BŘEZEN 2020

V

stoupili jsme do doby postní. Možná právě teď v naší mysli vnímáme
celkovou mobilizaci. Je to přece čas duchovní obnovy, tak musím se sebou něco
udělat, změnit něco k lepšímu. Potřebujeme konat pokání, odčinit za naše hříchy.
Jasně, pomůže nám v tom půst, almužna,
modlitba. Tak jdeme do toho z nadšením
a vypětím všech sil.
Jenže v tom všem
se ozývá přede
vším moje JÁ. To JÁ
musím. To JÁ budu
se snažit. To JÁ
všechno zvládnu a
zařídím… Nakonec
dobrý Bůh odpustí
moje hříchy, smaže
moje viny a naplní
pokojem moje srdce. Všechno splněno.
Opravdu všechno?
Proč by měl Bůh odpustit nám naše hříchy, smazat všechny viny? Proč?
Na počátku knihy proroka Izajáše najdeme slova: „Pojďte, projednejme to spolu,
praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly
jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly
rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.“
(Iz 1,18)
Sláva, Pán Bůh zaplať, naše hříchy
budou nám odpuštěny. Nikoliv pro naše
skutky, ale pro slávu Božího jména. Nikoliv proto, že my jsme hříšníci. Důvod, aby
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Pán odpustil naše hříchy není v nás. Tím
důvodem je nekonečné Boží milosrdenství. Láska, která nevyžaduje opětování.
Bůh miluje za všech okolností a vždy. Tady
nefunguje jenom princip spravedlnosti.
To není tak, že my něco podnikneme a
Hospodin nás odmění svým slitováním.
Bůh JE prostě milosrdný ze své podstaty, miluje a odpouští
každému, nikoliv pro
naše dobré skutky.
Milosrdenství vyjadřuje Boží totožnost.
Bůh miluje a odpouští, protože takový JE.
Je věrný přede vším
sobě. Je věrný tomu,
jaký JE. Bůh JE láska
a slitování.
Možná to zní tak trochu zmateně. Jde o
to, abychom využili
čas postní doby přede vším k tomu, abychom se zahleděli do
Boha. Přiblížili se k Lásce, Odpuštění, Milosrdenství – to jsou různá jména jednoho
Boha.
Nakonec to Bůh sám nám odpustí
naše hříchy, ani ne tolik proto, co jsme my
sami podnikli, ale proto, že odpuštění je
Jeho dar. Nekonečné Boží milosrdenství
opravdu záleží jen na tom, jaký Hospodin
JE.
P. Marek Donnerstag

1

březen 2020

POUŤ PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA NAPŘÍČ STALETÍMI

J

e to již dávno, co žil v klášteře nedaleko
bohatého španělského města Sevilly
zbožný mnich Josef. Ukryt před světem za
silnými kamennými zdmi trávil život v rozjímání a modlitbách. Jedné noci se však
velebným tichem kláštera rozlehl dusot
kopyt a řinčení zbroje. Brána odolávala
útoku divokých Maurů jen krátkou chvíli.
Bezbranné mnichy, kteří nekladli vůbec
žádný odpor, pohané pobili, budovy i s
kostelem lehly popelem. Jen Josefovi a
několika dalším se podařilo zachránit holý
život útěkem.
Když se hrstka mnichů, kteří přežili, na
druhý den vrátila do vypáleného kláštera, všichni se k nejstaršímu Josefovi obrátili
s němou otázkou. Co počít? Mají se vydat do jiného sesterského kláštera, nebo
snad hledat pomoc v Seville? Josef rozhodl zůstat.
Holýma rukama začali z popela budovat nový klášter. Pracovali do úmoru,
odklízeli trosky, stavěli nové zdi, obnovovali spálenou zahradu...
Síly začaly brzy docházet. Bylo jich
méně než prstů na jedné ruce a práce
neubývalo. Všichni pracovali za tři. Josef
měl na starost zahradu. Od rána do noci
ryl, sázel a zaléval, aby bylo co jíst. Jednou v poledne klesl pod žhavým sluncem
vyčerpáním k zemi. Ležel v prohřáté trávě
a unaveně si pomyslil: „Pane, bez tvé pomoci klášter nikdy znovu nevystavíme!“
Tu mu na obličej padl stín. Když otevřel
oči, skláněla se nad ním zvědavá dětská
tvář.
„Kdo jsi?“ usmál se na dítě.
Jsem Ježíš,“ řekl chlapec a položil mu
dlaň na horké čelo.
„Chci, abys věděl, že stojím při tobě.“
Mnich, neschopen slova, pohlížel do
spanilé dětské tváře. Stočil zrak směrem,
kterým se díval Ježíš, a před jeho užaslýma očima se objevil klášter rozkvetlý jako
zahrada na jaře, nově vybudovaný, stokrát krásnější, než býval.
„Ach, to přece...,“ otočil se. Dítě bylo
www.farnostsusice.cz

•••

pryč. Zmizelo, zmizel i obraz obnoveného kláštera. Josef poklekl a radostně se
modlil, ze srdce děkoval Pánu.

Uplynula řada let a klášter se s pomocí
Boží podařilo znovu vystavět do krásy. Byl
téměř takový, jak ho Josef spatřil při svém
podivuhodném setkání s Božím dítětem.
Klášter vzkvétal, avšak stařičký bratr Josef se stále nemohl pokojně odebrat na
věčnost. Jako by tu ještě měl jakýsi úkol.
Nebylo dne, aby nemyslel na své setkání
s malým Ježíšem. Stále si připomínal líbeznou dětskou tvář a pokoušel se ji zachytit
na papíře, vyřezat ze dřeva, vymodelovat z vosku.
Dílo se mu však nedařilo, staré prsty ho
už nechtěly poslouchat. A čas stíral z jeho
paměti přesnou podobu spanilé tváře.
Jednou, když pracoval v zahradě a v
přestávkách odpočinku se znovu a znovu marně pokoušel zachytit do vosku rysy
malého Krista, zaslechl za sebou tiché
kroky. Ohlédl se a díval se do tváře malému chlapci. Poznal by jej mezi tisíci. Za
ta léta se vůbec nezměnil. Prohlížel si neumělou sošku a mile se usmíval.
„Tys přišel, Pane?” padl před ním stařičký mnich na kolena.
Jsem tu, abys mohl dokončit své dílo.“
Josef se vzpamatoval a začal vosk tvarovat svými náhle hbitými a dovednými
prsty. Vosk mu poslušně tál pod rukama.
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Ještě před západem slunce měl před
sebou přesnou kopii Ježíška, stojícího modelem. Bylo to dokonalé dílo. Věrně zachycená podoba nebesky krásné tváře.
Tváře, jež bude lidi dobré vůle provázet
staletími.

Dítě se na sochaře spokojeně usmálo,
vsunulo svou malou dlaň do jeho vrásčité
ruky a spolu odcházeli kvetoucí zahradou, stařičký mnich a nebeské dítě, ruku
v ruce...

CHIARA LUBICHOVÁ – SNOUBENKA JEŽÍŠE OPUŠTĚNÉHO

•••

... pokračování z minulého FL ...

V

roce 1944 zažívá Trident velké bombardování. Chiara Lubichová s několika děvčaty zůstává ve městě a pomáhá
potřebným. Desetkrát za den sbíhají do
špatně zajištěného protileteckého krytu.
Čtou si tam v evangeliu. Náhle slovům
Písma porozuměly. Např. „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás, tak se
navzájem milujte i vy.“ Nikdo nemá větší
lásku než ten, kdo za své přátele položí
život.“ Zakoušejí jistotu, pokoj a radost
jako nikdy předtím. „Kde jsou dva nebo
tři shromážděni v mém jménu, tam jsem
já uprostřed nich.“ Chiara pochopila, že
klíč k jednotě s druhými je přijmout kříž, jak
říká obejmout Ježíše opuštěného.
Milovat je třeba nejen přátele, ale
i nepřátele. Bůh je tu pro všechny pro
hodnostáře i pro laiky, pro křesťany i pro
vyznavače jiných náboženství, pro věřící i
pro ty, kteří ho dosud marně hledají.
Ve světě, kde byla rozbombardována nejen města, ale i lidské vztahy, hovoří
Chiara o jednotě. Jednotě na principu
lásky. Míru této lásky vidí v okamžiku, kdy
vrcholí Ježíšova láska výkřikem na kříži a

On prožívá pocit, že Ho Otec opustil. Tvář
trpícího Krista vidí v každém trpícím člověku a na bolest opuštěného odpovídá
láskou. A s Chiařnou sílící vírou v moc této
lásky sílí i její charizma, neboť pravdu nejenže nalézá, ale i žije.
Čerpáno z knihy Výbor z díla Chiara Lubichová, nakladatelství Nové Město a z internetových stránek Hnutí fokoláre – Dílo
Mariino.
		
Lada Kopecká

MARIAPOLI SRNÍ 2020 – SETKÁNÍ HNUTÍ FOCOLÁRE

H

nutí fokoláre vás zve na společně
prožité dny 25. 9. – 28. 9. 2020 na Srní,
v dvoulůžkových a třílůžkových pokojích
v Hotelu Srní s možností přistýlek.
Začínáme v pátek 25.9. obědem
ve 12.00 hodin. Ukončení v pondělí 28.9.
obědem.
www.farnostsusice.cz
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V budově je výtah, bazén i tělocvična.
Přihlásit se je potřeba do 25. 3. 2020 na
webových stránkách www.focolare.cz.
Bližší informace u Lady Kopecké nebo na
webu www.focolare.cz.
Lada Kopecká
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ŠUMAVSKÝ VALENTÝN V PALVÍNOVĚ – VZNIKÁ NOVÁ TRADICE?

B

Zbořenou kapli sv. Valentýna v Palvínově připomíná nový kříž. Vyroste znovu i kaple?
„Dej ať nám tento kříž je znamením lásky…,“ požehnal v polovině února P.
Jenda Kulhánek nový kříž v Palvínově.
Malou vesničku pod Hartmanicemi kromě místních znají většinou jen šumavští

byl bezvěrec, tak se Pána Boha bál, a
tak kostely, hřbitovy ničil. Tak to musíme
zase nahradit. Protože každý křížek má
svou historii a nebyl tam, jak se říká, pro
srandu králíkům,“ vysvětlil Emil Kintzl. Domluvil s manželi Skálovými, majiteli zámku
v Palvínově a ti nový kříž vsadili na svůj
pozemek. Jeho autorem je umělecký kovář Jan Zoubek ze Sušice. Do kamene ho
usadil kameník Martin Beránek. Přispěli na
něj lidé při akcích na Annínsku nebo Kašperskohorsku. Společné úsilí vyvrcholilo
právě v polovině února, kdy P. Jenda kříž
požehnal a vyzval přítomné k pozdravení
pokoje: „Je to valentýnská slavnost, takže
pokud k sobě patříte, můžete si dát políbení pokoje,“ vysvětlil P. Jenda. Přestože
byl únor, teploměr ukazoval 14 stupňů a
počasí bylo spíše jarní. Slavnost zpříjemnili
hudbou a zpěvem Štěpán Potužák s Julií Fišerovou, a to bez nároku na honorář.
O výzdobu kříže, tedy srdce z mechu a
kapradí, se také zdarma postarala floristka Hana Kindelmannová Šebestová. Občerstvení pro návštěvníky zajistili majitelé
palvínovského zámku, koláčky věnoval

turističtí „fajnšmekři“ nebo obdivovatelé
staletých památných stromů. Další lidé
tudy zpravidla jen projíždějí ke kostelu na
Mouřenec nebo k nové kapli v sousedních Vatěticích. Teď je o důvod víc se v
Palvínově zastavit. Přesně tak, jak to udělalo necelých sto lidí, kteří sem v neděli
16. února dorazili na valentýnskou slavnost spojenou se žehnáním nového kříže.
Ten stojí přímo uprostřed Palvínova, a to
na místě zbořené panské kaple svatého
Valentýna. Kaple ze 17. století nepřežila
minulý režim. Badatel Mirek Zoubek objevil dopis, ve kterém v březnu 1972 vedení
Státního statku v Hartmanicích urguje u
Okresního národního výboru v Klatovech
povolení k demolici kaple „neboť ji chceme provést před nástupem jarních prací,“ píše se v dopise, který končí zvoláním:
Výstavbě zdar! Kaple poté zmizela. Zastavit se teď ale můžeme u nového kříže,
který ji připomíná. O jeho vznik se nejvíce zasloužil šumavský buditel a pamětník
Emil Kintzl, který se pro svůj záměr spojil se
spolkem Přátelé Mouřence. „Těch křížků na Šumavě bylo hodně. Bolševik, ač
www.farnostsusice.cz
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pekař Karel Rendl. Pamětní fotografie staré kaple a nového křížku zhotovil fotograf
Michal Fišer. Pro páry byly přichystané
růže. Slavností 16. února 2020 a požehnáním kříže valentýnský příběh z Palvínova
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ale nekončí. „Snad do pěti let bychom
tady chtěli tu zbořenou kapli obnovit,“
potěšil přítomné majitel palvínovského
zámku Petr Skála. Kdo si během slavnosti vzal pamětní fotografii nebo květinu,
mohl přispět libovolnou částkou na základní kámen. A tak mají Skálovi do začátků 14.568 Kč a 1,5 EUR. Děkuji všem,
kteří stavbu kříže podpořili, kteří fandí obnově kaple a kteří dorazili na první slavnost. Jiná kaple svatého Valentýna široko
daleko není. Věřím proto, že ze Šumav-

ského Valentýna v Palvínově se stane
nová únorová tradice a že sem budou
putovat zamilovaní, ale i ostatní lidé dobré vůle z celé Šumavy i z jiných regionů.
Přeji si, aby se kvůli křížku a později i kapli
nedostal nikdo do křížku, aby to bylo příjemné místo k zastavení a aby už nikdy
nikdo neusiloval o jeho likvidaci. A proto
slovy demoličníků ze 70. let: Výstavbě
(kaple) zdar!
Lukáš Milota
spolek Přátelé Mouřence

POSTNÍ ALMUŽNA – PODPORA CHARITY A PASTORACE V POSTNÍ DOBĚ

P

ostní doba nás vede k modlitbě, postu
a almužně. Proto nás Diecézní charita
společně s Pastoračním střediskem biskupství prosí, abychom se zapojili i tímto
způsobem do postní almužny. Při první
neděli postní můžete vyzvednout v kostele papírové kasičky. Příspěvky budou
rozděleny na dvě části: polovina bude
použita prostřednictvím Diecézní charity
na pomoc nemocným a polovina bude
použita při pastorační činnosti v diecézi.
Tato část bude rozdělena mezi pastorační centra a využita následovně:
• Diecézní centrum pro rodiny: Nejste

sami - pastorační péče o rodiny, kterým
zemřelo dítě
• Diecézní centrum pro mládež: Nový kotel na dřevo na DCŽM Ktiš
• Diecézní centrum pro katechezi: Katechetický kurz a setkání pro zasloužilé katechety
• Diecézní centrum pro seniory: Programy pro domovy seniorů
• Diecézní centrum pro misie a evangelizaci: Diecézní setkání misijních klubek
Děkujeme za vaši pomoc a spolupráci.
DCH ČB a Pastorační středisko

VÁNOČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLY

V

posledním vánočním a zároveň prvním školním týdnu po vánočních
prázdninách byly pozvány školy na vzdělávací program „Půjdem spolu do Betléma“. Během celého týdne se v kostele
sv. Václava v Sušici vystřídalo 16 skupin
dětí spolu se svými učiteli a učitelkami ze
všech základních škol. Zde je programem
provázeli katecheté Šárka a Vojtěch
Šmídlovi. V Dlouhé Vsi uvítali děti z místní
základní školy v kostele u betléma P. Jan
Kulhánek a katecheta Jiří Kopelent, který
provázel děti vánočním programem i v
Hlavňovicích.
Děti zjistily, že Betlém je skutečné měs-

www.farnostsusice.cz
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to v Izraeli. Dozvěděly se, že autorem prvního betléma byl svatý František z Assisi.
Vyslechly evangelijní zprávu o narození
Ježíše a prohlédly si betlém, který některé
děti viděly poprvé. Nakonec všichni zazpívali vánoční koledu.
Šárka a Vojtěch Šmídlovi
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FARNÍ KURZ – AKOLYTA 2020
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Témata (a cíle): obecný a teologický úvod k svátostem s důrazem na mši svatou;
úvod do liturgie mše svaté, liturgických služeb, liturgických knih a samostatné bohoslužby slova, svátostiny a pobožnosti, péče o nemocné, liturgický rok a jeho prožívání,
duchovní život akolyty.
1. Teologie liturgického shromáždění, svátosti a svátostiny (6.3.2020).
Stručný teologický pohled na liturgické shromáždění. Provedení svátostmi a svátostinami; iniciační svátosti – křest, biřmování a eucharistie; svátosti uzdravení – pokání a
nemocných; svátosti ke službě společenství – manželství a kněžství.
2. Význam liturgie v životě církve, farního společenství a v osobním životě (13.3.2020).
Teologický pohled na přítomnost Krista v liturgii, místo a úkol laiků v životě církve, služba lektora, kantora a akolyty.
3. Křesťanský rozměr slavení, liturgický rok (20.3.2020).
Bezpečná orientace v liturgickém roce – vymezení a specifika jednotlivých období.
4. Základní témata z teologie Eucharistie; mše svatá (27.3.2020).
Liturgické zásady pro slavení svátostí, zvláště eucharistie; úvody liturgických knih a
bezpečná orientace v nich; důraz na vlastní služby při mši (jáhen, lektor, akolyta, kantor…).
5. Podmínky a způsoby rozdělování svatého přijímání (3.4.2020).
Praktické informace a vyzkoušení si různých forem rozdávání Eucharistie. Ostatní spojené úkony - čištění posvátných nádob apod.; nácvik.
6. Samostatná bohoslužba slova (17.4.2020).
Připravení a provedení bohoslužby slova. Podávání sv. přijímání mimo mši; nedělní
bohoslužba bez přítomnosti kněze. – podrobný postup dle liturgických směrnic a knih.
7. Eucharistické pobožnosti a liturgie svátostin (24.4.2020).
Formy eucharistické zbožnosti mimo mši - Adorace, bohoslužba Slavnosti Těla a krve
Páně, poutní bohoslužby, májové, křížové cesty, pohřební obřady.
8. Péče o nemocné, donášení eucharistie (1.5.2020).
Základy péče o nemocné a služba donášení eucharistie v rozsahu služby laika. Nejen
liturgické, ale i pastorační základy, vedení rozhovoru.
9. Duchovní život akolyty (8.5.2020).
Křestní spiritualita a význam modlitby, její podoby. Denní modlitba církve, četba Písma, místo adorace a další formace.
Setkáváme se každý pátek od 19 hod na faře. Kurz je otevřený pro všechny, kteří mají
zájem prohloubit své křesťanské znalosti.
Zároveň tento kurz je kvalifikačním předpokladem k pověření službou akolyty. Jeho
absolvování nezakládá nárok na udělení této služby. Udělení služby vychází z potřeby
místního společenství, a po doporučení farářem (administrátorem) je věcí biskupa.
www.farnostsusice.cz
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20 LET ADOPCE NA DÁLKU V NAŠÍ FARNOSTI
Před dvaceti lety na podzim roku 1999
jsem měl možnost osobně se setkat se zakladatelkou projektu Adopce na dálku
indickou řeholní sestrou Marií Goretti na
besedě v Českých Budějovicích. Tento
způsob pomoci chudým dětem a jejich
rodinám mne tak nadchl, že jsem s ním
seznámil děti z náboženství a poprosil
o záštitu tehdejšího sušického faráře P.
Slávka Holého. A šli jsme s Boží pomocí do
toho!
Asi sto dětí navštěvujících v sušických
školách náboženství spolu se svými rodinami ušetřilo 13 028,60 Kč, takže jsme od
roku 2000 mohli začít podporovat dvě
děti z Indie Mecrine a Anthoniho. Později
byla možnost pomáhat dětem z Adopce
na dálku nabídnuta i ostatním farníkům,
takže jsme od roku 2004 mohli ještě podporovat Josepha z Ugandy a Joseline z
Indie. Josepha pak vystřídal v roce 2009
Derick z Ugandy. Od roku 2015 podporujeme další dvě děti Enocka a Anushu
z Indie. Pravidelně jsme také přispívali na
dostavbu školy sv. Jana Nepomuckého v
indickém Honavaru a v současné době

•••

finančně podporujeme provoz nemocnice sv. Karla Lwangy v ugandském Buikve.
Poděkování patří všem malým i velkým dobrodincům, kteří každoročně v
době adventní a vánoční šetří pro děti z
Adopce na dálku peníze, ale také všem,
kteří se za ně a jejich rodiny modlí. Děkujeme také našim minulým i současným
překladatelkám z naší farnosti, díky nimž
si můžeme s dětmi z Adopce na dálku
dopisovat.
Je radost vidět, že pomoc dětem z
Adopce na dálku má smysl a není nám v
našich farnostech lhostejná.

Mecrine		

Anthoni

Poděkování za letošní sbírku pro děti z Adopce na dálku 2020
Díky štědrosti farníků i dětí z náboženství a jejich rodičů se ve velkých kasičkách v
našich kostelích a v malých kasičkách, které vyráběly a přinesly děti, shromáždilo 46
760,- Kč. Budeme tak moci zaslat potřebnou částku pro naše 4 děti z Adopce na dálku na letošní rok 2020 a ještě přispět na provoz Česko-Ugandské nemocnice svatého
Karla Lwangy v Buikve v Ugandě.
Od dětí z Adopce na dálku nám také na přelomu roku přišly dopisy, z nichž jsou
následující úryvky:
34. dopis od Joseline D’Costa z Indie (20 let, pomáháme jí od roku 2004)

Milí přátelé,
vřelé pozdravy Vám posílá Vaše Joseline. Všichni se tu těšíme dobrému zdraví. Snad to samé
platí i pro Vás.
Blíží se radostné období. Proto Vám chceme já a moje rodina popřát veselé Vánoce a šťastný
nový rok. Ať Vám Ježíšek dopřeje zdraví a mír v duši. U nás slavíme Vánoce přípravou jesliček,
zdobením stromku a pečením cukroví. Také společně zpíváme koledy a radostně prožíváme
vánoční čas.
Vaším jménem jsem obdržela vánoční dárek (ložní povlečení) Jsem Vám moc vděčná.
Dokončila jsem zkoušky 1. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství a teď čekám na výsledky.
10. prosince budeme mít farní oslavu se všemi farníky, příbuznými a přáteli.
Ještě jednou Vám posílám svá vánoční a novoroční přání a tím končím svůj dopis.
S láskou Vaše Joseline D’Costa
www.farnostsusice.cz
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11. dopis od Anushy Arjun Bavidodi z Indie (10 let, pomáháme jí od roku 2015)

Drazí patroni,
zdraví Vás Vaše milující dcera Anusha. Mám se tu dobře a doufám, že se také máte dobře. Přeji
Vám veselé Vánoce a šťastný Nový rok.
Chodím do 5. třídy a letos se učím lépe než loni. Moje výuka probíhá dobře a školní budova je
pěkná. Slavili jsme Den nezávislosti, Den učitelů, Den osvobození Karnataka a oslavu Karnataka
Rajyothsava. Zúčastnila jsem se všech aktivit. Ráda si hraji, zpívám a tančím. Ve volném čase
také pomáhám mamince. Mám dobré kamarády, se kterými si vzájemně pomáháme. Naši učitelé nás dobře učí a povzbuzují nás ve všech aktivitách. Mým cílem je stát se lékařkou.
Moje rodina se má dobře. Všichni na Vás pamatujeme v modlitbách a mám Vám vyřídit jejich
pozdravy a přání všeho dobrého. Mám dobrou zprávu. Můj strýc, který měl rakovinu v noze, se
uzdravil díky Boží milosti a našim modlitbám.
Počasí v naší vesnici je dobré a lidé si vzájemně pomáhají. Máme tu všude kolem pěkná zvířata
a ptáky. To nám dělá radost. Také máme domácí mazlíčky. Moc se mi v naší vesnici líbí.
Moc a moc děkuji za poskytnutí školních potřeb i za vánoční dárek. Děkuji za všechno.
Vaše milující dcera, Anusha Arjun

9. dopis od Enocka Prajwala D‘Souzy z Indie (10 let, pomáháme mu od roku 2015)

Mí drazí přátelé,
píše Vám Váš milý syn Enock Prajwal. Na začátku dopisu bych Vám chtěl popřát mnoho zdraví
a úspěchů.
V páté třídě se mi daří. Byl jsem ale dlouho nemocný. Měl jsem žloutenku, a tak jsem byl doma.
Ani mému bratrovi nebylo dobře. Maminka těžko sháněla peníze na naši léčbu.
V srpnu jsme oslavili Den nezávislosti. Měli jsme vlajkový průvod a dostávali jsme sladkosti.
Hodně nám tu pršelo. Kvůli dešťům jsme měli prázdniny. Na mnoha místech lidé čelili záplavám
a hodně lidí přišlo o život nebo o majetek.
V říjnu během prázdnin jsem byl doma. Přišli k nám moji bratranci a sestřenice a měli jsme se dobře. Hráli jsme spolu karom a člověče nezlob se. Centrum pořádalo kurz na téma zdraví, životní
prostředí, organizování času a disciplína. Tančili jsme, zpívali s ukazováním a poslouchali poučné
příběhy. Teta z Centra nám pouštěla naučná videa.
Od Centra dostanu Vaším jménem vánoční dárek. Moc Vám děkuji. Doma budeme připravovat jesličky. Maminka upeče cukroví a já ho budu rozdávat sousedům. Na Štědrý večer půjdeme na mši. Budu se za Vás modlit. V kostele bude zábavný program. Santa Claus přijde všem
popřát veselé Vánoce a přinese dárky.
Přeji Vám všem veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020. Tím končím svůj dopis.
Váš milující syn Enock Prajwal D’Souza

28. dopis od Dericka Kamya z Ugandy (18 let, pomáháme mu od roku 2009)

Drazí farníci,
posílám srdečné pozdravy všem dětem ze Sušice, Kolince a okolí. Jak se Vám i Vašim rodinám a
celé farnosti daří? Moc Vám děkuji za dopisy, které mi píšete. Psali jste o tom, jak slavíte Vánoce
a Advent, což bylo velmi zajímavé. Máte moc krásný kostel. Viděl jsem všechny ty pěkné fotky.
Budou mi vždy připomínat Vás i to, jak mi pomáháte.
Děkuji Bohu, že máte pevnou víru v Krista. Modlím se za to, aby se stále posilovala.
Moje rodina se má dobře a je ráda, že má tak dobré přátele, jako jste Vy.
Chci Vám oznámit, že jsem dokončil závěrečné zkoušky 2. semestru. Dostal jsem vysvědčení s výsledkem, kde jsem se kvůli předmětům jako biologie a matematika dostal do kategorie III. Chci
Vás ujistit, že si to v příštím semestru vylepším.
Teď mám prázdniny a budu pomáhat rodičům s prací na zahradě. Potom se také chystám založit vlastní malou zahrádku, kde budu pěstovat banány a baklažány.
K tomu navíc teď v Ugandě máme období dešťů.
Zpátky k mé rodině. Máme se dobře. Moje matka si založila malý podnik a prodává oblečení.
Jde jí to dobře, vydělá nějaké peníze, což nám doma pomáhá.
S celou rodinou Vám přejeme veselé Vánoce a šťastný Nový rok.
S láskou Váš oddaný přítel Kamya Derrick
www.farnostsusice.cz
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Naše adoptivní děti:

Joseline		

Anusha

Enock

Derick

Na začátku ledna jsme všem čtyřem dětem poslali dopisy:
Milá Anusho, (milý Enocku; milá Joseline; milý Dericku)
zasíláme Ti mnoho pozdravů. Máme radost, že Ti
opět můžeme psát dopis. Jak se máš? My se máme
díky Bohu dobře.
Děkujeme Ti za Tvůj dopis. Potěšilo nás, co jsme se
nového o tobě dozvěděli.
Letos jsme si v naší zemi připomínali 30. výročí
svatořečení Anežky České. Byla to česká princezna,
která se rozhodla vzdát se bohatství a slávy a sloužit
Bohu a chudým a nemocným lidem. Proto nechala postavit v Praze dva kláštery, kostel a nemocnici.
V roce 1234 vstoupila do kláštera do řádu klarisek.
Dodnes na ni lidé v Čechách vzpomínají. 12. listopadu 1989 ji tehdejší papež sv. Jan
Pavel II. prohlásil v Římě za svatou. Jen několik dní potom, jak věříme na její přímluvu
v nebi, začala 17. listopadu 1989 Sametová revoluce a ukončila komunistický režim v
naší zemi. My již dnes žijeme ve svobodě. Můžeme svobodně věřit v Boha, chodit na
bohoslužby, ve škole se učit náboženství. To se dříve nesmělo. Nikdo dnes nemůže být
pronásledován nebo vězněn za svůj názor jako předtím.
U nás v naší zemi je ještě jeden vánoční zvyk, o kterém jsme Ti dosud nepsali. Je to
Tříkrálová sbírka pro Charitu. Kolem svátku Tří králů 6. ledna chodí skupinky dětí převlečené za postavy Tří králů, kteří přišli za Ježíškem do Betléma. Přicházejí do domů lidí
a zpívají koledy. Lidé je pak podarují nějakou sladkostí a do kasičky jim dají peníze.
Těmito penězi pomáhá Charita potřebným lidem v naší zemi i v zahraničí.
Posíláme Ti fotografii, abys viděla, jak takoví koledníci vypadají. Také přikládáme
obrázek svaté Anežky České.
Pozdravuj od nás svoji rodinu. Přejeme Vám všem Boží požehnání do nového roku
2020. Modlíme se za Vás a těšíme se na další dopis od Tebe.
Katecheta Vojtěch Šmídl a děvčata a chlapci z farností Sušice, Kolinec a okolí
Do každého z dopisů jsme přiložili fotografie z Tříkrálové sbírky a obrázek sv. Anežky
České. Každý dopis také mohli děti na hodinách náboženství podepsat.
Vojtěch Šmídl
www.farnostsusice.cz
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PODĚKOVÁNÍ

•••

Touto cestou děkujeme p. Bc. Marii Hrečínové Prodanové především a hlavně za
její dlouholetou a náročnou práci v čele
oblastní Charity v Sušici. Její zásluhou zde
Charita rozvinula mnohostrannou sociální
činnost ve prospěch potřebných, starých
a nemocných občanů. Již samozřejmostí se stala tříkrálová sbírka pořádaná ve
spolupráci se skauty a dalšími dobrovolníky. Dále pak potravinová sbírka pro sociálně slabé a další humanitární aktivity.
Paní Marie dovedla cílevědomě a energicky řídit práci mnoha zaměstnanců
Charity a znovu a znovu je nadchnout
pro nelehkou za to však velice záslužnou
a potřebnou službu.
Její zásluhou a pod jejím vedením bylo
otevření a provoz sociálního střediska
„Prostor“, který slouží k setkávání různých
věkových skupin a zájmů, ale též k před-

náškám, diskuzním večerům, výstavám a
vzdělávání široké veřejnosti. V neposlední řadě bychom tu chtěli také zmínit její
občanskou angažovanost a statečnost
v organizování veřejných vystoupení na
podporu hnutí „Milion chvilek pro demokracii“, které se snaží o obnovu naší společnosti ve svobodě a demokracii.
Jsme vděčni za veškerou její dosavadní činnost i za její pevné křesťanské vystupování a postoje i při všech jejích profesních a osobních starostech.
Milá Marie, přejeme do dalších let i působení, hodně síly, zdraví, optimismu a hlavně Boží požehnání!
V. a M. Divišovi, M. Prosserová, D. Větrovská, S. Fischerová, MUDr. J. Jedlička, Z.
Giacintová, Z. Richterová

SOBOTNÍ MŠE S KYTAROVKOU

•••

Zveme vás každou sobotu do kostela sv. Václava na večerní mši sv. od 18 hodin
s doprovodem kytarovky. 1 x za měsíc jsou po mši sv. tzv. MALÉ CHVÁLY.

www.farnostsusice.cz
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CHYSTÁ SE

•••

Pá–Ne		
28. 2.–1. 3.
		
		

duchovní obnova bohoslovců arcibiskupského semináře z Prahy.
Zveme Vás na společnou mši svatou v sobotu 29. 2. od 18 hod. a také
v neděli 1. 3. do 9 hod. Po nedělní mši svaté se sejdeme na faře u
společné kávy a zákusku.

Ne 1. 3.		

Spuštění objednávek na ENTERcamp a ENTERjunior.

Út 3. 3.
		

První svátost smíření dětí s oslavou; dále pokračuje příprava na první
svaté přijímání, které se uskuteční 24. 5. 2020

Pá 6. 3.

od 18 hod. v DK – předání pokladů církve katechumenům

Pá 6. 3.		

začíná Farní kurz akolyta 2020. Pokračuje dalších 9 pátků

Pá–Ne		
6.–8. 3.		
		

„Najdi sám sebe„ – víkendové setkání pro mládež 13–17 let.
Těšíme se na společnou nedělní mši svatou 8. 3. od 9.00 hod.
v děkanském kostele sv. Václava.

Pá–So		
20.–21. 3.

„Noc pro Pána“ – adorace Nejsvětější svátosti s prosbou o obrácení
hříšníků od pátku 18 hodin do soboty 12 hodin.

Pá–So		
20.–21. 3.

„24 hodin v klášteře – Biblické pátrání“ – oblíbená víkendová akce
pro starší žáky náboženství našeho vikariátu

Ne 		
skrutinia pro katechumeny – v děkanském kostele sv. Václava
15., 22. a 29. 3.
Čt 17. 2.
		

„Čtvrtek v Praze“ – výletní putování postní dobou – nejen duchovní
program

So 29. 2. ,
„Půst chlapů“ – začátek vždy ve 4.45 v kostele
7., 14., 21., 28. 3.
Út 24. 3.		
		

poslední den, kdy se lze přihlásit na akci Mariapoli 2020 na Srní,
která se koná 25. - 28. 9. 2020

Pá 3. 4.		
		

„Křížová cesta“ – pro rodiče s dětmi na Andělíček,
sraz v 16,45 na začátku u řeky
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