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ÚVODNÍK

Milí přátelé,
vstoupili jsme do doby postní v Roce víry, který vyhlásil papež 

Benedikt XVI. On sám už bude většinu tohoto roku prožívat jako 
„emeritní papež“, což je zajímavá, šest století nezvyklá situace. O to víc 
bychom si měli vzít k srdci jeho výzvy, jakési odkazy. V jeho poselství 
k této postní době mj. čteme: 

»Slavení postní doby v kontextu Roku víry nám nabízí vzácnou příležitost, abychom rozjímali 
o vztahu mezi vírou a láskou; o vztahu mezi vírou v Boha, v Boha Ježíše Krista, a láskou, která 
je plodem působení Ducha Svatého a vede nás po cestě oddanosti Bohu i druhým lidem.

Víra znamená dojít k poznání pravdy a přijmout ji za svou (srov. 1 Tim 2, 4); láska znamená 
„žít“ podle pravdy (srov. Ef 4, 15). Vírou vstupujeme do přátelství s Pánem; láskou toto 
přátelství žijeme a rozvíjíme (srov. Jan 15, 14 násl.). Víra nám umožňuje přijmout přikázání 
Pána a Mistra; láska nám dává milost uvádět ho do praxe (srov. Jan 13, 13-17). ... 
Prostřednictvím víry poznáváme dary, které nám dobrý a velkorysý Bůh svěřuje; láska 
umožňuje, aby přinášely plody (srov. Mt 25, 14-30).

Křesťanský život spočívá v tom, že neustále vystupujeme na horu setkání s Bohem, abychom 
potom zase sestoupili dolů, nesli si s sebou lásku a sílu, která z toho pramení, a pak s toutéž Boží 
láskou mohli sloužit svým bratřím a sestrám. V Písmu svatém 
vidíme, jak je horlivost apoštolů při hlásání evangelia, jež 
vzbuzuje víru, úzce spjata s láskyplným zápalem pro službu 
chudým (srov. Sk 6, 1-4). Kontemplace i činnost, které jsou 
určitým způsobem symbolizovány evangelními postavami 
sester Marie a Marty, musí v církvi koexistovat a navzájem se 
doplňovat (srov. Lk 10, 38-42). Priorita vždy přísluší vztahu 
s Bohem ... Nejvyšším dílem lásky je evangelizace neboli 
„služba Slova“. Neexistuje žádná činnost prospěšnější 
bližnímu, tedy láskyplnější (caritatevole), než lámat chléb 
Božího slova, umožňovat bližnímu účast na radostné zvěsti 
evangelia a přivádět jej ke vztahu s Bohem. Evangelizace 
představuje nejvyšší a nejcelistvější povznesení lidské osoby.«

Využijme tedy, prosím, různé nabídky setkávání, společných modliteb a sdílení – a je jich 
v sušické farnosti tolik!! – abychom prohloubili a zintenzivnili svůj vztah s Bohem ve 
společenství církve a stali se tak „láskyplnějšími“, ochotnějšími konkrétně sloužit svým bližním, 
tedy předávat jim Boží lásku.

P. Václav 

2. NEDĚLE POSTNÍ

24. 2. 2013
Č. 2 / 2013 (104 )



KARNEVAL A FARNÍ PLES V SUŠICI

V sobotu 2. února 2013 
uspořádala Římskokatolická 
farnost Sušice v Kulturním domě 
Sokolovna již 22. dětský karneval 
a farní ples. Na dětském 
karnevalu na téma ,,Z pohádky 
do pohádky“ se sešlo 300 rodičů 
a dětí, které čekal bohatý 
program. Karnevalový rej zahájil 
požehnáním sušický farář P. 
Václav Hes. Děti rozhýbala 
ukazovacími písničkami zpívající 
královna Koloběžka I. O chvíli 
později skvělí moderátoři z řad 
farníků oznámili divadlo ,,O Budulínkovi“, které nacvičili 
starší žáci z hodin náboženství výhradně ve svém volném 
čase. Všechny pohádkové postavy princezen, víl, vodníků, 
Karkulek, rytířů, ale i ostatní masky byly odměněny dárkem a 
diplomem. V soutěžích si děti, rozdělené podle věku, zahrály 
třeba na Popelky, nejmladší přenášely v hrnečku kaši jako 
v pohádce ,,Hrnečku vař!“. Starší děti si vyzkoušely, jaké to 
je být ,,Dlouhý, široký a bystrozraký“ a nejstarší soutěžily 
v poznávání obrázků z 24 klasických pohádek. Všem 
soutěžícím udělala radost také sladká odměna.

Čas rychle uběhl a to nás na konci čekalo ještě pohádkové 
překvapení. Z balkónu se totiž na děti sneslo více než 100 
balónků, které trpělivě po celou dobu karnevalu nafukovali 
sušičtí ministranti. Díky všem pomocníkům za skvělou 
spolupráci!

Večer následoval tradiční farní ples za 
účasti našich kněží P. Václava Hese a P. 
Tomase van Zavrela. O dobrou muziku se 
postaraly sušické kapely Memento a 
Solovačka. Obě hrály s velkým nasazením a 
chutí, hojně podporovány svými příznivci. 
Odměnou jim byl parket plný tanečníků a 
velký potlesk. Na plese nechyběla ani 
bohatá tombola.

Farní ples a karneval jsou oblíbené i u 
široké veřejnosti také proto, že jsou 
nekuřácké. Máme radost, že se nám i letos 
podařilo přispět k dobré společenské zábavě v našem městě.

Šárka Šmídlová



OSLAVA KONCE PRVNÍHO POLOLETÍ

Byl čtvrtek 31. ledna, pro někoho 
obyčejný den, obyčejný čtvrtek, ne tak pro 
školáky základních a studenty středních škol. 
Ti si v tento den odnášeli plody své práce 
v prvním pololetí letošního školního roku ve 
formě známek na vysvědčení. A jistě to 
mnozí řádně oslavili, když už tak alespoň 
proto, že začínaly pololetní a na ně 
navazující jarní prázdniny. Tento den mohly 
poprvé také neobyčejně oslavit i děti 
navštěvující křesťanský klub v Kolinci a 
nejen ti, co ho navštěvují pravidelně, pozváni 
byli i ostatní a tak tento den se v místním 
klubu v knihovně sešlo 15 dětí. A bylo co 
slavit! Mimo konce prvního pololetí měl ten 
den svátek Jan Bosko, kněz, který se právě 
věnoval mládeži. 

Křesťanský klub začínal již ve 14 hodin, 
tedy o hodinu dříve než obvykle a děti se 
měly na co těšit. Děti se napřed seznámily se 
životem Jana Boska a pak začala ta pravá 
oslava, kde nechybělo dětské šampaňské 

(jaká by to byla oslava bez bouchnutí a 
bublinek?), krásně ozdobený dort, ne 
všechny děti však dort vzaly s povděkem, 
zato plný hrnec popcornu zmizel v ústech 
dětí za chvilku. Když se děti najedly, 
následovalo pásmo her, děti si totiž strašně 
rádi hrají a dvě hodiny uplynuly jako voda.

To však ještě nebyl konec, za vysvědčení 
je třeba také poděkovat Pánu Bohu, a tak 
následovala od 16 h bohoslužba v kostele, 
kde se svými dětmi přišli poděkovat i někteří 
jejich rodiče. Po mši následovalo ještě jedno 
překvapení, každé dítě si mohlo odnést 
nafouknutý balonek, několika dětem však 
posléze prasknul, ale to vůbec nevadilo, 
protože balonků bylo dostatek a tak si mohli 
odnést jiný. Oslava se velice povedla právě 
díky manželům Šmídlovým, kteří nezapo-
mněli na žádný detail, aby oslava mohla být 
opravdovou oslavou. A tak si lze jen přát, 
aby příště těch dětí bylo ještě víc!

Jiří Kopelent
__________________________________________________________________________________________________

POSTNÍ ZAMYŠLENÍ

Vážení farníci, označeni symbolem 
popelce jsme vstoupili do čtyřicetidenního 
postního období a připravujeme se na 
důstojné slavení velikonočních tajemství.
Požehnaný popelec na našem čele je 
znamením, které nás vybízí k pokání, 
abychom stále více následovali našeho Pána.

Postní doba je cestou doprovázení Ježíše 
vystupujícího do Jeruzaléma na místo napl-

nění jeho tajemství utrpení, smrti a vzkříšení. 
Připomíná nám, že křesťanský život je 
,,cestou'', po níž je třeba jít a nespočívá ani 
tak v zákonu, který je třeba dodržovat, nýbrž 
v samotné osobě Krista, s nímž je třeba se 
setkat, přijmout jej a následovat.

Čtení, která slyšíme v jednotlivých 
nedělích, jsou vzata ze starobylé tradice,
která vede katechumeny k objevování křtu.



První neděle je zvaná nedělí pokušení,
protože podává pokušení Ježíše na poušti. 
Druhá neděle se nazývá neděle Abrahámova 
a neděle Proměnění. Třetí nás vede na 
setkání se Samaritánkou. Čtvrtá nám podává 
k zamyšlení zkušenost „slepého od 
narození“. Poslední, pátá neděle nám podává 
vzkříšení Lazara. Ve křtu přecházíme ze 
smrti do života a jsme uschopněni líbit se 
Bohu, zemřít starému člověku, abychom žili 
Duchem Zmrtvýchvstalého.

Cestu, k jejímuž projití jsme zváni také 
my, charakterizuje: půst, almužna a 
modlitba.

Půst znamená nejen odřeknutí se jídla,
ale obsahuje také další formy odříkání. Ten,
kdo se nedovede sytit Božím Slovem, se 
nepostí doopravdy.

Půst je úzce spojen s almužnou. Je 
označením ,,slitování'' a označuje mnohé 
dobré skutky. Pole skutků milosrdenství je 
nezměrné.

Postní doba je také hlavně dobou 
modlitby. Svatý Augustin říká, že půst a 

almužna jsou ,,dvě křídla modlitby'', která jí 
dávají snadnější rozlet, aby dosáhla až 
k Bohu. Těmito křídly ctností se naše 
modlitba bezpečně vznáší a snadněji dostává 
až do nebe, kam nás předešel Kristus.

Snažme se být na této postní cestě 
pozornými vůči Kristově výzvě následovat 
ho rozhodněji a důsledněji obnovením 
milosti a závazků našeho křtu, abychom 
opustili starého člověka, který je v nás,
oblékli se v Krista a došli obnoveni 
k Velikonocům a mohli říci spolu se svatým 
Pavlem: „Už nežiji já, ale žije ve mně 
Kristus“ (Gal 2,20).

Václav Pikeš

____________________________________________________________________________________________________________

PUTOVÁNÍ K LURDSKÉ KAPLI

Dne 11. února uplynulo sto padesát pět let od zjevení Panny Marie 
v Lurdech tehdy čtrnáctileté dívce Bernadettě.

V současné době je to nejznámější poutní místo, kam za dobu od 
prvního zjevení připutovaly miliony lidí z celého světa. V Lurdech došlo 
také k nejvíce zázrakům, které lékaři nedovedli nijak vědecky vysvětlit...

Právě kvůli tomu byl 11. únor vyhlášený za Světový den nemocných. 
Věřící se v tento den intenzivněji modlí za nemocné a na řadě míst celého 
světa jsou za ně slouženy také mše svaté. Stejně tak tomu bylo i u nás 
v Sušici.

V mrazivém podvečeru jsme společně s otcem Václavem vyrazili od 
děkanského kostela k naší „Lurdské kapli“ na kopci pod Svatoborem. 
Cestou se k nám postupně přidávali další farníci, někteří měli zapálené 
svíce v lucerničkách a mě tento průvod i pak celá mše svatá připomněla 
naši loňskou pouť do Lurd a Fatimy a stále mě v uších zněla píseň AVE,
AVE, AVE MARIA ...

Mariina milosrdná náruč nás provázela i cestou domů, kdy jsme po 
neosvětlené špatné polní cestě scházeli dolů od kaple do svých domovů.

Děkuji Pánu za zkušenost lurdské pouti, za doteky Boží lásky, ztišení 
uprostřed každodenního hluku světa, i za mnoho příležitostí k nápravě 
všeho, co není v našich životech právě nejlepší. 

Anna Blažková



KONEC MLÁZOVSKÉ FARNOSTI?

V mlázovské farnosti bydlí něco přes 100 
obyvatel, přesto pravidelně navštěvují 
nedělní bohoslužby tak čtyři lidi, od nového 
roku jsou tu proto mše svaté jen jednou za 
čtrnáct dní. Když jsem jako malý ministrant 
sedával na ministrantské sedačce, myslíval 
jsem, kdo nám bude hrát na varhany, až náš 
starý varhaník umře, vůbec jsem si nedovedl 
představit, že by mohla být mše bez 
varhanního doprovodu. Také se mi honilo 
hlavou, kolik nás bude chodit do kostela až 
vyrostu, protože kromě mě a mé sestry 
chodili jen samí staří lidé. Uběhlo několik let 
a mé obavy se naplnily, staří lidé umřeli a 
situace ve farnosti je taková, jaká je. 

Oto Mádr ve své knize „Slovo o této 
době“ říká, že i církev má tři fáze, fázi 
vznikání, rozkvětu a zanikání. I farnost měla 
fázi vzniku někdy, kdy se postavil kostel a 
lidé mlázovské farnosti objevovali víru, 
potom přišla fáze rozkvětu, kdy mlázovský 
kostelíček „praskal ve švech“, když nemohl 
pojmout tu spoustu věřících, vždyť v roce 
1933 bylo biřmováno v mlázovském 
kostelíčku neuvěřitelných 250 lidí! A teď 
přichází fáze zanikání. Oto Mádr k tomu 
říká: „Pokud jde o škody, které vyplývají 
z toho, že jedna církev neexistuje, v tom 
nesmíme přeceňovat sebe a podceňovat Boží 
prozřetelnou lásku. Zde víc než kde jinde 
jsme povinni osvědčovat Bohu absolutní 
důvěru a tím vzdávat slávu“ a dále: „O něco 
víc, a to zcela osobně se zjeví ten smysl 
pouze těm, kdo se rozhodnou celou svou 

bytostí přijmout nabídnutou vzácnou 
příležitost – spoluprožívat poslední dny 
jedné církve, vytrvat s Ukřižovaným až do 
posledního dechu – je-li to vůle Boží.“ 
Můžeme se zlobit na lidi kolem sebe, 
můžeme všem dávat vinu, můžeme se zlobit,
proč to není tak jako to dříve bývávalo, ale 
tím nic nezměníme! Oto Mádr nám však 
dává čtyři jiná řešení – Přijmout smrt, 
Intenzivně žít, Vydat ze sebe to nejlepší a 
Neumřít. Přijmout smrt a neumřít? Jde to 
dohromady?  Na to ve stejné knize Elizabeth 
Küblerová – Rossová, známá přítelkyně 
umírajících, odpovídá: „Mnozí pacienti, kteří 
byli schopni překonat úzkost před smrtí a 
kteří přijali svou vlastní konečnost, byli 
potom s to zmobilizovat všechny vnitřní síly 
a zdroje a zápasit o své uzdravení a návrat.“

Přijmout přece neznamená totéž co 
rezignovat. Pokud nám uvadne květina 
v květináči, protože jsme ji zapomněli zalít, 
je přeci rozdíl jestli rezignujeme, řekneme to 
už nemá cenu a vyhodíme ji, anebo jestli ji 
ještě zalijeme a budeme doufat, že se ještě 
přijme. Znamená to, že máme stále naději! 
Případ farnosti Mlázovy pomalu následují i 
ostatní, přijměme tedy fakt, že to tak prostě 
je, ale zkusme intenzivně žít svůj život
s Kristem a vydávejme ze sebe to nejlepší a 
nerezignujme, pak máme naději a pak 
možná… Uvidíme!? Bůh ví! Vždyť jen Pán 
dává růst, jak říká apoštol Pavel a to je naše 
naděje!

Jiří Kopelent



POZVÁNKY:

Od pondělí 25. února 2013 je znovu otevřené Misijní klubíčko na faře v Sušici pro děti 
od 6 do 12 let. Náplní jsou hry, modlitba a vyrábění pro Papežské misijní dílo dětí. Vede Šárka 
Šmídlová.

Společenství Biblických tanců Vám letos opět nabízí program SVĚTOVÉHO DNE 
MODLITEB, který letos připravily ženy z Francie. Modlitební setkání se uskuteční 5. března od 
19 hod. ve farním sále. Na přípravě setkání spolupracujeme se sestrami z Církve bratrské. Více 
informací bude zveřejněno na plakátech. Srdečně zveme ženy i muže naší farnosti.

Mezinárodní ekumenická fraternita - Síť pro Boha zve všechny na setkání 7. 3. 2013 
v 19 hodin ve farním sále v Sušici. Téma filmu: „Aby všichni byli jedno“ - opatství Hautecombe 
Film nás pozve na místo, kde téměř 900let sídlí opatství Hautecombe. Zůstává věrno svému 
povolání být místem ticha a modlitby, přestože do něj proudí každý rok tisíce lidí z celého světa 
a všech vyznání. Budeme moci naslouchat svědectví o zkušenostech zde získaných, které 
proměnily jejich životy a naplnily je pokojem a radostí. Zveme všechny. M. a J. Prosserovi, 
tel.736 760 160

Postní duchovní obnova v sušické farnosti se uskuteční v sobotu 9. března v klášterním 
kostele u kapucínů. V 15 h jsou zvány děti ke svátosti smíření (3 z nich poprvé), v 16 h bude mít 
promluvu P. Petr Koutský z Horažďovic, po ní bude příležitost ke svátosti smíření u několika 
zpovědníků a na závěr bude v 18 h mše sv. s P. Petrem Koutským.

ČKA zve: Od pátku 22. 3. (20 h) do neděle 24. 3. 2013 (15 h) na duchovní soustředění 
pro každého, které povede P. Tomas van Zavrel. Téma: „Identita: pokřtěný“ – o významu 
našeho křtu; na Dobré Vodě u Hartmanic v Domě sv. Vintíře; plná penze, společné pokoje, texty 
k 5ti promluvám. Informace & přihlášky: exercicie@centrum.cz ; 603 525 450; minimální 
příspěvek 950,- Kč (nevratná záloha 500,- Kč); dojíždějící: 50 Kč/promluvu.

CHYSTÁ SE:

24. 2. sbírka na Svatopetrský haléř 
25. 2. 15.30 fara: misijní klubíčko dětí se Šárkou Šmídlovou (každé pondělí)
28. 2. 19.30 komunitní centrum – přednáška P. Tomase: V co vlastně věříme?
  5. 3. 19.00 fara: Světový den modliteb – zvou ženy z biblických tanců 
  7. 3. 19.00 fara: Síť pro Boha 
  9. 3. 10.00 katedrála Praha – mše sv. k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje a 

1040. výročí založení pražské arcidiecéze s kardinálem Vlkem 
  9. 3. postní duchovní obnova – klášter: 15.00 svátost smíření pro děti; 16.00 promluva 

P. Petra Koutského; 16.30 svátost smíření; 18.00 mše svatá 
14. 3. 19.30 komunitní centrum – přednáška P. Tomase: V co vlastně věříme?
22. – 24. 3. Dobrá Voda – duchovní soustředění s P. Tomasem „Identita: pokřtěný“
24. – 31. 3. Svatý týden – podrobnější program v příštím čísle FL  

Vydává  Římskokatolická  farnost  Sušice,  Bašta 54,  342 01  Sušice
tel. 376 523 368, http://www.sumavanet.cz/farnostsusice




