
Aleluja!
Prožíváme velikonoční ra-

dost, s níž vstupujeme do mariánské-
ho měsíce května.  Může být krásné 
vzpomínat na úchvatné chvíle má-
jových pobožností, avšak důležité je 
žít v Boží přítomnosti každý den tam 
kam jsem posílán.  Od Marie se může-
me znova a znova učit, jak všechno 
přijímat z rukou 
Božích, i když 
všem událos-
tem ve svém ži-
votě nerozumě-
la. Ona je tou, s 
níž církev, tělo 
Kristovo, bdí na 
modlitbách a 
očekává slíbe-
ný dar Ducha 
svatého. 

S k u t e č n á 
velikost člověka se neměří fyzikálním 
měřidlem, ale mnohdy skrytě očím 
tohoto viditelného světa, oddaností 
srdcem Bohu. Jedině ve světle vzkří-
šení se nejen rozjasňuje smysl života 
našeho mistra a Pána Ježíše Krista, 
ale každého „kristovce“ – křesťana, 
nenechávající si evangelium pou-
ze pro sebe. Z našich životů musí být 

čitelné konkrétní evangelium života, 
stejně tak, jak čteme v těchto dnech 
při liturgii v době velikonoční ze skut-
ků apoštolů. Nezažíváme denně, že 
by bylo pokřtěno pět tisíc nových 
křesťanů, ale i dnes vidíme Boží vo-
lání k srdci člověka. Říkám si „kdyby“ 
lidé přecházející okolo našich kostelů 
skutečně tušili, co se tu dává zadar-

mo, praskali 
by množstvím 
těch, kdo se 
nechávají ob-
darovat.

Nechat se 
o b d a r o v a t 
není jednodu-
ché a každý 
se pomalu učí; 
máme před 
sebou množství 
svatých, nikoli 

strnulých utrápených pohledů, ale 
prozářených nadějí velikonoční ra-
dosti. První učednicí je Ježíšova mat-
ka Maria přijímající radost z narození, 
bolest pod křížem svého syna a alelu-
ja nedělního rána. 

P. Jenda

KVĚTEN 2019

www.farnostsusice.cz květen 20191



Koncem března jsme prožili kouzel-
ný víkend ve společenství rodin v 

Diecézním centru života mlá-
deže na Ktiši. Když píši kou-
zelný, tak to nepíši jen tak, 
jen proto, abych případné 
čtenáře zaujal. Už samotné 
počasí bylo jako z pohádky. 
Když jsme v pátek odpoledne 
přijeli na místo, svítilo sluníč-
ko a bylo neuvěřitelné teplo. 

Celý FamilyWeekend byl ja-
kýmsi pokračováním akce z le-
tošního léta - FamilyCampu na 
Kašperských Horách. Celkem 
se na Ktiš sjelo 11 rodin z nejrůz-
nějších koutů naší diecéze. V 
nabitém programu si každý na-
šel prostor pro setkání s přáteli, hru s dět-
mi, modlitbu nebo ztišení. Uskutečnili jsme 
společný výlet na zříceninu hradu Dívčí 
kámen. Výlet byl nenáročný, poučný, vy-
chutnali jsme si krásné společné okamžiky. 

V sobotu jsme prožili večer chval, kdy 
jsme měli možnost chválit Pána za všech-

no co nám v životě dává, za vše čím nás 
obdarovává.... a že toho není málo...

Díky všem za společný čas, díky P. 
Tomasovi v. Zavrelovi a P. Vojtěchu Vá-
gaiovi a především díky Bohu za to, že 
jsme, že nám dává do cesty přátele, za 
to, že  se můžeme radovat z našich dětí 
a společně prožívat vzácné okamžiky.

FAMILYWEEKEND NA KTIŠI • • •

Jako každý rok v postní době, tak i letos  se 
konala Křížová cesta dětí na Andělíček. 

Ježíš řekl „Nechte děti přicházet ke 
mně, nebraňte jim, neboť takovým patří 
království Boží„ (Mk 10, 14). Je beze sporu, 
že v tomto úryvku Ježíš nemá na mysli jen 
děti podle věku, ale každého, kdo je dítě-
tem božím ve svém srdci. A proto jsem rád, 
kolik dětí i dospělých přišlo. Přišly i ti, které 
jsem v kostele nikdy neviděl, a tím lépe. 

Díky každému, kdo  se podílel na 
čtení textů a hlavně díky všem dě-
tem, které připravovaly vlastní texty 
přímluv na jednotlivých zastaveních.

Aleš Jahoda

KŘÍŽOVÁ CESTA NA ANDĚLÍČEK • • •
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CHYSTÁ SE • • •
St 1.5.  Žehnání obnoveného kříže na skále u Annína v 17.30 večer

So 4.5.  Otevírání pramene s pobožností u bývalé Hauswaldské kaple
  v 10.00 hodin

Ne 5.5.  Slavnost Panny Marie Bolestné v klášterním kostele sv. Felixe
  v 18.00 hodin

So 11.5.  Vikariátní pouť Lnáře - nezapomeňte se přihlásit

Čt 23.5.  Večer chval s vyučováním o charismatech v refektáři kláštera

Pá 24.5.  Noc kostelů - podrobný program bude vyvěšen na plakátech
  nebo na webu farnosti

So 25.5.  Česko-německá poutní bohoslužba na Mouřenci ve 14.00 hodin

Ne 26.5.  Poutní mše svatá na Kochánově v kapli P. Marie Lurdské v 15 hodin

Ne 2.6.  První svaté přijímání - při mši sv. v 9.00 hodin


