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DUCHOVNÍ POHLED OTCE TOMASE

„A když už nastal večer – byl totiž den přípravy, předvečer soboty –
přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království 
Boží, dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se 
podivil, že Ježíš už zemřel; zavolal si setníka a zeptal se ho, je-li už 
dlouho mrtev. A když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Josefovi. 
Ten koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do 
hrobu, který byl vytesán ve skále, a ke vchodu do hrobu přivalil kámen. 
Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se dívaly, kam byl uložen.“

(Mk  15,42-47)

Už brzy budeme prožívat velké ticho Bílé soboty, den, kdy Ježíš ležel v hrobě (srov. Mk 15,
42-47). Je to den ticha, den nejistoty, které prožíváme s prvními učedníky. Co bude dál? Přichá-
zíme k Božímu hrobu. Čekáme do západu slunce, kterým začíná velikonoční bdění, jež vyústí ve 
slavnosti světla, radostně zvučících zvonů a zpěvu aleluja, slavnost Kristova – vzkříšení. 

Ticho je vzácné v naší přehlučené společnosti. Žijeme v době, kdy se většina lidí bez diáře 
neobejde. I naše dětí trpí zahlcením aktivit. Ba dokonce důchodci si stěžují, že nemají čas. Žijeme 
v době zaneprázdněnosti. Čím jsme zaneprázdnění? Výběrem z nesčetných možností trávení času, 
který máme k dispozici. Hluk převálcuje hlas ticha, které nás také volá, ale něžně: nezapomeň, je 
potřeba odpočívat od shonu, rozjímat prožité, vnitřně zpracovat zažité, rozlišovat podstatné od 
pomíjivého. Ticho prospívá zralému člověku. Cítí se po psychické a tělesné stránce lépe, silnější, 
odolnější. Má vyváženější sebevědomí a jeho rozlišovací schopnosti nezávisí na jeho intuici. „Je 
jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, 
co podnikne, se zdaří.“ (Žalm 1) Je tvůrčí a svou kreativitou inspiruje své okolí. 

Bílá sobota je den ticha. To neznamená, že se nic neděje. Vždyť jsme v očekávání velkých 
událostí. Prožíváme určité vnitřní napětí, které nás v tichu naplňuje radostí. Vyčkáváme Toho, 
který přichází. Je potřeba trpělivosti a vytrvalosti, které jsou zakořeněny ve víře, lásce a naději. 
Čekání v tichosti probíhajícího dne, obklopeni většinovým postojem „Proč? Na co? Na to mám 
čekat? Proč už nemůžeme začít teď?“ Mnoho lidí vědomě či nevědomky nesnáší ticho. Možná 
zjišťujeme, že nám není příjemné se sebou samotným přebývat, možná kromě sebe v tichu nikoho 
nevnímáme. Ale v tom tichu rozhodně Někdo je. Musíme vyčkat, soustředit se, vnímat okolí, ale 
jinak než jej běžně vnímáme. V tichu potřebujeme bdělé a otevřené srdce. Ježíš nám radí, 
abychom se cvičili v takovém postoji: Vejdi do komůrky svého srdce, zavři dveře a obrať se 
k Bohu, který je v Tobě přítomen, ve skrytosti, a On, který vidí to, co je skryté, ti odpoví; sice 
jinak, než si představuješ, ale věř, že vaše setkání nebude bez odměny. (srov. Mt 6,6)
Ticho je univerzální, protože spojuje lidi celého světa mezi sebou; spojuje lidi s Božím stvořením. 
Nikomu nepatří, nikdo si na ticho nemůže dělat nárok, ale každý ticho může prožívat bez 
omezení. Stačí nalézt cestu do komůrky svého srdce. Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše 
srdce, podle srdce Svého. Požehnané + Velikonoce!

P. Tomas
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SVĚTOVÝ DEN MODLITEB /SDM/ 2013

"Byl/a/ jsem cizí a 
přijali jste mne"

Na úterní večer 
5. března nás po-
zvaly ženy ze 
společenství biblic-
kých tanců do 
farního sálu na 
večer, který připra-
vily podle pro-
gramu z Francie. 
Světový Den Mo-
dliteb je celosvě-

tové hnutí křesťanských žen mnoha tradic.
V roce 1887 byly některé ženy znepokojeny 
otroctvím ve své zemi a vyzvaly k modlitbám 
a během let se přidávaly další ženy všech 
církví. V roce 1927 na mezinárodní konfe-
renci v Jeruzalémě bylo hnutí nazváno SDM a 
odtud se rozšířilo i do Československa. 
Shromáždění se konají vždy 1x za rok 
začátkem března, v přípravě programu se 
střídají různé země. V r. 1990 připravily téma: 
Lepší zítřek – spravedlnost pro všechny ženy 
z ČSSR. 

Znak SDM – jednotlivé 
strany kříže tvoří ženy, 
které svojí modlitbou 
objímají celý svět. "Když 
dáme dohromady naše 
talenty, dary a síly, můžeme 
změnit tvářnost země."

Během večera dne byly promítány 
fotografie z Francie s odborným komentářem. 
Animovaná bohoslužba byla proložena 
zpěvem, četbou z Bible, přímluvnými modlit-
bami a modlitbou tancem. Zazněla také krátká 
meditace nad obrazem (viz úvod článku) 
francouzské umělkyně Anne-Lise Hammann-
Jeannot. která dává přednost abstraktnímu
vyjádření. Ve svých obrazech nemívá postavy 
ani obličeje. S barevnou symbolikou souzněly 
i barevné šátky, které použily účinkující ženy.

Šedá silueta (cizinka) uprostřed teplých 
barev působí na obrazu velmi odlišně. 

Bílé tóny, kterými je obklopena, vyjadřují 
svatost, která přichází shora a prosvětluje vše.

Obraz může vyjadřovat mnohé zkušenosti 
těch, kdo museli opustit svou vlast –
zkušenost s válkou, odsunem, předsudky, 
otevřeným nepřátelstvím. Ti, kdo hledají azyl, 
nebývají vítáni.

Letošní téma inspirovalo sbírku 
(uskutečněnou při těchto setkáních na mnoha 
místech naší země) pro migranty žijící 

v České republice. Peníze přispějí klientům 
Sdružení pro integraci a migraci  /SIMI/. 
Společná celorepubliková sbírka podporuje 
poslání SDM: poznávat - modlit se - konat 
/pomáhat.  Zde v Sušici se vybralo 2 200 Kč.

Příběhy byly opravdu velmi působivé a 
dojemné...

Za celkovou přípravu a vlastní 
realizaci bychom chtěli poděkovat všem 
účinkujícím i tančícím ženám, P. Václavovi, 
ale zejména pí Markétě Prosserové a Dáše
Větrovské. Bylo to jistě příjemné, poučné a 
smysluplné večerní setkání. Děkujeme!

Hana Šišková



VELIKONOCE

Velikonoce jsou největší svátky v roce, 
svátky ukřižování a zmrtvýchvstání Pána 
Ježíše. Tomu předchází velikonoční triduum 
se třemi nejdůležitějšími dny celého 
liturgického roku. Je to drama odehrávající se 
mezi Poslední večeří a velikonočním ránem. 
Pascha čili přechod. Ze smrti do života, 
z ponížení do slávy. K prožití velikonoční 
radosti je nezbytné projít všemi etapami 
Ježíšova přechodu: z Večeřadla přes Golgotu, 
Jeho Hrob až po Zmrtvýchvstání.

Smysl a význam těchto tří velevýznamných 
dní bývá mnohdy špatně chápán. Velikonoční 
triduum se často bere jako epilog doby postní, 
potažmo příprava na ten opravdový svátek, 
jímž je až teprve Boží hod velikonoční. To je 
ale omyl.

Doba postní končí Zeleným čtvrtkem. Je 
záhodno učinit vše pro to, abychom se do 
tohoto momentu s Bohem usmířili. Příležitost 
jsme k tomu měli celou postní dobu!

Nejdůležitějším prvkem slavení tridua je 
účast při liturgii. Její správné prožití záleží 
jednak na pečlivé přípravě ve farnosti, jednak 
na osobním vnitřním zapojení se, 
soustředěnosti a modlitbách jejích účastníků. 
Jaká je obnova velikonočního tridua, taková je 
obnova církve.

Křesťané slavili Velikonoce dozajista již na 
počátku 2. století. Od začátku bylo toto 
triduum v povědomí věřících. Nejdůležitější 
pak byla modlitební vigilie s vystavenou
Nejsvětější Svátostí v noci ze soboty na neděli.

Velikonoční triduum vrcholí právě noční 
vigilií ze soboty na neděli. Nejde zde již o 
Bílou sobotu, nýbrž o neděli Zmrtvýchvstání 
Páně. V liturgii není nic důležitějšího a ani 
slavnostnějšího. Je to vskutku Veliká noc! Je 
to vzkříšení církve – svaté, všeobecné a 
apoštolské. Tato bohoslužba se musí započít 
po setmění.

Celé postní období nás připravovalo na onu 
chvíli, kdy budeme obnovovat naše křestní 
sliby. To díky svátosti křtu jsme se stali 
součástí paschy Ježíšovy. Ponořeni do smrti, 
která dává život.

Stojíme před posvátným obdobím 
křesťanských Velikonoc, obdobím přechodu, 
svatým obdobím. Nezaspěme je. Slavme 

Kristovo vítězství. Jsme přece na straně 
Vítěze!

Když Pán Ježíš trpěl na kříži, díval se na 
všechny s nesmírnou láskou v srdci. Dokonce 
i na ty nepřátele, kteří mu toto utrpení 
způsobili a teď se mu ještě vysmívali. 
Omlouval je a prosil svého otce o odpuštění 
pro ně: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co 
činí“ (Lk 23,34). S láskou odpověděl zločinci, 
který byl ukřižován vedle něho. Na jeho 
nesmělou prosbu: „Vzpomeň si na mě, až 
přijdeš do svého království“ (Lk 23,42), 
odpověděl odpuštěním hříchů a prohlásil: 
„Dnes budeš se mnou v ráji“ (Lk 23,43).

Protože vstal z mrtvých v neděli, slavíme 
každou neděli jako sváteční den. Nedělní mše 
svatá je pramenem nejvzácnějších Božích 
darů a milostí. Pán Ježíš v každé mši svaté 
zpřítomňuje svou oběť na kříži. Když se jí 
zúčastňujeme, je to jako kdybychom tam stáli 
vedle Jeho Matky Panny Marie!

Vzkříšený Pane Ježíši Kriste, ty jsi zlomil 
moc smrti, ať nás síla Tvého Vzkříšení posílí, 
abychom nalezli odvahu vstát a prožít velikost 
a svobodu Tvého Vzkříšení na vlastním těle.

„Kdo se napije vody, kterou mu já dám, 
nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu 
dám já, stane se v něm pramenem vody 
tryskající do života věčného“ (Jan 4,14)

Vážení farníci, požehnané svátky našeho 
Vykoupení!

Václav Pikeš



BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2013

Květná 
neděle

Zelený 
čtvrtek

Velký 
pátek

Vigilie 
vzkříšení 
(sobota)

Slavnost 
zmrtvých-
vstání Páně

Pondělí 
velikonoční

Sušice –
děkanský kostel

8.00 18.00 16.00 *
**

20.00
7.30
9.00

8.00

Sušice – klášter 17.00 18.00 18.00
Kašperské Hory 9.30 18.00 16.00 * 21.00 9.30 9.30
Hartmanice 11.00 16.00 * 11.00 11.00 bs
Petrovice 10.30 16.00 15.15 * 20.00 10.30 10.30
Svojšice 12.00 12.00 12.00
Kolinec 9.30 15.00 9.30 9.30
Mlázovy 11.00 bs
Rabí 9.30 9.30
Budětice 11.00 16.00 16.00 * 11.00 11.00
Dlouhá Ves 15.00 15.00
Srní 18.00

* = křížová cesta + památka umučení Páně                                      bs = bohoslužba slova
** = možnost soukromé modlitby u Božího hrobu 9.00 – 12.00 a 14.00 – 18.00

„Taxislužba“ pro dopravu na sváteční bohoslužby v Sušici:
na Zelený čtvrtek – Mše na památku večeře Páně 28. 3. v 18.00 hod.
na Velikonoční vigilii – sobota 30. 3. ve 20.00 hod. 

Dovoz zajišťuje – po telefonické domluvě:
Mlázovy, Kolinec – Bc. Jiří Kopelent, mobil 721 601 787
Budětice, Rabí, Dobršín – P. Jan Turek, mobil 731 402 851
Podmokly, Chmelná – P. Václav Hes, mobil 731 402 855 
Dlouhá Ves – Mgr. Jiří Hasoň, mobil 777 946 548

Požehnané prožití Svatého týdne a hlubokou radost
z Ježíšova zmrtvýchvstání všem milým farníkům přejí

členové duchovní správy

CHYSTÁ SE:

31. 3. začíná letní čas; sbírka na opravu katedrály
31. 3. 14.00 „velikonoční fotbal“ – hřiště na Vojtěšce u městských lesů 
  1. 4. jarní pouť ve Strašíně: mše sv. 9.00 a 11.00 (P. Serafín Beníček, OFMCap.)
  4. 4. 16.00 Č. Budějovice – klášter: mše sv. s biskupem Jiřím Paďourem – 70. narozeniny
  6. 4. 11.00 klášter: svatba – Dáša Nováková & Petr Jícha 
  6. 4. 12.00 Hůrka: poutní mše sv. s vikářem P. Slávkem Holým 
  7. 4.   9.00 děkanský kostel Sušice: mše sv. se křtem Františka Jáchima 
11. 4. 19.30 komunitní centrum – přednáška P. Tomase: V co vlastně věříme?
15. – 17. 3. národní pouť kněží na Velehrad – 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje
17. 4. 19.00 diskusní kavárna ČKA na téma II. vatikánský koncil (Bc. Alena Bernardová)
18. 4. 19.00 setkání farní rady sušické farnosti
25. 4. 19.30 komunitní centrum – přednáška P. Tomase: V co vlastně věříme?
28. 4. – 1. 5. exercicie o Vyznání víry na Dobré Vodě – P. Tomas van Zavrel 
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