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SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA O EVANGELIZACI

První motivací k evangelizaci je Ježíšova 
láska, kterou jsme přijali, zkušenost, že jsme 
byli spaseni, jež nás vede k tomu, abychom 
ho milovali stále více. Co by to bylo za 
lásku, která necítí potřebu mluvit o milované 
osobě a představovat ji 
druhým? Pokud neza-
koušíme intenzivní 
touhu sdílet tuto lásku, 
potřebujeme se zastavit 
v modlitbě a prosit 
Pána, aby nás opět 
nadchl.

Tou nejlepší moti-
vací k rozhodnutí hlásat 
evangelium je s láskou 
evangelium kontem-
plovat, setrvávat nad jeho stránkami a číst je 
srdcem. Pokud k němu přistupujeme tímto 
způsobem, jeho krása v nás budí úžas a 
pokaždé nás znovu nadchne. ... Někdy 
ztrácíme nadšení pro misijní poslání a 
zapomínáme, že evangelium odpovídá na 
nejhlubší potřeby lidí, protože všichni jsme 
byli stvořeni k tomu, co nám nabízí 
evangelium: přátelství s Ježíšem a bratrskou 
lásku. ... Máme k dispozici poklad života a 
lásky, která nemůže klamat, poselství, které 
nemůže manipulovat ani zavádět. Je to 

pravda, která nevychází z módy, neboť je 
schopna proniknout tam, kam nic jiného 
nedosáhne. Náš nekonečný smutek vyléčí 
pouze nekonečná láska. 

Toto přesvědčení se však udržuje 
neustále obnovovanou osobní zkušeností 
s jeho přátelstvím a jeho poselstvím. Není 
totéž snažit se budovat svět s jeho 
evangeliem, či jenom vlastním rozumem. 
Dobře víme, že život s Ježíšem je plnější a 
s ním lze snadněji nalézt smysl každé věci. 
Proto hlásáme evangelium.

Člověk, který není přesvědčený, 
nadšený, jistý a zamilovaný, nepřesvědčí 
nikoho. 

Evangelii gaudium, 264 -266

DRAMATICKÝ KROUŽEK ZŠ TGM V SUŠICI VE HŘE O SV. VÁCLAVU 

V KOSTELE NA MOUŘENCI 

Všichni už dnes díky Lukáši Milotovi 
známe kostel sv. Mořice na Mouřenci nad 
Annínem. Krom jeho komentovaných 
prohlídek, koncertů, učených přednášek a 

uměleckých vystoupení se v tomto kostele 
s velkým ohlasem setkává i dětské divadlo. 

U zrodu těchto představení stál vlastně o. 
Tomas, který v r. 2013 dokonce to první o 
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sv. Mořici sám napsal a s dětmi
z dlouhoveské školy secvičil a předvedl 
v rámci tzv. Mouřeneckého léta. Na podzim 
téhož roku požádal paní učitelku Šiškovou 
ze základní školy TGM, zda by s dětmi
nemohla předvést nějakou hru o sv. 
Václavovi. Secvičit něco takhle narychlo 
byl trochu oříšek, zvlášť když nebyl 
k dispozici ani vhodný text. Nebyla by to 
ale sušická farnost, aby jeden nevypomohl 
druhému. A právě Dáša Větrovská je jednou 
z těch, které mají ruku k pomoci vždycky 
napřaženou. Během dvou dnů sehnala 
někde krásný text od Marie Holkové, který 
se dobře rýmoval, dětem se snadno učil a 
navíc svou jazykovou strukturou evokoval i 
dobu sv. Václava. Nemožné se stalo 
skutkem a děti hru premiérově předvedli už 
o svatováclavském jubileu na farní zahradě 
v Sušici. Protože se všem moc líbila, 
zopakovali ji poté v rámci akce „Andělé na 
Andělíčku“ spolu se ZUŠ na Andělíčku a 
konečně letos v předvečer svátku sv. 
Václava na Mouřenci. Je neuvěřitelné, že 

týden předtím se ty samé děti naučily, 
secvičily a v rámci mouřenecké poutě 
zahrály i hru o sv. Mořici od o. Tomase. 

Není smyslem líčit zde příběh sv. 
Václava, který všichni dobře známe, ale 
nelze nezmínit skutečně vynikající výkony 
jak hlavních představitelů – sourozenců 
Václava (hrál Tadeáš Novák) a Boleslava 
(Ondrej Farbar) i jejich matky Drahomíry 
(Vladimíra Merglová), všech vedlejších rolí 
a báječných vypravěčů. Hanka Šišková 
navíc k představení velmi citlivě vybrala i 
doprovodnou hudbu. Když si představíme, 

že divadlo se odehrávalo v kulisách krásné 
románské stavby mouřeneckého kostela pod 
více než 700 let starými freskami, bylo o 
jedinečný umělecký zážitek postaráno a 
dlouhotrvající potlesk publika byl zcela 
zasloužený. 

V dnešní době, kdy všichni naříkáme na 
děti, které mají být nezvladatelné, necitlivé, 
nečtoucí a samá další „ne“, je dramatický 
kroužek paní učitelky Šiškové příjemným 
překvapením. Děti jsou disciplinované, 
tvrdě na rolích pracují, jejich umělecký 
projev je uvolněný a jistý. Navíc si tak tvoří 
úzký vztah k divadlu, literatuře a umění 
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vůbec a naplňují smysluplně svůj volný čas. 
Pro mě osobně bylo navíc příjemným 
překvapením, když jsem zjistila, jak 

přátelský a neformální vztah mají ke své 
učitelce, jak kamarádsky s ní mluví, aniž by 
tím utrpěla úcta nebo autorita. 

Spolu se všemi diváky bychom jim 
chtěli poděkovat a poprosit všechny, kdo se 
na práci tohoto kroužku podílejí – a nejsou 
to jen děti se svojí učitelkou, ale i maminky, 
které vyrábí kostýmy a další, včetně Dáši 
Větrovské, které nabídnou pomocnou ruku 
– aby ve své práci nepřestávali a připravili 
nám ještě další milá odpoledne. Radovali 
jsme se z něj nejenom my, ale i ten kostel, 
který už sedm století stojí nad řekou Otavou 
a který si určitě občas připadá smutný a 
opuštěný. Dětské hlasy ho dokázaly 
rozeznít a potěšit. 

Helena Pekárková, Kašperské Hory 

DĚTSKÁ DIECÉZNÍ POUŤ

V sobotu 4. října byla v Jindřichově Hradci Dětská diecézní pouť o sv. Františku 
z Assisi. Z našeho vikariátu Sušice – Nepomuk jsme jeli autobusem, ve kterém bylo 
celkem 47 poutníků (30 dětí a 17 dospělých) z farností Kašperské Hory, Dlouhá Ves, 
Sušice, Kolinec, Budětice, Horažďovice a Velký Bor. Naším průvodcem byl bratr Dominik 
z kláštera kapucínů v Sušici, který nám vyprávěl o svatém Františku. V Jindřichově Hradci 
se k nám přidal i náš pan vikář P. Slávek Holý.

Vše začalo mší svatou, při které nás pan biskup Pavel ujistil, že Kristus na kříži není 
mrtvý, ale živý! On zemřel a vstal z mrtvých. Proto mohl oslovit svatého Františka a proto 
může promlouvat i ke každému z nás.

A pak už nás čekala pohádka Šípková Růženka v podání Víti Marčíka, v černé kuchyni 
sladká kaše od zámecké Bílé paní, největší lidový mechanický betlém na světe Krýzovy 
jesličky a mnoho a mnoho dalšího. Dokonce i ty známé 3 růže jsme na cestě okolo Hradce 
v malé zahrádce potkali.

Vše dovršily pouťové koláče, požehnání a dárek z pouti pro každého.
Vojtěch Šmídl
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KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLE SV. JOSEFA V DOMOVĚ PRO SENIORY

Tato kaple se nachází na 
Nábřeží Jana Seitze v Domově 
pro seniory spadající pod 
Sociální služby města Sušice. 
Byla vysvěcena v roce 2002 
tehdejším duchovním správcem a 
současným okrskovým vikářem 
vikariátu Sušice-Nepomuk P.
ing. Mgr. Slávkem Holým. 
Přesnější datum se nám i přes 
snahu pracovníků tohoto 
Domova nepodařilo zjistit. Přesto 
všem, kdo se o to snažili patří 
dík!

V  kapli se konají pravidelně každou středu 
buď mše svaté a nebo bohoslužby slova. 
Z podnětu P. Tomase van Zavrela a dnes již 
bývalé zdravotní sestry paní Magdy Jáchimové 
byl v nedávné době vytvořen pro tuto kapli 
obrazový cyklus Křížové cesty. Jedná se o 
soubor čtrnácti obrázků na skle, které mají 
návštěvníkům  kaple připomínat umučení Ježíše 
Krista. Jde o dílo výtvarnice Jaroslavy 
Korandové z Kašperských Hor, která se tomuto 
druhu umění – originální tvorbě podmaleb –
věnuje již několik let. Jde o obrázky na skle, 
které mají převážně tvar miniatur. Autorka 
těchto kreseb vychází z tradic lidového umění 
na Šumavě. Na této křížové cestě pracovala přes 
půl roku. Inspiraci hledala ve starých rytinách 
s tradičními kostelními obrazy. V mnohém však 
zde projevuje svou osobitou invenci spojenou 
s originálním pojetím pašijových výjevů.

Kaple sv. Josefa je i mimo 
bohoslužby přístupná návštěvám 
zde žijících seniorů i ostatní 
veřejnosti.

Příště: Kaplička Panny Marie 
Karmelské v Dobršíně.

  Václav Pikeš
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TERCIÁŘI - SLIB TRVALÉ PROFESE

Dne 4. 10. 2014, na svátek svatého Františka, při 
slavnostní bohoslužbě, kterou celebroval pan biskup Jiří 
Paďour, složilo 15 bratří a sester slib trvalé profese 
Sekulárního františkánského řádu. Třetí řád byl založen 
r. 1221 sv. Františkem z Assisi a sdružuje ty, kteří 
nemohli vstoupit do prvního (mužského) či druhého 
(ženského) řádu. 
     Terciářské společenství, které se koná každých 
čtrnáct dnů vždy ve středu v refektáři v klášteře, je 
otevřeným společenstvím pro všechny, kteří se cítí být 
osloveni spiritualitou svatého Františka, to je být šiřiteli 
radosti a pokoje, přinášet druhým naději a hlásat Krista 
nejen slovy, ale hlavně svým životem, aby POKOJ A 
DOBRO zvítězily nad každou zlobou a nenávistí. 
     Dnešní svět tolik potřebuje lásku a je na každém 
z nás, abychom ji dokázali dát. Chceme žít jako svatý 
František v pravdě a lásce: „Zadarmo jste dostali, 
zadarmo dávejte.“

Anna Blažková

SVATOVINTÍŘSKÁ POUŤ

Tato pouť začíná v 10.00 v Sušici 
před kostelem sv. Václava. Odtud se už 
po dvanácté vydáváme směr Dobrá 
Voda, abychom se mohli zúčastnit 
poutní mše svaté s P. Václavem, který 
s námi absolvoval dlouhou, pro někoho 
náročnou cestu za sv. Vintířem. Po 
celou cestu jsme udržovali správné 
tempo, pomodlili se růženec a asi 
v polovině cesty jsme se zastavili na 
oběd z vlastních zásob, abychom se 
posilnili a mohli pokračovat dál. 

Ze Sušice nás vyšlo 20 a někteří se přidali 
během našeho putování. Po celou dobu jsme šli 
v přírodě, která zářila podzimními barvami a u 
konce našeho putování jsme se ještě vyšplhali 
na skálu sv. Vintíře, kde byl krásný výhled na 
krajinu kolem. Někteří z nás se ještě posilnili 
menší svačinou a posléze jsme zase všichni 
pokračovali do kostela sv. Vintíře, kde na nás 
čekali další účastníci. Ti přijeli autem nebo 
autobusem s těmi, kteří nemohli nebo nechtěli 
jít s námi.
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Ve tři hodiny začala poutní mše celebrovaná 
P. Václavem. Po skončení mše svaté jsme se 
všichni, kdo jsme se účastnili dlouhé a 
vyčerpávající cesty posilnili vydatným gulášem 
nebo párky a sladkým dezertem na konec. 

Vše jsme završili společným návratem 
autobusem, kde jsme ještě s P. Václavem, 
kterého jsme ochotně vzali s sebou, ukončili 
výpravu společnou modlitbou do Sušice. Tam 
jsme se rozloučili a odjížděli domů. Navíc se 
povedlo počasí a všichni si to moc užili.

Lucie Belfínová

POUŤ KE SVATÉMU VINTÍŘI 

Je to již 969 let, co 
poblíž dnešní Dobré 
Vody zemřel pous-
tevník sv. Vintíř. Jeho 
tělo nechal přenést 
kníže Břetislav až do 
kláštera v Břevnově, 
kde měl sv. Vintíř 
slavný pohřeb. Ani 
dnes, po takřka 1000 
létech se na sv. Vintíře 
a jeho život, plný 
zvratů a dobrodružství, 
nezapomnělo. Již dvě 
desetiletí je obnovena 
slavnost, Patrocinium, 
která se koná vždy 

kolem 9. října na Dobré Vodě. V sobotu večer jsou zpívané večerní chvály, letos za účasti i 
administrátora naší diecéze, Mons. P. Adolfa Pintíře, a v neděli dvě mše sv., dopoledne 
česko-německá a odpoledne s poutníky ze Sušicka. Letos potěšilo i počasí, takže poutníci 
došli suchou nohou a účast na odpolední mši sv. byla rekordní, kostel byl skoro naplněn.
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Vždy po mši sv. je pohoštění ve farním domě sv. Vintíře. Role hostitele poutníků ze 
Sušicka se ujal P. Václav, který uhradil veškeré náklady na pohoštění i na zpětnou dopravu 
do Sušice. Částečně byly tyto náklady pokryty sbírkou mezi poutníky.

Je vždy dobré stavět po vzoru sv. Vintíře mosty mezi národy, ale i mezi námi ve 
farnostech. Snad letošní pouť k této nikdy nekončící stavbě také přispěla.

Václav Volenec

MISIJNÍ NEDĚLE V SUŠICI

V neděli 19. října jsme si na 
celém světě připomněli misijní 
poslání církve šířit evangelium. 
Při promluvě pater Tomas dětem 
i dospělým  vysvětlil, že nejde 
jen o posílání peněz na misie, ale 
hlavně o šíření radosti z Krista. 
Proto také spolu s dětmi radostně 
protančili celým kostelem. Při 
obětním průvodu s přímluvami 
jsme se modlili za jednotlivé 
kontinenty a jejich potřeby. 
Rodiny pak přinášely obětní 

dary, nejen koláče, kukuřici, tropické ovoce, rýži, vlnu, ale i učební pomůcky, léky, 
hračky, chléb a vodu, které nejsou všude ve světě samozřejmostí.

Celou mši svatou doprovázela radostnými písněmi mládež z hudební skupiny 
Archanděl Gabriel. Po mši svaté následoval před kostelem misijní jarmark, letos nazvaný 
misijní štrůdlování, do kterého se zapojilo mnoho žen ze sušické farnosti, které napekly 
samé dobroty. Sbírka z misijního jarmarku pak činila 7000,- Kč. Díky Bohu i vám, milí 
farníci, za Vaši štědrost. Finančními prostředky podpoříme potřebné děti a bohoslovce 
v Ugandě, Keni a Zambii.

Šárka Šmídlová 

25. VÝROČÍ KANONIZACE SV. ANEŽKY ČESKÉ

Kardinál Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský a primas 
český, srdečně zve k oslavě 25. výročí kanonizace sv. Anežky 
České a listopadových dnů 1989.

Slavnou mši sv. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

v Praze bude dne 15. listopadu 2014 od 10.30 hod. celebrovat 

J. Em. kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář.

Bohoslužbu i předprogram bude přenášet Česká televize.

Program:

  9.30 – otevření katedrály pro poutníky,
10.00 – program písní a slova o sv. Anežce České,
10.30 – pontifikální mše sv. ke cti sv. Anežky České,
12.00 – program na Hradčanském náměstí

Poutní zájezd ze Sušice: odjezd v 7.00 od kostela sv. Václava, návrat do 18.00 hod. 
Cena 250,- Kč, přihlášky v sakristii nebo na děkanství, telefonicky nebo e-mailem. 
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Kněz spěchá v neděli ráno do 
kostela na mši, a tu uvidí jednoho 
ze svých farníků, jak usilovně rýpe 
na zahrádce. Obrátí se na něj 
s otázkou: „Copak neslyšíte zvony, 
jako vás volají do kostela?“

„Cože jste říkal?“, optá se jeho 
ovečka nechápavě.

„Copak neslyšíte zvony, jak vás 
volají do kostela?“, trpělivě 
opakuje kněz.

„Nezlobte se, ale musíte mluvit 
hlasitěji!“, říká snaživý zahradník.

„COOPAAK NEESLYŠÍTEE ZVOONY JAAK VÁÁS VOOLAAJÍ DO 
KOOSTEELAA?“, křičí důstojný pán.

„Opravdu se nezlobte, otče,“ omlouvá se farník, „ale kvůli těm zatraceným zvonům 
neslyším ani slovo.“

CHYSTÁ SE:

28. 10. celodenní chlapská pouť za obrácení národa – cíl: Mnichov – pořádá P. Tomas
30. 10. 19.00  diskusní kavárna ČKA o exhortaci Evangelii gaudium – P. Václav
31. 10. – 1. 11.  „24 hodin v klášteře“ – akce dětí z náboženství 
  2. 11. 15.00  pobožnost za zemřelé na sušickém hřbitově

17.00  mše sv. za zemřelé u Matky Boží
  3. 12. 19.00  farní rada sušické farnosti 
  8. 11. 18.00  hubertská mše sv. v děkanském kostele v Sušici
  9. 11. 13.00  pobožnost u kaple sv. Martina – Střední Paště
13. 11. 19.00  ing. Pavel Jajtner: Rodina včera, dnes a zítra – přednáška ČKA, muzeum
14. 11. 19.00  klášter sv. Felixe: večer chval
15. 11. 10.00  Praha – katedrála: oslava 25. let od svatořečení sv. Anežky
16. 11. Den bible – sbírka na biblický apoštolát 

14.00  Kašperské Hory: svatohubertská mše sv.
21. – 22. 11.  Restart pro mládež z Entercampu – Ktiš 
28. 11. 19.00  muzeum: adventní koncert – Petr Minář (adventní + autorské písně)
28. – 30. 11.  K. Hory: adventní duchovní obnova pro mládež (vikariát Sušice-Nepomuk)
29. 11. Requiem za Karla IV. – bohoslužba slova na hradě Kašperk (P. Tomas)
30. 11. 16.00  rozsvícení vánočního stromu – náměstí Sušice 
  5. 12. 19.30  Dobrá Voda: benefiční koncert – kytarový virtuóz Štěpán Rak
  6. 12. adventní duchovní obnova v Kašperských Horách (vede P. Tomas)
  7. 12. sbírka na katedrálu sv. Mikuláše v Č. Budějovicích

15.00  mikulášská besídka s divadlem v děkanském kostele v Sušici 
13. 12. poutní výlet k Panně Marii Pomocné do Pasova – mše sv. na poutním místě  

Maria Hilf, adventní trhy; cena 400,- Kč (pořádá P. Tomas)
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