ten či onen je pijanem nebo zlodějem jen proto, že jste ho jednou viděli
opilého a nebo jak vztahoval ruku po cizím majetku. Noe a Job se opili a přece ani
jeden ani druhý nebyl pijanem. Svatý Petr nebyl rouhačem, i když zapřel Krista.
Osoba, která se dopustila přestupku jednou – a i kdyby několikrát -, nemůže být
označena jednou pro vždy.

Když soudíš, snadno se zmýlíš
Když farizej Šimon viděl u nohou Krista Pána plačící Magdalenu, řekl: „Kdyby ten
člověk byl prorokem, věděl by, že ta žena je hříšnice.“ A velmi se v tomto tvrzení
zmýlil protože Magdalena už nebyla hříšnicí, ale svatou kajícnicí, která přijala
odpuštění hříchů. Pyšný farizej se ve svatyni hlasitě vychloubal svými dobrými skutky
a děkoval Bohu, že není cizoložníkem, člověkem nespravedlivým ani zlodějem a není
ani jako tento celník. – Ale zmýlil se, neboť v té chvíli byl už celník ospravedlněný.
Milosrdenství Boží je tak velké, že v jediné chvíli odpouští kajícím nejtěžší hříchy, a
proto nemůžeme tvrdit, že ten, kdo byl hříšníkem včera, je jím také dnes.
„Čistá pravda“ – a přitom nactiutrhání
Nactiutrhá ten, kdo bez dostatečného důvodu (aby se zabránilo nějakému většímu
zlu) odhaluje skrytou chybu nebo vinu bližního. Kdo postupuje tímto způsobem,
jedná proti ctnosti lásky, kterou Bůh tak vřele doporučuje. Vždyť zdravý rozum říká,
že to, co není milé nám, nemáme dělat druhým. Bylo by nám příjemné, kdyby někdo
říkal o našich skrytých chybách? Dobré jméno je cennější než majetek a to jméno se
ničí, jestliže ukážeme na skryté chyby jedince nebo rodiny
Nemusíš lhát, stačí překroutit
Pomluvou je, když si někdo vysvětluje
činy bližního v jeho neprospěch. Jsou
lidé, kteří jako pavouci přetočí nejlepší
řeč v jedovatou. Ubohý je člověk, který
se dostane na jazyk pomlouvajících,
protože je jako zrno, které padlo pod
mlýnské kolo. Skončí rozhmožděno a
rozdrceno na kousky. Zlostní lidé nám
nejednou připisují nejhorší záměry,
které by nám v hlavě nikdy nevyvstaly.
Jestliže se zbožně modlíme a plníme závazky naší svaté víry, často nás označují za
pokrytce a říkají, že jsme andělé v kostele a ďáblové doma. Když konáme dobré
skutky, myslí si, že jsme vedeni pýchou, že chceme, aby nás bylo vidět a byli jsme
chváleni. Držení se v pozadí nazýváme
podivínstvím, šetrnost lakomstvím. Jazyk
pomlouvajícího je jako červ navrtávající
nejlepší ovoce, vidí zlo dokonce i na
nejlepších činech a skutcích. Je to
housenka, která se plazí po nejhezčích
květech a pokrývá je nechutným slizem.

Maskované střely
Nejednou je možné pomlouvat i
mlčením. Někdo ve vaší přítomnosti
chválí nějakou osobu, kterou znáte, vy
k tomu nic neříkáte nebo ji chválíte
nápadně šetrně. Z vašeho mlčení lidé
vyvodí, že o té osobě víte něco
špatného.
Někdy se dopouštíme pomluvy i soustrastí. „Škoda,“ říká někdo například, „že se ten
člověk nechal svést. Nechce se mi tomu věřit.“ Svatý František nazývá takovou
pomluvu maskovanou střelou, kterou někdo namočí v oleji, aby tím hladčeji ranila.
Kdo se významně usmívá a potřásá hlavou, kdo říká „ale …“, ten také nejednou
uškodí dobrému jménu bližního.
Nejtvrdší nactiutrhání nebo pomluva
je ta, když někdo donáší druhému
to, co o něm říkal (nebo údajně říkal)
někdo jiný. Odtud se totiž odvíjí
začátek nenávisti, msty, hněvu, který
nejednou trvá až do smrti.
Tak tedy tolika způsoby se může
zhřešit pomluvou. A teď ruku na
srdce, zeptejte se sebe samých, zda
jste bez viny.
Pomluva jako zkouška
Když nás budou lidé neslušně očerňovat a pomlouvat, odevzdejme se Bohu a
nemstěme se. Svatý František Saleský, plný duševního pokoje, trpěl, když ho
neslušně ostouzeli, tvrdíce o něm, že zavinil
smrt muže, s jehož ženou měl udržovat nečistý
poměr. Svatý mohl dokázat svou nevinu, ale
rozhodl se přenechat svou obranu Bohu. (Pozn.
redakce: tím samozřejmě není řečeno, že by
člověk neměl právo na obranu proti
nespravedlivým nařčením Jsou však situace, kdy
přenechat svou obranu Bohu je nejmoudřejším
řešením.) Pomluva je velkou zkouškou, Bůh ji
sesílá pouze na vyvolené, protože lidé
nedokonalí by ji neunesli – mohla by jim jen
uškodit.
Převzato z časopisu Milujte se 21/2012 str.33-35

Humor:
Evoluční teorie
potřebuje alespoň trochu
víc promáknout.
Empiricky nám pár věcí
nesedí :-)
(a to jsme ještě kvůli tomu že
jsme strašpytlové
vyretušovali "Araby", a
protože jsme politicky
korektní "pod-saharskou
Afriku")

 Dežo, slyšel jsem, že ty komunista chodíš do kostela?

-Nuž chodím, prosím pekne...
A že se tam i modlíš?
Tak je, modlím sa...
Ale ty prý i ukřižovanému Kristovi nohy
líbáš?!
Nuž, bozkávam, prosím ponížene...
A líbal by si nohy i soudruhovi Husákovi?
No, keby bol ukrižovaný, určite!

v Kaplici informuje:
Nové knihy:

Aneselm Grün: KOŘENY
Najít své místo v životě, cítit se v bezpečí a být si vědom sebe samého – kdo zná své kořeny,
ten ví, co strom jeho života potřebuje, aby vyrostl do své zcela jedinečné podoby. Obraz
kořenů se tak pro náš život může stát košatým symbolem. Ansel Grün popisuje, jak své kořeny
a svou identitu různým způsobem (znovu) objevit. Bible, význam našeho jména, životní
filozofie našich předků nebo rodinné rituály nám ukazují, jak nalézt své místo v životě. Když
přijdeme do styku se svými kořeny, může náš život rozkvést a stát se požehnáním pro nás i
ostatní.

Gabriela Bossisová: ON A JÁ
Výbor z obsáhlého duchovního deníku Gabriely Bossisové, která byla činná i jako divadelní
režisérka a herečka. Když jí bylo 62 let začala si zapisovat vnitřní vnuknutí, která přičítala
Ježíši Kristu. Vnitřní hlas k ní promlouval po čtrnáct let a ne náhodou jí Pán povolal práve
v noci svátku Božího Těla. Její duchovní deník oslovuje stále nové čtenáře a různé výbory
byly přeloženy do mnoha jazyků.

Diego Goso: FARÁŘSKÉ VTIPY
S určitou nadsázkou lze říci, že humor léčí duši i tělo. i katolíkům prospěje, když se alespoň
občas ze srdce zasmějí některým svým polovičatostem a zvláštnůstkám, zažitým zvyklostem či
postojům. Autor působí jako kněz v Turínské diecézi.
Nové filmy:

CYRIL A METODĚJ
Příběh odehrávající se v 9. století ve strhujících obrazech líčí počátky šíření křesťanství na
Velké Moravě a v našich zemích. Děj sleduje významný úsek našich dějin mezi lety 826- 885.

SV. EDITA STEINOVÁ SIEDMA KOMNATA
Dojemný portrét ze života židovky, která konvertovala ke katolictví, stoupila do
karmelitánského kláštera a stala se mučednicí. Jan Pavel II. ji r. 1998 prohlásil za svatou. Film
zachycuje vnitřní i vnější boje této neobyčejné ženy, která dokázala v děsivém období 2.
světové války proměnit své utrpení v cestu mystického sjednocení s Bohem.
Půjčovní doba farní knihovny: ČT 15.30-16.30

PÁ 16-17.30 a NE po mši – na požádání

V jiných farnostech se půjčuje po mši v kostele a je možné si objednat knihy z Kaplice

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

Je zde i možnost zakoupit si knihy, růžence, obrázky a přívěšky.

P. Šimák




Pro všechny farnosti
 BIBLICKÁ ČETBA NA MĚSÍC ŘÍJEN: kniha Nehemiášova a kniha Ester.
VÍKENDOVÝ POBYT DĚTÍ NA KTIŠI se bude konat od pátku 16. do neděle
18.10. Zájemci se mohou hlásit buď na hodině náboženství, v sakristii, nebo přímo u P. Pavla.
Tf.: 732 872 662. Cena 300,- Kč (možnost slevy na požádání).
 EUCHARISTICKÝ KONGRES V BRNĚ - zájemci o účast na sobotním programu
17.10. ať se přihlásí u P. Pavla (tf.: 732 872 662). Pojedeme autem.
 O SVÉM POBYTU V GRÓNSKU bude vyprávět kaplický evangelický farář Daniel
Freitinger s rodinou ve čtvrtek 22.10. od 18h ve sborovém domě ČCE Archa (Pohorská ul.
865)


 SLAVNOSTVÝROČÍ POSVĚCENÍ CHRÁMU a také DÍKŮVZDÁNÍ ZA
ÚRODU se uskuteční v našich farnostech v neděli 25.10. Prosíme, připravte dary do
průvodu: ovoce, zeleninu, hrozny vína, chléb, lahev vína, květiny, koláče (buchty).
 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ se koná - v Kaplici v pátek 1x za 14 dní od 19.15h
na faře. Pokud by to někomu nevyhovovalo - zvláště mimokaplickým, můžeme se domluvit
na jiném řešení. Přihlášky a dotazy mi můžete adresovat buď na mailovou adresu, nebo na tf.:
732 872 662 Nejbliţší schůzka: v Kaplici na faře v pátek 23.10. od 19.15h
 DALŠÍ EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA - se bude konat v Kaplici v Arše ve
čtvrtek 5.11. od 19h Probírat budeme knihu Ester.
 BOHOSLUŢBY V BLÍZKOSTI PAMÁTKY ZEMŘELÝCH:
NE
1.11.

PO
2.11.

Kaplice
mše sv.
v 9.30h
hřbitov:
v 16.30h
mše sv.
v 18h

Malonty
boh.slova
v 8h

Omlenice
mše sv.
v 8h

mše sv.
v 16h

hřbitov:
v 9h

Blansko
mše sv.
v 18h

Rychnov

D.Dvořiště
mše sv.
v 11.15h

P. Ves
mše sv.
v 15h

až 8.11.
v 11.15h



Kaplice
 PÁSMO HUDBY A POEZIE se uskuteční ve středu 21.10. od 17.30h v kostele.
 DĚTSKÁ MŠE SV. se bude konat až v neděli 8.11.od 9.30h v kostele.
 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA - se bude konat ve čtvrtek 5.11. od 19h v
evangelické Arše (Pohorská ul.) Probírat budeme knihu Ester.

Malonty
 MODLITBA RŮŢENCE se koná v měsíci říjnu v úterý od 17h v kostele.
 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ (u Otů) se bude konat v úterý 27.10. od
17.45h.


ŘÍJEN 2015
NEDĚLE

11.10.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

ţaltář 4.t.

Čtvrtek

15.10.

Sv. Terezie z Avilly

památka

Pátek

16.10.

Sv. Hedviky, řeholnice

nez.památka

Pátek

17.10.

památka

NEDĚLE

18.10.

Čtvrtek

22.10.

NEDĚLE

18.10.

STŘEDA

28.10.

Sv. Ignáce z Antiochie
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – „MISIJNÍ“
sbírka na misie
Sv. Jana Pavla II., papeže
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – u nás: VÝROČÍ
POSVĚCENÍ KOSTELA + DÍKŮVZDÁNÍ
Sv. Šimona a Judy, poutní slavnost v Rožmitále

ţaltář 1.t.
nez. památka
ţaltář 2.t.
svátek

LISTOPAD 2015
NEDĚLE

1.11.

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

Pondělí

2.11.

Památka všech zemřelých

Středa

4.11.

Sv. Karla Boromejského, biskupa

památka

NEDĚLE

8.11.

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

ţaltář 4.t.

pak ţalt. 3.t

 SBÍRKA NA MISIE se koná při bohoslužbách v neděli 18.10..
 ZMĚNA ČASU se koná v noci ze soboty 24. na neděli 25.10. – 1 hodinu zpět.

Omlenice
 MODLITBA RŮŢENCE se koná v měsíci říjnu ve čtvrtek od 17h v kostele. Ve čtvrtek
15.10. však na faře s promítáním a pak s posezením ve společenství.

Rožmitál na Šumavě
 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ se uskuteční v sobotu 24.10. od 19h na faře.
 POUTNÍ MŠE SV. O SVÁTKU SV. ŠIMONA A JUDY se koná v úterý 28.10. Od
17h bude varhanní koncert a pak od 18h mše sv.

Dolní Dvořiště
 MŠE SV. ZDE BUDE V NEDĚLI 18.10. a 1.11. od 11.15h.

Cetviny
 RŮŢENCOVÁ POBOŢNOST SE ZPĚVY A LITANIEMI se bude konat v neděli
11. a 25. 10. od 14.30. Z Kaplice pojedeme ve 14h auty, máte-li zájem o dovoz, domluvte se s
P. Pavlem (Tf.: 732 872 662)

PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM
KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde
modlitba
Úterý
18 h letní čas
17.00 zimní čas
kostel
setkání / biblická hodina
Středa
18 h letní čas
17.30 zimní čas
fara
Ekum. biblická hodina: 1. ST v měsíci-18h fara, / 1. ČT od 19h v ev. Arše teď– ST 7.10.fara
mše svatá
8 h (v adventní době již v 7h )
kostel
Čtvrtek
mše svatá, pak adorace
18 h letní čas
17.30 zimní čas
kostel
Pátek
setkání mladých
Mše sv. v Domově pro seniory 15h
19.15 fara
16.30h odjezd na Svatý Kámen na mši sv. v 17h
1. sobota v měsíci
Sobota
NEDĚLE mše svatá

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

9.30 zpěvy. Mimo hl. svátky a hl. prázdniny!

MALONTY – kostel sv.Bartoloměje / fara
Setkání na faře: nyní u Otů
mše svatá 8 h
17h
NEDĚLE
Út 1x za 14 dní,nyní: 20.10.
/ boh.slova v kostele
OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
Setkání na faře: Čt 1x za měsíc, 18h 17h
mše svatá 8 h
NEDĚLE
/ boh.slova v kostele
nyní: 15.10. po růženci
l.čas z.čas
BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
17h
Setkání na faře: nyní pro
mše svatá 18h
St18h 17.30
NEDĚLE
v kostele
zájemce odvoz do Kaplice let.č.
let. čas
zim.čas
zim.č.
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
mše svatá - nyní:
Setkání ve společenstvíNEDĚLE
11.15
nyní: nebude
1x za 14 dní 18.10.+ 1.11.
nepravidelně - v sakristii kostela,
RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen
poutní kostel P. Marie Sněžné:
NEDĚLE mše svatá nyní:11.15 Setkání v17/18h
1x za 14 dní 11.+ 25.10.
Pondělí: ???
1. SO v měsíci: mše v 17h nyní: 7.11.
ROŢMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
SOBOTA mimo
18h
17h
Setkání na faře: Sobota
19h-l.čas
mše svatá:
18h-z.čas
1. sobotu v měs.
let.čas zim.čas 1x za měsíc, nyní: 24.10.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
Setkání dětí (1 x za 14 dní) venku nebo
NEDĚLE
mše
sv.
Sobota
v 15h
v klubovně na Obecním úřadě:
10.30h
- 1. v měsíci
nyní: 1.11.
CETVINY: kostel Narození P.Marie

POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ: P. Marie Dobré rady

Něm.-česká pouť: 2. SO v srpnu- 14h - Pondělí velikonoční: 15h mše sv. /ost. nepravidelně
Česká pouť: 2. NE v září od 14.30h
- září- 2.sobota a neděle: česko-něm.poutní oslavy
Správa farností: Farské nám. 80, 382 41 Kaplice,  380 313 096.
E-mail: farnost.kaplice@atlas.cz
web: www.farnostkaplice.cz
Správce farností: P. Pavel Šimák,  732 872 662, e-mail: p.pavel.simak@seznam.cz
Doba, kdy je kněz nejsnáze k zastiţení na faře v Kaplici:
Středa 8 – 10.30h a 16h-17h, Čtvrtek 9 – 10.30h. Dle možností i jindy. Pondělí je volný den.
Návštěvu je nejlépe domluvit předem (telefonicky).

Farní list Kaplicka vydává Římskokatolická farnost Kaplice pro vnitřní potřebu farností
v nákladu 150 ks. Adresa, na niţ můţete posílat příspěvky do časopisu - výše. NEPRODEJNÉ
(Náklady na 1 ks asi 15,-Kč.) Toto číslo vyšlo v neděli 11.10.2015.

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc září a říjen 2015
Úmysl všeobecný: Aby rostly příležitosti pro
vzdělávání a práci pro všechny mladé lidi.
 Aby bylo vykořeněno obchodování s lidmi, které je
moderní podobou otroctví.
Úmysl misijní: Za katechety, aby jejich život byl
v souladu s vírou, kterou hlásají, a tak o ní věrohodně
svědčili druhým.
 Za křesťanská společenství na asijském kontinentě, aby s misijním duchem
ohlašovala evangelium těm, kdo na ně ještě čekají.
Úmysl národní: aby všichni lidé poznali nesmírnou Kristovu lásku
 Aby rok zaměřený na eucharistii, stejně jako eucharistický kongres, přispěl k
hlubšímu prožívání Kristovy přítomnosti a inspiroval k živějšímu prožívání mše sv.
Úmysly farní: Pomoz nám, Pane, udělat si čas na vzdělávání se ve víře, na četbu
bible a duchovních knih
 Požehnej všem, kdo se v našich farnostech věnují dětem, aby jejich práce přinesla
bohatý užitek a požehnej i všechny naše akce s dětmi
 Veď, prosíme, ty, kdo se připravují na křest či biřmování, aby se jejich víra
prohloubila a byli stále víc naplnění Tvým Duchem
 Naléhavě prosíme o pomoc vedoucí k zastavení bojů v Sýrii, Iráku a na Ukrajině
 Pomoz, Pane všem uprchlíkům i těm, kdo se jim věnují a naplň moudrostí ty, kdo
usilují o správné vyřešení uprchlické krize
 Ochraňuj, Pane, všechny lidi před terorismem a proměň smýšlení těch, kteří
teroristické útoky připravují
 Vzbuď, Pane, ve všech farnících touhu zapojit se aktivně do života farnosti a
přijmout nějakou službu. Pomoz nám také překonat všechna rozdělení ve farnosti.
 Prosíme za pomoc pro všechna manželství, aby se jim dařilo překonávat krize a
nalézat s tvou pomocí novou sílu lásky a věrnosti
 Požehnej, Pane, činnosti Kaplické Charity a všem, o které se Charita stará.
 Smiluj se, Pane, nad těmi, kteří propadli alkoholu, drogám, hazardním hrám, ap., a
také nad uvězněnými, osvoboď všechny z moci zla.
 Posilni či zcela uzdrav naše tělesně i duševně nemocné, potěš všechny osamělé,
zoufalým dej novou naději a veď k trpícím naše kroky. Zvláště prosíme za …...
 Odpusť, Pane, hříchy našich zemřelých, smiluj se nad nimi a přijmi je k sobě.

Farní knihovna a prodejna nabízí:

599,- Kč

85,- Kč

64,- Kč

64,- Kč

