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FFaarrnníí  lliisstt  
SUŠICE, PETROVICE , SVOJŠICE, KOLINEC , MLÁZOVY , RABÍ , BUD

�
TICE , DLOUHÁ VES 

 
 

 
 
 

M ILÍ P
�

ÁTELÉ , 

vstoupili jsme do doby postní, která je p� ípravou na nejv� tší svátky k� es� an� , na smrt a zmrtvýchvstání |Ježíše Krista 
Božího Syna. Protože jsme s Kristem skrze k� est spojeni, pak jeho smrt a vzk� íšení je i naší smrtí a vzk� íšením.  
Dobu postní chápeme jako dobu pokání za naše h� íchy. Ano d� lejme pokání! Ale cílem doby postní není jen držet mysl 
u našich h� ích� , z toho by nic dobrého nevzešlo. V dob�  postní jde p� edevším o návrat k Pánu, být s Pánem, držet svou 
mysl u Pána. K tomu, abychom snáze drželi mysl u Pána, m� že p� isp� t, když si p� es den vzpomeneme na n� které 
výroky Pána Ježíše, nap� .: Já jsem sv� tlo sv� ta (Jan 8,12). Já jsem cesta, pravda a život (Jan 14,6). Já jsem život a 
vzk� íšení (Jan 11,25). Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání sv� ta (Mt 28,20). Co m� že 

�
lov� ka prom� nit a 

zm� nit, než B� h sám? Proto chod‘me s Pánem a držme mysl u n� ho, On shlédne na naši touhu po n� m a dá nám zakusit 
svou prom�	 ující p� ítomnost. 
 Snad k dobrému prožití postní doby m� že p� isp� t „Postní trojboj“ – 

�
etba z Bible, sebeposv� cení p� i mši sv. a skutky 

od� íkání a milosrdenství. (Líste
�

ek si vezm� te po mši sv.) 
Svou smrtí a vzk� íšením nás Pán Ježíš vykoupil ze smrti, kterou jsme si zasloužili za naše h� íchy. Ano, za h� ích je smrt! 
Téma – h� ích, jeho d� sledky a jak mu p� edcházet, jsme probrali v osmi p� ílohách Farního listu (

�
.3/09). Stále je možné 

od nás obdržet tyto p� ílohy, nebo si je vyhledat na našich stránkách (http://www.sumavanet.cz/farnostsusice/).  
Podobným zp� sobem bychom cht� li v následujících p� ílohách Farního listu pojednat o daru života a jeho ohrožení 
v sou

�
asné dob� , tady nahlédneme do k� es� anské bioetiky.  

K dob�  postní pat� í duchovní obnova, prohloubení vztahu k Bohu a k bližnímu, ale bez sebereflexe a reflexe doby, ve 
které žije, je neú

�
inná. Jak žijeme, jaká je doba a co vše nás ni

�
í a degraduje je starostí také našeho biskupa Ji� ího. 

Proto zde otiskujeme slovo biskupa Ji� ího kn� žím, není jen pro kn� ze, je pro všechny. 
P. Jan

SLOVO BISKUPA JI



ÍHO  

(ACTA CURIAE 01/2010) 
Drazí brat

�
i, 

za� ali jsme psát rok 2010. Nezviklateln  zakotveni za� átkem letopo� tu v narození Krista, s nep
�

etržitou – žitou tradicí celého 
dvoutisíciletí, které vrcholilo v roce 2000 Velkým jubileem. Odpo� ítáváme už desátý rok t

�
etího tisíciletí. 

Evropa napln ná k
�

es
�

anským obsahem se k
�

e� ovit  zmítá nad propastí zbohatlických zvratk�  civilizace a žvaní a žvaní a žvaní. 
Jezdí se na nákladné a rozpustilé dovolené. Cestovní kancelá

�
e sem tam zklamou. D ti se u� í od mali� ka na po� íta� ích a hrají si 

s fascinujícím sv tem internetu a mobilu. Olizují p
�

itom, jak jen mohou nejd
�

ív drogy. Aby bylo „vzr� šo“. Lidé ukládají peníze, 
hodn  s nimi manipulují a peníze manipulují s nimi. Umírá se. Hledá se vláda a sebevláda se odmítá. Rozvinuté ekonomiky nejsou 
s to 

�
ešit sociální sféru. Miliony b ženc�  nemají domov. Mládež i dosp lí pohrdají kulturou a mají zacpané uši d sivou hudbou. 

Nežije se v manželství, bezskrupulozn  se ve velkém žije bez závazk�  a zodpov dnosti - od p
�

ípadu k p
�

ípadu - p
�

es otev
�

ené hranice 
a zdánliv  neomezené možnosti komunikace. Naši lidé - tj. 

�
eši, Evropané, k

�
es
�

ané, ano i velká v tšina našich jiho� eských k
�

es
�

an�  
- nežijí v rodinách. Už si zvykli na absurdní vztahy a postoje v�� i nejbližším. Je to ve m st  i na vesnici. Média, školy, moderní 
pohyb autem a ostatní dopravou rozváží prase� í ch

�
ipku, AIDS, názory, nálady a zp� soby života. 

Brat
�

i drazí, popustil jsem trochu obvyklou dikci, která se i mezi námi nutn  objevuje. Žijeme ve sv t  zmateném, evidentn  
h
�

íšném. 
A pro�  nás Pán B� h poslal do kn žské služby? Pro�  jsme mu uv� ili? A pro�  Vás chci povzbudit - sám hodn  vy� erpán? 
Protože jsme s Církví prožili znovu slavnost Narození Pána Ježíše. Protože jsou nám sv� eny obrovské dary vyplývající ze k

�
tu a 

víry. Známe zákony života. Máme nástroje uzdravování. Máme permanentní d� kazy o tom, že tam, kde jsou dva nebo t
�

i v Jeho 
jménu - v Jeho stylu - je s námi B� h. V našich k

�
ížích, v bíd  tohoto sv ta. Nádhera, moudrost, životadárnost, aktuálnost Jeho Slova, 

které m� žeme � íst, slyšet, jehož obsahu a zn ní smíme a máme sloužit. 
Pokojn , vytrvale, s up

�
ímnou osobní kajícností bu� me nadále p

�
esv d� eni, že se „nám narodil Spasitel - Kristus Pán.“ 

+ Váš biskup Ji
�

í 

 

POD� KOVÁNÍ  

D� kujeme všem, kdo se podíleli na organizaci d� tského karnevalu a farního plesu, též díky za dary do tomboly. 
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SEMINÁ�  ŽIVOTA V  DUCHU SV.  

Pro ty, kte� í hledají, jak prohloubit sv� j život s Bohem se nabízí v dob�  postní op� t p� íležitost ú� astnit se Seminá� e 
života v Duchu sv. O co jde v tomto seminá� i? Jde o to zakusit nové a mocné p� sobení Boží na � lov� ka. Zd� raz� uji slovo 
zakusit. Stále ješt�  se m� žeme setkávat s v�� ícími, kte� í sv� j vztah k Bohu žijí jen v rovin�  rozumové, nikoliv v rovin�  
vztahu mezi mnou a živým osobním a jednajícím Bohem. Život k� es

�
ana bez vztahu a zkušenosti s Bohem je ohrožen 

zvlášt�  dnes, když reklamy typu: „nevaž se, odvaž se“, nebo „když musíš, tak musíš“, svádí k užívání r� zných „dráždidel“ 
smysl� , a odvádí tak od sv� ta duchovních hodnot, od Boha samotného. Život bez Boha však znamená smrt. Né nadarmo 
papež Jan Pavel II.mluvil o sou� asné kultu� e jako o kultu� e smrti. Je možné pak � lov� ka, který se dostal do podru� í  
požitká� ství  n� jak duchovn�  oslovit?  

Práv�  skrze osobní zkušenost s Bohem, nap� íklad skrze ú� ast v Seminá� i života v Duchu sv., je možné získat pro Krista 
zvlášt�  mladé lidi, kte� í pot� ebují ud� lat zkušenost s Kristem. 

Je však nezbytné, aby takovou zkušenost ud� lali nejprve rodi� e. 
�

íkat d� tem jen, že mají chodit v ned� li do kostela, 
k opravdové ví� e d� ti nep� ivede. Nejprve musí zakusit rodi� e to, co doporu� uje žalmista (Ž 34,9): „Okuste a vizte, jak je 
Hospodin dobrý“ 

Co je tedy Seminá�  života v Duchu sv.? Dá se � íci, že jde o duchovní cvi� ení spo� ívající v modlitb�  s ú� astníky 
seminá� e, v rozjímání Božího slova, v modlitb�  za uzdravení a obdarování dalšími dary Ducha sv. Tedy jedná se  o 
duchovní cvi� ení, kdy ú� astník neopouští zam� stnání, rodinu, ale je vnímavý pro Boží promlouvání a jednání práv�  ve 
sv� t� , ve kterém žije. 

Duchovní cvi� ení pat� í neodd� liteln�  k životu v církvi a dá se � íci, že bez duch. cvi� ení, a
�

 má jakoukoliv podobu, 
k� es

�
an duchovn�  neroste a nepohne se blíže k Bohu a nerozumí Božímu jednání ve svém život� . Dnes mohou nejen 

kn� ží, ale i v�� ící absolvovat duch. cvi� ení, jen si ud� lat � as. Seminá�  života v Duchu, je jednou z forem duch. cvi� ení, 
který prohloubil život mnohých našich farník� . Aby se rozplynuly p� edsudky a obavy z tohoto duchovního cvi� ení, uvedli 
jsme sv� dectví n� kterých ú� astník� , v p� edchozích farních listech. Na podzim n� kte� í absolventi tohoto seminá� e 
pomáhali prožít tuto duchovní obnovu také v Domažlicích. Co jim to dalo? 

 P. Jan 

DOMAŽLICE VZPOMÍNAJÍ … 

T
�

etího prosince nám v Domažlicích skon	 il n
 kolikatýdenní seminá
�

 Život v Duchu pod vedením P. Löffelmanna a my 
nem� žeme zapomenout na vás sušické.  

Zvykli jsme si, že každý 	 tvrtek v sedm ve	 er p
�

istálo na nám
 stí p
�

ed farou auto se skv
 lou posádkou – otec Jan, Lada, 
Na� a, Petr a Ani	 ka. Svou otev

�
eností, vst

�
ícností a radostí nás doslova nabíjeli. Vnášeli mezi nás jiskru, nad
 ji i jistotu a po 

celou dobu seminá
�

e nám viditeln
  fandili. A p
�

edevším jako naši modlitebníci nám pomáhali svou modlitbou. Moc d
 kujeme. 
Seminá

�
 byl pro každého z nás velmi cenný, posunul nás v duchovním život
  a s odstupem 	 asu už mnozí z nás poznáváme 

konkrétní obdarování Duchem svatým. Jsme vd
	 ni Pánu, že nám seminá
�

 umožnil a dovedl nás až do konce. 
Otci Janovi d
 kujeme za jeho vedení, podn
 tná a povzbudivá slova i popíchnutí, když bylo pot

�
eba, abychom se zamysleli co 

je pot
�

ebné. D
 kujeme za ob
  návšt
 vy u vás v Sušici. Za možnost svátosti smí
�

ení a vám všem, se kterými jsme se mohli 
setkat v modlitebních skupinkách, p

�
i zp
 vu i p

�
i záv
 re	 ných chválách Pánu. Bylo to pro nás vždy velice silné. P

�
i druhé cest
  

k vám (vylití Ducha) jsme byli trochu nejistí, 
�

íkali si, co nás asi 	 eká a najednou se p
�

ed námi objevila duha, vlastn
  dv
  duhy 
a naše obavy se rázem rozplynuly.  

Já osobn
  si hodn
  cením toho, že jsem poznala, jakou sílu modlitební spole	 enství má. M
 la jsem v první p� lce zádrhel, otec 
Jan ho hodnotil jako klí	 ový a m
  napadlo: to nep� jde dál. Pán mi však stál za zády: neutíkej, z� sta , pokra	 uj… Následoval 
proces, který jsem si musela odbýt sama, ale v tu dobu jsem pocítila tu ú	 ast, zájem, vcít
 ní se, sounáležitost ostatních. Nebyla 
jsem d

�
ív zvyklá se sv
� ovat se svými niterními problémy. Každý má svého dost, koho to zajímá? Lidé se cht
 jí bavit, mají rádi 

bavi	 e, s kým se zasm
 jí. Nemohla jsem hned pochopit, že m� že n
 koho zajímat, opravdu zajímat to, co prožívám, s 	 ím 
zápasím a cht
 l by mi v tom pomoci. Dokonce se za m
  pomodlit. Je to úžasné zjišt
 ní, 	 lov
 k pocítí lásku toho druhého, to 
rodí d� v
 ru, která otevírá i jeho srdce a evokuje op
 t lásku a 	 lov
 k pak p

�
estává mít strach, pochybnosti, opouští ho p

�
ípadné 

zklamání a nakonec se za	 ne i smát. Jsem v k
�

es
�

anství za	 áte	 ník, ale jestli je tohle ta blíženská láska, tak je to super. Když 
nás otec Jan po bohoslužb
  „Rozeslání“ postavil do kruhu a ptal se, zda nás n
 koho napadá slovo z Písma, m
  v té chvíli 
napadla jen slova z básn
 : „Když nebe vaše okna ozá

�
í a v žáru milosti, když na výsluní plody z	 ervenaly, trhejte a jezte, svatou 

radost slavn
  vítejte!“ 
Hlásíme, že jsme si ty 	 tvrtky zachovali, scházíme se nadále, jinak to ani nejde. A t
 šíme se s vámi n
 kdy na vid
 nou. 
Radost a pokoj a požehnaný rok 

p
�

ejeme vám z Domažlic 

CHYSTÁ SE: 

• 3.3.2010 v 16:00 na fa� e – 1. setkání p� ípravy na 1. sv. p� ijímání (d� ti i rodi� e) 
• 6.3.2010 od 14:00 postní duchovní obnova, kterou povede P. Mgr. František Zden� k Horák, OCarm. 
• 7.3.2010 v 8:45 v DK – k� est Elišky Melcherové a v 15:00 posezení i s jejími rodi� i na fa� e 
• 14.3.2010 p� i mši sv. v 7:30 a v 8:45 káže P.Roman Dvo� ák na téma „Smíme všechno, co umíme?“ 
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