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NOVÝ BISKUP PRO ČESKOBUDĚJOVICKOU DIECÉZI

Milí přátelé, farníci v Sušici a okolí.
Už skoro dva měsíce máme v Českých
Budějovicích uprázdněný biskupský stolec.
Proto se máme modlit – a já pevně věřím, že
to také poctivě děláme – za dobrou volbu
nového biskupa pro naši diecézi. Kdo to
bude? Dohadů je mnoho, vědět to ale zatím
nemůže nikdo. Záleží to výhradně na papeži
Františkovi, který bude rozhodovat na
základě návrhů, které mu prostřednictvím
Kongregace pro biskupy předloží papežský
nuncius.
V apoštolské
exhortaci
Evangelii
gaudium si ale můžeme přečíst, co papež
František mj. od diecézního biskupa očekává: „Biskup musí ve své diecézní církvi

vždy podporovat misijní společenství a
usilovat tak o ideál prvních křesťanských
společenství, v nichž věřící měli jedno srdce
a jednu duši (srov. Sk 4,32). Proto je někdy
vpředu, aby ukazoval cestu a povzbuzoval
naději lidu, jindy je svou prostou a
milosrdnou blízkostí prostě uprostřed všech
a v určitých okolnostech bude muset kráčet
za lidem jednak proto, aby pomohl těm,
kteří zaostali, a také proto, že samotné stádo
má schopnost rozpoznávat nové cesty. Ve
svém poslání podporovat dynamické,
otevřené a misionářské společenství bude
muset iniciovat a usilovat o vytvoření
participativních organismů, které nabízí
Kodex kanonického práva (diecézní sněm,
kněžská rada, ekonomické rady diecéze i
farností, pastorační rady diecéze i farností),
i o další formy pastoračního dialogu, s touhou naslouchat všem, a ne pouze některým,
kteří jsou vždy připraveni mu lichotit.
Nicméně cílem těchto participativních
procesů nebude primárně organizování
církve, nýbrž naplnění misijní touhy, jež
chce dosáhnout ke všem.“ EG 31
Modleme se tedy intenzivně dál, aby náš
budoucí biskup takový opravdu byl!
P. Václav

TAMMÍM V ARCIBISKUPSKÉM SEMINÁŘI
Byl jsem přítomen na postním Tammímu v Arcibiskupském semináři v Praze, asi jediný
ze Sušice.
Bylo to nezapomenutelné shledání s bohoslovci, kteří jsou velice hodní.
Ke každému Pán Ježíš mluví originálně a vnitřně, a to jsem mohl zažít při adoraci.

Celá tato akce je velice bohatá na duchovní růst, který každý
potřebuje. Společenství ostatních bylo také velmi příjemné. Jak jsem
zmínil: každému to něco dá, mě třeba to dalo, že jsem se rozhodl pro svoji
budoucí cestu po ukončení střední školy zde v Sušici. Avšak nechám to
vyzrát k postupnému utvrzení v rozhodnutí.
Proto bych vás ostatní mladé muže chtěl povzbudit, abyste navštívili
Tammím, protože Pán na vás všechny čeká.
Patrik Benedikt Lacko

NOVÉ STŘECHY PRO KOSTELY SV. VINTÍŘE A SV. KATEŘINY
Když máme střechu nad hlavou, ani nám nepřipadá,
že by nám něco mohlo chybět. Ale střechy nevydrží
věčně, a tak je potřeba je opravovat. To je velmi
nákladné. Proto nám různé instituce pomáhají. Farnost
Hartmanice již třetím rokem opravuje střechu kostela
sv. Kateřiny a přitom čerpá dotace z programu EU.
Farnost Hartmanice je relativně mladá farnost ve
smyslu, že průměrný věk farníků je nízký tím, že mezi
nimi je relativně mnoho dětí. Je to zároveň chudá
farnost, která si téměř nevybere na provoz. Proto P. Tomas rozhodl věnovat výtěžek
benefičního divadelního představení „Malý princ“ (v neděli 4. května 2014 v sušickém kině
od 19 hod.) právě na tento účel. Velmi farníky potěšilo, že se hartmanické ochotnické
divadlo Tyl také rozhodlo věnovat výtěžek ze vstupného z derniéry divadelní hry Monsieur
Amédée (režie Josef Lád) na opravu střechy kostela sv. Kateřiny v Hartmanicích. Toto
představení se koná ve středu 7. května od 19:30 v kulturním domě Hartmanice.
I na Dobré Vodě trpí kostel sv. Vintíře. Podařilo se získat dotaci z programu EU ve výši
10 000 Euro, ale oprava střechy bude stát dvojnásobek. Požádali jsme pomoc od našich
německých přátel. Německý Spolek sv. Vintíře nám již přislíbil 2 000 Euro. Při příležitosti
česko-německé poutě k sv. Vintíři dne 24. května 2014 bude celá sbírka věnována na tento
projekt. Sv. Vintíři, oroduj za nás!
P. Tomas van Zavrel

VZPOMÍNKA NA POCHOD SMRTI ŽEN Z TÁBORA HELMBRECHTS

V neděli 13. 4. se ve 14 hod. mnozí
setkali v kostele sv. Mořice na Mouřenci nad

Annínem, aby si připomněli černou stránku
historie Šumavy: pochod smrti žen z tábora
Helmbrechts do Volar. Vzpomínkové pásmo
inicioval Stanislav Bernard, který ho
v postní době promeditoval a vybral text a
sepsal modlitby. Koncipoval jej jako
křížovou cestu, jež nazval „Vyvoleny
k utrpení“. Snad nebyl nikdo, koho by texty
za doprovodu varhanních improvizací
profesionální
varhanice
a
rodačky
z Kašperských Hor, Markéty SchleyReindlové, nezasáhly hluboko v srdci.
Zde ukázka ze 3. zastavení – Pád:
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„Většinou ale spaly vězeňkyně podél
cest. Hřály se jedna o druhou. Každou noc
jich několik umíralo. Devátý den dorazil
pochod přes Mariánské Lázně do Plané,
druhý den do Stráže u Tachova, kde je
pochováno 10 neznámých žen. Pak
pokračoval přes Hostouň k Poběžovicím.
Dál se pochod ubíral přes Všerubský
průsmyk, Nýrsko, na Šumavu. Procházel
krajinou posetou symboly víry. Kostely,
kapličkami a Božími muky, kolem nichž
procházely trpící ženy a dívky. Hleděly
vzhůru s nadějí a se zoufalstvím v očích.
Prosily o pomoc. Zázrak se nestal. „Lidé
umírali jako mouchy, a kdo jenom upadl, i
když ještě nebyl mrtvý, tak ho na cestě

zastřelili.“ „Taky jsem si říkala, já to musím
přežít. Když u mě tenkrát ty fotky našli, tak
mě zmlátili a já jsem říkala, nesmíš padnout,
nesmíš padnout. Jak padneš, tak tě ukopou.
Ale po prvním pohlavku jsem byla dole. Ale
vstávala jsem rychle, protože oni ukopali
těma holinama. Tak já měla obrovskou vůli
přežít.“ (svědectví Eva Erbernová) Zastavení
bylo zakončeno modlitbou vyslovenou P.
Tomasem: „Pane, pod tíhou svého kříže
padáš! Vysílený, znavený, opuštěný... I my
padáme! Dej nám odvahu, abychom po
každém pádu shromáždili zbytek sil a znovu
se zvedli a postavili na nohy a znovu přijali
svůj kříž. Ne ze strachu před smrtí, ale
z nekonečné lásky k Tobě!“
P. Tomas van Zavrel

POZVÁNÍ NA DALŠÍ KAVÁRNU ČKA NA TÉMA „EVANGELII GAUDIUM“
Pokud se křesťan
nevzdělává, není jen
ovce, ale hloupá
ovce. V dnešní době
se každý naučil číst
a psát a tak jsme
povoláni k tomu,
abychom o své víře
více
přemýšleli.
Proto zahájila Česká
křesťanská
akademie v Sušici
ve spolupráci s P.
Václavem Hesem cyklus promluv s debatou
čerpající z poslední exhortace papeže
Františka s názvem „Evangelii gaudium“.
Tento text se vyznačuje velmi přístupnou a
čtivou formou a nese se v téměř důvěrném
tónu, takže je ideální pro naši kavárnu. Příští
kavárna s tématem „V krizi společenské
angažovanosti“ se koná ve čtvrtek 29. 5.
Několik myšlenek k tématu minulé
kavárny „Misijní proměna Církve“: Papež
nám připomíná slova Pána Ježíše: „Jděte
tedy, získejte za učedníky všechny národy,
křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého a učte je zachovávat všechno, co
jsem vám přikázal“ (Mt 28,19-20) Všichni
jsme povoláni vykročit z vlastního pohodlí.

Máme-li radost z evangelia, toužíme ho šířit.
Šíříme-li evangelium, zakoušíme, že Pán má
iniciativu a vede nás. Pak dovedu učinit
první krok, umím přijmout iniciativu beze
strachu, jít v ústrety, hledat vzdálené a jít na
křižovatky cest pozvat vyloučené. Prožívám
nevyčerpatelnou touhu nabízet milosrdenství, plod zkušenosti nekonečného Otcova
milosrdenství a jeho šířící se sílu. Když
vstupuji svými skutky a gesty do
každodenního života druhých, zkracuji
vzdálenosti, snižuji se až k ponížení, je-li to
nutné, a přijímám lidský život, dotýkajíc se
trpícího Kristova těla v lidu. Mohu
„doprovázet“, protože znám čekání a
trpělivost. Evangelizace je velmi trpělivá.
Evangelium především vyzývá, abychom
odpověděli Bohu, který nás miluje a
zachraňuje, tím že Jej uznáváme v druhých,
vycházíme ze sebe a hledáme dobro všech.
Tato výzva nemá být za žádných okolností
zatemňována! Všechny ctnosti slouží této
odpovědi lásky. Misionářské srdce je si
vědomé svého omezení a stává se „u slabých
slabým... pro všechny vším“ (1Kor 9,22).
Nikdy se neuzavírá, nikdy se nestahuje do
vlastního bezpečí, nikdy nevolí sebeobrannou rigiditu. Ví, že samo musí růst v chápání
evangelia a rozlišování cest Ducha, a proto
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se nezříká možného dobra, nýbrž riskuje, že
se zašpiní blátem z cesty. Vycházet ven
k druhým a dosahovat lidských periferií,
neznamená běžet za světem bezhlavě a beze

smyslu. Častokrát je lepší zpomalit krok,
odložit úzkost před pohledem do očí a
naslouchat, anebo odmítnout naléhání a
doprovázet toho, kdo zůstal na kraji cesty.
P. Tomas van Zavrel

NETRADIČNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA SE ŽÁKY ZE ZŠ TGM
Slavení
Velikonoc na
ZŠ TGM není
jen o malování
vajíček, pletení
pomlázky aj.,
ale snažíme se
o
vysvětlení
základního
smyslu Velikonoc. Proto jsme se snažili již druhým rokem
spolupracovat s P. Tomasem, připravovat dětskou dramatizaci
křížové cesty. Dobrovolníci z 5. a 6. tříd základní školy ji
nacvičili s pí učitelkou Šiškovou. Samotným nácvikem jsme
si mnohé uvědomili, co se vlastně o Velikonocích stalo. V kostele sv. Václava jsme dne 10. 4. „zahráli“ v symbolických
kostýmech příběh křížové cesty před několika třídami ze ZŠ.
V úvodu dvě žákyně z 9.tříd zazpívaly písně z muzikálu Ježíš.
„Nastal čas velkonočních svátků. Pán ubírá se na oslátku
do města k svaté oběti - HOSANA SYNU DAVIDOVU volají poznovu a znovu, ze stromů, z oken, z plochých střech, až otřásá se Jeruzalém.
Snítkami oliv, listy palem cestu mu stelou napospěch. A jenom duše Mariina z vítězoslavné
jízdy syna necítí radost …“ Václava Renč, Popelka Nazaretská, kapitola XXII.
To jsou slova, která zazněla na začátku našeho setkání. Pak děti chodily po jednotlivých
zastaveních spolu s křížem a svícemi. V závěru vysvětlil P.Tomas van Zavrel srozumitelnou

a přiměřenou formou smysl Velikonoc. Pro naše rodiče i veřejnost jsme totéž předvedli před
mší sv.
Jsme rádi, že P. Tomas je otevřen této spolupráci s naší školou. Naše malé herce P.
Tomas pochválil s poznámkou: „I když děti všemu zcela nerozumí, přesto to hrály velmi
procítěně a s nadšením.“ Stále mi zní v uších závěrečná slova: „Ježíš žije. Žije v nás
křesťanech…“ Děkujeme VŠEM!
Eliška Herltová, ZŠ TGM
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KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ – KAPLIČKA SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO
Tato kaplička stojí v ulici Pod Svatoborem při
křižování s ulicí Pod Antonínem, která pokračuje
jako pěší cesta k vrcholu Svatoboru. Podle tradice
byl kult sv. Antonína Paduánského v Sušici hned po
Andělu Strážci druhý nejoblíbenější. Kaplička byla
postavena sušickým měšťanem Fabiánem Smržem
v roce 1730. Vysvěcena byla sušickým děkanem
P. Jáchymem Kheglem 24. června 1731. Za jeho
nástupce P. Václava
Martina
Weissenrengnera
z Weissenfeldu jsou
k ní doložena pravidelná procesí jednak
o tzv. Křížových
dnech (interval mezi
sedmou nedělí po Velikonocích a Nanebevstoupením Páně),
jednak na sv. Antonína Paduánského 13. června.
V 19. století se o kapličku starala rodina Svatošova,
v roce 1890 proběhla její oprava zásluhou továrníka
Vojtěcha Scheinosta a Josefa Janouška. V roce 1940 Spolek
pro chemickou a hutní výrobu zajistil opravu vnějších a
vnitřních omítek. Poslední registrovaná oprava proběhla
v roce 1980 péčí manželů Šmídlových s rodinou. Byla
zřízena plechová střecha, opraveny vnější omítky a rozvalené terasy. V šedesátých letech
minulého století se o kapličku starala paní Marie Valdmanová, která vždy před svátkem sv.
Antonína pořádala pravidelné modlení, navštěvované asi 15-20 ctiteli tohoto světce. A
zdobila oltář (viz foto). To
se
ještě
kapličky
nevykrádaly...
Po ní se o kapličku
starala dlouhá léta paní
Božena Dvořáková. Severní
stranu kapličky vyplňuje
barokní oltář se třemi
obrazy: zleva sv. Antonína
Paduánského
s Ježíškem,
Anděla Strážce s malým
chlapcem a sv. Josefa
s Ježíškem. V současnosti
dvě přerostlé lípy svými
kořeny vážně narušují statiku kaple, terasy a schodiště. Je patrně naprosto nesmyslné bránit
jejich pokácení. Svatý Antoníne Paduánský oroduj za nás!
Příště: Kaplička sv. Jana Nepomuckého
Václav Pikeš
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DIVADLO V HARTMANICÍCH
Hartmanické
ochotnické
divadlo
Tyl uvede ve středu 7. května v derniéře
úspěšnou
hru
Monsieur
Amédée.
Představení začíná v 19.30 v kulturním
domě v Hartmanicích. Vstupné je 70 korun.
Výtěžek ze vstupného věnují ochotníci na
opravu střechy kostela sv. Kateřiny
v Hartmanicích. Hlavní postavou bláznivé
komedie Monsieur Amédée je profesor
francouzštiny na penzi, který jednoho
krásného dne zastaví se svým autem na
červenou a do auta si k němu přisedne
prostitutka Katia, která od základu změní jeho život. V profesorově tichém domě na
předměstí se začnou střídat prostitutky, pasáci a gangsteři všeho druhu, ve skříních a
v kufrech se to hemží mrtvolami. V hlavní roli vystupuje Milan Vierer, hru režíroval Josef
Lád. Přijeďte prosím podpořit dobrou věc a dobře se pobavit!
Zvou vás herci z farnosti Hartmanice

POUŤ RODIN 2014 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Již dnes si můžete poznamenat termín letošní pouti rodin –
uskuteční se v sobotu 30. srpna ve Žďáře nad Sázavou v areálu
bývalého cisterciáckého kláštera. Ta letošní pouť nebude jenom
„diecézní“, ale také národní. Program na téma „Fandíme
rodině“ začne již v pátek večer mší svatou na Zelené hoře
s večerním koncertem a Nikodémovou nocí. Hlavní program
začne na 1. nádvoří kláštera (zámku) v sobotu ráno v 9:00 hod.
Mše svatá bude na hlavním pódiu v 10:30. Pak už bude
pestrý program až do pozdního odpoledne.
Informace o přípravných katechezích k setkání najdete na
www.narodnipoutrodin.cz/

PŘÍPRAVA DĚTÍ KE SVÁTOSTEM
V letošním školním roce se v sušické
farnosti připravuje šest dětí na první svaté
přijímání, které se bude konat v neděli 1.
června 2014 v kostele sv. Václava v Sušici.
Také ony se na posledním setkání před
Velikonocemi modlily křížovou cestu.
V kolinecké farnosti se připravují tři
děvčata na křest a svaté přijímání, které
přijmou v neděli 1. června 2014 v kostele
sv. Jakuba v Kolinci.
Šárka a Vojtěch Šmídlovi
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24 HODIN V KLÁŠTEŘE – 21. - 22. 3. SUŠICE
Opět se, tentokrát v postní době, sešly
starší děti z hodin náboženství na sušicku,
aby prožily „24 hodin v klášteře“ s
podtitulem: JAK DOJÍT K ODPUŠTĚNÍ
A USMÍŘENÍ.
Během 24 hodin se dá stihnout hodně
věcí, a že děti toho stihly hodně, je zřejmé
z fotek: seznamovací hry, vyrábění
předmětů na postní jarmark, adorace kříže,
svátost smíření, noční výprava na vrch
Kalich, scénky jak se dá usmiřovat. To je
jen část aktivit, které zažily děti v klášteře.
(foto
na
stránkách
kapucínů
https://picasaweb.google.com/kapsusice/24HodinVKlastere02
a
sušické
farnosti
http://www.sumavanet.cz/farnostsusice/fotogalerie.asp ).
bratr Dominik kapucín

KŘÍŽOVÁ CESTA NA „ANDĚLÍČEK“
V pátek 11. 4. se sešli rodiče se svými
dětmi a další farníci na začátku křížové
cesty u řeky Otavy. Do připravených
kelímků si děti nandaly hlínu, aby si u
jednotlivých zastavení mohly zasadit vždy
jedno pšeničné zrnko.
Kristus totiž řekl: „Amen, amen,
pravím vám, jestliže pšeničné zrno
nepadne do země a nezemře, zůstane
samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek“.
Tak jsme prošli všechna zastavení
Ježíšovy křížové cesty a připomněli si, co
všechno pro nás vykonal.
Šárka a Vojtěch Šmídlovi

POSTNÍ MISIJNÍ JARMARK
Postní misijní jarmark na Květnou neděli
v Sušici byl úspěšný. Vybralo se 8 200,- Kč!
Sbírka byla zaslána na Papežské misijní dílo:
4 100,- Kč na pomoc bohoslovcům v misiích
a 4 100,- Kč na pomoc dětem v misiích.
Velký dík patří všem, kteří se do této akce
zapojili. Ženám, které napekly dobroty,
dětem, které vyráběly, pomocníkům, kteří
připravili stánek a vám všem farníkům za vaši
štědrost.
Šárka a Vojtěch Šmídlovi
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ:

NA PRODEJ PLYNOVÝ SPORÁK

Khon s Roubíčkem pozorují, jak
z Vatikánu vyjíždí kolona nablýskaných
vozů. Jeden luxusní mercedes za druhým,
uprostřed se vyjímá speciální papamobil se
zlatou výzdobou.
„Tak tomuhle já říkám úspěšná firma,“
povídá Roubíček. „To je, panečku,
prosperita!“
Khon se k němu nakloní a zašeptá: „A
to jsem slyšel, že začínali na půjčeném
oslu!“

Farnost Dobrá
Voda prodá
novější plynový
sporák
s elektrickou
troubou.
Trysky jsou na
PB. Sporák
vám můžeme i
dovézt. Cena je
999,- Kč včetně
dovozu.

CHYSTÁ SE:
Májové pobožnosti budou po celý květen vždy po mši sv., která začíná denně v 18.00 hod:
pátek – pondělí v klášteře
(ranní mše sv. v květnu v K nebudou)
úterý a středa v děkanském kostele (kromě toho mše sv. v DK jen v neděli)
čtvrtek
na „Andělíčku“
1. 5.
3. 5.
4. 5.
7. 5.
8. 5.
11. 5.
15. 5.
16. 5.
17. 5.
18. 5.
23. 5.
24. 5.
29. 5.
31. 5.
1. 6.
7. 6.

18.00 začátek sezony na „Andělíčku“ – mše sv. a po ní májová pobožnost
15.00 poutní mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba v Dlouhé Vsi
19.00 benefiční divadelní představení „Malý princ“ v sušickém kině
19.30 benefiční divadelní představení „Monsieur Amédéé“ v KD Hartmanice
mariánská pouť do severních Čech – přihlášky u P. Tomase van Zavrela
setkání rodin s tématem: „Aby rostla láska v naší rodině“ – program vedou manželé
Pavel a Alena Poláčkovi z Diecézního centra pro rodinu (začátek 9.00 mší sv.)
19.00 muzeum Sušice: přednáška P. Tomase van Zavrela z cyklu V co věříme?
9.00 Nepomuk: poutní mše sv. o sv. Janu Nepomuckém (vikariátní pouť)
19.00 klášter: večer chval
9.00 6. pěší pouť k Panně Marii do Strašína – mše sv. ve 14.00
Rabí: 16.00 koncert pěveckého sboru Hlasoň na hradě (benefice pro hradní kostel)
18.00 poutní mše sv. ve farním kostele sv. Jana Nepomuckého
9.00 mše sv. nejen pro rodiny s kapelou Gabriel
Noc kostelů – Sušice: sv. Václav, sv. Felix, Panna Maria, Andělíček; Kolinec;
Kašperské Hory: sv. Markéta, sv. Mikuláš, Panna Maria Sněžná
14.00 česko-německá poutní mše sv. na Mouřenci
19.00 kavárna ČKA – pokračování debaty o exhortaci Evangelii gaudium
pouť do Neukirchen v Německu – přihlášky u P. Tomase van Zavrela
12.30 „Andělíček“: církevní svatba – Jan Šuba a Marie Volencová
9.00 sv. Václav Sušice: mše sv. s prvním svatým přijímáním dětí
11.15 Kolinec: mše sv. se křtem a prvním svatým přijímáním dětí
odpoledne: svatodušní farní duchovní obnova v kapucínském klášteře
dětská vikariátní pouť v Kašperských Horách
21.00 sv. Václav Sušice: svatodušní vigilie se křtem 2 dospělých
Vydává Římskokatolická farnost Sušice, Bašta 54, 342 01 Sušice
tel. 376 523 368, http://www.sumavanet.cz/farnostsusice
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