
FFaarrnníí lliisstt
SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, RABÍ, BUDĚTICE, HŮRKA, MOUŘENEC

DLOUHÁ VES, KAŠPERSKÉ HORY, HARTMANICE, REJŠTEJN, SRNÍ, PRÁŠILY, DOBRÁ VODA,

VÝZVA  VŠEM FARNÍKŮM

Chystáme v Sušici NOC kostelů v pátek 1.června. Chceme otevřít kostel 
sv. Václava a kostel sv. Felixe. Vyzýváme všechny, kdo jsou ochotni 
s touto akcí pomoci, aby se přihlásili nejpozději do 12. dubna v zákristii
nebo na e-mail: dagmar.vetrovska@tiscali.cz , případně na mobil – jen po
19 hodině: 603 525 450. Koordinací této akce je pověřena Dáša 
Větrovská, Maruška Nová a Lída Březinová. Můžete se přihlásit na 
nějakou konkrétní službu (info, průvodci, četba Bible, modlitba, koutek 
pro děti ..) nebo přislíbit svoji účast  po určitou dobu nebo dát nějaké 
podněty, co je možné nabídnout.  
První schůzka ochotných pomocníků bude ve čtvrtek 12.dubna v 19 hod 
na faře.

P.Václav, Dáša, Maruška a Lída
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Milí přátelé, farníci,
stojíme těsně před Velikonocemi, vrcholem celého církevního roku.
Svatý týden začíná Květnou, neboli pašijovou nedělí. O této neděli bude v děkanském kostele v Sušici 

jediná, společná bohoslužba. Bude-li to ze zdravotních důvodů možné, povede ji náš zotavující se farní vikář, P. 
Tomas van Zavrel. V 8.00 hod. začne bohoslužba žehnáním ratolestí před klášterním kostelem sv. Felixe a bude 
následovat průvod do děkanského kostela. Při mši sv. pak zazní zpívané Markovy pašije.

Na Zelený čtvrtek dopoledne jsme otcem biskupem zváni, zvláště my duchovní, do Českých Budějovic na 
tzv. missu chrismatis, tedy na společnou bohoslužbu všech kněží diecéze s diecézním biskupem, při níž 
obnovujeme své kněžské závazky a biskup v našem společenství žehná oleje k udílení svátostí pro celý 
následující rok. Letos, protože v katedrále sv. Mikuláše probíhá celková rekonstrukce, budeme slavit tuto 
bohoslužbu od 9.00 hod. v klášterním kostele Obětování Panny Marie. 

Od Zeleného čtvrtka večer až do neděle Zmrtvýchvstání Páně pak prožíváme vlastní vrchol, „Velikonoční 
triduum (třídení) smrti a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista“. Mše na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek, 
památka umučení Páně na Velký pátek a obřady Velikonoční vigilie v noci ze soboty na neděli tvoří jeden 
celek, který bychom měli prožívat s maximální usebraností a zbožností. 

První a poslední část těchto obřadů, na Zelený čtvrtek večer a v sobotu v noci, budeme v našem farním 
obvodu slavit na třech místech: v Sušici (s o. Václavem), v Petrovicích (s o. Janem) a v Kašperských Horách (s 
o. Tomasem). Chtěl bych vás všechny co nejsrdečněji pozvat ke společnému slavení – časy jsou uvedeny 
v přehledu na zadní straně Farního listu. Velmi rádi také zajistíme dovoz pro ty, kteří nemohou přijet či přijít 
sami. Ozvěte se, prosím, osobně nebo telefonicky některému z členů duchovní správy – viz také údaje na 
poslední straně FL. 

Slavení velikonoční vigilie bude letos obohaceno také křtem dospělých: v Sušici přijmou iniciační svátosti –
křest, biřmování a eucharistii – Zlata a Radka, v Petrovicích Luboš. Provázejme je i jejich rodiny svou 
modlitbou!

Požehnané a opravdu radostné Velikonoce přeje vám všem
P. Václav Hes



SVĚTOVÝ DEN MODLITEB

Dne 8. 3. 2012 se v Sušici uskutečnil Světový den modliteb. Již druhým 
rokem jej připravujeme na společenství biblických tanců. Letos jsme se sešli 
v příjemném prostředí  v domě Církve bratrské ve Studentské ulici.

Světový Den Modliteb je celosvětové hnutí křesťanských žen z mnoha tradic. 
V roce 1887 byly některé ženy v USA znepokojeny otroctvím ve své zemi a 
vyzvaly k modlitbám ženy všech církví. V r. 1927 na mezinárodní konferenci 
v Jeruzalémě bylo hnutí nazváno SDM a odtud se šířilo i do Československa. 

Shromáždění SDM má každý rok zvláštní téma, které vypracují pokaždé ženy 
z jiné země. Příprava na toto shromáždění a účast na něm dává poznat, jak naše 
sestry z jiných zemí a kultur, mluvící jinými jazyky, chápou různé oddíly Písma. 
Slyšíme, oč jim jde, co potřebují a můžeme se vcítit do jejich postavení, být 
s nimi solidární. Můžeme zakoušet bohatství křesťanské víry, které se 
v mezinárodním a ekumenickém vyjádření prohlubuje a rozšiřuje.

Program na rok 1990 připravily ženy z Československa na téma: Lepší zítřek
– spravedlnost pro všechny. V současné době se shromáždění SDM konají na více než 100 místech v České 
republice. Den modliteb je vyhlášen vždy na 1. pátek měsíce března, ale může se posunout podle místních 
podmínek.

Letos jsme se modlili za ženy z Malajsie. Promítali jsme si diapozitivy z této exotické země, a tak jsme se 
mnohé dozvěděli o životě malajských žen. Země se za 40 let velmi změnila a stala se z agrární země 
průmyslovou. Hospodářské rozdíly měst a venkova jsou stále velké. Ženám se v posledních letech podařilo 
hodně dosáhnout, především v oblasti vzdělání. Na univerzitách je více než polovina studentů žen. Podnikatelky 
a akademičky už nejsou výjimkou, přesto v mnoha rodinách mají ženy tradiční – mužům podřízenou – roli 
hospodyň a matek. Velkým problémem v zemi je násilí proti ženám. Malajsie je převážně islámskou zemí. 
Svoboda vyznání je zakotvena v ústavě a děti žijí odmalička v multináboženském prostředí. Křesťanské církve 
mají v malajské kultuře své pevné místo, dobrou věcí je náboženská tolerance. 

Během večera jsme se modlili, prosili, zpívali, četli z Bible i tančily. K tanci se připojily také ženy, které se 
společenství tanců nezúčastňují. Součástí SDM je také sbírka na projekty podporující zlepšení života žen 
v Malajsii, která vyjadřuje poslání: poznávat – modlit se – konat /pomáhat/.

Lada Kopecká. 

SÍLA SPOLEČNÉ MODLITBY

Již několik let se každý týden ve středu a v pátek večer schází na faře skupinky lidí ke společnému rozjímání 
nad Božím slovem z nedělní liturgie a ke společné modlitbě. Je to společenství otevřené pro všechny a účast není 
ničím podmíněna.

Našeho Pána máme nejen prosit, ale také Ho chválit a děkovat Mu za všechno, čeho se nám od Něj dostává. 
Je třeba vidět nejen to negativní, co nás obklopuje, ať jsou to nesváry mezi našimi politiky, nezaměstnanost, 
neustálé zdražování apod., ale měli bychom si, a to hlavně, všímat i těch věcí dobrých, kterých určitě není málo, 
které převládají a které my někdy ve své zahleděnosti do sebe a na sebe, vůbec nevidíme. Možná si myslíte, ať se 
každý stará sám o sebe, ale vždy a v každé době lidé prožívali chvíle dobré a hezké, ale i chvíle těžké a zlé, ale 
ten, kdo dokáže vpustit do všech těch svých temnot Boží světlo a lásku, najednou zjistí, že i kříž se může nést 
snáz.

Síla společné modlitby je veliká. Vše je zalité světlem a láskou a 
Boží milost a láska otevírají dveře, které dosud zůstávaly zavřené. O 
tom mohou mnozí, kteří do společenství pravidelně chodí nebo tam jen 
občas zajdou, jistě svědčit. Můžete se přijít přesvědčit i Vy ostatní, 
kteří jste sílu společné modlitby ve společenství dosud nikdy nezakusili.

Pán Ježíš řekl, že kde se sejdou dva nebo tři v Jeho jménu, je On 
uprostřed nich. A On je skutečně s námi a chce se s námi sdílet, chce 
nám naslouchat, chce nám pomáhat, ale jsme to někdy my sami, kdo ho 
nechceme do svého srdce vpustit, kdo se uzavíráme působení Jeho 
uzdravující lásky a dáváme raději přednost všemu jinému, jen ne 
setkání s Ním.

Anna Blažková



KATECHETICKÝ KURZ

Milí farníci!
Byl jsem pověřen, abych Vás, naše farníky ve všech 

farnostech přináležejících k Sušici informoval o arcidiecézním 
kurzu pro katechety, který spolu se mnou absolvovali a závěreč-
ným katecheticko-teologickým testem a navazujícím pohovorem 
v sobotu 25. února t.r. zdárně dokončili i pan ing. Jiří Lejsek a 
paní učitelka Mgr. Irenka Sedláčková z Petrovic. Tomu všemu ale 
předcházelo doporučení našeho bývalého duchovního správce 
otce Jana poté, co jsme všichni absolvovali seminář v Duchu 
svatém s tím, abychom si rozšířili naše obzory (to v případě paní 
Irenky) a my s Jiřím získali potřebný všeobecný přehled k naší 
budoucí službě akolytů. Bylo to náročné, ale byla to dobrá volba.

Celý kurz (slovo kurz je trochu zavádějící, protože nároky na 
nás kladené měly vysokoškolské parametry) jsme absolvovali na 

KTF UK v Praze-Dejvicích a pořadatelem bylo Katechetické středisko pražské arcidiecéze. Vše začalo duchovní
obnovou v kostele sv. Vojtěcha z druhé strany fakulty dne 21. listopadu 2009. Poté následovala pravidelná výuka 
povětšinou každou druhou sobotu od 8.30 do 15.30 hod. prokládaná dalšími duchovními obnovami, formačními 
dny a rekolekcemi. Celkem nás tento kurz začínalo 26, většinou z Prahy a pražské arcidiecéze, několik kolegyň 
z diecéze litoměřické a my tři, kteří jsme zastupovali nejen naší farnost, ale celou českobudějovickou diecézi. 
Postupem času nás šest z různých důvodů opustilo, takže k závěrečné zkoušce výše uvedené nás došlo 18 a zbylí 
dva v náhradním termínu. To si myslím, že je velice slušné, když si uvědomíme, že jsme to všichni absolvovali 
dálkově, při zaměstnání a ani dojíždění nebylo zrovna jednoduché! A nároky na nás kladené nebyly malé. 

Nelze všechno vyjmenovat, ale vedle celé řady předmětů, kde jsme získali minimálně základní znalosti, to 
byly různé seminární práce, náslechy a výstupy katechezí, referáty apod. Třeba ten úplně poslední z předmětu 
dogmatika: esej na téma ,,Kdo je vlastně Kristus Pán ...“ A jaké že předměty jsme v kurzu měli? Vedle už 
zmíněné dogmatiky také: biblistiku, dějiny církve, spirituální teologii, morálku, svátosti, liturgiku, psychologii 
(to byl asi všeobecně nejoblíbenější předmět), katechetiku, seminář modlitby a duchovní četby Písma a život 
církve – život křesťana. U tohoto předmětu bych se rád zastavil. Bylo to v prvním ročníku a vždy jiné téma a 
jiný přednášející – mons. Aleš Opatrný, mons. Michael Slavík a nebo mons. Václav Malý, světící biskup pražský 
a ten mj. řekl, že je úplně jedno, jak nebo kde budeme v církvi sloužit, ale že si váží toho, že jsme se rozhodli pro 
toto studium, protože mnoho křesťanů necítí potřebu se duchovně vzdělávat, nabídnout službu ve své farnosti a 
po celý život si vystačí se svou ,,dětskou vírou“ a to není problém určitě jen pražské arcidiecéze. Vidíme to 
kolem sebe téměř všude, tedy kdo to chce vidět... Navíc já osobně si otce biskupa nesmírně věžím zvláště za jeho 
statečné postoje v době nesvobody, kdy byl vůdčí osobností disentu společně s panem prezidentem Václavem 
Havlem a dalšími, v době, kdy mnozí křesťané selhali... Ale to jsem trochu odbočil.

Naše úspěšné absolvování kurzu by se bývalo neobešlo bez pomoci v podobě různých konzultací, ale také 
modliteb mnohých našich farníků, sám o tom vím a nosím je všechny v srdci. Komu tedy jmenovitě děkujeme? 
Otci Janovi, že nám dal své doporučení a důvěru, kterou jsme snad nezklamali. Našim současným duchovním 
otcům Václavovi, Jendovi, Tomasovi a v neposlední řadě katechetu Vojtovi! Absolvováním tohoto kurzu 
budeme moci sloužit v naší farnosti jako katecheté dětí školního věku, mládeže, dospělých a seniorů, poté co 
z rukou biskupského vikáře pro pastoraci pražské arcidiecéze P. ing. Michala Němečka (byl u nás loni na 
svatodušní obnově) v arcibiskupském paláci 26. května přijmeme pověření k této službě. Ještě předtím, 17. 
května na slavnost Nanebevstoupení Páně přijmu dá-li Pán Bůh z rukou světícího biskupa naší diecéze mons.
Pavla Posáda spolu s ing. Jiřím Lejskem, Bc. Jiřím Kopelentem a Bc. Petrem Jáchimem (ti dokončili studia na 
JTF v Č. Budějovicích loni) pověření k službě akolyty, na které si tímto dovolujeme pozvat všechny nejen 
sušické farníky, ale i ze všech filiálních farností. 

Samozřejmě, že poděkování zaslouží i pořadatel našeho kurzu, pražské Katechetické středisko a všichni naši 
kolegové a hlavně kolegyně, protože muži jsme byli jenom čtyři a dokončili tři, a mohu bez nadsázky říci, že 
jsme byli dobrým kolektivem, což mi jistě potvrdí i Jiří s paní Irenkou. Vždyť nás spojoval jeden cíl: služba 
Bohu a Božímu lidu! Kdo by měl zájem o více informací, může se obrátit na nás, co budeme vědět, rádi 
odpovíme, nebo na webové stránky střediska www.adks.apha.cz a odkaz ,,formace a vzdělávání“. Podle 
neoficiálních informací, jak jsme se dozvěděli na konci kurzu, by měl další podobný kurz začít v září (snad) 
letošního roku. Kdo by snad měl zájem rozšířit si obzory, rádi jej podpoříme informacemi i modlitbou. Na závěr 
za nás všechny Pán Bůh obměň všem, co nám po dobu našich dvouapůlletých studií pomáhali!! 

Václav Pikeš



Bohoslužby o Velikonocích 2012

Zelený 
čtvrtek

Velký 
pátek

Vigilie 
vzkříšení
(sobota)

Slavnost 
zmrtvýchvstání 

Páně

Pondělí 
velikonoční

SUŠICE -
děkanský kostel

18:00
17:00

kc + um 

9.00 – 12.00
14.00 – 18.00*

20:30

7:30
9:00

8:00

SUŠICE - klášter 18:00 18:00
KAŠPERSKÉ 
HORY

18:00
15:00 kc
18:00 um

21:00 9:30 9:30

HARTMANICE 17:00 16:00 11:00 11:00 bs

PETROVICE 17:00
16:15 kc
17:00 um

20:00 10:30 10:30

SVOJŠICE 12:00 12:00
KOLINEC 16:00 9:30 9:30 bs
MLÁZOVY 11:00 bs 11:00
RABÍ 9:30
BUDĚTICE 15:00 11:00 11:00 bs
DLOUHÁ VES 15:00 15:00
REJŠTEJN 16:30
SRNÍ 18:00

* = možnost soukromé modlitby u Božího hrobu um = památka umučení Páně
kc = křížová cesta bs = bohoslužba slova 

„Taxislužba“ pro dopravu na sváteční bohoslužby v Sušici:
 na Zelený čtvrtek – Mše na památku večeře Páně 5. 4. v 18.00 hod.
 na Velikonoční vigilii – sobota 7. 4. ve 20.30 hod.

Dovoz zajišťuje – po telefonické domluvě:
 Mlázovy, Kolinec – Bc. Jiří Kopelent, mobil 721 601 787
 Budětice, Rabí, Dobršín – P. Jan Turek, mobil 731 402 851
 Podmokly, Chmelná – P. Václav Hes, mobil 731 402 855 
 Dlouhá Ves – Mgr. Jiří Hasoň, mobil 777 946 548

CHYSTÁ SE:
 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!)
 8. 4. - sbírka na opravu katedrály a ve 14.00 velikonoční fotbal „svobodní x ženatí“
 13.-15.4. ve Volyni - CHRIST-LIFE (nenáročné setkání pro mladé, základy víry, zábava...) 
 23.-29.4. - týden modliteb za duchovní povolání 
 5. 5. -Večer Mladých (v Sušici) – setkání mladých z vikariátu Sušice-Nepomuk
 12.5. - Slavnostní odhalení skleněné sochy sv. Jana Nep. v Čepicích
 13.5. - Svatojánský koncert (L. Brabec – kytara + trubka, smyčce) - Sušice 16.00 
 17.5. - udílení akolytátu biskupem Pavlem Posádem - 18.00 děkanský kostel v Sušici
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