PŘÍLOHA LÉTO 2015

V neděli 28.6. se v Kaplici konala poutní slavnost patronů kostela: apoštolů Petra a Pavla. Po
mši svaté začal program na farním dvoře, kde byly postaveny stany a kde proběhlo několik
hudebních vystoupení. Je to příležitost přivítat na církevní půdě lidi, kteří by na jiné církevní
akce, zvl. v kostele nepřišli.

První kapelou, která hrála
k dobré pohodě byla kapela
Pyškot Milana Janů, která
hraje a zpívá country.

Celkem na tuto akci
přišlo asi 50 lidí. Byla
to příležitost posedět
a popovídat s lidmi.

Děti zde vystavovaly a za dobrovolný příspěvek
V polovině programu vystoupila skupina
dávaly předměty ruční výroby a tak získaly
pod vedením Kristýny Perausové
podporu pro své akce.
s křesťanskými rytmickými písněmi.

U stolů se samozřejmě nesedělo
na sucho. K dispozici bylo pivo,
víno i nealko. Dobré pití i jídlo
patří i k náboženským oslavám.

V Písmu se o tom často píše.
A to jak ve Starém zákoně,
tak v Novém. Což Ježíš nechodil často na hostiny?!

Radost by měla být charakteristickou vlastností nás křesťanů. A právě při takovýchto příležitostech se může vhodně ukázat. Další kapelou, která vystoupila na poutním odpoledni, byla
Kašovanka. Velmi se nám zalíbila a tak jsme ji pozvali i na příští Křesťanský ples.

Jako občerstvení se podávalo pečené sele.
Bohužel se letos příliš nepovedlo – hlavně
bylo příliš malé. K dispozici pak byly opékané párky. Výdej si vzal na starost Fanda. Díky.

Svůj stánek zde měla také Charita Kaplice.
Ta zde prezentovala výrobky uživatelů
chráněné dílny. Stánek navštívila i paní
ředitelka – jak dokazuje tato fotografie.

Od 15h se pak konaly soutěže a hry pro děti. Jednotlivá stanoviště byla rozmístěna kolem
celé fary, zvl. ze zadní strany - na farní zahradě. Na stanovištích plnily děti různé úkoly
zaměřené na šikovnost i zdatnost. Dostat míček (viz foto vpravo) drážkami na desce z
určeného místa do cíle stojí také mnoho trpělivosti. Tu museli projevit i oslavovaní apoštolové, když se nejistými dopravními prostředky (lodí) museli dostat na mnohá místa, která

chtěli navštívit.
Skákání v pytlích představuje pohyb
za ztížených podmínek. Kolikrát
také v životě se musíme naučit dělat
věci za ztížených podmínek.

Také přesný úder, mající za cíl trefit
míčkem jamku, má souvislost se životem. Zasáhnout přesně svým slovem
i jednáním určitý výsledek není vůbec
jednoduché. Člověk potřebuje vnitřní

klid a soustředěnost. Stejně jako v dalších hrách, kde je potřeba přesná muška. Soustředění
k dosažení přesného cíle v životě nám dává Duch svatý v modlitbě. Nezapomínejme na ni!

S přípravou her a dozorem na
stanovištích pomohlo několik
mladých. Díky za to. Doufáme, že
i v příštích letech budeme moci
počítat s jejich pomocí.

Potřeba jsou k tomu jistí andělé.
Jako Valika z Malont (na fotce)
Jirka Stein a další, kteří se na
organizaci podíleli.

Zelená barva trávníku a rostlin,
či stromů na zahradě je barvou
života. A ten byl v tento čas zde
opravdu v pohybu. Kéž by se nám
dařilo podobných akcí dělat více.

Děti měly při cestě po stanovištích
průkazku, kam se zapsalo potvrzení o absolvování. Na naší životní

cestě se nám kamsi zapisují výsledky ze stanovišť
našich běžných dní a z
různých zkoušek. Vynasnažme se, podobně jako
děti v této hře, získat svou
odměnu.
Tečkou za programem
Petropavlovské pouti byl
varhanní koncert Jany Havlíčkové v kostele sv. Petra a Pavla.
Díky všem, kteří se na organizaci pouti podíleli i všem,
kteří přišli.

V sobotu 8.8. se konalo setkání německy mluvících rodáků
v Cetvinách. Bohoslužby se
však účastnilo i několik Čechů
Překlad bohužel tentokrát
chyběl.

Setkání rodáků z Rožmitálu začalo
v neděli 23.8. u obnovované kaple
v lese nad obcí. Kaple má již

V neděli 9.8. se konala poutní mše sv. v kostele P. Marie Sněžné na Sv. Kameni.
Hlavním celebrantem byl
Antonius Grgic z Windhaagu
původem z Chorvatska.

zrekonstruovanou střechu
a osazený malý zvon. Zazněla zde krátká modlitba.

Od 11h se pak konala bohoslužba v kostele sv. Šimona a Judy. Podobně jako bude Obec pokračovat v rekonstrukci lesní kaple i rožmitálský kostel čeká obnova. Nejprve se uskuteční

odvlhčení kostelních zdí a pak obnova fasády. Všechny naše rekonstrukce jsou také výzvou
k obnově našich farností a chrámů našich srdcí. Někdy i v našich farnostech chátrají vztahy
a tak hrozí zřícení celého farního společenství. Potřebujeme více malty lásky a čas na mezilidské vztahy. Ty česko-rakousko-německé jsou zde na velmi dobré úrovni. Po mši sv. následovalo malé občerstvení v zadní části kostela a rozhovor mezi účastníky setkání. Potom se rodáci přesunuli do kulturního domu, kde následoval oběd.

Malé občerstvení zajistily ženy z farnosti – díky za to. Kostel je večeřadlo,
tak proč zde nejíst i skutečně.

Po obědě následovalo ocenění současného předsedy spolku i dřívější předsedkyně.

Poslední obrázky sice nesouvisí se setkáním rodáků, ale vlastně možná, že také. Určitě to bylo
velké setkání čápů na našich obou kostelech v sobotu 15.8.a my jsme měli tu čest je přijmout.

Na začátku i konci prázdnin se
v našich farnostech setkáváme
s dětmi u táboráků. První tři
fotografie jsou z Kaplice. Zvl.

na táboráku 26.8. zde bylo
dost dětí i dospělých. Pavel
Čada zazpíval s doprovodem
kytary plno pěkných písní.

V Omleničce 2.7. jsem být
nemohl a tak mě tu zastoupil
v organizaci her Jirka Stein
z Malont. O soutěže měli
zájem nejen děti, ale i mládež.

Hezké chvíle jsme pak
u ohně prožili také ve
čtvrtek 27.8. Opékání, hry
i táborákové písně s kytarou
vytvoří hezkou atmosféru.

V Malontech nás bylo tentokrát méně – a to jak v úterý 30.6. tak 25.8. Ale tak jsme si zahráli
s dětmi i my dospělí. To že oheň u našich far ještě hoří je také znamením, že hoří i ten vnitřní
oheň v nás.

V Rožmitále se konal táborák
nejprve v sobotu 27.6. na farní zahradě. Kristýna opět
připravila plno her pro děti.

Zuzka a Kristýna pak opět
připravili pěkný program
pro děti, kterých sem chodí
opravdu hodně. Kéž by to
vydrželo i v dalších letech.

Ke konci prázdnin – 29.8. sem
přijeli také Petr a Zuzana Korkatovských. A tak jsme se mohli
také potěšit Petrovými písněmi.

Foto výše je z českokrumlovského
farního tábora, který se konal v Kájově pod vedením Štěpánky Talířové. Účastnily se ho i děti Blumtrittovi o něž se staráme, a lidé z Kaplice.

V Blansku se v závěru prázdnin konal poprvé program pro děti v kostele, které zde soutěžily
v malování. Na varhany jim zahrála Adélka Petroušková a děti měly příležitost seznámit se
s prostředím kostela. Akci zorganizovala paní knihovnice z Blanska a moc se povedla. Díky!

