FARNÍ LIST KAPLICKA č. 2/21
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 2021
Přátelé!
Po delší době zase vychází náš Farní list. Obsahuje hlavně informace a úvahy
proběhlých akcích v první polovině uplynulého roku. Nebylo jich moc – kvůli pandemii se
např. nekonal Křesťanský ples, ani pobyty dětí na Ktiši, ani farní zájezd. Ale přece jen jsme ve
farnostech žili a to je povzbuzující.
Nejdůležitějším děním v naší církvi je synodální proces, který není jen přípravou na
biskupskou synodu v roce 2023, ale má být něčím trvalým – totiž stálým nasloucháním jeden
druhému a vyjadřováním svých postojů a názorů na dění v církvi. Více informací na straně 4 a
dále. Doufám, že se aktivně zapojíte. Alespoň modlitbou, jejíž text je vložen v modlitební
příloze.
V tomto měsíci zvláště myslíme na naše zemřelé a proto jsme se setkávali na
bohoslužbách a také na hřbitovech. V kázání jsem použil příběh o špatně chodícím
chlapečkovi, na něhož na druhém konci chodby čeká jeho pečovatelka. Má pro něj otevřenou
náruč a s úsměvem ho povzbuzuje,
aby se zvedl a běžel k ní. Když to
konečně dokáže, oba se něžně
obejmou. Stejně tak nás povzbuzují
ti, kteří nás předešli na druhou stranu
života. Oni i Pán mají pro nás
otevřenou náruč, tak se snažme
zvednout ze své nemohoucnosti a
vykročit cestou konání dobra, která
jak věříme, skončí v náruči Boží i
našich drahých. Ať Vám Pán dá sílu
do aktivního života a chrání vás i
vaše blízké. Hezky prožitý závěr
církevního roku i adventní dobu přeje

P. Pavel

PODNĚTY PRO
KŘESŤANSKÝ ŽIVOT

Každoročně o svátku Božího těla uvažujeme o čtyřech
tématech, která souvisí s Tělem Kristovým a tak i s naším životem
protože ten se odehrává v něm, v Kristu. Tyto úvahy se mají stát ideály, které se
snažíme realizovat v probíhajícím roce. Témata bývají ztvárněna dětmi na kresbách,
které jsou umístněny na čtyřech oltářích a pak na stěně kostela v Kaplici. Tentokrát
schůzky s dětmi nebyly a tak jsme využili kresby z uplynulých let. Tabule s tématy
nejsou úplně dokončeny (tak jako ostatně žádný rok). Můžete se tedy podílet na
dokončení – návrhem textů, či obrázky, fotografiemi apod. Uvažujme tedy nad tím, jak
se význam mše svaté promítá do našeho života a snažme se ho uskutečnit.
Mše sv. je hostina – zasedáme za stůl
s Ježíšem tak jako s Ježíšem zasedali jeho
učedníci. Je třeba se učit společnému
stolování při obyčejných setkáních u stolu
s bratry a sestrami. Jen tak pochopíme a
zakusíme sílu společného jídla.
Modleme se:
- Pane Ježíši pomoz nám najít si čas a
odvahu scházet se také u stolu na faře
prosíme tě vyslyš nás
- Dej ať se také dokážeme vzájemně zvát
na posezení v našich domovech
- Pomoz nám vytvářet v naší farnosti
opravdu rodinné vztahy
Mše sv. je oběť-tedy dáváním – je
nejenom památkou Ježíšova umučení
a smrti, ale také jejím zpřítomněním.
Ježíš se totiž stále vydává nám a také
my jemu. Z naší strany je to však
pravdivé jen tehdy, když se opravdu
překonáváme a chceme nasadit pro
Krista a bližní.
Modleme se:
- Pane Ježíši, pomoz nám více se
nasadit pro Tebe a bližní
- nauč nás dávat k dispozici Tobě i
farnosti své schopnosti a svůj čas
- dej ať pochopíme, že dáváním z lásky rosteme a roste také tvá přítomnost ve světě

Mše sv. je přijímání my přijímáme Ježíše a On přijímá
nás. Pravdivé přijímání z naší strany
je však tehdy, když chceme přijímat
celé Tělo Kristovo – v bližních,
zvláště v trpících a také v přírodě
Modleme se:
- Pane Ježíši nauč nás přijímat Tě ve
svatém přijímání tak, abychom
zakoušeli Tvou lásku
prosíme tě vyslyš nás
- dej nám schopnost přijímat
každého člověka v lásce i přes
všechny různosti, které nás dělí a
nacházet v druhých dobro, které nás může obohatit
- nauč nás přijímat celou přírodu v lásce, starat se o ni a vnímat čím nás obdarovává.

Mše sv. je díkůvzdání–
Díkůvzdání je odpověď na lásku.
Spolu s Kristem děkujeme nebeskému
Otci, za jeho lásku, za věčný život, ale
i za pokrm, za celý svět, který stvořil a
dal nám k užívání. Vděčný člověk je
šťastným člověkem!
Modleme se:
- Pane Ježíši, nauč nás v modlitbě
především děkovat a chválit
prosíme tě vyslyš nás
- nauč nás vidět kolem sebe především
hezké věci
- nauč nás být vděčnými také našim
bližním
- dej ať umíme děkovat také svými
skutky
Všechna tato témata byla v obrazové formě umístněna na oltářích. Oltář je symbolem
oběti a tak se tím chce i říci, že vše souvisí s obětí – námahou, úsilím. Ale to by nás
nemělo odradit. Budeme-li mít v srdci lásku, vše nám bude snadné. Víme také, že
co nic nestojí, ani za nic nestojí. A tak se nebojme zvát druhé ke stolu, namáhat se
pro druhé, pro kostel, pro církev. Nebojme se přijímat Krista i bližní, zvl. trpící.
Nebojme se být vděčnými, vždyť ve všem a ve všech najdeme něco dobrého. A
pamatujme, že Kristovo tělo, je i naším tělem – tedy prostředím ve kterém žijeme!

Milí farníci!
Jistě jste zaregistrovali, že v naší
katolické církvi se v této době koná
přípravná fáze biskupské synody, která se
uskuteční v roce 2023 a bude se věnovat
procesu synodality, tedy vzájemného
soužití, naslouchání a spoluúčasti uvnitř
církve. V rámci tohoto procesu vznikají
malé pracovní skupiny ve farnostech a
diecézích, které se tématem zabývají. Jako
pomoc pro kladení si otázek v těchto
skupinách vypracoval přípravný
mezinárodní tým deset okruhů či témat,
které na těchto dvou stranách nyní předložíme. Smyslem celého procesu je vnesení
demokratických prvků do života církve. V Písmu svatém nalézáme texty (zvláště
v knize Skutky apoštolské), které prokazují, že v prvotní církvi apoštolové – tedy první
biskupové –mnohem více naslouchali prostým věřícím a rozhodovali se až po vyslechnutí jejich hlasu (viz Sk 6. kap.) A o to nyní jde – obnovit bratrskou strukturu církve,
v níž už natrvalo bude nasloucháno všem a rozhodováno opravdu co nejvíce kolektivně.
V našich farnostech se stanovenými tématy budeme zabývat jednak na našich
společenstvích, které se schází v obvyklých časech (viz Bohoslužby a Informace) a
pak také na jednání farní rady, či jiných setkáních. Prosím, snažte se těchto setkání
účastnit. Když zájem nebude, těžko se v církvi něco změní!
Zkuste nad následujícími tématy pouvažovat (brzy bude vydáno ještě obsáhlejší rozpracování) a buď předložit svůj názor na schůzce skupinky, nebo ho napsat a
poslat na faru v Kaplici (mailem, či poštou, příp. vhozením do schránky na faře, nebo
do schránky v kostelích určených na připomínky a názory). Těším se na ně! pš
1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ
V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě.
Kdo jsou v naší místní církvi ti, kteří „jdou společně“? Kdo jsou ti, u kterých se zdá,
že zůstávají více stranou? Jakým způsobem jsme voláni k tomu, abychom se ve větší
míře stávali společníky na cestě? Jaké skupiny nebo jednotlivci jsou zanecháni
na okraji?
2. NASLOUCHAT
Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce,
bez předsudků.
Jak k nám Bůh promlouvá hlasy, které často ignorujeme? Jak se naslouchá
laikům, zvláště ženám a mladým lidem? Co usnadňuje nebo ztěžuje naše
naslouchání? Jak dobře nasloucháme těm, kdo žijí na okraji společnosti? Jak je
začleněno to, co říkají zasvěcené osoby? Co představuje určitá omezení v naší
schopnosti naslouchat, zvláště těm, kteří mají názor odlišný od našeho? Jaký
prostor se poskytuje hlasu menšin, zvláště hlasu osob, které zakoušejí chudobu,
odsunutí na okraj společnosti nebo sociální vyloučení?

3. UJMOUT SE SLOVA Všichni jsou vybízeni, aby mluvili odvážně a otevřeně,
tedy svobodně, pravdivě a s láskou.
Co nás uschopňuje a co nám brání, abychom v naší místní církvi a ve společnosti
mluvili odvážně, otevřeně a odpovědně? Kdy a jak dokážeme říci to, co je pro nás
důležité? Jak funguje vztah s místními médii (nejen katolickými)? Kdo mluví
jménem křesťanského společenství a jak jsou tyto osoby vybírány?
4. SLAVIT
„Společné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného
naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie.
Jak inspirativní a určující pro náš společný život a naše poslání je v našem
společenství modlitba a liturgické slavení? Jak ovlivňují naše nejdůležitější
rozhodnutí? Jak napomáháme tomu, aby se všichni věřící aktivně účastnili liturgie?
Jaký prostor je dán možnosti zapojit se do služby lektora a akolyty?
5. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ
Synodalita slouží misijnímu poslání církve; všichni členové jsou voláni k tomu,
aby se na něm podíleli.
Protože jsme všichni učedníky – misionáři, jak je každá pokřtěná osoba volána
k tomu, aby se podílela na misijním poslání církve? Co brání pokřtěným, aby byli
aktivními misionáři? Jaké misijní oblasti zanedbáváme? Jak společenství podporuje
své členy, kteří různým způsobem slouží společnosti (sociální a politická
angažovanost, vědecký výzkum, vzdělávání, podpora sociální spravedlnosti, ochrana
lidských práv, péče o životní prostředí atd.)? Jak církev pomáhá těmto svým členům,
aby svou službu pro společnost vykonávali misionářským způsobem? Jak se určuje,
které misijní záležitosti budou vybrány jako ty, jimž je třeba se věnovat, a kdo toto
určuje?
6. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI
Dialog si žádá vytrvalost a trpělivost, ale umožňuje také vzájemné porozumění.
Do jaké míry se v našem společenství scházejí k dialogu lidé odlišných národností?
Kde se v rámci naší místní církve odehrává dialog a jakým způsobem?
Jak podněcujeme spolupráci se sousedními diecézemi, náboženskými
společenstvími v dané oblasti, s laickými sdruženími a hnutími atd.? Jak se
přistupuje k rozdílným představám nebo ke konfliktům a potížím? Jakým zvláštním
záležitostem v církvi a společnosti potřebujeme věnovat větší pozornost? Jakou
zkušenost ohledně dialogu a spolupráce máme s příslušníky jiných náboženství a s
těmi, kteří nemají k náboženství žádný vztah? Jak vede církev dialog s jinými
oblastmi společnosti a jak se od nich učí: oblast politiky, ekonomiky, kultury,
občanská společnost a lidé žijící v chudobě?
7. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI
Dialog mezi křesťany různých vyznání, vzájemně spojených jedním křtem, má
na synodální cestě zvláštní místo.
Jaké vztahy má naše církevní společenství s členy jiných křesťanských tradicí
a denominací? Co nás spojuje a jak putujeme společně? Jaké plody jsme získali.

tím, že putujeme společně? Jaké existují potíže? Jaký další krok kupředu můžeme
učinit ohledně společného putování?
8. AUTORITA A SPOLUÚČAST
Synodální církev je církví, na jejímž životě mají všichni účast a všichni nesou
odpovědnost.
Jak naše církevní společenství stanovuje cíle, o které je třeba usilovat, způsoby, jak
jich dosáhnout, a kroky, které je třeba učinit? Jak se v rámci naší místní církve
vykonává autorita nebo vedení? Jak jsou do praxe uváděny týmová práce
a spoluodpovědnost? Jak a kdo provádí vyhodnocování? Jaké podpory se dostává
službám svěřovaným laikům a jak je podněcována odpovědnost laiků? Je naše
zkušenost se synodalitou na místní úrovni plodná? Jak fungují synodální orgány
na úrovni místní církve (pastorační rady ve farnostech a diecézích, kněžská rada
atd.)? Jak můžeme podpořit synodální přístup v našem zapojení a ve vedení?
9. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT
V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch Svatý
říká prostřednictvím celého našeho společenství.
Jaké metody a postupy používáme, když se rozhodujeme? Jak je lze zlepšit?
Jak v rámci hierarchických struktur podněcujeme zapojení do rozhodovacího
procesu? Pomáhají nám naše metody, které používáme při rozhodování, k tomu,
abychom naslouchali celému Božímu lidu? Jaký je vztah mezi konzultacemi a
rozhodnutími a jak je uvádíme do praxe? Jaké využíváme nástroje a postupy ve
prospěch transparentnosti a odpovědnosti? Jak můžeme růst ve společném
duchovním rozlišování?
10. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY
Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se.
Jak naše církevní společenství formuje lidi, aby byli ve větší míře schopni „putovat
společně“, vzájemně si naslouchat, zapojovat se do misijního poslání a do dialogu?
Jaká formace je nabízena k posílení schopnosti rozlišovat a vykonávat autoritu
synodálním způsobem?
Cílem synody, a tedy této konzultace, není
vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit
snům, probudit proroctví a vize, přinést nové
naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat
vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu,
učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní
náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat
srdce a rukám navrátí sílu.
(Přípravný dokument, 32)
Sledujte zvláště web: synoda.cz
PROSÍM, MODLETE SE ZA ÚSPĚCH SYNODÁLNÍHO PROCESU
V CÍRKVI – MODLITBU, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ MODLITEBNÍ PŘÍLOHY
NAŠEHO FARNÍHO LISTU

Dobrý Bože, ty jsi Stvořitel
a Dárce života.
Děkujeme ti za život náš
i životy našich příbuzných a přátel.
S důvěrou ti svěřujeme naše zemřelé
a prosíme, abys je přijal
do náruče své lásky.
Ukaž jim své milosrdenství
a promiň jim jejich nedostatky.
Velkoryse je odměň za vše,
co v životě vykonali dobrého a z lásky.
Naplň jejich víru
a přijmi je mezi vyvolené v nebi.
Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen.

Bože, nevím den ani hodinu,
kdy mne zavoláš, dopřej mi ale,
abych dobrým životem,
milujícím Tebe, sebe a druhé,
byl v té chvíli připraven
vstoupit do Tvé šťastné náruče.

Zima byla letos pořádná, plno sněhu bylo i kolem kostela v Kaplici. Děkuji všem, kdo sníh
kolem našich kostelů odklízeli. Zimní pohled na kostely v Kaplici je romantický, méně romantický je pobyt v chladu uvnitř. Kdysi jsem uvažoval o tom, že kdyby se vybralo od každého
účastníka bohoslužeb 1000,-Kč tak by bylo možné pořídit do lavic topení. V dnešní době by to
však muselo být asi více. Ale pokud byste chtěli…
Následující
fotografie jsou
ze slavnosti
Zjevení Páně
v Kaplici a v
Benešově n.Č.
I když kvůli
lockdownu
byl silně omezen
maximální počet
účastníků bohoslužby, prožili jsme hezké chvíle v našich kostelích, když jsme
se přišli poklonit spolu se třemi králi, či s mudrci dítěti Ježíši.
Sklonit se před Boží velikostí a vidět ji i v tom nejmenším
a nejslabším je čin velké víry a doklad o hlubokém vhledu
do tajemství bytí. Je to také akt odevzdání se do péče mocnějšího, než jsme my sami a to je důležité zvláště na začátku roku.
Soška dítěte Ježíše nám v našich kostelích také připomíná, že Bůh se neustále rodí v našich
srdcích i v našich společenstvích. Chce být viditelný v našich vztazích, v našem laskavém
jednání s druhými. Tak se zjevuje světu.
A zde máme jistě všichni velké mezery.
Může je zaplnit Kristus, pokud mu v hostinci našeho srdce uděláme místo. „Když
se narodí v našem srdci On, vše se tam
narodí spolu s Ním. Naše srdce se naplní
Jeho láskou, veškerým jeho soucítěním,
veškerým jeho odpuštěním. Sami sebe
pak poznáme jako ty, kdo jsou milováni
a chápáni nekonečným Bohem, Jeho Synem, naším bratrem. A když nás naplní
tato skutečnost, nemůžeme o ní mlčet.“

Lednové počasí bylo skutečně zimní,
ale krásné. Mnozí zimu nemilují, ale
je třeba v každém ročním období,
v každé životní situaci vidět to pěkné.
Letos se Křesťanský ples nekonal kvůli
pandemii. Možná je to také v něčem
dobré, organizátoři si mohli odpočinout,
nabrat nové síly a také nápady pro
příští plesy.
Škoda, že se také nemohly konat
ekumenické bohoslužby. Ale
snad podobně jako pod sněhem
příroda usnula a na jaře se zase
probudí, i nyní trochu spící mezicírkevní vztahy a aktivity s novou
intenzitou ožijí. V tomto roce jsme
měli uvažovat nad tématem „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete mnohé ovoce.“ Texty připravila
ekumenická komunita sester Grandchamp ve
Švýcarsku, která je duchovně spojena s hnutím
Taizé. Tato komunita se snaží modlit i aktivně
působit pro jednotu křesťanů. Proto také přijímají
hosty a umožňují jim duchovní obnovu ve svém
klášteře, spolu s nadchnutím se pro budování
jednoty. Texty modliteb a rozjímání byly v našich
kostelích v lednu k dispozici a doufám, že jste si
je nejen vzali, ale také prorozjímali. Týkaly se hlavně textu Ježíšova podobenství o vinném kmeni
a ratolestech (J 15,1-17) a hl. myšlenkou bylo, že
jen ten, kdo je sjednocen s Kristem a lidmi nese
dobré
ovoce
ve svém
životě.
Jde i o
jednotu
s přírodou.
I o ni
usilujme.
Ideálním znázorněním jednoty a harmonie všeho je betlém. Zde je vše – hvězdy, příroda, zvířata i lidé sjednocení kolem Ježíše. Kéž se to daří i v našich rodinách a společenstvích-i na faře.

V únoru slavíme v našich farnostech a také
na Svatém Kameni Uvedení Páně do chrámu.
Připomínáme si událost při níž se Maria vzdává
svého syna a zasvěcuje ho Pánu. Také my, když
vcházíme do chrámu učíme se vzdávat sami sebe
a odevzdávat se Bohu. Podobně, když chceme
vejít do chrámu nitra našeho bližního musíme
přestat myslet jen na sebe a druhému se darovat.
Vnést do jeho srdce světlo. Snažíme se o to?
Fotografie níže připomíná oslavu Jirky
Mareše, který se stará o kostel v Kaplici a který
v únoru měl 50. narozeniny. Díky za Tvou službu
Jirko. Pán ať Tě chrání ve zdraví a žehná Ti.
Podobně jako Jirka,
Pepa Blessberger a
další vchází do chrámu také Beník, aby
daroval své schopnosti. Ať už při ministrování, zpěvu, nebo
zvláště v době lockdownu nahráváním
bohoslužeb na video.
Ty se pak umistňovaly na internet, aby
byly k dispozici těm, kdo se do kostela
nemohli dostat, ale mohli je sledovat
přes počítač. Díky také Jakubovi, který
první začal bohoslužby nahrávat.
Foto vpravo zachycuje nový koberec,
který pořídila do sakristie v Dolním Dvořišti kostelnice Julka. Díky za tento dar
i za obětavou službu. Díky i všem, kdo do
kostela vcházíte sloužit. Pán ať vám odplatí.
Na Popeleční středu 17.2. jsme do chrámu vešli s pokornou připomínkou své pomíjivosti,.Snažme se, aby po nás zbylo víc než hromádka popela.

V březnu se tradičně koná rozjímání nad zastaveními křížové cesty
v Cetvinách. Většinou nás chodí
10-20. Tentokrát (28.3.) jsme se
vydali v počtu pěti. Mohou za to
opatření kvůli šíření covidu-19.
I na našich webových
stránkách si můžeme otevřít pod
odkazem „K modlitbě na tomto webu“ rozjímání Ekologické křížové
cesty. Hodí se zvláště sem do příro-

rody. I příroda trpí a v ní i s ní Kristus. Prorok Izaiáš píše
ve 24.kap.: „Země vysychá a vadne, svět chřadne a vysychá; nebesa chřadnou spolu se zemí. Země leží znečištěná
svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili ustanovení, porušili smlouvu věčnou. Můžeme uvažovat nad

rozmanitými formami utrpení, jak
o tom mluví apoštol Pavel: „Celé
tvorstvo sténá a trpí, dokud se Boží
synové nezjeví ve slávě…“ Ten čas
zjevení už nastává, když následujeme Krista v poslání uzdravovat
a posvěcovat tento svět, aby Bůh byl
všechno ve všem “ (1 Kor 15, 28)

V neděli 25.4. se konala v Blansku poutní mše sv. – připomněli jsme si svátek patrona kostela
sv. Jiří. Byla to zároveň neděle „Dobrého pastýře“ neboť se četlo evangelium o Kristu, který
o nás pečuje jako pastýř o své ovečky. V roli pastýře jsme vlastně všichni, neboť starost o druhé je naším hlavním úkolem. Podobné to je sv. Jiřím. Jeho příklad (mučednická smrt za Krista)
neustále inspiruje k oběti pro Pána. Odpolední program oslavy byl spojen s poutí – ke kapličce
na okraji Blanska, kde zazněla hudba s poezií, a pak jsme putovali na rozhlednu. Počasí nám

vyšlo a tak jsme měli i hezký výhled.
Při mše sv. jsem hovořil o tom, že podstatou života
i existence je dávání a přijímání, tedy pohyb energie.
Mezi částicemi, atomy, v organismech. Mezi lidmi je
to energie lásky. Zmínil jsem příběh otce, který o autě
hovoří jako o rodinném pokladu, o který je třeba velmi
pečovat. Syn, který pomáhá s leštění, se zeptá: a já
pokladem rodiny nejsem?
- Proč myslíš?
- No, na mně
na rozdíl od
auta nikdy čas
nemáš!
Oběť lásky
v běžném životě se většinou

týká času, který si na druhé uděláme. Také jsem připomněl dvě příhody kněze Gregoriho Boyla
který se věnuje mladým lidem ve vězení, či po propuštění z něj. Jeden vypráví o svém nelehkém dětství, kdy jej otec mlátil a pak hovoří o lásce své matky, která každou neděli musí 5x
přestoupit, aby ho mohla navštívit ve vězení. Musí vystřídat šest autobusů! Hezký příklad
obětavé lásky. Ve druhé příhodě vypráví zmíněný kněz
o tom, jak v době jeho onemocnění rakovinou se za něj
mnozí modlili a žehnali mu. Jeden z jeho svěřenců mu
místo modlitby říká: Nevím jak se žehná, ale chci ti číct,
že tě mám
móóóc rád.
A kněz ho
ujistil, že to
bylo to nejlepší požehnání, které
dostal.
Ano, to jsou
příklady
opravdové
lásky, to je
onen pravý základ našeho bytí, to je skála, na níž můžeme postavit náš život. To je oheň,
u kterého se můžeme ohřát a který nás bude vždy spojovat.
Foto vpravo zachycuje táborák, který jsme si udělali v pátek 30.4. na faře.
Další fotky jsou
z okolí kostela
sv. Petra a Pavla
a zachycují jarní
údržbu laviček
a záhonů s růžemi
Díky Janu Dekretovi a Jirkovi Klimešovi. Děkuji také všem
dalším, kteří pečují o kostel i jeho okolí, zvláště
Josefu Blessbergerovi, který také seče v Kaplici
trávu kolem kostelů. Stav našich kostelů a okolí
je naší vizitkou.

Naše reportáž začíná v Benešově, kde jsme slavili první mši sv.
na památku Poslední večeře
Páně. V závěru mše jdeme průvodem do kaple představující

Getsemanskou zahradu a pak
Kristův hrob. Na obou místech byla zahrada. Má to
naznačit že na obou místech
se obnovuje jiná zahrada ráje. I v úzkostech, i ve
smrti. To vše oheň Kristovy lásky přetváří. Snímek vlevo zachycuje oheň
na začátku Velikonoční vigilie v Benešově. Oheň Kristovy lásky už vlastně hořel
při poslední večeři. Při každém láskyplném stolování se vytváří atmosféra proměny. Proto je třeba se scházet při spo-

lečném jídle. Na Zelený čtvrtek jsem
kázání na toto téma zpestřil příběhem
ve kterém maminka své dcerce vysvětluje proč říká že, nejdůležitější částí
těla je rameno: aby o něj mohli opřít
svou hlavu ti, kdo prožívají nějakou
bolest. I při poslední večeři to tak bylo
a my tento příklad může následovat.
Tyto fotografie jsou z Malont, kde
byly Velkopáteční obřady a pak
nedělní oslava Zmrtvýchvstání
Páně. Obě skutečnosti, jsou jak
dvě strany jedné mince – smrt a
zmrtvýchvstání. Skrze jednu se
vchází do druhé, stejně jako skrze
bránu. Ve velkopátečním kázání
jsem citoval slova biskupa Melitona ze Sard, který hovoří o to, že

Kristus prostupuje celý svět a
všechny dějinné období. A ve
všech trpí: v Ábelovy, v Izákovi,
v Davidovy a dokonce v beránkobi, jenž byl zabit, aby jeho krví
byl zachráněn Izrael před smrtící
ranou v Egyptě. Naznačuje tak,
že Kristus trpí nejen v lidech, ale
i ve zvířatech. Potom, ale i pro
ně je připraven nový svět v němž
budou žít. Je to tak, neboť
apoštol Pavel uvádí ve svém
listu Římanům v 8. kapitole,
že celé tvorstvo sténá a pracuje k porodu… a toužebně
čeká až se Boří synové zjeví
ve slávě. Ano celý svět bude

obnoven ve zmrtvýchvstání celého Kristova
těla k němuž můžeme přiřadit i všechno tvorstvo a celou přírodu. Proč by jinak byl v bibli
příběh o Noemově korábu, který zachraňuje
zvířata? Jistě je to proto, abychom pochopili
že zachráněn má být celý svět a my jako Boží
synové a dcery se na tom máme podílet již
nyní.
Tyto tři fotografie jsou ze slavnosti zmrtvýchvstání Páně z Malon, kde se sešlo celkem i dost ministrantů u
oltáře.
Další foto je z Omleničky (vlevo) a dole z Dolního Dvořiště.
Zde ministranti nejsou a lidí v kostele přítomných ubývá, Ale
socha Zmrtvýchvstalého Krista na oltáři vzbuzuje naději, že
i zde můžeme být svědky vzkříšení.

Dvě horní fotografie zachycují kostel sv. Floriána, v Kaplici, který se
na chvíli o Zeleném čtvrtku stal Getsemanskou zahradou, kde
jsme rozjímali o Kristově úzkosti, kterou trpí i celý svět. Promítli
jsme zde video z filmu o Kristu a snažili jsme se vžít do jeho modlitebního zápasu skrze
zpěvy a slovo Písma.
Následující obrázky
zachycují „Kristův
hrob“ který byl k dispozici k soukromé
modlitbě v Kaplici na
Bílou sobotu. Zde také proběhly přípravné obřady ke křtu
Karla Smolíka.
U Kristova hrobu začíná nový život. Když spolu
s Kristem zemřeme sami sobě, s Kristem vstaneme. Tuto skutečnost Karel znázornil také tím,
že při Velikonoční vigilii v ohni spálil své hříchy
napsané na papíru. Oheň Boží lásky proměňuje
naše životy. Je jen třeba tento oheň v našich
srdcích opatrovat, aby neuhasl. Aby stále plál,
je třeba do něj přikládat: modlitbou, četbou

Písma a duchovní literatury, účastí na bohoslužbách a setkáních bratří a sester. Když
se druhým vzdalujeme, tak je to jako když
oddalujeme jednotlivá dřeva z ohniště rychle zhasnou. Když však je dáme k sobě,
opět vzplanou a vytvoří jasný oheň. Stejné

je to s námi. Jen dohromady můžeopravdu planout. Atmosféru potemělého, ale zároveň svíčkami
prozářeného kostela zachycují tyto
fotografie. Společně svítící srdce

prozáří každou temnotu!
Temnotu prozařuje také hudba a zpěv
Na prostředním obrázku kaplický
varhaník Leo Schwarz a zpěvák
Pavel Čada. Díky za jejich službu!

Po evangeliu se koná křest. Slovo křest je odvozeno od slova Kristus. V řeckém originálu
Nového zákona je slovo „baptizó“ což znamená ponořovat. Obojí se spojuje: pokřtěný se ponořuje do Krista. A jestliže jeho tělem je celý svět, znamená to také se ponořit do hloubky
skutečnosti, ve které žijeme.
Vše má svou hloubku, nesmíme žít povrchně, ve všem a ve

je Kristus. Po křtu se Karel účastní také přijímání
Kristova těla a Krve. Věřím, že ho bude také
přijímat i ve svém životě, kde ho bude také hledat.
Na závěr fotka s rodinou, i ta je křtem posvěcena.

Pohled na velikonoční bohoslužbu zpestřují tyto snímky
z kůru.
Při noční bohoslužbě jsem v
kázání citoval výrok jedné
dívky, která věděla, že v důsledku své nemoci zemře. Byla
s tím díky své víře vyrovnaná.
Na otázku, zda má soustrast
se svou maminkou, odpovídá,
že soustrast je láska, která trvá.
Lékař, který na to vzpomíná,
říká, že nikdy neslyšel lepší
definici soustasti… Ano je to

láska, která trvá i v bolesti,
ale s nadějí na její překonání
při budoucím setkání.
Další dvě fotografie jsou
z Rožmitálu, kde někdy ministruje Robin Kornatovský.
Také zde jsme zažili krásnou
oslavu Zmrtvýchvstání Páně

Prostřední a dolní fotografie jsou z Blanska.
I tam byl otevřen „Kristův hrob“, i tam se sešli
lidé, aby zažili a načerpali nový život od Krista
Zmrtvýchvstalého.I zde
byl uprostřed nás.

O Velikonočním pondělí jsme se vydali
do Pohoří n.Š. Tentokrát zde přátelé z
Rakouska kvůli covidu nebyli. Zato s námi byli bratři a sestry z evangelické cirkve. Četli jsme evangelium o Emauzských
učednících, kteří na své cestě potkávají
Krista a postupně ho poznávají, stejně
jako poznávají smysl utrpení na cestě spá-

sy. První čtení jsme vybírali náhodně. Bylo
z knihy Job, která se zamýšlí nad utrpením
nevinného. Obě témata dobře zapadají do
mé nedávné četby o dialogu psychoanalytika

Carla G. Junga s teologem Whittem. Whitt hájí
myšlenku, že zlo je nedostatek dobra, stín. Nikoliv nějaký protibožský samostatný princip. Jung
na základě své psychiatrické zkušenosti oponuje
Mě se
dostává
do rukou
příběh o obrazovém rámu, který bere do rukou Bůh a
nejprve do něho zasazuje prostřednictvím šedých nití

osnovu. Pak do ní vplétá nejrůznější
barevné nitě. Jasné jako je červená a žlutá,
ale i temné jako je černá a tmavě modrá.

Nakonec vznikne obraz člověka, který je zas obrazem Boha. Šedá osnova je zde prázdnotou, která je
překonána barvami života, ale mezi ně patří i černá
barva smrti, která nevyhnutelně k životu patří, ale je
překonána. Příběh naznačuje, že vše je na cestě k
tomu lepšímu a zářivějšímu a že vše má svůj smysl

V neděli 9.5. se konala v kostele sv. Floriána v
Kaplici poutní slavnost. Opět jsme si připomínali
hrdinský čin sv. Floriána ze začátku 4.stol. kdy se
snažil v době pronásledování osvobodit 40 křesťa-

nů z vězení, ale byl při tom chycen, uvězněn a mučením nucen vzdát se víry v Krista, neudělal to,
a tak bylo jeho tělo vhozeno do řeky nedaleko
Lince. Já jsem v kázání kromě této skutečnosti
připomněl příběh malé dívky, která pro svou setru,
jenž se o ní starala, koupila drahý dárek, který ji
však prodavač dal levně, když viděl, že mu dala
všechno co měla. Kéž i my se umíme zcela nasadit
a darovat vše, když je to třeba.
Ženy z farnosti připravily sváteční poutní občerstvení (zákusky+
káva), za což velmi děkuji!
Bylo hezké počasí a tak jsme
mohli chvíli posedět a popovídat
Myslím, že bychom toto mohli
dělat častěji. V některých farnostech je každou neděli „farní
kafe“. Vím, že chvátáte na oběd,
ale snad někdy se zdržet můžete.

Další dvě fotografie nám připomínají slavnost Seslání
Ducha Svatého. Na oltářích
nám hořel oheň, stejně tak
na svících v rukou a doufám, že
alespoň trochu i v našich srdcích. V kázání jsem vyprávěl
příběh o králi, který svolal čtyři
umělce, aby ho dokonale zpodobnili. první namaloval krásný
obraz, druhý z hlíny vytvořil
věrnou bustu, třetí vytesal z
mramoru královu sochu. Čtvrtý
si vzal s sebou do královského
paláce jen nádobku jakéhosi
prášku, za což sklidil posměch.
Ale když král procházel jednotlivé dílny umělců a vstoupil do
dílny toho posledního, zpočátku
neviděl nic. Ale pak spatřil svou
dokonalou podobu na stěně.
Umělec totiž práškem vyleštil
onu stěnu tak, že se stala zrcadlem.
Takto působí Duch Svatý – očišťuje celý svět, že odráží podobu Krále králů a Pána pánů.
I naše nitro zbavuje nečistot aby vyzařovalo krásu Boží. A nejen to. Celý svět pak také odráží
i nás a naše nitro. A tak často kolem sebe můžeme vidět to, co se odehrává v nás a naopak to
co se odehrává kolem nás, vidíme
i v našem nitru. Svět je často zrcadlem, pamatujme na to a kéž Duch
Svatý nás naučí chápat co nám
toto zrcadlení má říci.
V květnu v Kaplici začala příprava dětí na 1. sv. přijímání. Přicházelo až 12 děti, které přivedla
katechetka Štěpánka. V tomto

školním roce totiž výuka náboženství téměř nebyla a tak jsme intenzivně probírali základy naší víry
a především jsem se snažil dětem
přiblížit mši sv. jako společné
jídlo přátel, které spojuje Ježíš. Také
proto jsme na každé schůzce mezi
sebe rozdělovali nějaké jídlo a pití.
Doufám, že to dále bude pokračovat.

V pátek 28. května se konala ve většině našich kostelů tzv.
Noc kostelů. Kostely jsou otevřeny pro všechny, kteří se
chtějí podívat. V Kaplici se úkolu informovat o historii

věž ukazuje k nebi-k Božím ideálům
kostela sv. Petra a Pavla, ujala
Eva Haláčková. Připomněla
první historickou zmínku o kostele
v odpustkové listině papeže Alexandra IV. z roku 1257, kdy kostel při svíčkách jsme vyslechli krásný koncert duchovní hudby
patřil pod správu řádu Premonstrátů v Milevsku. Kostel tedy (Leo Schwarz a dcera Johanka)
musí být starší. 25.9.1423 byl vyloupen a vypálen husity.
Ti zde také upálili soběnovského faráře Petra. Kostel byl
po velkém požáru v r. 1507 přestavěn do současné podoby –
uprostřed byl rozdělen třemi sloupy, takže vznikl dvojlodní
prostor. V r. 1740 byla věž zvýšena a na ní posazena nynější
báň . Vedlejší kostel sv. Floriána pochází z přelomu 15.a 16.
stol. Kostelní kaple jsou z r.1730-50. Zajímavostí je, že zde
byla za napoleon.válek sloužena pravoslavná liturgie r. 1799

Také v kostele
v Cetvinách byl
kostel otevřen.
Snímky sice
pochází z květnové návštěvy
krumlovských
poutníků, ale
připomínají
zdejší pozoruhodný chrám.
První historická
zmínka o něm
je z r. 1384
(o Obci již z r.1325). R.1620 byl Dampierovým
vojskem vypálen a vyloupen. R. 1892 byly na
severní straně přistavěny žulové schody.
O noci kostelů sem zavítalo asi 10 lidí.

Kostel na Sv. Kameni je sice otevřen celodenně
ale v tento večer se zde rozezněly varhany, díky
malontskému varhaníkovi, který rozezvučel
nejen zdejší varhany, ale také ty v kostele v
Dolním Dvořišti a pak také v Benešově nad
Černou. Kostel na Sv. Kameni byl nejprve postaven r. 1655 (nynější presbytář). Loď a hlav.
vchod s věží byl dokončen v první pol. 18.stol.
V Malontech byl kostel otevřen díky kostelnici
Marii Papajové (podobně i v Rychnově n.M.
díky paní Kletzembauerové) Nejstarší částí
kostela je původní kaple sv. Kateřiny (dnes sv.
Barbory), asi z 1. čtvrtiny 14. stol. Ve 3.čtvrtině založen presbytář souč.kostela a koncem
15.stol. vzniklo z 1 lodi dvoulodí s klenbou.

Kostel v Benešově n.Č. (vlevo) byl postaven
r. 1332 Jindřichem z Velešína (město bylo zal.
ve 13. st. Benešem z Michalovic. Chrám, který
nese jméno sv. Jakuba st. byl po r.1630 přestavěn
renesančně. V každém otevřeném kostele bylo
10-20 návštěvníků. Díky všem, kdo to umožnili

Svátek Božího těla se letos nesl v duchu čtyř označení pro mši sv. Ta je: hostinou, obětí,
přijímáním a díkůvzdáním. Protože nad těmito pojmy se zamýšlím v úvodní části Farního
listu, zde jen stručně připomenu, že při mši sv. zasedáme ke společnému stolu s bratřími
a sestrami k hostině – byť duchovní. Toto společné jídlo nás sjednocuje, proto je třeba tuto

jednotu dál prohlubovat a pečovat o ní vzájemnými setkáními a dialogem. Oběť mše
sv. spočívá nejen v připomínce Kristovy
oběti pro otevření brány k věčnému životu
a k obnovení spojení s Bohem, ale On se
neustále vydává pro nás, aby se nám daroval,
aby nám dával účast na svém božství. A podobně i my se odevzdáváme (obětujeme)
jemu. Tak dochází k vzájemnému přijímání:
my přijímáme Krista do svého života a On
přijímá nás. A za tuto lásku při mši sv. děkujeme. A děkujeme, že On se nám dává nejen
zde v kostele, ale v celém světě – v přírodě
ve slově, v bližních, v událostech. Že Krista
můžeme přijímat i v přírodě nám připomínají
i květiny a břízky, které v tento den zdobí
kostel. Děkuji za jejich obstarání, zvl. Pepovi
Blessbergerovi.

Květinová výzdoba je také projevem lásky ke Kristu. Podobně jako dar květin, který si předáváme při nejrůznějších oslavách, tuto lásku také vyjadřuje. Tak i mimo kostel do našeho
slavení zapojujeme přírodu, s níž úzce souvisíme. Ona, včetně oněch krásných květin, je také
darem Boží lásky nám a proto je třeba za ní děkovat a také ji chránit a pečovat o ni.
Monstranci v tento den zdobíme věnečkem z květin – symbolem lásky a vítězství.

Závěrem mše sv. vycházíme od oltáře průvodem ke čtyřem dalším oltářům – zastavením, vycházíme ven, na znamení, že je třeba, abychom s Kristem vyšli ven a přinášeli ho tam, kde je
ho zapotřebí. Název "mše svatá“ je od latinského slova „misio“= poslání. Charakterizuje tak
hlavní smysl tohoto obřadu – poslání Kristovo přinést nám Boží lásku i poslání naše: tuto lásku
přijmout a nést ji do světa. V čele průvodu jsou neseny korouhve s obrazy Ježíše i jeho matky
Panny Marie. Může nás to přivést k zamyšlení – přináším lidem kolem sebe Krista? Šířím
mateřskou láskou Panny Marie? Ona je symbolem církve, něžné Matky, jež má v sobě skrytého Boha. Jak se podílím na tom aby tato skutečnost byla zjevná?
Při průvodu jdeme
otevřenou mříží
a otevřenou branou
ven. Co udělat,
abych se i já víc
otevřel druhým,
abych vyšel vstříc
svým bližním? Co
udělat aby i naše
farnost byla opravdu otevřená?

Průvod, v němž jdeme s Kristem a za Kristem, směřuje k druhému chrámu – do kostela sv. Floriána. I my máme s Kristem putovat z chrámu svého srdce do chrámu srdce toho druhého, ať
už je to jednotlivec, či jiné společenství. A jeden druhému máme také něco přinášet. O tom
jsem mluvil v kázání, v němž jsem vyprávěl příběh o králi, který slavil narozeniny. Mnozí jeho
přátelé mu nesli velké dary. Byla tam i jedna stařena, která přinesla upředenou vlnu, bylo to
vše co měla. Cítila se trapně mezi tolika lidmi, dávajícími překrásné luxusní dary. Když

přišla domů – do chudé chaloupky na samotě, našla tam vojáky
Polekala se, že snad krále svou
přízí urazila. Ale vojáci jí sdělili
že od krále dostali příkaz její vl-

nou vymezit pozemek, který jí
král věnuje. Smyslem příběhu
je poukázat na úměru našeho
daru, byť je nepatrný, ale darovaný s láskou, s tím co se nám

vrátí. Snad i naše nasazení pro Pána při této bohoslužbě, nám přinese jeho požehnání.

Také v dalších našich kostelích
konáme slavnost Božího těla
a uvědomujeme si, že i my jsme
Božím tělem, že i v nás přebývá
Ježíš. Kéž i tam poznáváme jeho
přítomnost a skláníme se před ní.

Začátkem června jsem viděl dvě krásné duhy, které jsem
také vyfotografoval. Ta vpravo je nad kostelem sv. Petra
a Pavla v Kaplici, a ty dvě níže jsou v Benešově nad Č.
Duha je znamením smíření s Bohem, jeho požehnání

a také překonané záplavy. Je znamením, že každá
zátopa má svůj konec, že opět slunce vítězí nad vodou
a proměňuje kapky vody v nádhernou skutečnost
souladu všech barev – tedy harmonie a smíření všeho.

V Kaplici jsme ve
středu 9.6. navečer
konali schůzku farní rady. Hovořili jsme o akcích uplynulého roku 2020, o tom co se povedlo a co ne, a také
o plánech na letošní rok. Probrali jsme také hospodaření
v minulém roce. Žádné vážnější připomínky se neobjevily.
Co se týká prostředků na účtu Nadačního fondu
pro obnovu kostela sv. Petra a Pavla k 31.5. bylo na účtu
190,5 tis. Kč. V letošním roce se bude moci uskutečnit
oprava podpůrné zdi pod kostelem ve výši téměř 300 tis.Kč
přičemž Jihočeský kraj daruje 80 tis.Kč a Město Kaplice
32 tis. Kč.

Poutní slavnost v Kaplici 27.6.
sice začala a hlavně se týkala
mše sv. při níž devět dětí poprvé
přistoupilo ke stolu Páně, ale
i následující program na faře
k pouti patřil. Na farním dvoře

byly za pomoci farníků a obyvatel
fary postaveny stany (díky za půjčení
velkého stanu Obci Bujanov) pod
nimiž bylo možné se posadit u stolů
a poobědvat. K obědu se podávaly
řízky a bramborový salát. Díky za
přípravu farní hospodyni a ženám

z farnosti (těm i díky za zákusky) a
také Fandovi Labašovi a Evě Perausové za polévku.
Bylo tak možné společně skutečně
slavit. Posezení a jídlo bylo s hudbou, při níž někteří i tancovali.

Počasí nám přálo, nemuseli jsme
se obávat bouřky, která většinou
naše stany poničí. Bouřka sice
přišla, ale až za dva dny a to byly
stany již uklizeny.

U stolu jsme mohli společně nejen
jíst a pít, ale také si pohovořit.
Tradičně přichází i německy mluvící
rodáci a tak i s nimi takto prohlubujeme vztahy.
Doufám, že příště bude vše ještě
dokonalejší, že bude víc lidí na obsluhu nebo, že využijeme catering.

První hudební vystoupení měla kaplická
rodačka Kristýna se svou kamarádkou Janou.
Vyslechli jsme několik křesťanských
rytmických písní. Kristýna nyní žije v Plzni
a do Kaplice přijíždí jen někdy. Moc jí, i Janě
děkujeme!
O další hudební program se
postaral kaplický (i omlenický)
varhaník Leo Schwarz, který
se svými přáteli vyplnil poutní
odpoledne na faře. Zapojil se
i chrámový zpěvák Pavel Čada
a benešovský kostelník
Robert Opelka, který hrál na
harmoniku.
Vzpomněl jsem si na nedávno
čtený úryvek z nedělního slova
z Písma sv. o tom jak Ježíš rozesadil zástup svých příznivců
na trávě a pak je nasytil, tak
jako dobrý pastýř své ovečky.
Pokrmem pro duši přispěli

naši přátelé svým povzbuzujícím
slovem a také hudebníci.
Na příště by bylo dobře připravit
i nějaké duchovní slovo a možná
i nějakou hru či soutěž. Podobně
i na připravovaný farní den (19.9)
který bychom mohli uskutečnit za
příznivého počasí také zde venku,
nebo jako tradičně ve Slovanském
domě. Děkuji již předem, těm kdo
pomohou z přípravou.
Odpoledne pak přišly děti a prošly si cestu Po stopách apoštolů
Petra a Pavla. Na prvním zastavení
si děti vyzkoušely umění trefit se
míčkem do správného místa. Tak

jako se apoštolové uměli trefit svým slovem
do srdce. Na příště upravíme postavu do níž
se děti strefovaly, na postavu člověka se srdcem, aby vynikla myšlenka zacílení života

k lásce. Na dalším stanovišti si děti připomněly obtíže spojené s hlásáním evangelia. Pe tr a Pavel museli projít velké úseky pěšky
nejrůznějším terénem. Chůze na chůdách je
symbolem obtížných úseků. Po absolvování
tohoto úkolu děti čekaly lodě. Jimi se plavili
apoštolové Petr a Pavel často. Ten i několikrát ztroskotal. Úkolem soutěžících bylo
foukáním postrčit loďky z jedné strany vany
na druhou. Podobně i nás postrkuje vanutí
Ducha Svatého k novým skutečnostem, pokud
Duchu Sv. vystavíme plachty své víry, touhy
a modlitby. Dalším úkolem bylo lovit ryby
(magnetem) podobně jako bychom i my měli
lovit lidi, když se topí v problémech a přitaho-

hovat je blíže k Pánu. Kuželky, které je třeba
porazit představovaly naše hříchy a problémy.
Tunel, kterým je třeba prolézt-temnoty kterými
musíme projít s vizí cíle. Podobně skákání.

Velmi oblíbeným
stanovištěm byl
sklep, který připoměl vězení apoštolů
I my bychom se
neměli bát nespravedlivého pronásledování a ještě více: měli bychom myslet i na lidi uvězněné (za svou
víru) i na ty, kdo odpykávají spravedlivý trest a vyprošovat jim
nápravu

Roztočení kruhů hula-hula jakoby připomíná, že v životě je vše správně roztočit. Nebýt peciválem, ale aktivním člověkem,
který se snaží vše rozpohybovat - oživit
k dobrámu a vše konat z láskou a radostí.

Golfové hole byly dobře schované ve skříni
a protože jsem je nenalezl, museli jsme si
vystačit s francouzskou holí a cibulí. Na

ztvárnění myšlenky: „vše posunout
na správné místo“ to stačilo. Navíc
jsme si mohli uvědomit, že i ti
zdánlivě nevhodní a chromí se
mohou účastnit Božích plánů.

Závěr putování – to bylo setkání u stolu
a pochutnání si na zákuscích a speciálně
připraveném dortu k 1. svatému přijímání.
Díky také za tento závěrečný sladký
bod dětského programu!
Od 18h se pak konal – jako tradičně koncert duchovní hudby v kostele sv. Petra a Pavla. Krásnou
hudbu nám zprostředkovali Leo

Schwarz se svou dcerou Johankou, která
vzbudila pozornost nejen svou hrou na
violoncello, ale také svým průzračným
a přirozeným hlasem při zpěvu. Díky.
Myslím, že i přes narychlo připravený program Petropavlovské pouti
(vlivem pandemie) a ne úplně zvládnuté
soutěže pro děti, nás pouť povzbudila.
Díky Pánu i všem, kdo se podíleli! pš

se uskutečnilo v Kaplici
o Petropavlovské pouti v neděli 27.6. Ke stolu
Páně přistoupilo poprvé devět dětí z Kaplice

a okolí. Děvčata i chlapci byli oblečeni
jako na svatbu, neboť svaté přijímání je
jakousi svatební hostinou ve které se
oslavuje spojení nevěsty-lidské společnosti s Bohem, či lidské duše s Kristem.
Toto sjednocení mohou prožít i děti.

U oltáře (toto slovo je od latinského slova
altus vysoký- altare=vyvýšené místo)
se spojujeme prostřednictvím rukou na
znamení, že patříme k sobě, že jsme rodina

Svaté přijímání není tedy jen znamením
přijetí Krista, ale i bratří a sester v církvi

a také přijetí všech a všeho co k Němu patří.
Tedy všech lidí a také přírody. Všichni vytváříme jeden velký organismus – Kristovo tělo. A proto je třeba abychom se také jeden o druhého zajímali a starali, tak jak to je také v lidském těle
V kázání jsem četl příběh o dobrodružství jednoho
člověka, který se ocitl se svým průvodcem v písečné

bouři, po níž zmizela cesta a vše
bylo zahaleno v prachu. Přesto
průvodce naléhal: „Pojďme dál“
Po jisté době narazili na karavanu a byli zachráněni. I v našich
životních bouřích je třeba jít dál.
Nezastavovat se v rezignaci, ale
s průvodcem, kterým je pro nás
Kristus jít dál. Překonat temnotu a bezvýchodné situace, důvěřovat jeho slovu při četbě Písma a v modlitbě, prostě s Ním jít dál.
To je aktuální i v této době, kdy ničivé tornádo poničilo několik
vesnic na Jižní Moravě. Je třeba jít dál, i když jsme přišli třeba
o všechno. Všechno se dá s Boží pomocí obnovit. Na to mysleme
když se dostaneme do problémů. Jít dál také znamená neustrnout
ve své víře, hledat nové formy, stejně jako v každém vztahu.
Pokud nehledáme nové způsoby jak vyjádřit svou lásku – nejen
k Bohu, ale i ke kamarádům a životním partnerům, vztah ustrne
a bude skomírat, podobně jako oheň, do kterého se nepřikládá.
I do vztahu k Bohu je třeba přikládat – aby hořel jako oheň, který
jsme měli na oltáři. Přikládáme své aktivity v partě křesťanů,
nové formy dialogu s Bohem a nové formy prokazování dobra
lidem kolem nás. Muže z příběhu zachránila karavana – i nás
zachrání společenství s druhými, kteří jdou také v životě dál a výš.

Ke stolu Páně byly pozvány tyto děti:
Je dobré uvědomit si, že „stolem Páně“ není jen oltář v kostele, ale i svět kolem nás a zvláště
příroda. Všude kolem nás je přítomen Pán, který je naším pokrmem a nápojem, naší posilou i
občerstvením. „V něm žijeme, pohybujeme se a jsme“ jak říká apoštol Pavel (Sk 19,28)
Je dobré naučit děti, aby i z tohoto stolu uměly přijímat a poznávat Krista.

1.Šarlota Čondlová
5.Gloria Timofte
2.Aneta Špánková
3.Sabrina Vatlavicová
4. Anna Pučeglová

6.Šimon Kozojed
10.Eliška Smrčková
7.Nikola Kupečková
8.Laura Kupečková
9. Štěpán Mistoler -nebyl

Obrázek na malovaný dětmi z hodin náboženství připomíná, že všichni jsme na jedné lodi
církve a plujeme společně k Božímu království – k stále větší vládě Dobra, Pravdy a Lásky.
Na této životní cestě zažijeme nejen pohodovou plavbu, ale i bouřky. Ježíš však bude s námi!

Humor
 Dva advokáti se potkali na obědě a jeden vypráví druhému: „Víš, co se stalo? Bůh
seslal anděla na zem, aby sepsal seznam nepoctivých advokátů. Ten se za půl roku
vrátil úplně zničený a řekl Pánu Bohu, že na to nestačí, ale určitě by za víkend zvládl
udělat seznam poctivých advokátů. Skutečně za pár dní ten seznam dodal a Bůh se
rozhodl, že by měl všem těm na seznamu poslat blahopřejný dopis. Nevíš, co tam
napsal?“
„Ne, nevím.“
„Aha... takže ty jsi ho taky nedostal...“

Židovské vtipy:
 Chudý příbuzný se mrzutě nimrá ve
vyzáblém kuřeti, které mu domácí
předložili.
Hostitel: „Sára, přiměj přece Benna,
aby jed´“
Benno: „Kdybyste k tkmu byli
raděj´přiměli to kuřátko!“

 loď se potápí. Jeden Žid křičí a
pláče. Přistoupí k němu druhý a
povídá: „Co křičíš? Je to snad
tvoje loď?

Z farní matriky:
Kaplice:
Pohřby:
6.1. Aneta Krtková

Křty:
20.2. Luboš Horký

Malonty:
Pohřby:
30.4. Jan Kostelný

16.1. Františka Frišmanová

3.4. Karel Smolík

7.5. Hana Scholbauerová

20.1. Jan Labaj

5.6. Amálie Mižigárová

8.5. Žofie Vrzalová

29.1. Anna Ziegrosserová

5.6. Aleš Mižigár

6.2. František Troják
18.2. Anna Kozlová

5.6. Adéla Mižigárová
28.8. Dagmar Mižigárová

25.2. Jan Vícha
30.3. Marie Schmidová

28.8. Laura Mižigárová
28.8. Sofie Mižigárová

6.4. Stanislav Ševčík
21.4. Jan Korch

4.9. Martina Hlávková
18.9. Roman Zifčák

1.5. Markéta Smolíková
21.5. Eva Tylková

18.9. Ondřej Bárta
25.9. Kateřina Šibrová

26.5. Anna Žilinská
12.6. Anežka Kletzenbauerová Dolní Dvořiště:
20.9. Šarlota Bandíková
křty:
Svatba:
17.7. Eliška Djakivová
28.8. Dalibor Mižigár
30.10. Stela Schönbauerová

Křty:
22.5. Zuzana Stolariková
29.5. Amálie Brabcová

Benešov n.Č.:
Pohřby:
5.2. František Zifčák
9.4. Erich Gušl
11.6. Julie Šídlová
Křty:
17.4. Pavlína Morongová
11.7. Adam Přívratský

26.7. Růžena Kamenská

Pohoří n.Š. - Křty:
3.7. Majdalenka
Řezníčková
10.7. Lucie Křiklavová

Blansko: pohřby:

Rychnov n.M. – svatba:

Pohoří n.Š. Svatba:

30.3. Marie Šebová

14.8. František Pešek a
Tereza Kletzenbauerová

28.8. Kamil Gažák a
Veronika Růžičková

Omlenice: pohřby:

Svatý Kámen-křty

Klení – křest:

15.10. Josef Slad

24.7. Antonín Ginzel

4.9. Laura Oesterreicher

Svatý Kámen-svatba

Klení – svatba:

Rychnov n.M. – pohřby:

Dagmar Mižigárová

4.9. František Brabec a
Pavlína Stolariková

4.9. Pavel Oesterreicher a
Nathalie Müllerová

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

v Kaplici informuje:
Jiří Suchý: KLAUN SI POVÍDÁ S BOHEM a ZKOUŠÍ TO ZNOVU
Jiří Suchý je člověk mnoha profesí. Zpěvák,
divadelník, básník a výtvarník, kterého zná u nás
snad každý. Ne každý ale ví, že jeho hudební kariéra,
jak sám říká, začala v pražském kostele svaté
Anežky České, kde jako malý hoch ministroval a
zpíval ve sboru. V posledních několika letech se Jiří
Suchý otázkami víry zabývá intenzivněji a své
hovory s Bohem zachytil v malé knížce. Se svým
typickým humorem i nadhledem se v ní věnuje
úvahám o existenci a neexistenci Boha, jaká je jeho
podoba a jak jej oslovovat. Rovněž uvažuje o
poznávání krásy i významu slova slovo... a Božích přikázáních. Snaží se,
jak sám píše, dopřávat si potěšení z hledání dobrodružné cesty k Tajemství v naději, že by jeho
uvažování mohlo posloužit jako inspirace těm, kterým toto potěšení nepřišlo na mysl.

Papež František: FRATELLI TUTI – encyklika o bratrství a sociálním přátelství
Papež František nejprve neobyčejně přesně a v souvislostech reflektuje
nezdravé tendence v současné globalizované společnosti, politice,
hospodářství a médiích. Na jedné straně vidí bezbřehý individualismus,
ztrátu smyslu pro společné dobro a vylučování starých, nemocných či
nenarozených z našeho obzoru, na straně druhé bezmezný konzum,
magickou víru v to, že trh vyřeší sociální a ekonomické problémy, nebo
sílící nacionalismus a populismus v politice. Papež ovšem nezůstává
jen u kritiky. Jako muž naděje povzbuzuje křesťany i všechny lidi dobré
vůle ke vzájemnému setkávání a rozvíjení vztahů uvnitř menších i
větších společenství. Solidarita, jež dbá na potřeby chudých a
zranitelných, souvisí s objevením chuti lokálního, lidových hnutí i
dobrých sousedských vztahů. Nově promýšlena jsou i velká témata, jako je digitální
propojenost současného světa, vlastní kulturní a náboženská identita otevřená druhým,
nepřípustnost trestu smrti nebo role OSN tváří v tvář válkám, terorismu a obchodování s lidmi.
Půjčovní doba farní knihovny v Kaplici: ČT 9-10h+ PÁ 16.30-17.30h
V jiných farnostech se půjčuje po mši sv. a je možné si objednat knihy z kaplické knihovny
V kaplické farní knihovně se pátečního půjčování ujal Bernhard Riepl, rakouský učitel,
který žije v Kaplici a zasazuje o přátelské vztahy mezi národy a pomáhá s různými věcmi



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
 BIŘMOVÁNÍ – se uskuteční zřejmě o slavnosti sv. Petra a Pavla v Kaplici, kterou
budeme slavit v neděli 26.6. v 9.30h. Příprava na biřmování bude 1x za 14 dní v pátek v 19h
(v letním čase v 19.30h), nebo v neděli od 19h (v letním čase od 20h) na faře v Kaplici. V
Benešově n.Č. by mohla být příprava ve čtvrtek (1x za 14 dni) od 18h. Přihlašovat se můžete
u P. Pavla Šimáka (tf.:732 872 662)
 OLIVEROVA CESTA KE SVOBODĚ PŘES SANTIAGO DE COMPOSTELLA
Srdečně zveme do Archy (sborový dům Českobratrské církve evangelické, Pohorská ul. 865),
na přednášku doprovázenou promítáním o pěší cestě dlouhé 3600 km do známého poutního
místa a o ještě delší cestě z drogové závislosti mladého člověka. Uskuteční se ve středu
24.11.2021 od 17h.
 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA BUDE v Kaplici a Malontech při dětské mši sv. v neděli
5.12. V Benešově při dětské mši sv. v neděli 12.12. V Pohorské Vsi 5.12. od 15h.
 PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ A „PŮLNOČNÍ“ BOHOSLUŽBA:
Kaplice
Benešov Malonty Omlenice Rožmitál D.Dvořiště Rychnov Blansko
NE 19.12 Út 21.12 Po 20.12 Čt 16.12 Čt 17.12 v
Ne 19.12 So 11.12
14-16h 16-17h
16-17h
16-17h
17.30-… Rychnově
16.30…
od 16h
„PŮLNOČNÍ“ BOHOSLUŽBY 24.12.:
24h
22.15
16.30
15h
22h-b.s.
20.30
22h-b.s.

Kaplice
 ADVENTNÍ KONCERT SKUPINY MIMOBAND se uskuteční v kaplickém kostele
v pátek 26.11. od 19h.
 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA se uskuteční na katolické faře ve středu 1.12.
od 18h. Budeme probírat l.list apoštola Pavla do Tesaloniky (Soluně)
 RORÁTNÍ MŠE SV. SE BUDOU KONAT VE ČTVRTEK (OD 2.12.) 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 15.12. v 17.30h v kostele.
 ADVENTNÍ KONCERT SKUPINY MIMOBAND se uskuteční v kaplickém kostele
v pátek 26.11. od 19h.
 PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT TRUBAČŮ se uskuteční v kaplickém kostele v pondělí
20.12. od 17h.


Rychnov nad Malší
 POUTNÍ MŠE SV. K SVÁTKU SV. ONDŘEJE se bude konat v neděli 5.12. od 17h.

Benešov nad Černou
 ADVENTNÍ MŠE SV. V KLENÍ se bude konat v sobotu 27.11. od 14.30h
 BETLÉMSKÉ SVĚTLO A KONCERT PĚVECKÉHO SBORU KAPLICE se bude
konat v sobotu 18.12. od 19h


LISTOPAD 2021
Středa

17.11.

Sv. Alžběty Uherské, řeholnice

památka

NEDĚLE

21.11.

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

žaltář 2.t.

Pondělí

22.11.

Sv. Cecilie, patronky církevní hudby

památka

Středa

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 C nedělních mešních čtení
NEDĚLE

28.11.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

žaltář 1.t.

Úterý

30.11.

Sv. Ondřeje, apoštola

svátek

PROSINEC 2021
Pátek

3.12.

Sv. Františka Xaverského, kněze

památka

NEDĚLE

5.12.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

žaltář 2.t.

Pondělí

6.12.

SV. MIKULÁŠE, hl.patrona naší diecéze

slavnost

Středa

8.12.

P. MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY

slavnost

NEDĚLE

12.12.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

žaltář 3.t.

Pondělí

13.12.

Sv. Lucie, panny a mučednice

památka

Úterý

14.12.

Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

památka

NEDĚLE

19.12.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

žaltář 3.t.

Úterý

22.12.

Výročí posvěcení katedrály v českých Budějovicích svátek

PÁTEK

24.12.

Štědrý den

SOBOTA

25.12.

NAROZENÍ PÁNĚ

SLAVNOST

NEDĚLE

26.12.

SVATÉ RODINY

svátek

Pondělí

27.12.

Sv. Jana, apoštola a evangelisty

svátek

Úterý

28.12.

Svatých Mláďátek, mučedníků

svátek

Čtvrtek

31.12.

sv. Silvestra, Den poděkování za uplynulý rok

LEDEN 2022
SOBOTA

1.1.

MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

slavnost

NEDĚLE

2.1.

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ nebo ZJEVENÍ PÁNĚ sl.

PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM
KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde
modlitba
17 h
kostel
Úterý
setkání ve společenství
18 h letní čas
17.30 zimní čas
fara
Středa
Ekum.biblická hodina: 1.ST v měsíci-18 h kat.fara/evang. Archa nyní: 1.12. fara
Čtvrtek mše svatá
8 h ( v adventní době již v 7h )
kostel
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: ?.
17/18h
Blansko – filiální kostel sv.Jiří
2. SOBOTA v měsíci mše svatá 16.30h nyní 11.12. + o větších svátcích (viz aktuality)
MALONTY – kostel sv.Bartoloměje
NEDĚLE

mše svatá 8 h – První v měsíci:
/ boh.slova dětská – a to až v 11h!

Setkání společenství- sakristie 17h
kostela: Čt 1x za měsíc,
2.12.

ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
Setkání: Sobota
SOBOTA mimo
18h
mše svatá:
1. sobotu v měsíci
1x za měsíc, nyní: ???

19.15h

DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
mše svatá - nyní
18h letní čas Setkání ve společenství
NEDĚLE
nyní: ?
2.a 4.v měsíci 14. a 28.11.+12.12. 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: 4.12.
NEDĚLE
3.a 5.v měsíci 21.11.+19.12. 17h z.č
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: 9.12.
18h-let.čas
17h
Úterý
Modlitba růžence a příp. zpovídání Út 16.30
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

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. 130 ks. NEPRODEJNÉ Vyšlo 14.11.21

Úmysly apoštolátu

modlitby
na měsíc listopad 2021
Úmysl všeobecný Za ty, kdo trpí depresemi
Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi a syndromem vyhoření, našli u všech podporu, jež jim svítí na cestu do života.
Úmysl národní:
Děkujeme za dar věčného života a prosíme za všechny,
kteří v těchto dnech myslí na své blízké zemřelé, aby je světlo svící přiblížilo ke
Kristu, který přemohl smrt.
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
 Požehnej, Pane, úsilí o zavedení synodality v církvi a požehnej činnosti základních
skupinek – zvláště v našich farnostech, aby přinesly velký užitek pro církev
 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 i všem, kdo v kostelích slouží a povolej další
 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.

SLOVO ŽIVOTA NA MĚSÍC listopad 2021
„Blahoslavení tvůrci pokoje,
neboť oni budou nazváni Božími syny.“

“ (Matoušovo evangelium 5,9)
Matoušovo evangelium napsal křesťan pocházející z tehdejšího židovského prostředí, proto obsahuje mnoho výrazů typických pro tuto kulturní a náboženskou tradici.
V páté kapitole je Ježíš představen jako nový Mojžíš, který vystupuje na horu, aby hlásal podstatu Božího zákona: přikázání lásky. Ježíš se jako
mistr a učitel posadil, aby toto učení získalo na vážnosti, jak se píše v evangeliu.
A nejen to: On také jako první uskutečňuje to, co sám hlásá. To velmi jasně vychází najevo, když vyhlašuje blahoslavenství, svůj celoživotní
program. V nich se odhaluje radikalita křesťanské lásky s jejími plody: požehnáním a plností radosti. Zkrátka blaženost.
V Bibli pokoj, hebrejsky šalom, označuje podmínku harmonie člověka se sebou samým, s Bohem a se vším, co ho obklopuje; ještě dnes se
používá jako pozdrav, jako přání naplněného života. Pokoj je především
Božím darem, ale je také svěřen nám a záleží na našem přijetí.
Mezi všemi blahoslavenstvími se toto jeví jako to nejaktivnější.
Zve nás, abychom vyšli z lhostejnosti a stali se tvůrci svornosti, abychom
začali u sebe a kolem nás, a zapojili svůj rozum, srdce i ruce. Vyžaduje snahu starat se o druhé, hojit rány a osobní i společenská traumata způsobená
sobectvím, které rozděluje, a podporovat i jakékoli další úsilí v tomto směru.
Jako Ježíš, Boží Syn, který splnil své poslání, když položil život
na kříži za to, aby znovu sjednotil lidi s Otcem a vrátil na zem bratrství.
Proto každý, kdo je tvůrcem pokoje, podobá se Ježíšovi a je stejně jako On
uznán za Božího syna.
I my můžeme po Ježíšově příkladu proměnit každý den v „den pokoje“, když učiníme přítrž malým i velkým válkám, které se kolem nás každodenně odehrávají. K uskutečnění tohoto snu je důležité vytvářet sítě přátelství a solidarity, podávat pomocnou ruku, ale také ji umět přijmout.
Jak vyprávějí Denise a Alessandro: „Když jsme se seznámili, bylo
nám spolu dobře. Vzali jsme se a začátky byly velmi pěkné, i díky narození
dětí. S postupem času to začalo být jako na houpačce; už jsme spolu nedo-

kázali vůbec ko munikovat a všechno bylo předmětem neustálých diskuzí.
Rozhodli jsme se sice, že spolu zůstaneme, ale stále znovu jsme upadali
do stejných chyb, nevraživosti a sporů. Jednou nám jedni známí nabídli,
abychom se zúčastnili kurzu určeného pro páry v těžkostech.[1] Našli jsme
tam nejen kompetentní odborníky, ale celou „rodinu rodin“, s níž jsme sdíleli své problémy - už jsme nebyli sami! Světlo se znovu rozsvítilo, ale byl
to jen první krok. Po návratu domů to nebylo snadné a dodnes se to občas
nedaří. Pomáhá nám, když se staráme jeden o druhého, snažíme se začínat
znovu a zůstáváme v kontaktu s těmito novými přáteli, abychom šli kupředu společně.“
Chiara Lubichová říká, že Ježíšův pokoj „od nás vyžaduje nové srdce a nové oči, abychom milovali druhé a ve všech viděli stejné kandidáty
univerzálního bratrství“.
A dodává: „Můžeme se zeptat: ,Má tomu tak být i v rozhádaném
činžáku? I ve vztahu ke kolegům, kteří mi brání v kariéře? I vůči tomu, kdo
přeje jiné straně nebo fandí fotbalovému mužstvu protivníka? I vůči příslušníkům jiného náboženství nebo jiné národnosti?‘ Ano, každý je můj bratr
a sestra.
Mír začíná právě zde, ve vztahu, který dokážu navázat s každým bližním.
,Zlo se rodí v lidském srdci,‘ napsal Igino Giordani, a ,pro odstranění válečného nebezpečí je třeba odstranit ducha agrese, vykořisťování a sobectví,
z něhož válka pochází. Je třeba obnovit svědomí.‘[2] Svět se změní, když se
změníme my (…). Především když budeme stavět na tom, co nás spojuje,
budeme moci přispívat k vytváření mentality míru a pracovat společně
pro dobro lidstva. (…) Je to láska, která nakonec zvítězí, protože je silnější
než cokoli jiného. Zkusme tak žít v tomto měsíci, abychom byli kvasem
nové kultury pokoje a spravedlnosti. Uvidíme, jak se v nás a kolem nás rodí
nové lidstvo.“[3]
Letizia Magri
[1] Srov. 10 anni di „Percorsi di luce“ (10 let „Cesty světla“) https://www.focolare.org/famiglienuove
[2] I. Giordani, L'inutilità della guerra (Neužitečnost války), Roma 20032,
str. 111.
[3] Ch. Lubichová, Slovo života na leden 2004, taktéž v Parole di Vita,
a cura di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma
2017), str. 709-712.

Modlitba za průběh synody
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen.

Nabízíme za dobrovolný příspěvek:
Stolní kalendáře.
K dispozici v kostelích a ve farní knihovně v Kaplici.
Doporučený příspěvek 70,- Kč

