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PAPEŽ FRANTIŠEK: VYJDĚTE MEZI LIDI

Jednou z nosných myšlenek pontifikátu
papeže Františka se zdá být evangelizace.
Vyzývá nás, abychom se neskrývali; posílá
nás ven, do světa. Mladým v Riu řekl:
„Vyjděte ze sebe samých a jděte na periferie
zeměpisné i existenciální, hlásejte Ježíše a
dávejte poznat Jeho poselství“. Kněžím
pravil: „Nemůžeme se zavírat ve farnostech,
když tolik lidí čeká na slovo Boží. (…)
Nestačí jen otevřít dveře na uvítanou,
musíme těmi dveřmi projít ven, abychom se
mohli setkat s lidmi.“ Při jiných příležitostech podotýkal: „Neizolujte se v kostelech,
vyjděte mezi lidi. Dávám přednost církvi,
která má modřiny, je zraněná a špinavá,
protože byla venku v ulicích, před církví,
která je nezdravá z toho, jak je omezená, a
z toho, jak lpí na své vlastní bezpečnosti.“
Jsou to krásná slova, ale jak se tomu
postavit v praxi? „Nemám čas“, „Neumím
to“, „Ať to dělá tamten, ten má k tomu
charisma“ nebo „Už toho dělám dost“,
nejsou kladné odpovědi na výzvu samotného
Pána Ježíše slovy papeže Františka. Křtem
jsme dostali poslání spolu s veškerou

potřebnou výzbrojí, abychom byly
účinnými velvyslanci našeho Pána a
Spasitele. Nikdo nemůže tedy tvrdit, že
„to neumí“. Spíš nechce, protože např.
podlehl
pokušení
pohodlnosti,
paralyzován strachem nemá odvahu,
stydí se za svou křesťanskou jinakost,
nebo trpí komplexem méněcennosti atd.
atd.
Je potřeba vykročit, zejména v dnešní
době, kdy svět potřebuje poznat Pána Ježíše
snad více než kdy jindy. Správná odpověď
pro každého křesťana je: „Ano, Pane, dej mi
více víry!“. Prvním krokem je skutečná
ochota vykročit. Druhý krok spočívá v tom,
že si udělám čas – obzvlášť těžké v dnešní
době, neboť se každý zdá být zavalen prací.
To bude často znamenat zásadní přehodnocení našeho žebříčku hodnot. Jde přitom o
čas na zpytování svědomí: jak jsem na tom
se svou vírou, jak se mi vykročení (ne)daří;
čas na osobní prohloubení víry skrze četbu
Písma sv.; čas na život ve farním společenství (aby nově příchozí mohli poznat
Kristovy učedníky vzájemnou láskou); čas
na rozhovory o Bohu, který začíná
skutečným zájmem o druhé (a obvykle trvá
dlouho, než se na tuto hlubinu dostaneme).
Když se takto změní naše životní zaměření,
Bůh si nás už povede a rádi Mu uděláme čas
tím, že vykročíme na periferie zeměpisné i
existenciální, hlásat Ježíše a dávat poznat
Jeho poselství, protože celý náš život bude
svědectvím o naší lásce k Ježíši a naší touze
sdílet tento obrovský dar.
P. Tomas

SETKÁNÍ RODIN V KAPUCÍNSKÉM KLÁŠTEŘE

V poslední den vánoční doby, v neděli
12. 1. 2014 o svátku Křtu Páně, proběhlo
první setkání rodin ze Sušice a okolí.
Účastnilo se 13 rodin s dětmi. Zázemí pro
setkání poskytli naši bratři kapucíni ve svém
klášteře. K uspořádání tohoto setkání vedlo
několik impulsů. Jedním motivem bylo
několik rodin scházejících se spolu
pravidelně k modlitbě a jejich snaha
povzbudit k vzájemné modlitbě a setkávání i
více rodin z okolí. Druhým motivem bylo
vyhlášení roku 2014 „Rokem rodiny“, který
vyhlásili naši čeští a moravští biskupové.
Třetí inspirací byly rozhovory s rodinami
nad dotazníkem sestaveným na popud
papeže Františka vzhledem k plánovanému
synodu o rodině.

„Jak předávat víru v rodině“. Setkání začalo
mší svatou v 9.00 hod. v kostele sv. Václava
v Sušici, kterou sloužil P. Václav a kde se
vesměs shromáždí rodiny s dětmi a mladí
z farnosti. Vlastní setkání začalo po mši
svaté v nově opraveném klášteře kapucínů.
Bratři kapucíni nám velkoryse poskytli celé
přízemní prostory, vč. refektáře. Původně
plánované promítání přednášky P. Aleše
Opatrného bylo z časových důvodů změněno
na promluvu P. Tomase, který nám ji
interpretoval ve vlastním skvělém podání.
Každý z účastníků pak obdržel přednášku i
v tištěné podobě. Setkání dále pokračovalo
obědem z přinesených zásob. Po obědě jsme
se rozdělili do skupin, kde jsme se vzájemně
podělili o své zkušenosti a vedení svých dětí

Tématem setkání bylo za prvé vůbec
vzájemné poznání, protože ne všichni jsme
se úplně znali, a druhé a hlavní téma bylo

k modlitbě a prožívání víry. Na závěr
proběhla společná adorace a chvály před
Nejsvětější svátostí.
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Velký dík za pomoc s organizací a
průběhem setkání patří bratrům kapucínům,
zejména fra. Dominikovi. Dále Zdišce
Novákové, Mirce Dolanské a Alence
Melkusové, které připravily paralelní
program pro děti. P. Tomasovi, který setkání
zorganizoval a ujal se jeho moderování.
Děkuji také všem, kteří se zúčastnili a chci je
povzbudit k vzájemnému setkávání a ke
společné modlitbě, alespoň tak, jak se o to
snaží někteří jedinci z okolí sušického

nádraží. Další setkání v tomto širším
společenství by mělo proběhnout po
Velikonocích. Všechny rodiny ze Sušice a
okolí jsou již teď srdečně zvány. Doufám, že
všem se setkání líbilo a odnesli si z něj
nějaké podněty pro duchovní život s Bohem.
Na závěr přidávám reakci naší malé Anežky,
která na otázku, jak se jí líbil dnešní den
v klášteře, odpověděla: „Jo, líbil, P. Tomas
je totiž hezký“.
Petr Jáchim

KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ – KAPLE PANNY MARIE MARIAZELLSKÉ V ROKU
Současné kapli předcházela drobná
kaple zasvěcená Panně Marii Mariazellské,
konsekrovaná sušickým děkanem P.
Václavem Martinem Weissenregnerem 23.
července 1752. Na konci 70. let 18. století
požádali sušičtí měšťané děkana P.
Prokopa Harrera o rozšíření kaple. Kaple
byla rozšířena a děkanem Harrerem
posléze vysvěcena 12. června 1799. V roce
1781 byl měšťanem Matějem Mammerlem
zřízen první oltář a v roce 1782 přibyly
dvě zpovědnice. V roce 1786 byl na
věžičku zavěšen zvonek. Za vlády Josefa
II. došlo 5. srpna 1791 ke zrušení kaple a
převedení jejího movitého majetku ve prospěch náboženského fondu. Teprve roku 1854 byla
kaple zásluhou místního sedláka Jana Schmiedla znovu otevřena. Dne 5. února 1855 se
saniroval přenosný oltář a byly do něj uloženy ostatky neapolského biskupa a mučedníka sv.
Jana.
Zásluhou P. Karla Flossmanna došlo v roce 1957 k výmalbě kaple a k opravě střechy.
Následně jí sušický kaplan P. Flossmann znovu vysvětil. Kaple byla několikrát vykradena.
Z hlavního oltáře zmizel obraz P. Marie Mariezellské. Za působení dnešního vikáře otce
Slávka Holého se v kapli provedly
nejnutnější opravy a v roce 2001 byl na
hlavní oltář umístěn obraz Panny Marie
Karmelské, k němuž se každoročně
konají poutě. První se konala 15.
července 2001 a byla celebrovaná právě
otcem Slávkem. Kaple je majetkem
města Sušice a čeká na celkovou
rekonstrukci, která je nanejvýš žádoucí.
Příště: Kaplička sv. Čtrnácti pomocníků.
Václav Pikeš
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OBRAZY NA SKLE PRO SENIORY
Součástí vybavení Domu pro seniory v Sušici na Nábřeží Jana Seitze je také nevelká
kaple, kde se konají každou středu pravidelné bohoslužby. Z podnětu duchovního P. Tomase
van Zavrela a ústavní zdravotní sestry Magdy Jáchimové byl nyní pro kapli vytvořen
obrazový cyklus Křížové cesty. Jedná se o soubor čtrnácti obrázků na skle, které věřícím
budou připomínat Umučení Ježíše Krista. Úkolu se ujala výtvarnice Jaroslava Korandová
z Kašperských Hor, která se už několik let věnuje originální tvorbě podmaleb – pro ni
typických obrázků na skle, které mají převážně charakter miniatur.
Jarka Korandová vychází
z tradic lidového umění na
Šumavě, významně na ni jistě
zapůsobil příklad novodobého
lidového malíře obrázků na
skle JUDr.Václava Hrabánka,
který
žil
v Kašperských
Horách. Malířka se nejraději
věnuje
náboženským
námětům, zejména obrazům
ze života Panny Marie a
světců. Na cyklu Křížové
cesty pro sušický dům seniorů
pracovala přes půl roku.
Nechala se inspirovat starými
rytinami a tradičními kostelními obrazy, v mnohém však projevila svou osobitou invenci i
originální pojetí pašijových výjevů. Projekt realizace Křížové cesty pro Dům seniorů
v Sušici finančně podpořily Sociální služby města Sušice. Kaple v domě seniorů je během
dne otevřena návštěvám z řad veřejnosti. Obrázky na skle Jaroslavy Korandové můžete
v Sušici vidět také v poutním areálu Na Andělíčku.
Vladimír Horpeniak

CHYSTÁ SE:
1. 2. 14.00 23. dětský karneval
20.00 23. farní ples sušické farnosti
6. 2. 20.00 kino Sušice: film Poslední vrchol o
španělském knězi – horolezci
11. 2. 17.00 procesí ke kapli P. Marie Lurdské a
poutní mše sv.
13. 2. 19.00 muzeum Sušice: přednáška P. Tomase
van Zavrela z cyklu V co věříme?
21. 2. 19.00 večer chval v klášteře
25. 2. 9.00 děkanský kostel Sušice: mše sv. při
vikariátní konferenci
26. 2. 19.00 setkání farní rady sušické farnosti
5. 3. Popeleční středa – začátek postní doby
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