Táborák v Benešově a v Malontech

Začátkem června (5.6) jsme již
podruhé mohli přivítat v kaplickém kostele hudební skupinu

Mimoband, skládající se ze třech
mladých žen, hrajících a zpívajících
folkové zpěvy inspirované duchovními
tematy. Velký počet posluchačů
dokládá zájem, kterým se tato
skupina v našem městě těší.
V neděli 7.6. při dětské mši sv.
vystoupily děti z hodin náboženství s katechetkou Štěpánkou
a pohovořili o tom jak strávili

čas při první vlně pandemie.
Přivítali jsme zde také kazatele
Církve bratrské Pavla Světlíka,
který se angažuje v ekologické
organizaci A-Rocha a přednáší
o ochraně přírody. Podílí se na

výchově dětí k lásce k přírodě.
Děti si mohli vzít do ruky
plyšová zvířátka, která vydávala
věrné zvuky svých živých vzorů
Promítl nám na obrazovce jak
to vypadá v centru ekologické
výchovy v České Skalici. kde
působí a hovořil o křesťanské
odpovědnosti za stvoření
Více informací můžete získat na www.arocha.cz Kéž by se i u nás našli podobní ochránci
přírody.

V pondělí 29.6. o svátku patronů kaplického kostela sv.Petra
a Pavla jsme mohli díky Městu
Kaplice a řediteli KIC Stanislavu Trsovi přivítat varhaníka

a autory nesoucí jméno Petr a Pavel. A tak jsme slyšeli skladby
autorů Pavla J. Vejvavanovského

Petra Hostinského a trumpetistu Pavel Herzog, kteří vystoupili v rámci projektu Rozezněme chrámy sv. Petra a Pavla,
který spojuje místo, interprety

Petra I.Čajkovského, Pietra Baldassari
J. Pieterszoona Sweelincka a dalších.
Spojení jmen Petra a Pavla nejen, že

vytvořilo zajímavé kombinace hudby, kterou bychom asi jinak neslyšeli, ale mohlo nás přivést
k zamyšlení nad růzností i jednotou lidí i dalších skutečností. Rozmanitost je obohacením.
Dobrovolné vstupné šlo do Nadačního fondu k opravě kostelů. Vybralo se 7508,-Kč. Díky!

V polovině července jsme se sešli na setkání farního společenství a oslavili také mé narozeniny. Díky za všechny gratulace i dárky a modlitby k svátku i narozeninám. Připomněli jsme
si i narozeniny Pavla Honetschlägera,který slavil kulatiny. Děkuji mu za jeho obětavou službu
akolyty a přejeme mu hodně sil, zdraví, radosti a Boží požehnání. Ať Ti Pán odplatí!

Při podobných setkáních navodí radostnou atmosféru také hudba. Té se ujímá Pavel Čada,
který s kytarou a zpěvem zpříjemní tyto chvíle. Díky. Díky i za občerstvení a zákusky, které
mnohé ženy upekly. Vše bylo výborné.

V Malontech bývá v červenci na mši sv. mnoho dětí. Kolem Malont totiž táboří skauti, příp.
jiné skupiny dětí. A tak přichází na nedělní bohoslužbu. Je to hezké povzbuzení i pro naše
děti. Skauting je velmi dobrou aktivitou a jistě by bylo potřebné, kdyby i u nás vznikl

Také v srpnu jsme slavili na faře
narozeniny. Ty kulaté měla Marie
Šuhajová. I jí děkuji za její službu
v kostele.
Společná oslava je dokladem
rodinných vztahů v naší farnosti
a jsem rád, když to takto spolu

prožíváme. Společenství u stolu
napomáhá našim vzájemným
vztahům a zvláště, když někdo
přijde mezi nás (můžeme lidi zvát)
může být rodinnou pohodou osloven.
K rodinnému životu patří i společné
výlety a procházky. Většinou první
neděli v měsíci je příležitost někam
společně vyrazit. 2.8. si několik farníků udělalo výlet na Lipno a do
zámecké zahrady v Čes. Krumlově.

V sobotu 1.8. se konal v Rožmitále pietní akt,
připomínající smrt vojáka – příslušníka zahraniční
mírové mise Unprofor na území býv. Jugoslávie
v r. 1995 Petra Valeše, který pocházel z Rožmitálu
Bohoslužbu vedl vojenský kaplan kpt. Michal Balek
z církve čs.husitské. Hudbu obstaral Vojenský
sextet.

V sobotu 1.8. se uskutečnil v kostele v Pohoří n.Š. koncert Donau Philharmonie Wien, pod
taktovkou Manfreda Müssauera, a houslové virtuosky Katice Illényi. Zájem byl i přes vysoké
vstupné velký (asi zvláště z Rakouské strany). Po koncertě se podávalo občerstvení.

V neděli 26.7. se konala
poutní slavnost v Benešově
n.Č. A i když nebylo mnoho
lidí (snad i pro doznívající
první vlnu epidemie) prožili
jsme hezkou oslavu spojenou
s patronem kostela sv. Jakubem. Připomněl jsem paralelu se starozákonním
Jakubem a s jeho zápasem za potokem
Jabok. Oba Jakubové museli zápasit
sami se sebou, s Bohem i lidmi. Jde o to
obstát. Kéž se to podaří i nám.

Další poutní slavnost se konala v neděli 30.8.
v Malontech. Patronem kostela je zde sv. Bartoloměj. Ten šířil dle tradice evangelium
v Indii a život za Krista položil v Arménii, kde
byl i mučen – zaživa mu byla sedřena kůže.
Kde vzal sílu k tomuto svědectví své víry?
Jistě z hlubokého prožitku Boží lásky, podobně
jako sv. Augustin, (měl svátek 28.8.), který napsal: „Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak
pradávná a tak nová.“ Zmínil jsem ještě příběh
ženy, kterou mnozí opustili v jejím těžkém
onemocnění, ale ona se o to více přimkla ke
Kristu. A na závěr jsem uvedl myšlenku psychologa Viktora Emanuela Frankla
který prožil jako Žid koncentrační tábor: kdo i přes tu hrůzu
byl schopen vidět něco dobrého,
kdo i tam našel smysl a měl pro
koho, nebo pro co žít, přežil.
Tak to bylo i u mučedníků.
V neděli 14.8. jsme slavili
poutní mši sv. na Svatém Kameni.
Předsedal
P. Franz
Mayrhofer.
Povzbuzoval
nás v této době
kdy jsme jako
apoštolové
v bouři:
„Nebojte se“ je zde
někdo, kdo je nad námi, a jde
svému lidu vstříc.“ Někdo, kdo
může utišit naši bouři a podá
nám ruku, když budeme tonout.

V létě a na podzim se pokračovalo v opravách našich kostelů
V Blansku opravu prováděla
firma Klempizol Miroslava
Koschanta. Oprava střechy
části presbytáře a části
chrámové lodi vyšla na
778 tis Kč, přičemž příšpěvek
Ministerstva kultury činil 695
tis. Kč. Podíl farnosti (nyní
Kaplice) činil 83 tis. Ještě bude
zaplatit projektantský dozor
a zpracování projekti bezpečnosti práce. Vlastní podíl je ještě hrazen z výtěžku prodeje fary.
V Rožmitále se letos konala oprava
východní a části jižní fasády. Od
Jihočeského kraje jsme zatím dostali
105 tis, z Německa 510 tis, od Obce
Rožmitál 100 tis, od Čes-něm. fondu
budoucnosti 300 tis, z Ministerstva
kultury 397 tis, celkem 1 412 tis.Kč.
Vyúčtované náklady 1 380 tis.
Další příjmy a výdaje ještě budou.

V Malontech jsme dostali od Ministerstva kultury 800
tis Kč a od Obce Malonty máme přislíbeno 70 tis. Kč.
Náklady na letošní etapu (horní část věže) činí 1 066
tis. Kč. Náš vlastní podíl je 266 tis. Kč.
Letos jsme také platili opravu hřbitovní zdi ve výši
64 tis. Kč. Je také zaplacena 1. etapa elektroinstalace
ve výši 221 tis Kč. To bylo umožněné díky daru 500
tis. Kč od pana Knížka, zvl. jemu a také Obecnímu
úřadu mnohokrát děkujeme za jejich dary a příspěvky. Bez nich by se tato rekonstrukce nedala uskutečnit.
V příštím roce bude pokračovat opr.věže a jižní strany.

Foto vpravo zachycuje úklid kostela na
Svatém Kameni před hlavní poutí.
Pomohli také bývalí či současní obyvatelé
fary. Stejně tak při sekání trávy kolem
kostela v Dolním Dvořišti. Díky!

Rožmitál nŠ.

- jsou hezkou příležitosti se sejít s dětmi a pohovořit o uplynulém školním roce i o prázdninách.
Nechybí soutěže a hry, ani sladká odměna
a ani špekáčky a opékání.
V Rožmitále n.Š. se táborák konal v v sobotu
4.7. Ten k závěru prázdnin se už pro nepřízeň
počasí nekonal.
Další fotografie jsou z Malont, kde jsme náš
táborák spojili s akcí mladých myslivců. Děti měly

Malonty

za úkol projít stezku, kde na stanovištích
byly připraveny poučné úlohy s tematikou
poznávání přírody. Nakonec se vydaly
hledat poklad. Díky za připravený program
vedoucím Mladých myslivců i katechetce
Andree.
Táborák k závěru prázdnin se konal
v Malontech pod kostelem v úterý 25.8.
Oheň je symbol energie, ale také lásky.
Kéž by oheň Ducha Svatého rozehřál
všechny studené vztahy a vzbudil nadšení
pro křesťanský život.

Letní příroda nabízí hezké pohledy na přírodu, na západy slunce. Zvláště když se vracím
z nějakého podařeného programu, vídávám krásné západy slunce.

V Benešově jsme konali táborák ve čtvrtek 30.7. na hasičském hřišti. Přišlo jen pár lidí a dětí,
ale i tak jsme si zahráli nějaké hry a opekli buřty. Bylo by fajn, kdyby přišlo více lidí, takovéto
akce mohou farnost spojit a více živit. Byl
bych rád, kdyby se našel někdo, kdo by
alespoň část programu připravil.

V závěru prázdnin – v úterý 25.8. se nás
už při ohni sešlo více. Zahráli jsme si
nejprve seznamovací hru „Na medvěda“
v níž se nepozorný stává chvíli medvědem

Následovala hra „Babylon“ ve které
každý účastník dostane úkol napodobovat zvuky určitého zvířete. Ale až
po slově „Babylon“ kdy všichni spustí
najednou hlas svého zvířete. Musí také

dobře poslouchat, neboť je třeba spojit
se v trojici stejných zvířat a pak utíkat
k cíli. Užili jsme hodně legrace, ale je to
zároveň hra na zamyšlení jak málo naslou-

cháme jedni druhým a nevidíme to co nás
spojuje.
Veselá atmosféra tohoto setkání u ohně
jistě každého potěšila. Potom jsme ještě
zpívali a hráli hry u ohně.

Odjížděl jsem zpět do Kaplice již za tmy
a opět jsem zaznamenal jednak krásnou
oblohu po západu slunce a jednak konjunkci
(zdánlivé přiblížení) planety (asi Jupiter) a Měsíce, kterou jsem vyfotil. Viz následující strana.

Noční obloha, zvl. v létě, nabízí krásné pohledy
Stačí pozvednout hlavu.
Také v Kaplici konáme setkání u ohně. Zde
bohužel děti téměř nechodí. Pár mladších lidí
ale přece přijde.

Na závěr posledního letního táboráku, konáme
ještě adoraci venku za tmy se zpěvy z Taizé
a z Medugorie. Bývá to také moc pěkný
zážitek.

V Klení jsme v sobotu 8.8. od 14.30h
slavili poutní mši sv. ze svátku sv. Vavřince, patrona zdejšího kostela.
Tento chrám a okolí má úžasnou atmosféru
a stojí za to, zde konat různá setkání. Také
péče místního Spolku pro záchranu kostela
je úžasná.
Kostel je původně raně gotický z
konce 13. století a je jedním z nejstarších kostelů v Čechách. V počátku zřejmě sloužil i jako chráněné útočiště pro místní obyvatele
a kupce putující po soumarské cestě.
První písemná zmínka o kostele
a vesnici Klení je z roku 1334.
Od roku 1352 byl kostel farním,
později filiálním pro obec Soběnov
a to až do roku 1786.
V období let 1450–1500 – pozdní gotiky
(vláda Jiřího z Poděbrad, Jagelonců a
Ladislava Pohrobka) byl vybudován
pozdně gotický západní vstup se dvěma
malými okny. V letech 1495–1535 byla
vystavěna pozdně gotická hřbitovní zeď
s portály. Nejrozsáhlejší přestavbou kostela
byla barokní přestavba v 1. pol. 18. st.
Byla postavena velená klenba nad
lodí, na vých. straně věž, kruchta, okenní
otvory, boční oltáře a nový inventář.
V dnešní době je nejdůležitější, aby kostel

aby kostel žil, aby sloužil lidem k duchovnímu povzbuzení, k setkání s Bohem i lidmi. Další významnou aktivitou jsou
koncerty.
V neděli 13.9. se zde uskutečnil koncert
duchovní hudby, na němž vystoupili

manželé Voráčkovi z Jihočeského divadla
sestry Remiášovy a Alena Máčová za
doprovodu Lea Schwarze.
Kostelní lavice se zcela zaplnily. Program

který obsahoval převážně
klasické skladby nezklamal.
Na sponzorském vstupném se vybralo
V letošním roce se rekonstruovala márnice. Z Ministersrva kultury jsme
dostali 199 tis Kč. Oprava
bude stát 284 tis. Kč.
Spolek daroval 55 tis.Kč
aObec Benešov daruje
20 tis. Kč. Moc děkujeme.

z táboráku v Benešově

