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ZASE TY ODPUSTKY?!
Už nejméně pět století se v katolické církvi mluví o odpustcích. Teď 

aktuálně v souvislosti s právě začatým Rokem víry, a protože začne 
listopad myslíme také na „dušičky“. Musím se přiznat, že mi nabídka 
„získávání odpustků“ zní většinou nepříjemně, a to nejen v souvislostech 
s jejich „prodáváním“ ve středověku. Obvykle to i slušně vzdělaný a 
poučený katolík pochopí ve smyslu: musím něco udělat, abych pro sebe 
nebo pro druhého získal odpuštění. A i když ví, že ne hříchů, ale trestů za 
hříchy, přesto to pořád zůstává jakýmsi „svatým obchodem“.

Můžeme to vidět také jinak, přijatelněji? 
Člověk, který se nechá vtáhnout do požitků tohoto světa a zaměří 

svou pozornost na jejich stále intenzivnější prožívání, uzavírá se víc a víc 
Boží lásce, Božímu světlu, Boží milosti. To je hřích: odklon od Boha a 
příklon ke světu a jeho požitkům. Když později přizná svůj hřích, s lítostí 

ho vyzná a dosáhne jeho odpuštění, zůstává v něm přesto jistá míra nakloněnosti k recidivě, nebezpečí, 
že se vrátí k tomu, co zakusil jako přece jen v něčem příjemné a lákavé. Asi jako vyléčený, abstinující 
alkoholik si musí dávat pozor na prostředí hospody nebo oslav spojených s konzumací alkoholu. Velmi 
snadno se v něm může znovu rozhořet touha po dřívějších „příjemnostech“. 

V duchovní rovině je to podobné – a právě tady je místo pro odpustky: jsou to duchovní prostředky, 
které v nás mohou posilovat zakotvení v Bohu a nasměrování k jeho věcem. Vždyť co jiného je pozvání 
ke slavení svátosti smíření, přijetí svatého přijímání nebo prohloubení společenství se Svatým Otcem 
modlitbou na jeho úmysly? Podobně křesťana upevňuje v postoji lásky k Bohu i k bližním modlitba za 
zemřelé na hřbitově (nejen) na začátku listopadu i to, co nám je nabízeno v Roce víry: putování na 
posvátná místa a na místo vlastního křtu, společné slavení mše svaté a modlitby breviáře v některé 
sváteční dny i pozorné vyslechnutí přednášek o II. vatikánském koncilu nebo Katechismu katolické 
církve. Tím vším se opravdu může posilovat naše zakotvení v dobrém a odolnost proti všem nástrahám 
zla. Říkat tomu „odpustky“ není myslím v dnešní době příliš srozumitelné, ale aktivity jsou to podle 
mého skvělé!! A navíc aktuálně potvrzené a „zvýhodněné“ autoritou církve.

Hojné duchovní ovoce Roku víry vám všem přeje a vyprošuje
P. Václav 

MISIJNÍ JARMARK

Děkujeme všem farníkům v Sušici, kteří se 
zapojili do sbírky PMD dětí - misijního jarmar-
ku v neděli 21. 10. 2012. Utržili jsme a odeslali 
4 565 Kč.

Děti z misijního klubka č. 115 Vojta, Zuzka, 
Toník

P.S. Schůzky misijního klubka budou pokračo-
vat po jarních prázdninách.
(fotografie najdete na www.sumavanet.cz/farnostsusice)

24 HODIN V KLÁŠTEŘE III.

Už je to tady: setkání starších žáků z hodin 
náboženství z našich farností. V pátek 19. října 
2012 se sešlo odvážných 10 děvčat a 10 chlapců
v kapucínském klášteře v Sušici, aby zažili něco 
neobvyklého.

Po seznamovacích hrách, ubytování a 
společné večeři jsme se sešli s bratrem 
Serafínem, který nám přiblížil život a vstup do 
kapucínského řádu. Při večerní katechezi „O 
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zemi, kde vyšlo slunce“ jsme se učili ztišit a 
naslouchat, i když to úplně nešlo, při noční 
adoraci se to již povedlo. Děti zde také měly 
možnost jít ke svátosti smíření. Ani po noční 
vycházce a návštěvě kostela u Matky Boží se 
některým nechtělo spát.

V sobotu byl program naplněn mší svatou a 
soutěžemi ve čtyřech skupinách: Jahody, Meče, 
Kříže a Čtyřlístky. Tématem bylo požehnání, 
kde jsme využili příběhu o Ezauovi a Jákobovi, 
kteří usilovali o otcovo požehnání. Po souboji 
v nošení vody, dojení kozy, přenášení nákladu, 
hledání cesty, vytváření slunce a lukostřelbě byl 
čas na sepsání osobního požehnání pro své 
kamarády. V kostele pak byla odměněna soutěž 
a bratr Serafín všem udělil požehnání a na  cestu 
rozdal duchovní vitamíny.

Z ohlasu dětí:
Líbila se mi noční výprava, mše, adorace. 
Martin 
Líbila se mi adorace, hry, zábava, kámoši, 
příběh o slunci. Kristýna 
Líbilo se mi všechno. Bylo to prostě super! 
Martina
Pobyt se mi líbil, chtěl bych, abychom tam 
mohli zas. Antonín
Jídlo, hry . Kryštof

Velké poděkování patří bratřím kapucínům 
za jejich milou pohostinnost a dále také pateru 
Jendovi Turkovi za duchovní vedení, Anežce a 
Pepovi za hudební doprovod při adoraci, 
maminkám, které napekly buchty, sušické 
farnosti a všem, kteří přispěli modlitbou, prací či 
finančně. Pán Bůh odplať!

(fotografie najdete na www.sumavanet.cz/farnostsusice)

Šárka a Vojtěch Šmídlovi

DĚTSKÁ DIECÉZNÍ POUŤ

V sobotu 6. října vyjeli autobusem malí i 
velcí poutníci ze Sušice, Hartmanic, Janovic, 
Brodu, Horažďovic a Nepomuku do Milevska 
na dětskou diecézní pouť. Tématem pouti byla 
naděje.

Po mši svaté v bazilice Navštívení Panny 
Marie se čtyři skupiny dětí vystřídaly na čtyřech 
stanovištích věnovaných svědectví, TV Noe, 
sportovním hrám a katechezi. Viděli jsme 
divadelní scénku jak svatý Norbert vyprávěl 
svému spolubratru sen o založení kláštera, 
soutěžili jsme na chůdách, ve štafetě i 
v přetahování lanem. TV Noe prezentovala své 
pořady pro děti a mládež. Asi nejakčnější byla 
katecheze, ve které jsme vlastním tělem 
ztvárňovali biblický příběh „Utišení bouře na 
jezeře“. Uvědomili jsme si, že Ježíš je pro nás 
dnes stejnou nadějí jako kdysi pro apoštoly.

Na závěr nám kněží udělili požehnání, 
dostali jsme dárek z pouti a čekal nás návrat 
domů.

Máme radost, že nás na pouti doprovázeli 
naši kněží P. Václav, P. Tomas a P. Jenda ze 
Sušice a P. Slávek z Nepomuku.
(fotografie najdete na www.sumavanet.cz/farnostsusice)

Šárka Šmídlová

ZE SVATOVÁCLAVSKÉ POUTI

Zpráva ze dne 28. 9. 2012:
Tohoto dne se 27 farníků s P. Václavem 

vypravilo na X. národní svatováclavskou pouť 
do Staré Boleslavi. Prožili jsme slavnostní 
poutní mši sv. s hlavním celebrantem 
arcibiskupem mons. Janem Graubnerem a 
s ostatními biskupy a kněžími. Velmi aktuální 
kázání přednesl biskup František Radkovský. 
Modlitba Vyznání víry byla upravena. Střídali 
se v přednesu arcibiskup, recitativ a zpívané 
odpovědi věřím. Věřím - uvědomila jsem si - ve 
stejného Boha jako věřil svatý Václav a ostatní 
naši světci, a že jsme jedno společenství s církví 
vítěznou.

Obětní dary přinášeli naši krajané z převážně 
evropských států. Byli oděni v krásných krojích 
zemí z kterých přišli: Bosna, Chorvatsko, 
Maďarsko, Moldávie, Rumunsko, Srbsko, 
Ukrajina, Řecko, Portugalsko a také Brazílie.

V krytpě sv. Kosmy a Damiána jsme se 
poklonili ostatkům našeho světce, které střežila 
hradní stráž. Odpoledne jsme se v chrámu 



Nanebevzetí Panny Marie modlili za národ před 
Palladiem země české.

Sešli jsme se také s kapucínem P. 
Františkem, který s námi jel do Prahy. Skupinka 
poutníků s ním šla až do kláštera na 
Loretánském náměstí, kde nás provedl pěknou 
klášterní zahradou, kostelem a ukázal nám 
Betlém, který je vytvořen v životní velikosti.

Pak jsme se pokochali pohledem na Prahu od 
sochy TGM na Hradčanském Náměstí a prošli 
nádvořím do katedrály. Zúčastnili jsme se 
slavnostních zpívaných nešpor, a protože nám 
bylo v katedrále dobře, zůstali jsme i na mši sv., 
kterou sloužil otec biskup Karel Herbst.

Myslím, že omezit se jen na popis cesty a 
úkonů celého poutního dne je nedostačující 
sdělení, proto přidávám zprávu ze dne 
28.9.2012: Kdo chce jít za mnou, zapři sám 
sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Je krásné 
uctívat památku Vévody naší země a nestačí 
stále mu jen připomínat, aby za nás orodoval, 
ale jako on brát sílu od kříže Božího Syna,  
abychom „v zemi věrných Čechů, kde radostný 
den svítá…, příkaz lásky skutkem naplnili“!

Lada Kopecká

POUŤ  KE SVATÉMU VINTÍŘI

Opět se šlo, stejná trasa, 
stejný cíl. Tentokrát to bylo pro 
nepromokavá srdce. Vím, že to 
pro každého není, ale kdo se 
rozhodl a putoval, dostal.

Změnou bylo zastavení 
v Horské synagoze v Hartma-
nicích. Pomodlili jsme se za mír 
v Jeruzalémě, protože se právě 
připomínal světový den modliteb 
za toto město. Ocenili jsme 
vytápěnou podlahu a využili 
místo také k občerstvení.

I když jsme stále čekali, kdy 
přestane pršet, bylo to až na 

Dobré Vodě, mohli jsme si uvědomit, že i svatý 
Vintíř zažil na Šumavě všelijaké špatné počasí a 
nesnáze.

Po mši svaté jsme dostali v Domě sv. Vintíře 
guláš a pití, za což děkujeme našemu P. 
Václavovi.

Nejsme přece z cukru, se často říká, a přitom
– Boží láska je také sladká – asi byla rozpuštěna 
v těch kapkách

Lada Kopecká

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

V NAŠICH FARNOSTECH 2012/2013

„dveře jsou stále otevřené“

ZŠ Sušice, Lerchova ul.
1. roč. úterý 11.50 - 12.35 (5. vyuč. h)

2. a 3. roč. úterý 13.00 - 13.45 

4. a 5. roč. úterý 14.00 - 14.45

6. až 9. roč úterý 15.15 - 16.00 (9. vyuč. h)

všechny skupiny v učebně 9.C, 1. patro, pavilon B

ZŠ T.G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129
1., 2. a 3. roč. pátek 11.45 - 12.30 (5. vyuč. h)

4. a 5. roč. pondělí 13.30 - 14.15 (7. vyuč. h)

6. až 9. roč. pátek 13.55 - 14.40

všechny skupiny v učebně jazyků „za akváriem“ 

v přízemí

ZŠ T.G. Masaryka Sušice, Komenského 59
1. roč. středa 11.45 - 12.30 

v učebně 1.E, 1. patro

2. a 3. roč. středa 12.55 - 13.40

v učebně 5.E, 1. patro

4. a 5. roč. středa 13.50 - 14.35

v učebně 5.E, 1. patro

Gymnázium Sušice
I. - IV. pátek 13.55 - 14.40 v budově ZŠ 

T.G. Masaryka, Dr. E. Beneše 129 

(společně s 6. - 9. roč. ZŠ)

ZŠ Kolinec
1. - 5. roč. čtvrtek   13.10 - 13.55 

6. - 9. roč. čtvrtek   14.00 - 14.45

obě skupiny v učebně V., 1. patro

ZŠ Kašperské Hory
pátek   12.00 - 13.00

ZŠ Hartmanice
pondělí   13.30 - 14.15 (bude 

přesunuto na čtvrtek 13.30 - 14.15)

fara Dlouhá Ves
úterý   13.00 - 13.45

ZŠ Srní
je nabídnuto, dále podle zájmu

MŠ Sušice, Smetanova ul.
kroužek křesťanství



UVEDENÍ DO ŽIVOTA ZE SVÁTOSTÍ

Od středy 17. října 2012 začala na faře 
v Sušici příprava dětí na první svátost 
smíření a první svaté přijímání pod názvem 
Dnes budu tvým hostem. Budeme se scházet 
každou středu během školního roku od 15.00

P. Jan Turek a Vojtěch Šmídl
(fotografie najdete na www.sumavanet.cz/farnostsusice)

MILAN KOTÁL

PODOBENSTVÍ O ŽIVOTĚ

Život je jako strom.
Když mu uřízneš větev, zapláče, ale doroste.

Když mu uřízneš kořen,
zahyne.

Život je jako ztracené hedvábí.
Dokud ho hledáš,

hřeje tě.
Když ho najdeš studí.

Život je jako nůž.
Když je ostrý,

uřízneš, co potřebuješ,
ale můžeš se zase pořezat.

Když je tupý,
sice se nepořežeš,
ale nic neuřízneš.

Život je pochopitelný i nepochopitelný
jako touha po majetku, kariéře, moci.

Život je jako pravda.
lehce zranitelný, ale nepokořitelný.

Život je víra v něj.
Život je naděje v něj.

Život jsi TY a lidé kolem tebe.

CHYSTÁ SE:

3. 11. 10. svatohubertské slavnosti v Sušici
15.00 koncert „Kouzlo chrámů“ –
Svatobor + Jihočeští trubači 
18.00 svatohubertská mše s biskupem 
Jiřím Paďourem 

4. 11. 14.00 modlitby za zemřelé na 
hřbitově v Sušici 
15.00 svatohubertská rodinná zábava 
– KD Sokolovna Sušice

8. 11. 19.30 přednáška P. Tomase van 
Zavrela: V co vlastně věříme?

10. 11. setkání varhaníků, kostelníků, akolytů 
... s biskupem Jiřím v ČB

11. 11. 13.00 kaple Zadní Paště – poutní 
pobožnost 

14. - 16. 11. „Restart“ – setkání mladých na 
Ktiši (po EnterCampu)

18. 11. sbírka na biblický apoštolát
22. 11. 19.30 přednáška P. Tomase van Zavrela: V co vlastně věříme?
24. 11. 15.00 hrad Kašperk: Requiem za Karla IV. – pobožnost 
25. 11. 11.00 Hartmanice – poutní mše sv. 
2. 12. 15.00 mikulášská besídka 
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