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MILÍ PŘÁTELÉ,
začali jsme dobu postní a je před námi nejen doba odříkání, ale i
mnoho nabídek jak tuto dobu strávit. Můžeme využít duchovní
nabídky: Poutě, obnovy, setkávání, almužny – sbírky, benefice,
jarmarky, odříkání, předsevzetí... O nabídkách různých světských
radovánek a lákadel ani nemluvě. Samozřejmě nemůžeme všichni
dělat všechno – to je každému jasné. Může se však stát, že nikdo
nebude dělat nic (nebo někdo všechno a někdo nic). Ve všem
shonu, všedních starostech, které nás kupodivu neopouštějí ani
v postní době, ve všem co na nás doléhá a co nás láká nebo
odpuzuje, můžeme mít pokoj. Vnitřní pokoj můžeme mít všichni.
Jen je nutné vědět, co je to nejdůležitější. Pro Pána Ježíše byl velmi
důležitý častý kontakt s Otcem: „když se modlíš, zavři se do svého pokojíku...“ (Mt 6,6). Pak jen stačí,
budeme-li častěji dělat vše, co nás k tomuto cíli přivádí a méně to, co nás od kontaktu s Otcem odvádí.
Můžeme vzpomenout na postní trojboj, můžeme si určit nějaký jiný způsob, jak být více s Bohem. Jen
musíme mít ve svém nitru pokoj – pokojík, ve kterém se setkáváme s naším „Tatínkem“ a do kterého
nepustíme nic a nikoho jiného.
Milostiplné a pokojné prožití přípravy na velikonoční svátky.
P. Jenda

EVANGELIZACE V ŽIVÉ FARNOSTI? NUTNOST, PŘIROZENOST NEBO HLOUPOST?
Když hovoříme o evangelizaci, tak obvykle myslíme na
Afriku, Asii, a pokud nás už vůbec napadne Česká republika,
tak spíš diecéze litoměřická nebo plzeňská. Otázkou je, zda je
potřeba se zabývat tématem evangelizace v živé farnosti jako
například Sušice, někdy také zvané perlou diecéze. V podstatě
bychom si mohli říct, že každý křesťan má misijní poslání, a
v tomto bodě skončit, protože to je celkem jasná věc. Slovo
evangelizace už jako běžní katolíci mnohdy neradi používáme,
přičemž je to pouhý novodobý termín pro misijní činnost.
Mnoho let po druhém Vatikánském koncilu, který hovořil o
misijním poslání laiků, s pojmem evangelizace snad poprvé
seznámil nás katolíky papež Pavel VI ve své apoštolské
exhortaci Evangelii nuntiandi z roku 1975. Zanedlouho
následovala encyklika Jana Pavla II Redemptoris missio, která je
velmi silným povzbuzením k evangelizaci.
Možná u Vás rytmická skupina, která na náměstí provolává

slogany typu „Ježíš tě miluje!“ také vyvolává kopřivku… Je ale mnoho forem evangelizace a přístupů
k ní. Všechny podoby se soustředí na to, abychom si uvědomili potřebu obrácení, a to jak uvnitř církve,
tak vně. Evangelizace má být novým impulsem, který mění životy. Pro ty, kteří už dlouho žijí své
křesťanství, se ve větší či menší míře může stát příčinou druhé mízy, nového elánu, a pro ty, kteří se
dostali na okraj farního společenství nebo z něho úplně vypadli, to může být nová příležitost začít žít
své křestní poslání. Pro ty, kteří se nikdy s křesťanstvím nesetkali, to může být začátek nové životné
cesty, která časem může vyústit v křest.
S vědomím, že evangelizace by měla být přirozená vlastnost každého křesťana, nutnost pro život a
budoucnost farního společenství a hloupost, když chybí, jsem se sedmi mušketýry ze Sušice,
Hartmanic, Kašperských Hor a Rejštejna vydal na třídenní konferenci o nové evangelizaci, která se
konala na Svaté Hoře mezi 27. a 29. listopadem 2011. Program konference byl rozdělen do dvou
oblastí. První se věnovala formám evangelizace zaměřeným mimo
společenství církve. Druhá byla zaměřena více na formaci křesťanů
k evangelizaci a vnitřní evangelizaci církve. Oblasti byly dále děleny do
tématických bloků. Jednotlivé bloky tvořilo několik příspěvků
představujících téma a moderovaná diskuse ve skupinách. V závěru
konference proběhla společná diskuse nad možnými cestami evangelizace
v ČR.
Co s tím? Vlastně nic… dohodli jsme se, že se budeme za evangelizaci
v Sušici a v naší farnosti modlit nejrůznějšími způsoby. Každý z nás se
vracel velmi nadšený a pevně věříme, že Duch svatý ukáže cestu, kterou
naše farnost má jít a zmobilizuje lidi, kteří by se chtěli připojit. Také jsme
se dohodli, že bychom čtenářům farního listu a dalším médiím nabídli
seriál cca 8 článků o jednotlivých tématech konference.
Požehnané prožití postní doby přeje
P. TOMAS+

Úvahy o duchovním životě P. Petra Rostworowského.
Myšlenky jsou převzaty
z postního
vysílání
Vatikánského rozhlasu.
P. Piotr Rostworowski
se narodil 12. září 1910.
Jako mladý vstoupil
k benediktinům, r. 1968
přešel ke kamaldulům.
Byl zpovědníkem kardinála Karola Wojtyly. Od
r. 1994 byl rekluzem
v kamaldulském
klášteře ve Frascati.
Zemřel 30. dubna 1999.

utrpení budeš muset snášet sám. Spolu s Kristem.
Sám budeš nemocný, sám budeš umírat, sám se
budeš muset zodpovídat ze svých činů. Na tuto
samotu s Bohem je třeba si zvykat, je potřeba
vytvářet ji v sobě.
Čas pro Boha

Najít čas na modlitbu musíme nejen proto, že ho
nutně potřebujeme, ale i proto, že Bůh na něj má
právo. Člověk není především pracovníkem
s daným zaměstnáním, ale ze své přirozenosti a ze
svého povolání je ctitelem Boha a znalcem Boha.
Musí na to ovšem mít čas. Můžeme se modlit
cestou do práce nebo při výkonu práce, můžeme
se modlit v tramvaji nebo ve vlaku, ale to nestačí,
Samota s Bohem
protože to není čas zcela věnovaný Bohu, užíváme
První přikázání je přikázáním lásky k Bohu. ho k našim vlastním cílům a ne výlučně pro Něho.
V tom člověk nachází vždy kousek samoty
s Bohem. Jak říká Pán Ježíš v evangeliu: „Vejdi
do své komůrky, do své místnosti a tam Svoboda
rozmlouvej s Otcem, který vidí i to, co je skryté.“ Znáte vozy, kterým se říká trolejbusy. Člověk
Pamatuj si, že ať budeš v jakékoliv společnosti, musí být tak trochu takovým trolejbusem.

Tramvaj jede jen po kolejích, nemá žádnou
svobodu. Automobil má naprostou svobodu a
trolejbus má svobodu v rámci kontaktu. Nesmí
ztratit kontakt, jinak přijde o veškerou energii,
světlo zhasne a zastaví se. Něco podobného se
děje i s člověkem. Člověk má svobodu, ale musí si
dát pozor, aby nepřerušil kontakt s Pánem Bohem,
aby se nevydal na takové cesty svobody, které ho
učiní na Bohu nezávislým. Když je kořen rostliny
vytržen z životodárné hloubky, usychá. Pán Ježíš
řekl: „Zůstávejte ve mně“ a pro člověka s jistou
vnitřní stavbou je typické, že si uvědomuje, co to

znamená. Není to pro něj jen abstrakce nebo
teorie. Je to vnitřní život. Vnitřní život člověka
znamená přizpůsobovat se, dolaďovat se podle
Ducha, který je neproniknutelný a nekonečný. A
tady je problém, velký problém, ale v tom spočívá
život a bez toho žádný vnitřní život není. Proto
musí být v člověku jistá pružnost, jistá připravenost, poddajnost. Jinak totiž, bude-li zatvrzelý,
nepodaří se mu doladit, neporozumí si se svým
Průvodcem. Pamatujte si, že v každém z vás je
ohromný poklad a jedině spolupráce s Bohem
nedovolí, abyste ten poklad promrhali.

PŘEHLED HLAVNÍCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ VE FARNOSTI SUŠICE V R. 2011:
Příjmy:
Nájmy: Telefonica O2 (doplaceno v lednu 2012)
96 322,Roman Saller – pozemky
10 000,Václav Pena – pozemky
449,Agrochlum Záluží – pozemky (doplaceno v únoru 2012)
809,Dražovický Agropol – pozemky (doplaceno v lednu 2012) 1 076,byty kněží
14 400,Sbírky (včetně odváděných)
431 670,Dary a příjmy při svatbách, křtech …
93 980,Příspěvek z diecéze (autobus při dětské pouti)
5 000,Příspěvek od města Sušice (na hubertskou mši)
3 500,Výdaje:
Elektřina
Plyn
Opravy: oprava kaple sv. Rocha
topení v lavicích – sv. Václav
osvětlení v kostele sv. Václava
skleněný svícen - kostel Matky Boží
kuchyň. kout – kaplanka
Odvedené sbírky a příspěvky:
Svatopetrský haléř
na potřeby diecéze
na charitativní účely
na bohoslovce
svépomocný a havarijní fond diecéze
na misie, na bible
odvody z nájmů (25% biskupství)
TV NOE
na tisk (Acta curiae)
adopce na dálku
postní almužna – na malomocné
na setkání mládeže v Madridu

77 760,54 830,53 906,94 487,80 371,14 600,16 950,10 000,5 000,10 000,8 400,12 100,19 200,30 740,11 000,1 000,28 850,27 550,12 800,-

SEMINÁŘ DUCHOVNÍ OBNOVY: NOVĚ S BOHEM
O co jde: - nabídka, jak hlouběji prožít dobu
postní a velikonoční, prohloubení
svého vztahu k Bohu, k farnímu a
církevnímu společenství,
osvědčená posila ve víře
Forma: - jedenkrát týdně setkání ve
společenství (sdílení ve skupinách,
písně, modlitby, impulsy
k rozjímání na další týden)
- každodenní rozjímání (20-30
min.) nad úryvkem z Písma sv. a
daným tématem

Kdy:

- začali jsme ve čtvrtek po
Popeleční středě 23.2. v 19 hod. na
faře. Další setkávání bude každou
středu tamtéž ve stejnou hodinu.
Pro koho: - pro každého, kdo může být do
21 hod.mimo domov, jinak věkově
neomezeno
- pro každého, kdo cítí, že je čas na
hlubší obrácení se k jediné a pravé
Lásce
Neboť „hle,nyní je doba příhodná,
nyní je čas spásy !“ (2Kor 6,1)
Jiří Hasoň

CHYSTÁ SE:
















3.3. od 14:00 v děkanském kostele – postní duchovní obnova (P. Zdeněk Demel, SDB)
16.-18.3. TAMMÍM – postní setkání v pražském semináři pro muže – chlapce
18.3. - MISIJNÍ JARMARK – po obou mších před děkanským kostelem
21.3. 19:00 - Moravské pašije – Víťa Marčík (benefiční představení v děkanském kostele)
23.-24.3. - „24 hodin v klášteře II.“ (akce pro 2. st. ZŠ) – prosíme o modlitbu...
30.3. - pouť na Podsrpu – odjezd autobusu od kláštera v 9:20 hod (info: Dáša Větrovská)
31.3. - Diecézní setkání mládeže v Č. Budějovicích (program začíná již v pátek!)
13.-15.4. ve Volyni - CHRIST-LIFE (nenáročné setkání pro mladé, základy víry, zábava...)
5.5. -Večer Mladých (v Sušici) – setkání mladých z vikariátu Sušice-Nepomuk
12.5. - Slavnostní odhalení skleněné sochy sv. Jana Nep. v Čepicích
12.-13.5. Válka Růží – akce pro ministranty od 12 let (info: Jenda Turek)
24.- 25.5. Duchovně relaxační víkend pro chlapy – Křižanov (info: Jenda Turek)
26.5. - Dětská vikariátní pouť v Žihobcích
30.6. - 8.7. LÁSKY HRAD – křesťanský dětský letní tábor od 6. do 18 let (info: Jenda Turek)
17.- 25.8. - MANŽELSKÁ SETKÁNÍ – v Liberci (info: Jenda Turek)
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