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MILÍ PŘÁTELÉ
Často jsem slyšel od rodičů, jak se koncem prázdnin těšili na nový školní rok. Se začátkem nového školního roku jim totiž odpadli
starosti o děti, které si někdy nebezpečně užívaly prázdnin. Na nový školní rok se rodiče těšili i proto, že do jejich všedního života se
začátkem školního roku vstoupil duchovní život – setkávání se ve společenstvích k modlitbě, což jim chybělo. Všichni si musíme
přiznat, že o prázdninách a dovolených se náš duchovní život zúžil. Tak neklesejme na mysli, už je zde vytoužený (pro rodiče) nový
školní rok a s ním i řád věcí duchovních. Již tento týden se začneme scházet ve společenstvích, dětmi počínaje a seniory konče.
Setkávání ve společenstvích je nesmírně důležité a není dost dobře možné, aby někdo žil jako křesťan izolovaně od ostatních křesťanů
a duchovně nestrádal. Svatý Pavel v 1. listě do Korinta (1. Kor 12,12-31) důrazně vysvětluje, že my křesťané jsme údy Kristova těla,
patříme k sobě, máme si pomáhat dary přirozenými i duchovními. Pak „tělo církve“ nebo místní společenství může dělat pokroky a žít
tak, jak se na křesťany sluší – duchovně.
Aby náš duchovní život rostl – náš vztah k Pánu a k sobě navzájem, opět nabízím duchovní obnovu – Seminář života v Duchu sv.
V minulém čísle farního listu jste jistě četli o zkušenostech účastníků tohoto semináře. Tito farníci udělali ve svém duchovním životě
obrovský krok vpřed a mám z nich ze všech velikou radost. Udělali nové zkušenosti s Pánem, jak v jejich životech jedná a troufám si
říci, že bez této zkušenosti by „duchovně kulhali“ možná až do důchodu.
Se vstupem do nového školního roku bych chtěl připomenout pro nás pro všechny, že bez Božího požehnání je marné každé lidské
namáhání. Proto dělejme vše v tomto školním roce s Bohem a pro Boha - k jeho větší cti a slávě.
P. Jan L.

MELBOURNE, SYDNEY, BENEDIKT XVI.
Sláva, nazdar výletu, už jsme doma, už jsme tu!
Ano, ano je to tak.
Přesně taková hesla
se
ozývala
dne
26.července
na
ruzyňském
letišti
v P r aze,
když
z Austrálie dorazila
první česká delegace
a s ní i naši milí
Otcové biskupové Jiří s Pavlem a také já obyčejný poutník.
V Australském Sydney se letos konalo, jak jistě víte,
celosvětové setkání mládeže.
Nejdříve se pořádala předsetkání tzv. Dny v diecézích.
České výpravě bylo přiděleno město Melbourne - druhé
největší město Austrálie. Zde jsme byli týden ubytováni
v australských katolických rodinách. Já s mými dvěmi
českými spolubydlícími jsme káply opravdu na dobrou
rodinku. V podstatě tam na nás byli všichni Australané
hodní a velice pohostinní.
Další dva týdny jsme přebývali přímo v Sydney. Zde
probíhalo ve dnech 15.-20. července oficiální setkání
mladých křesťanů z celého světa. Svatého otce Benedikta
XIV. jsme s jásotem přivítali ve čtvrtek 17. července. Bylo
to opravdu senzační! Organizace byla skvěle zařízená,
program (jak duchovní tak zábavný) byl výborně
připravený, s jídlem také žádný problém nebyl. Ani jeden
den jsem se nenudila.

Já mám z tohoto setkání velice dobrý dojem. Bylo
úžasné vidět na každém kroku ty veselé davy lidí, kteří
všichni milují Boha. Jednou jsme jeli městským vlakem do
školy, kde jsme byli ubytovaní a ve vagónu jsme seděli
s Mexičany. Vytáhli kytary a rozjeli to. Začali zpívat a
tancovat. To se mi moc líbilo☺
Domů si odnáším krásné vzpomínky a jsem nabitá
energií na dlouhá léta dopředu☺ Tolik křesťanů jako bylo
v Sydney jsem jak živa neviděla. Hned bych jela zas!
Svatý Otec nám a celé církvi oznámil, že příští setkání se
koná ve španělském Madridu. Už jsem začala šetřit!
A pokud se chcete
dozvědět ještě něco více,
tak určitě přijďte na naši
krátkou prezentaci, kterou
se
snažíme
připravit
s Lukášem
Hrabým
z
Budětic, který se též
setkání zúčastnil.
Na závěr chci poděkovat
našim Otcům biskupům, že
nás na setkání provázeli,
mojí rodině, že mě vůbec
pustili a také našemu panu
kaplanovi Jendovi, který
mě od začátku velmi podporoval a pomáhal mi po celou
dobu příprav. BOHU DÍKY!
Eva Hlaváčová









SPOLEČENSTVÍ NA FAŘE PO PRÁZDNIÁCH
společenství pro děti školního věku: neděle 10:15 – 11:30 (Přesunuto z pátku na neděli!!!) Od 14.9.
společenství maminek s dětmi: středa od 9:30, počínaje 10. září
společenství střední generace: středa a čtvrtek od 19:30; začínáme 10. a 11. září
společenství starší generace: čtvrtek v 19:00; první setkání 18. září
Misijní klubíčko: středa 15:30 – 17:00 od 17. září (viz níže)
čtení z Bible: první setkání v neděli 14.září v 18:00 (dále dle dohody), téma: listy sv. Pavla
Biblické tance: každé úterý od 18:00 hod. na faře.

VELEHRAD

Jak jsme putovali na Velehrad
Bylo teprve šest hodin ráno, čtvrtek 17.7., když jsme se všichni začali scházet
s rozespalýma očima na nádraží v Sušici. Přepočítali jsme baťohy, stany a hlavně sebe a
vyrazili vlakem směr Velehrad. Cesta ubíhala rychle - střídavě se v kupíčkách spalo,
hrály se karty, zpívalo se při kytaře a všude panovala veselá nálada. Pár přestupů nás
nerozhodilo, a tak jsme všichni vystoupili na nádraží v Uherském Hradišti, koukli na
mapu a celkem se zhrozili, když jsme zjistili, jaký kus cesty nás ještě čeká. Všichni jsme
to nakonec pěkně zvládli, po pár kilometrech se už objevili pořadatelé, kteří nám
odměřovali ty zbývající kilometry, a tak se nám šlo zas o trošku líp. Na registraci jsme
všichni dostali pěkné žluté náramky, které nám zajišťovaly vstup na veškerý program a
na obědy, a pokyny, kam se můžeme ubytovat - do sekce pro kluky, holky anebo
sourozence. Sotva jsme zapíchli poslední kolík od stanu, spustil se pěkný liják, a tak
jsme litovali ty, kteří si svá obydlí musí stavět v dešti na rozbahněném poli. Po vydatné
večeři, ještě než jsme vyrazili na úvodní večerní program k hlavnímu pódiu, jsme
společně díky našemu panu kaplanovi, který tam byl samozřejmě s námi, slavili ve třech
stanech u sebe mši svatou. Byl to takový pěkný rozjezd celého toho třídenního
programu. Další dva dny nám počasí přálo, usmívalo se na nás sluníčko, takže nám
všem z bot pěkně opadávalo bahno z prvního večera a my jsme mohli vše prožívat
v teple a hlavně bez deštníků. Na programu, který jsme si každý den společně
s informacemi a zprávami ze Sydney mohli přečíst v novinách, byla každý den společná
mše svatá, jeden den byla mše řeckokatolická, přednášky, diskuze, adorace, křížové
cesty, koncerty (na benefičním koncertě pro Ukrajinu vystoupila dokonce hudební
skupina až z USA), a v programu byl zahrnutý i sport, takže jsme si celkem úspěšně
poměřili s Moraváky své síly ve volejbale. Každý si mohl tedy vybrat to, co se mu
v programu zamlouvalo. Při sobotní večerní vigilii jsme si každý zapálil svou svíčku,
světlo si lidé předávali od podia až do zadních řad, a tak každý se svým plamínkem
mohl chválit Pána nejen společnou modlitbou, ale i zpěvem. Bylo pěkné vědět, že
kolem mě je dalších tisíc lidí, kteří věří v Boha jako já a společně se dokáží radovat.
Večer dále pokračoval nočním programem - ve dvě hodiny už v neděli bylo noční bdění
s papežem, na velkoplošnou obrazovku byla přenášena mše z Austrálie. V půl čtvrté se
na podiu rozezněla hudba, která svolávala ke slavení mše svaté, a tak se nakonec
„ranní“ mše účastnilo plno lidí. Na konci místo obvyklého požehnání se mezi nás
rozešli kněží z pódia a každému požehnali osobně, podali ruku a předali přívěšek na
památku na ActIv8. Nám už pak nezbývalo nic jiného než se v šest ráno sbalit a vyrazit
zpět na nádraží do Uherského Hradiště. Myslím, že na celé setkání budeme všichni rádi
vzpomínat, protože ty čtyři dny jsme si všichni perfektně užili, a tak nezbývá než za
všechno poděkovat...
Mirka Dolanská

Z Anežčina velehradského deníku:
Ve čtvrtek 17. července ráno
vyrazilo naše sušické spolčo na setkání
české a slovenské mládeže na
Velehradě. Toto setkání pojmenované
ActIv8 [čti:ektivejt] se konalo ve
spojení se světovým setkáním mládeže
v Sydney.
Po dlouhé, ale zábavné cestě vlakem
a pár kilometrech pěší chůze jsme se
konečně octli na slavném poutním
místě. Postavili jsme všechny stany a
občerstvili
se
výtečnou
večeří
z kotlíku.
Pátek začal společnou mší ve
slovenštině. Odpoledne probíhaly
křížové cesty na různých místech
Velehradu a večer se někteří z nás

zúčastnili benefičního koncertu pro
Ukrajinu, kde vystoupila slovenská
křesťanská kapele Tretí deň a američtí
SonicFlood.
Sobota byla docela nabitá: Brzo ráno
začínala mše svatá v řeckokatolickém
ritu. Dopoledne jsme se mohli u pódia
podívat do minulosti setkání mládeže a
také sledovat přenosy přímo ze Sydney
z nočního bdění s papežem. Po obědě si
pak každý mohl vybrat z velmi bohaté
nabídky
činností
takzvaných
Workshopů
(přednášky,
diskuse,
tvořivá činnost, sport apod.).
Večer jsme se všichni sešli na
vigilii. Při té jsme spolu se všemi
mladými křesťany z Čech, Moravy,
Slovenska, Polska a Maďarska chválili
Boha a vyslechli zajímavá a silná

VE ČTVRTEK K RÁNU
PŘESNĚ PODLE PLÁNU
S BATOHAME A NA ZÁDECH
AŽ SE Z TOHO TAJIL DECH
SUŠICKÉ OVEČKY
PŘEJELY KOPEČKY
DÍK VYZVÁNÍ PAPEŽE
NA SETKÁNÍ MLÁDEŽE
CESTA VLAKEM ZDÁ SE DLOUHÁ
AVŠAK PĚŠÍ OUHA – OUHA
Z BLÁTA MÁME KLUZIŠTĚ
NA STAN ČEKÁ STRNIŠTĚ
PESTRÝ PROGRAM NA NÁS ČEKÁ
K PODIU HNED KAŽDÝ SPĚCHÁ
SPOLEČNĚ BOHA VZÝVÁME
CHVALOZPĚVY ZPÍVÁME
VELEHRAD DÁ NÁM SÍLU
OBNOVITI NAŠI VÍRU
PŘÍKLADEM MÁME JÍTI VŠEM
SVÝM LEPŠÍM ŽIVOTEM
V NEDĚLI VŠE SLAVNĚ KONČÍ
SPOLEČNOU MŠÍ SE KAŽDÝ LOUČÍ
SLOVA OTCŮ BISKUPŮ
VSTUPUJÍ MÁM DO SLUCHU
DO SVĚTA TEĎ MÁME NÉST
BOŽÍ RADOSTNOU ZVĚST
ZDIŠKA ŠVEHLOVÁ

svědectví několika lidí. Po vigilii, ve
čtyři hodiny ráno (v neděli) jsme už
zase stáli na louce před pódiem,
abychom slavili jitřní mši svatou,
tentokrát v češtině.
Tímto skončil společný program a
jako památku na ActIv8 jsme dostali
přívěsky s mottem setkání uvnitř.
Z Velehradu se nám moc nechtělo, ale
odjížděli jsme přesto vesele a s velikou
nadějí.
Příští světové setkání mládeže se
bude konat v Evropě, v Madridu v roce
2011.
Ať žije Svatý otec Benedikt!

Anežka Šmídlová

SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE
Naše sušické spolčo má již bohatou historii a prošlo mnoha změnami i generacemi. Není tedy divu, že stále hledá svou tvář i uplatnění
v církvi. Při společných setkáních nabitých hrami různého tipu i zaměření se našel čas i pro společnou modlitbu, naslouchání Božímu
hlasu i sobě navzájem. I o prázdninách se našel čas takto se sejít, přestože mnozí z naší mládeže měli prázdninový program pěkně nabitý.
V menším počtu jsem byli na výletech na skalách i u vody a naše přátelství (navzájem i s Bohem) jsme utužili také na dvou delších
akcích na Velehradě a také v Horní Plané na kolech. Na tomto kolařském dobrodružství jsme si mohli obdivuhodným způsobem prožít
celý Ježíšův život od narození až po zmrtvýchvstání.
Chtěl bych proto vyslovit vděčnost Pánu Bohu za dobrou mládež, kterou zde máme a která neváhá nasadit své síly ke službě druhým.
Tímto zvu také všechny mladé, kteří by se chtěli také zapojit, aby se nebáli a přišli. Scházíme se každou sobotu po mši svaté (cca
v 19:00) na faře. Jen na vás záleží čemu, nebo komu věnujete svůj čas.
P. Jenda T.

MISIJNÍ KLUBÍČKO
Zveme vás do Misijního klubíčka na faru v Sušici, každou středu od 15,30 do 17,00h.
Pokud máte rádi společné hry, chcete se kamarádit s ostatními dětmi, dovedete
vyrábět a máte rádi legraci, neváhejte a přijďte mezi nás!
Anička, Kristýnka, Lucka, Šárka, Alvína, Evelína a Fanda
V Misijním klubíčku jsme se zapojili do některých aktivit Papežského misijního
díla dětí (Misijní bonbónek, Pohled pro misie, Misijní jarmark, Misijní růžička) a
pod.
PMDD bylo založeno ve světě již před 160 lety a pomáhá dětem celého světa. A
kdo, že je to misionář ? Každý pokřtěný člověk, který má rád Boha, modlí se,
nemyslí jen na sebe, ale pomáhá doma i chudým na misiích.
Misijní klubíčko je určeno pro děti školního věku.
První schůzka Misijního klubíčka v novém školním roce bude ve středu 17. září 2008.
Šárka Šmídlová

NENÍ JEN ANDĚL STRÁŽNÝ, ALE I …
Anděl společenství

Všichni žijeme v nějaké společnosti: ve společenství
rodiny, ve společenství církve, ve společenství vesnice
nebo města. Co to má společného s andělem společenství?
Společenství, v němž žijeme, bývá často ohroženo. Může
se rozpadnout, jestliže spolu špatně komunikujeme, hledíli každý jen sám na sebe, jestliže se každý zabarikáduje za
svým předsudkem. Pohlédněme jen do své historie, je to
poučné. První křesťané zakusili, že společenství mezi židy
a pohany, mezi muži a ženami, mezi chudými a bohatými,
je možné; bylo pro ně důkazem, že přišlo království Boží.
Ježíš Kristus spojil svou osobou a Duchem nám daným tak
rozdílné lidi, jako byli jeho učedníci, v jedno společenství.
Pro prvotní křesťany bylo společenství místem, kde se
setkávali s Bohem, a tím se může kdykoli a kdekoli stát i
pro nás. Společenství modlících se lidí – ať už při
bohoslužbě nebo modlitební skupině – se může stát
intenzivním poznáním Boha. Náhle pocítíme, že nejsme
sami, že je mezi námi Bůh. Sám Ježíš nám přislíbil: „Kde
jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já
uprostřed nich.“ Někdy mluvíme se svým přítelem nebo
přítelkyní a nejednou poocítíme takovou intenzitu a
blízkost, jako by se nad námi otvíralo nebe a naše srdce se
rozšiřuje. Když náhle vznikne takové ticho, říkává se:

„Teď tudy proletěl anděl“ V tu chvíli vytváří anděl novou
kvalitu tohoto společenství.
Známe ale i jinou zkušenost – že se společnost může
stát břemenem. Snažíme se sice vzájemně spolu vyjít, ale
ono se to nedaří, narážíme na sebe a zraňujeme se. Sotva
se jeden konflikt urovná, už se vynořuje nový. Cítíme se
bezmocní, protože nedokážeme žít ideálem určité
společnosti, s nímž jsme do ní vstupovali. Jsme zklamání a
považujeme se za neschopné vytvářet skutečné, živé
společenství. Ale i takováto zraňující zkušenost se může
stát místem setkání s Bohem. Může tě odkázat na
společenství andělů, v němž jsi skutečně doma, protože tu
můžeš být takový, jaký jsi. Tady do tebe nikdo nešťourá,
nikdo do tebe nepromítá své problémy. Potřebuješ anděla
společenství, aby ti i v takových nepříjemných situacích
ukázal že existuje ještě jiné, hlubší seskupení, že jsi
vnořen do společenství andělů. V něm pak poznáš, že
ideál, který sis o své křesťanské společnosti učinil, není
vlastní silou splnitelný. Abys vůbec mohl žít ve
společnosti plné konfliktů a intrik, plné lidské slabosti a
falše, musíš mít v sobě nějaký hlubší důvod, který je mimo
tebe. Společnost nikdy nemůže uspokojit tvou touhu po
domově a hřejivém bezpečí a tebe i s tvou touhou odkáže
na Boha.
výňatek z knihy Anselma Grüna: Poselství shůry

DUCHOVNÍ OBNOVA S JANO UNGEROVOU

Adventní duchovní obnovou nás letos bude provázet
misionářka Jana Ungerová. Narodila se 7.3.1971 v Brně. Ve

třinácti letech se setkala s Matkou Terezou a rozhodla dát se
také, jako ona, do služeb Krista a církve.
Vystudovala obor Molekulární biologie a genetika na
Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Po několika letech
výskumu na KU v Praze absolvovala náročnou Školu
evangelizace na Maltě.
Další zkušenosti s vedením rekolekcí, duchovních obnov, se
službou naslouchání a vniřního uzdravení s dramatizací,
komunicí, sdílením, evangelizací, v práci s mládeží,
s biřmovanci a další získávala především v Polsku, Německu,
Maltě, Rumunsku, USA, Španělsku, a s pomocí chudým a na
okraji společnosti v Rumunsku, Německu, na Ukrajině i jinde.
V České republice pracuje od r. 2001 s požehnáním brněnského
biskupa Cikrleho. Podniká také v tlumočnictví a poradenství
v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti.
Její další touha je podílet se na evangelizaci v Jižní Americe.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2008/09
ZŠ Sušice, Komenského ul.
1. roč.
2. a 3. roč.
4. a 5. roč.
6. až 9. roč.

středa
středa
středa
středa

ZŠ T.G. Masaryka Sušice

11.50 - 12.35
12.55 - 13.40
13.45 - 14.30
14.35 - 15.20

v učebně 1. třídy
v učebně 2. třídy
v učebně 2. třídy
v učebně Aj

1. roč.
2. a 3. roč.
4. a 5. roč.
6. až 9. roč.

ZŠ Sušice, Lerchova ul.
1. roč.
2. a 3. roč.
4. a 5. roč.
6. až 9. roč.

pátek
pátek
pátek
pátek

úterý
11.50 - 12.35
úterý
13.30 - 14.15
pondělí 13.30 - 14.15
bude upřesněno

v učebně jazyků
za akváriem

ZŠ T.G. Masaryka Sušice - Nuželická ul.

11.50 - 12.35
13.00 - 13.45
13.50 - 14.35
14.40 - 15.25

pondělí

v učebně
náboženství a Nj
vedle školní
družiny

(bývalá Zvláštní škola)

14.45 - 15.30

Gymnázium Sušice
I. až IV. roč.

úterý

14.30 - 15.15

v učebně V.B (přízemí)

Výuka začíná dle rozvrhu od druhého školního týdne v září.

Římskokatolická farnost Sušice
zve
děti spolu s jejich rodiči na

Dětskou diecézní pouť
do Pelhřimova - města rekordů

Na pouti:
• se seznámíme se sv. Pavlem a lidmi, kteří
dovedli svým životem odpovědět na Boží
volání
• budeme společně slavit mši svatou
• se pokusíme o světový rekord
• navštívíme Muzeum rekordů a Muzeum
výrobků ze zápalek

Odjezd: 4.10.2008 v 7.00 od děkanského
kostela sv. Václava
Předpokládaný návrat: kolem 19.00 tamtéž.
Příspěvek na dopravu: 100,- Kč za osobu.
Přihlášky (obdržíte na náboženství) s penězi
odevzdejte nejpozději do konce září!

CHYSTÁ
•
•
•
•
•
•
•
•

SE:

Oblastní setkání mládeže + duchovní obnova na téma: O modlitbě - ve Volyni 19.–21.9.2008.
Eva Hlaváčová a Lukáš Hrabý budou vyprávět o setkání se Sv. otcem u protinožců (Sydney) 27.9. v 19:00 na faře.
28.9. Oslava sv. Václava – patrona naší farnosti: Dopoledne mše svaté: v 7:30 a v 8:45, od 15:00 hod. piknik na faře.
12. října v 9:00 vycházíme od kostela sv. Václava na pěší pouť ke sv. Vintíři.
Universita III. věku začíná 17.-18.10. od 14:00 hod. ve farním sále – přihlášky k dispozici na faře.
18.10. od 14:00 bude v děkanském kostele přednáška manželů Poláčkových na téma Jak vychovávat děti ve víře.
Středověké klání se „pravděpodobně“ uskuteční 19.10. od 14:00 v objektu kapucínského kláštera.
29.–30.11.2008 Adventní duchovní obnova s Mgr. Janou Ungerovou na téma Uzdravení vztahů.
Vydává Římskokatolická farnost Sušice, Bašta 54, 342 01 Sušice
tel. 376 523 368, http://www.sumavanet.cz/farnostsusice

