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SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA,

KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY

ÚVODNÍK

Když Ježíš prožívá hrozná vnitřní muka v Getsemanské
zahradě, modlí se takto: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine 
tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ (Mt 26, 39) 
Pak svítá den, nastane zatčení, výslechy, obviňování,
nespravedlivý soud, výměna za rebela Barabáše, cesta s křížem
až na Golgotu. 

Na Golgotě vyvrcholí vykupitelské dílo našeho Pána. Zde je 
mu třikrát řečeno „zachraň sám sebe!“ (srov. Lk 23, 32-39) Ježíš 
si tuto otázku už vybojoval v Getsemanské zahradě. Kristův 
životní postoj může pro nás být v této postní době inspirující. 
Ježíš nečiní, co ho v dané chvíli napadne nebo co mu připadá 

nejlepší. Modlí se, tj. konzultuje s nebeským Otcem. Jeho lidská vůle chce zachránit sebe 
sama, ale on se nevzdává, nýbrž odevzdává. Chce konat Boží vůli a „vůle mého Otce (je), 
aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den“ 
(Jan 6, 40). Všemohoucnost nespočívá v tom, že učiním, co se mi zachce. Boží 
všemohoucnost se často příčí lidské moudrosti: Ježíš nezachrání sám sebe, ale zemře za 
všechny lidi, aby všichni byli zachráněni.

Jeho pohnutkou je dokonalá láska, Láska, kterou má Boží Syn k nebeskému Otci a 
kterou miluje Bůh Otec Syna Božího, v Duchu svatém. Láska může jen zvítězit, pokud je 
ochotná ztrácet. Pro druhé nemůžeme dosáhnout ničeho dobrého, nejsme-li ochotni ztratit 
sami sebe. 

K tomu Vám žehnám + !                                                                                     P. Tomas

4 POZVÁNKY P. TOMASE:

VÍŤA MARČÍK - „MALÝ PRINC“ V SUŠICI

Do Sušice opět přijíždí Víťa Marčík ml. Tentokrát v neděli 
4. května 2014. V sušickém kině se od 19 hod. rozvine příběh 
„Malý princ“ podle stejnojmenného nejznámější literárního díla 
francouzského spisovatele a pilota Antoina de Saint-Exupéryho. 

Divadlo jednoho herce, který na starém kočárku, s pomocí 
loutek a hudby, vypráví o svém setkání s Malým princem,
začíná takto: ,,Rád bych Vám vyprávěl o Malém princi. Dosud 
nikdy jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. A dnes je tomu jistě 
již šest let, co můj přítel odešel s beránkem. Snažím-li se to tu 

vše dopodrobna popsat, dělám to proto, abych na něj nezapomněl. Je smutné zapomenout 
na přítele. A mohu se stát jednou takovým jako dospělí, kteří se už nezajímají o nic jiného 
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než o číslice." 50 min. představení není pro malé děti, ale naopak pro nás, dospělé a 
dospívající. Doporučuje se od 12 let. 

Jedná se o benefiční představení, jehož výtěžek putuje do malé, ale živé a krásné 
farnosti Hartmanice, kterou toto léto čeká nákladná oprava střechy, na kterou získalo 
dotaci, ale město druhým rokem odmítlo přispět 30 tisíc Kč. 

SETKÁNÍ RODIN V SUŠICI

Po velmi inspirativním prvním setkání rodin v lednu
tohoto roku se bude konat další setkání rodin v neděli
11. května 2014. Tentokrát to bude mít formu 
svatodušní duchovní obnovy na téma „Láska v rodině“. 
Pozvali jsme manžele Poláčkovy z Diecézního centra 
pro rodinu. Program pro děti připraví Mgr. Martina 
Fürstová a Bc. Olga Švecová z Diecézního kateche-
tického střediska. Pokud bude dostatečný zájem, bude 
pro mládež pořádán zvláštní program na sušickém 
děkanství Diecézním centrem pro mládež. Na závěr se 
všichni sejdeme v klášteře na společné chvály. 

Jako minule začneme mší sv. nejen pro rodiny s dětmi v děkanském kostele sv. Václava 
v 9 hod. Po ní se rodiče s dětmi přesunou do kláštera, kde přivítáme další rodiny, které se 
připojí později a mládež se přemístí na děkanství. Společné chvály začínají v klášteře ve 14 
hod. Předpokládaný závěr je v 15 hod. Zvány jsou rodiny a mládež ze Sušice a širokého
okolí. 

VIKARIÁTNÍ POUŤ DĚTÍ

Tento rok se vikariátní pouť dětí koná v sobotu 7. června 2014 v Kašperských Horách. 
Program je stále ve vývinu. Téma je rodina. Proto prosíme všechny rodiny s dětmi, aby si 
toto datum zablokovaly ve svých diářích a přijaly pozvání do krásných Kašperských Hor, 
kde prožijeme společný den plný radosti. Počítáme s velkou účastí, takže místo bude pro 
každého. 

KVĚTNOVÉ POUTĚ S P. TOMASEM

Již nemálo z vás se přihlásilo na květnové poutě pořádané P. 
Tomasem. Jedná se o jednodenní mariánskou pouť do severních 
Čech dne 8. 5. 2014 (10.30 hod. - pontifikální mše svatá na Cí-
novci, celebruje msgre. Jan Baxant, diecézní litoměřický biskup; 
12.30 hod. - mariánská pobožnost na poutním místě Mariánské 
Radčice; 14.00 hod. - pohoštění na faře v Novosedlicích za 
přítomnosti otce biskupa; 15.30 hod. - prohlídka lázeňského 
města Teplice (mj. děkanský kostel sv. Jana křtitele, zámecké 
nám., lázeňská část atd.) a jednodenní česko-německou 
mariánskou pouť do Neukirchen beim Heiligen Blut za Nýrskem 

v sobotu 31. 5. (10 hod. pontifikální mše sv., návštěva poutního muzea a dalších 
zajímavostí s výkladem PhDr. Vladimíra Horpeniaka). Odhadované jízdné poutního 
zájezdu do severních Čech je cca 500 Kč (nevratná záloha 300 Kč) a do Německa cca 100 
Kč (nevratná záloha 100 Kč.). Pro obě poutě platí, že děti a mládež se zúčastní zcela 
zdarma! Těším se na cestu s Vámi. 
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KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLE SV. ARCHANDĚLA MICHAELA

Milí farníci! Ke kapli Andělů Strážných se 
v minulosti pořádala řada procesí, která vedl buď 
sušický děkan, nebo některý z bratrů kapucínů. 
Podél této cesty vznikly celkem tři kapličky, z nichž 
dvě se dochovaly dodnes. Jednou je kaple sv.
Čtrnácti Pomocníků, o které byla zmínka minule, a 
druhou je kaplička sv. Archanděla Michaela, o které 
si něco řekneme dnes. Třetí kaplička, která stávala 
na nábřeží v místech, kde dnes začíná ulice Na 
Burince, se nedochovala (viz obrázek).

Kaplička zasvěcená sv. Archandělu Michaelovi původně 
stála „U Lípy“. Dnes je v ohradní zdi nemocnice se vstupem 
obráceným do dvora. Jsou dvě verze jejího vzniku. Je to buď 
rok 1715 nebo kolem roku 1750. Prokazatelně je její existence 
doložena teprve v roce 1769. V 19. století se ke kapličce vždy 
v dubnu konala prosebná procesí „do polí“ za dobrou úrodu. 
Při katastrofální průtrži mračen nad Sušicí dne 4. července 
1926 kapličku značně poškodil blesk. Hned 15. července 
děkan P. Jakub Waldmann apeloval na městský úřad, aby 
kapličku upravili a opravili. To se také stalo. Jiné údržby nebo 
opravy nejsou dokumentovány. V roce 2003 neznámý 
pachatel odcizil z interiéru lidovou malbu Archanděla 
Michaela se zkroceným ďáblem!

Příště: Kaplička sv. Antonína Paduánského.
Václav Pikeš

KONCERT V KOSTELE SV. VÁCLAVA V PONDĚLÍ  21. DUBNA V 17 HOD 

ČKA zve na velikonoční koncert
souboru Ensemble Inégal. Soubor vznikl 
v Praze v roce 2000. Věnuje se hudbě od 
baroka, přes romantismus až po současnost. 
Hlavním pilířem je velkolepé dílo Jana 
Dismase Zelenky. Inégal  znamená nestejný
– nestejný přístup k hledání interpretačních 

hodnot, nestejnou dramaturgii, nestejný 
počet hudebníků. Ensemble Inégal se cíleně 
vyhýbá hudebnímu mainstreamu, proto 
přináší posluchačům  neznámou barokní 
hudbu, proto má na svém kontě značný 
počet Zelenkových děl v novodobých
premiérách. Jádrem Ensemble Inégal jsou 
vynikající čeští instrumentalisté a sóloví 
zpěváci specializující se na autentické 
provozování staré hudby s použitím 
barokních hudebních nástrojů nebo jejich 
věrných kopií. 

Koncert v Sušici bude zaměřen na 
barokní hudbu, přesný program se ještě 
dolaďuje a najdete ho později na plakátcích. 
Nenechte si ujít nevšední hudební zážitek 
při poslechu překrásné hudby a zpěvu. 

Dáša Větrovská
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CHYSTÁ SE:

  5. 4. 10.00  České Budějovice – katedrála: Poděkování za biskupskou službu mons. 
Jiřího Paďoura – slavnostní mše sv.

  9. 4. 19.00  farní rada sušické farnosti
10. 4. 19.00  muzeum Sušice: přednáška P. Tomase van Zavrela z cyklu V co věříme?
11. – 12. 4.  České Budějovice – Diecézní setkání mládeže (info br. Dominik)
11. 4. (pátek) křížová cesta na Andělíček v Sušici pro rodiče s dětmi, sraz v 17.h na 

začátku křížové cesty (u řeky)
12. 4. 11.00  jarní pouť na Hůrce – celebruje vikář P. Slávek Holý (změna termínu)
13. 4. (Květná neděle) Misijní jarmark po ranní mši sv. před kostelem v Sušici, výtěžek 

bude zaslán na pomoc dětem prostřednictvím Papežského misijního díla
20. 4. 14.00  velikonoční fotbal a volejbal (pro ženy) – hřiště ZŠ Lerchova 
21. 4. jarní pouť ve Strašíně – mše sv. 9.30 a 11.00 (P. Petr Koutský z Horažďovic a 

chrámový sbor ze Sušice)
21. 4. 17.00  děkanský kostel Sušice: velikonoční koncert – soubor Ensemble Inégal
24. 4. 19.00  kavárna ČKA – pokračování debaty o exhortaci Evangelii gaudium 
27. 4. Řím: svatořečení papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II. 
27. 4. 11.00  děkanský kostel Sušice: koncert dětských sborů
  8. 5. mariánská pouť do severních Čech – přihlášky u P. Tomase van Zavrela
31. 5. pouť do Neukirchen v Německu – přihlášky u P. Tomase van Zavrela 

Bohoslužby o Velikonocích 2014

Květná 
neděle

Zelený 
čtvrtek

Velký 
pátek

Vigilie 
vzkříšení
(sobota)

Slavnost 
zmrtvých-

vstání Páně

Pondělí
veliko-
noční

Sušice -
děkanský kostel

8.00
(začátek u 
kláštera)

18.00
17.00

kc + um 

*9.00 – 12.00
14.00 – 18.00

21.00

7.30
9.00

9.00

Sušice - klášter 18.00 18.00 18.00
Kašperské 
Hory

9.30 18.00
16.00 kc
17.00 um

21.00 9.30

Hartmanice 11.30 16.00 11.30
Petrovice 10.30 17.30 17.00 10.30 10.30
Svojšice 12.00 12.00 12.00 bs
Kolinec 11.15 16.00 11.15
Mlázovy 16.00
Rabí 18.00
Budětice 9.30 9.30
Dlouhá Ves 15.00 15.00
Rejštejn 16.30
Srní 18.00

Strašín 9.30 18.00
14.00 kc
15.00 um

19.30 9.30
9.30
11.00

* = možnost soukromé modlitby u Božího hrobu 
bs = bohoslužba slova

kc = křížová cesta
um = památka umučení Páně
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