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CYRILOMETODĚJSKÉ JUBILEUM V ROCE VÍRY
Milí přátelé
v Sušici a okolí,
Rok víry, vyhlášený papežem Benediktem XVI., je ve své
polovině. Byl zahájen
11. října 2012, v den
50. výročí zahájení II.
vatikánského koncilu a bude slavnostně
zakončen o slavnosti Ježíše Krista Krále, 24.
listopadu t.r. Pro nás, katolíky žijící na
území ČR, je vhodně obohacen oslavou
1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje
na Moravu v 9. století. Výstižně je nazýváme slovanskými věrozvěsty, tedy zvěstovateli křesťanské víry – a právě o její prohloubení a růst nám v tomto Roce víry jde.
Vyvrcholením oslav – po tříleté přípravě
– bude slavnost sv. Cyrila a Metoděje 5.
července, která je už 24 let také státním
svátkem. Na Velehradě se budou 4. a 5. 7.
konat tradiční Dny lidí dobré vůle a jejich
slavnostním závěrem bude v pátek 5. 7. od
10.30 hod. hlavní poutní mše sv.
s papežským legátem kard. Josipem
Bozaničem, arcibiskupem ze Zagrebu.

Zájemců o společné putování na
Velehrad se zatím ze
Sušice a okolí přihlásilo velmi málo.
Takže nabízím ještě
i alternativní řešení:
a) Dvoudenní zájezd na Velehrad, odjezd
ve čtvrtek 4. 7. po obědě (?), účast na
Koncertu lidí dobré vůle (19.30), nocleh
v Penzionu, v pátek účast na hlavní
poutní mši v 10.30, návrat domů večer –
jízdné 500,- Kč.
b) Jednodenní zájezd na Velehrad, odjezd
v pátek 5. 7. ve 3.00, účast na hlavní
poutní mši; návrat večer, jízdné 500,- Kč.
c) Jednodenní zájezd do Prahy v pátek 5. 7.
Odjezd v 7.00, přes den program v Praze,
v 18.30 mše sv. v Karlíně v kostele sv.
Cyrila a Metoděje s biskupem Karlem
Herbstem. Návrat večer, jízdné 300,- Kč.
d) Jednodenní zájezd do diecézního města,
Č. Budějovic. Odjezd v 6.00, účast na
poutní mši v kostele sv. Cyrila a
Metoděje v Suchém Vrbném (8.30)
s prof. Karlem Skalickým, návštěva
kněžského domova, opravené katedrály,
hrobu biskupa Hloucha ... Návrat večer,
jízdné 180,- Kč.
Prosím o rychlé sdělení zájmu o některou
z nabízených variant, abychom mohli zařídit
vše potřebné. Děti jízdné neplatí, kdokoliv
může požádat o slevu.
Velmi rád se s vámi zúčastním
cyrilometodějských oslav se snahou oživit,
prohloubit a rozvinout náš život z víry.
P. Václav

POUŤ K PANNĚ MARII DO STRAŠÍNA

V sobotu 4. května jsme se již tradičně
od nás ze Sušice vypravili na pěší putování
k Panně Marii do Strašína. Tentokrát nás šlo
pouze 14, pod vedením otce Václava a otce
Serafína. Mnohé farníky jistě odradilo
nepříznivé počasí, které sobotní pouti
předcházelo a dali raději přednost
pohodlnější cestě autobusem. Ale o to
dojemnější bylo, že se k nám na tuto pouť
vypravil, pro nás všechny úplně neznámý
člověk – Martin z Českých Budějovic. Když
jsem se s ním cestou dala do řeči, vyprávěl
mi, že se mu líbí zdejší kraj a o naší pouti
prý se dozvěděl z internetu a tak se sem
vydal.
Šli jsme svěží jarní rozkvetlou krajinou a
cestou se zastavili nejprve v kapli Panny
Marie Karmelské na Roku, kde nám naše
sestra paní Miluška zajistila otevření a my
mohli jsme si jí prohlédnout a modlitbou
uctít toto poutní místo. Pak už jsme
pokračovali polními cestami až na náves do
Kadešic, kde jsme na příjemném místě u

kaple sv. Anny poobědvali a po odpočinku
se vydali směrem na Rozsedly. Míjeli jsme
v polích a lukách také několik krásně
opravených křížů, u kterých jsme se vždy
zastavili a krátce se pomodlili.
Kdo má ve svém srdci touhu dojít
k dobrému cíli, nenechá se odradit žádnými
okolnostmi, které mu cestu stěžují, v našem
případě to byl letos i déšť, který nás občas
zkropil a také jsme si trochu zašli a
zbloudili, ale díky dobrým lidem, kteří nás
nechali projít přes svůj pozemek, abychom
se mohli vrátit nejkratším směrem na
správnou cestu ke kostelíku ve Strašíně,
jsme dorazili včas a dokonce dříve, než
přijeli ostatní autobusem.
Pak už jsme společně slavili mši svatou a
byli naplněni radostí z krásně prožitého dne
v přítomnosti Matky Boží. A jak řekl otec
Serafín v kázání při mši sv. - může se vám
stát, že v životě zbloudíte, ale Pán je všude
s vámi a
pomůže
vám
z každé
situace,
pokud se
jím
necháte
vést.
Anna Blažková

DĚTI SI PROŽILY VELIKONOCE TENTOKRÁT TROCHU JINAK…
nabízejí naději, která dává člověku sílu
putovat na cestě životem až k jejímu cíli…
Příběh Velikonoc nám letos velmi

Velikonoce patří bezesporu mezi
nejdůležitější svátky církevního roku.
Připomínají nám naši pomíjivost a současně

srozumitelně vysvětlil a přiblížil pater
Tomas van Zavrel v kostele sv. Václava
v Sušici. Děj příběhu nastínil již v úvodu
písní, ke které se mohli přihlížející žáci,
učitelé i jiní návštěvníci zapojit svým
zpěvem. V sušickém kostele si žáci páté
třídy ze ZŠ T. G. Masaryka připravili, za
pomoci pí. učitelky H. Šiškové s námětem
Tomase van Zavrela, dětskou dramatizaci
křížové cesty. Ke každému obrazu křížové
cesty si děti připravily krátký příběh, čímž
nám všem, ať věřícím či nevěřícím,

přiblížily atmosféru Ježíšova posledního
putování. Po krásné chvíli smysluplně
stráveného času v kostele sv. Václava jsme
si popřáli hezké Velikonoce, tentokrát
prožité trochu jinak. Nebe, do té chvíle
zatažené, se nad
námi vyjasnilo a
my
s pocitem
pokoje,
který
jsme načerpali,
jsme se vydali do
reality
každodenních
všedních radostí
a starostí.
Těšíme se na
další spolupráci
a děkujeme.
Štěpán Šmíd, 15 let
Foto: Martina Prokopová, 15 let

POUŤ DO KLADRUB

Milí farníci, na státní svátek 8. května se
téměř zaplněný autobus v čele s naším
duchovním správcem otcem Václavem
vydal na pouť do Kladrub u Tachova. Zde
v zaplněném bývalém klášteře, dnes kostele
Nanebevzetí Panny Marie, proběhla diecézní
pouť k 20. výročí plzeňské diecéze a co by
to bylo za výročí, kdyby chyběli významní
hosté. Diecézní biskup mons. František
Radkovský na začátku přivítal apoštolského
nuncia mons. Giuseppe Leanza, dále
biskupa spřátelené řezenské diecéze mons.

Dr. Rudolfa Voderholzera (je zvláštní
shodou náhod, že jeho maminka se narodila
právě v Kladrubech, tedy i on má české
kořeny...). Dalšími významnými účastníky
byli opat premonstrátského kláštera v Teplé
a opat trapistického kláštera v Novém
Dvoře.
Množství účastníků tak trochu vyvrátilo
teorii o tom, že je tato diecéze společně
s diecézí
litoměřickou
jakýmsi
,,kamenolomem". Ono není vždycky
rozhodujícím
měřítkem
kolik
lidí
pravidelně navštěvuje bohoslužby, ale třeba
takovéhle a podobné poutě nejlépe ukazují,
že jsou lidé přesyceni tím, co jim nabízí
konzumní společnost a že touží po něčem
jiném. Po ztišení, po Božím slově, po
něčem, co jim dá naději, že smrtí a
uspěchaností současného světa nic nekončí.
A tou nadějí a jistotou je Kristus pro nás
Vzkříšený a Nanebevstoupený.
Hlavním bodem celé pouti byla
samozřejmě
pontifikální
mše
svatá
celebrovaná biskupem Františkem, se
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kterým koncelebrovali zmínění vzácní hosté
a mnoho dalších kněží, kteří na tuto pouť
připutovali se svými farníky. Součástí poutě
byl i bohatý doprovodný program, kde bych
zmínil např. vynikající přednášku mons.
Aleše Opatrného „Víra jako cesta čili
chození ve víře“. Dále to byl slavnostní
koncert, program pro děti a mládež a nebo
možnost prohlídky areálu kláštera. Velký
obdiv patří spojeným sborům plzeňské
diecéze, které doprovázely slavnostní
bohoslužbu. Jistě jsme z této nádherné akce
odjížděli mimořádně duchovně obohaceni.
Před týdnem jsme slavili slavnost
Seslání Ducha svatého navíc spojenou s tím,
že 11 našich bratří a sester přijalo svátost

křesťanské dospělosti – pečeť Darů Ducha
svatého. A tak ti, kteří před 20 lety rozhodli,
že historicky prvním biskupem nově zřízené
plzeňské diecéze bude tehdejší světící
biskup pražský mons. František Radkovský,
byli opravdu tímto Duchem svatým vedeni.
A co říci nakonec? Nezbývá než popřát naší
sousední diecézi a jejímu biskupovi, gen.
vikáři mons. Josefu Žákovi, všem kněžím a
diecezánům, aby jejich diecéze dále
vzkvétala a aby až bude slavit další kulaté
výročí měla dostatek kněží, zasvěcených
osob a věřících. Aby nemuselo platit, že žeň
je sice hojná, ale dělníků málo...
Martin Pikeš

CHYSTÁ SE:
26. 5. 14.00 Kochánov – poutní bohoslužba
30. 5. 18.00 „Boží Tělo“ na Andělíčku – s P.
Tomasem a Solovačkou
1. 6. 10.00 České Budějovice: znovuotevření
opravené katedrály, svěcení oltáře
2. 6. 9.00 Sušice, děkanský kostel: první svaté
přijímání dětí
13.30 Dobrá Voda: česko-německá poutní
mše s kardinálem M. Vlkem
17.00 klášter: celosvětová eucharistická adorace s papežem Františkem
3. 6. nastupuje nový stavební technik vikariátu: Mgr. Jiří Tichý z Horažďovic
5. 6. 9.00 (středa) Penzion: mše sv. (vždy 1. středu v měsíci)
8. 6. Nalžovské Hory: vikariátní dětská pouť
9. 6. končí Rok biskupa Josefa Hloucha; sbírka na potřeby diecéze
9.30 Čepice: poutní mše sv.
10. 6. česko-německá pěší pouť z Paští do Rejštejna
15. 6. 10.00 katedrála Č. Budějovice: kněžské svěcení Jozefa Gumenického
19.00 klášter: modlitba mládeže vikariátu SU-NE za českobudějovickou diecézi
21. 6. 24 hodin v klášteře – akce pro děti z náboženství
22. 6. 10.00 Prachatice: diecézní pouť ke sv. Janu Nep. Neumannovi
23. 6. 11.00 Mlázovy; 12.00 Svojšice – poutní mše sv. o sv. Janu Křtiteli
15.00 farní zahrada: dětské farní odpoledne
25. 6. 9.00 Dobrá Voda: mše sv. při vikariátním setkání duchovních
27. 6. 18.00 „Andělíček“: poděkování dětí na konci školního roku
28. 6. 10.00 Veselí n. Lužn.: děkovná mše sv. – 60 let biskupa Pavla Posáda
30. 6. 8.30 Petrovice; 11.00 Budětice – poutní mše sv. o sv. Petru a Pavlu
1. 7. P. Jenda Turek nastupuje jako farní vikář do Tábora
P. Jan Wirth začíná spolupracovat na duchovní správě farnosti Kolinec a Mlázovy
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