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I MY JSME JAKO P. MARIA VYVOLENI
hříchu? Jistě, Panna Maria má zcela výjimečné
místo v Boží ekonomice spásy. Avšak nikdy
nesmíme zapomenout na to, že nám křtem byl
odpuštěn dědičný hřích a všechny osobní hříchy,
jakož i všechny tresty za hřích. „V
znovuzrozených totiž nezůstane nic, co by jim
bránilo vstoupit do Božího království, ani
Adamův hřích, ani osobní hřích, ani následky
hříchu“ (KKC 1263). Maria byla vyvolena
z pokolení Izraele, aby se stala bránou k tomu,
aby všichni mohli dojít požehnání, ba více: aby
všichni mohli vstoupit do Boží blízkosti, aby
každý se mohl setkat s živým Bohem. Jejím fiat
byl překonán příslib Abrahámovi znějící
„Tvému potomstvu dám tuto zemi!“, neboť samo
nebeské království vstoupilo mezi nás. Při každé
mši sv. slyšíme: Toto je moje tělo, toto je kalich
mé krve, toto je smlouva nová a věčná. Stojíme
tváří v tvář s Kristem. Co bude naše odpověď?
Panna Maria byla vyvolená z pokolení
Izraele k tomu, aby se z jejího lůna narodil náš
Spasitel. Byla k tomu vyvolena a byla k tomu
uschopněna tím, že sama byla počata bez
poskvrny hříchu dědičného a přesto si Bůh přeje
slyšet její výslovný souhlas. Nedělá nátlaky,
nepůsobí ji násilí, ale daruje jí svobodu Božích
dětí. Maria se stala bránou k tomu, aby všechna
pokolení země byla požehnána, jak bylo
zaslíbeno Abrahámovi, když ho Bůh povolal.
V tom je nám Maria velkým příkladem a
inspirací, neboť i my se máme stát bránou
k tomu, aby lidé kolem nás došli požehnání. I
my jsme Bohem vyvolení z lidského pokolení,
kteří mají účast na jeho stvořitelském a
spasitelském díle.

Milí farníci, i my se máme stát bránou
k tomu, aby lidé kolem nás došli požehnání, ba
více: aby se lidé kolem nás skrze nás a v nás
setkali s živým Bohem, kterého v Eucharistii
přijmeme. Maria byla Bohem vyvolená
z pokolení Izraele, my jsme křtem získali
důstojnost Bohem vyvolených z lidského
pokolení. Na tento úkol jsme byli vybaveni
svátostmi, schopností modlitby a života ve
společenství věřících a Písmem svatým, které je
nám k dispozici jako nekonečný pramen Boží
moudrosti a útěchy. Jak zní naše odpověď?
Budeme patřit k těm, z kterých se dnes a denně
rodí Ježíš, nazývaný Kristus? Přeji Bohem
požehnaný mariánský měsíc. Ať nás Maria
v Duchu svatém přivede blíže ke Kristu a skrze
Krista k nebeskému Otci.

Říkáte si, že se nemůžete rovnat Panně
Marii, už proto, že byla ušetřena dědičného
P. TOMAS+

MORAVSKÉ PAŠIJE
Poslední týden 40-ti denpřipomíná se umučení Ježíše
ního půstu před Velikonocemi
Krista. V tento den, podle
se nazýval pašijový (též Svatý,
tradice, vstávali lidé před
Veliký). Velikonoce, jako
východem slunce a odcházeli
nejvýznamnější svátek křesse omýt k potoku, aby byli
ťanské církve, jsou spojeny
uchráněni před nemocemi.
s památkou umučení a vzkříšení Krista. A právě Svátky vrcholí Velikonoční vigilií, kdy se při
pašijový týden je na tyto události zaměřen. Začíná noční bohoslužbě oslavuje vzkříšení neboli
Květnou nedělí, tedy dnem, kdy si připomínáme zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma. V řadě
U této příležitosti jsem mohl zhlédnout divadlo
zemí, hlavně v Německu a Rakousku, se tento Vítězslava Marčíka a jeho divadelní hry, která se
vjezd připomínal průvodem, na kterém se táhl jmenuje Moravské pašije. V ní se Víťa snažil
dřevěný osel na kolečkách, na němž seděla figura události těchto oslav přenést do současného světa
Krista. Květná neděle má název od květů a a přiblížit divákům důležité okamžiky pašijového
palmových ratolestí, kterými lidé vítali týdne po svém. Kdybych neznal liturgické události
přijíždějícího Krista. U nás tuto funkci plní z kostela, těžko bych jeho hře porozuměl. Byla
větvičky jívy - „kočičky“.
tam ale místa, která mě velmi zaujala. Nejvíce ze
Následující čtvrtek se jmenuje Zelený, toho všeho mě oslovil závěrečný příběh mladého
dne se má jíst zelená strava (špenát, zelí,…), aby Alberta Einsteina, který jako student dokázal
byl člověk, jak praví pověra, celý rok zdráv. Toho přesvědčit svého ateistického profesora, že jeho
dne také naposledy při mši zvoní zvony - „odlétají víra v dobrého Boha není pouhým mýtem. Doma
do Říma“. Opět se rozezní až na Velikonoční jsem si celý tento příběh našel na internetu a
vigilii. Velký pátek, následující po Zeleném rozdělil se o něj s celou rodinou. Tak se toto
čtvrtku, je dnem hlubokého smutku, při divadelní představení stalo obohacením nejen pro
pobožnosti se odhaluje a uctívá svatý kříž a mě ale i pro mé blízké.
Štěpán Šmíd (14 let, Hrádek u Sušice, příbuzný V. Marčíka).
SLUŽBA AKOLYTY
Milí farníci!
V minulém farním listě jsem Vás informoval o katechetickém kurzu a
také o tom, že přijmeme pověření ke službě akolytů. V tomto farním listě
bych rád alespoň zevrubně informoval, co vlastně tato služba obnáší.
Akolyta byl před liturgickou reformou druhého vatikánského koncilu
stupněm nižšího svěcení. Po reformách nižšího svěcení v roce 1972 byla
služba akolyty zachována a stala se jednou ze služeb udělovaných před
jáhenským svěcením. Tato služba byla dříve omezena jen na svobodné
muže, ale nyní je otevřena všem mužům.
Akolyta pomáhá jako mimořádný přisluhovatel s podáváním svátosti oltářní (svatého přijímání).
Podává-li se pod obojí způsobu, není-li přítomen jáhen, podává přijímajícím kalich nebo ho drží,
podává-li se namáčením. Může být též pověřen přinášením a odnášením Nejsvětější svátosti oltářní při
adoraci. Při bohoslužbě přisluhuje knězi nebo jáhnovi, kdykoli je třeba držet knihu nebo prokázat jinou
službu. Je proto vhodné, aby vždy zaujal takové místo, odkud by mohl co nejlépe plnit své poslání, ať u
sedadla nebo u oltáře. Není-li přítomen jáhen, po přímluvách, zatímco kněz zůstává u sedadla, připraví
na oltáři korporál, purifikatorium, kalich a misál. Potom je-li třeba, pomáhá knězi při přejímání darů od
zástupců lidu, přináší k oltáři chléb a víno a podává je knězi. Používá-li se kadidla, předává knězi
kadidelnici a přisluhuje mu při okuřování darů a oltáře. O svatém přijímání jsem se již zmínil. Po
přijímání pomáhá knězi nebo jáhnovi čistit (purifikovat) posvátné nádoby. Pokud ovšem není přítomen
jáhen, odnese posvátné nádoby na stolek (abak) a tam je vyčistí a upraví.
Služba akolytů ale také obnáší (a to by mělo být hlavní náplní naší služby) vést bohoslužby slova,
nemůže-li jáhen. To se bude týkat hlavně filiálních farností přináležejících k Sušici, popř. i jiných
farností, budeme-li tamními duchovními správci požádáni o pomoc (nemoci, dovolené apod.). Akolyta

má též pověření donášet eucharistii nemocným a to buď do nemocnice nebo do jejich domovů. Rovněž
můžeme doprovázet naše zemřelé na jejich poslední cestě na tomto světě a vést pohřební obřady, ať už
z kostela nebo v obřadní síni.
Akolytu ustanovuje biskup. V našem případě to bude světící biskup naší diecéze mons. Pavel Posád.
Budeme se snažit mít stále na paměti, že jsme k této službě byli vybráni a pověřeni, abychom nejen
sloužili, ale neustále usilovali o prohloubení svého vztahu ke Kristu a abychom se stále snažili našemu
Pánu podobat. Věříme, že k naší službě nalezneme i podporu Vás sester a bratří našich farností zvláště
v podobě Vašich modliteb, o které tímto prosíme. Nakonec Vás všechny ještě jednou srdečně zveme na
tento obřad na slavnost Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 17. května t.r.
Václav Pikeš
PROSBA O POMOC PŘI DOPLNĚNÍ FARNÍ KRONIKY
Pro doplnění sušické farní kroniky potřebujeme informace a fotografie z let 1968 -1995 (poutě,
biřmování, ale i další církevní akce). Nemáme také fotografie z prvního svatého přijímání z roků: 1968,
1971, 1972, 1974, 1976-1982, 1984-1994, 2003-2010. Pokud byste cokoli měli, prosíme o zapůjčení
k okopírování (bude vráceno) Ing. Václavu Šmídlovi.
KRÁTKÉ POZVÁNKY
mezi 350 Kč a 450 Kč), kterou je možné také
V encyklice Dominum et vivificantem, která požehnat. A k večeřadlu patří samozřejmě pohošpojednává o Duchu svatém v životě církve a světa, tění, které bude na závěr. Budu rád, když se dostase v článku 66 píše: „Je-li historickým faktem, že víte se svými přáteli a příbuznými v hojném počtu.
církev vyšla v den Letnic z večeřadla, může se MARIÁNSKÉ SETKÁNÍ NA ROMANTICKÉM MOUŘENCI
také v jistém smyslu říci, že ho nikdy neopustila.
Květen je měsíc, kdy si připomínáme důležitou
Duchovně nepatří letnicová událost jen do úlohu Panny Marie v našem životě. V téže měsíci
minulosti. Církev je stále ve večeřadle a nosí ho se pravidelně schází bývalí farníci farnosti sv.
v srdci. Církev setrvává v modlitbě, tak jako Mouřence, kteří byli po válce odsunuti. Tento rok
setrvávali apoštolové spolu s Marií, Kristovou se setkání koná v sobotu 19. května.
Matkou, a s těmi, kdo tvořili v Jeruzalémě první
Ve 13.30 hod. začne koncert rytmické skupiny
zárodek křesťanské obce a na modlitbách Druhý pokus z Kašperských Hor, která bude zpívat
očekávali příchod Ducha svatého. Církev setrvává a hrát populární mariánské písničky. Od 14.45
v modlitbě spolu s Marií. Toto spojení modlící se hod.
bude
na
starobylých
šlapacích
církve s Kristovou Matkou je součástí tajemství svatomouřeneckých varhanách preludovat dr.
církve již od začátku.“ Večeřadlo je tedy místo Vladimír Horpeniak, který bude také doprovázet
modlitby.
následnou liturgii. Česko-německá mše sv. začne
V Sušici máme nádherné místo k modlitbě: v 15 hod. a bude ji předsedat P. Tomas. Při této
kapli andělů strážných. A tak vznikla myšlenka bohoslužbě, jež bude mít mariánské téma, si spolu
uspořádat duchovně-kulturní událost pro širokou již tradičně vzpomeneme na zesnulé farníky této
veřejnost s názvem „Andělské večeřadlo“. Datum farnosti. Stánek s občerstvením je zajištěn.
konání je neděle 6. května 2012 ve 14 hod. Pozval
jsem Táborský chrámový sbor, který večeřadlo KAŽDOMĚSÍČNÍ HODINKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
bude doprovázet zpěvem (a mimo to bude zpívat
Nedávno jsme slavili neděli Božího
při večerní mši sv. u kapucínů). Dále si přečteme milosrdenství a děkovali Bohu za svátost smíření.
úryvek z Písma o andělech a po té bude následovat Při některých mších svatých jsme si také
homilie. Také se pomodlíme litanie k andělům připomněli, že se Pán Ježíš zjevil sv. Faustyně
strážným, které byly speciálně pro tuto příležitost Kowalské, aby světu sdělila největší Boží
zhudebněné táborským sbormistrem a varhaníkem tajemství: Jeho nekonečné milosrdenství. K tomu
Ladislavem Šotkem. Zajímavá bude také výstava ji prosil, aby se lidé modlili Korunku Božího
podmaleb na skle na téma „Andělské příběhy milosrdenství a vyprosili velkým hříšníkům
z Bible“. Pokud budete chtít, tak si budete moci obrácení. Hodinka Božího milosrdenství bude
zakoupit originální podmalbu na téma anděl (cena probíhat každou druhou sobotu v měsíci v 10 hod.
ANDĚLSKÉ VEČEŘADLO NA ANDĚLÍČKU

v chrámě sv. Markéty v Kašperských Horách a Regency Voices z Velké Británie. Zanechal
každou druhou neděli v měsíci v 15 hod. v chrámě nahrávku krásných chorálů, abychom ji použili na
sv. Kateřiny v Hartmanicích.
sbírku ve prospěch plánované opravy kostela sv.
Markéty v Kašperských Horách. CD je k mání na
NEJZNÁMĚJŠÍ CHORÁLY OD REGENCY VOICES
městském kulturním středisku v Kašperských
Možná si ještě pamatujete, že o Silvestru zpíval Horách a Sušici a v sakristii kostela sv. Václava za
v Sušici a v Kašperských Horách chrámový sbor 149,- Kč. Je to krásný dárek.
FARNÍ AKCE
Farní duchovní obnova
na téma sv. Anežka česká
průvodkyně do nepohody
5. května 2012
v kostele sv. Felixe
v Sušici

4. pěší pouť k Panně
Marii do Strašína
v sobotu 19. května 2012
9.00 hod.

odchod od děkanského
kostela v Sušici
13.15 hod. odjezd autobusu od
děkanského kostela

14.00 - 1. setkání
16.00 - 2. setkání
18.00 - mše svatá
O přestávkách příležitost
k duchovnímu rozhovoru,
přímluvné modlitbě
a svátosti smíření
v klášteře.
Obnovou bude provázet
Mgr. Michael Martinek, Th.D.
ředitel VOŠ Jabok

CHYSTÁ SE:

Bližší informace a přihlášky na pouť:
u duchovních správců nebo katechetů

KVĚTEN 2012 ve farnosti Sušice
májové pobožnosti – každý den v 18.00 hod. v klášterním kostele sv. Felixe, následuje mše svatá
sobota

5. 5. 14.00

sobota
neděle

5. 5. 18.00
6. 5. 14.00

neděle
čtvrtek
sobota
sobota
pátek

13. 5.
17. 5.
19. 5.
26. 5.
1. 6.

16.00
18.00
9.00
21.00
18.00

sobota 5. 5. 10.00
pondělí 7. 5. 17.30
sobota 12. 5. 19.30
sobota 19. 5. 13.30
15.00
sobota 26. 5. 9.30

Duchovní obnova v klášteře s tématem „Svatá Anežka Česká – průvodkyně
do nepohody: mystika, charita, politika“ (P. Michael Martinek, SDB)
Večer mladých – taktéž v klášteře
Andělské večeřadlo „Na Andělíčku“ – kulturně-duchovní pásmo
(P. Tomas van Zavrel, doprovází Táborský chrámový sbor)
Svatojánský koncert v kostele sv. Václava (Lubomír Brabec …)
Udílení akolytátu (biskup Pavel Posád)
4. pěší pouť k P. Marii do Strašína (mše sv. ve 14.00 hod.)
Svatodušní vigilie s obnovou biřmování (děkanský kostel)
„Noc kostelů“ – kostely sv. Václava a sv. Felixe
akce v okolí:
žehnání pramene Hauswaldské kaple (P. Tomas van Zavrel)
Horažďovice: mše sv. s modlitbami za uzdravení
(misionář P. Anthony Saji VC z Indie, slouží ve východní Africe)
Čepice: mše sv. a žehnání sochy sv. Jana Nepomuckého (biskup Jiří Paďour)
Mouřenec: mariánský koncert skupiny Druhý pokus z Kašperských Hor
česko-německá bohoslužba (P. Tomas van Zavrel)
dětská vikariátní pouť v Žihobcích
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