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ÚVODNÍK

Sv. Václav je pro nás vzorem, se kterým si mnozí spíše
neví rady. Jeho bratr Boleslav byl jiný „kabrňák“: Vymanil 
Čechy z područí Jindřicha I. – co na tom, že při tom 
zemřelo mnoho do zbraně povolaných lidí; rozšířil naše 
území – co na tom, že finance na výboje šli z obchodu 
s otroky. Pozvedl ekonomiku – za cenu vysokých daní, 
upevnil svoji moc – za cenu utrpení mnoha lidí a nastolil 
pořádek – za cenu strachu a dřiny poddaných. Usiloval také
o zřízení biskupství v Praze a proto podporoval kult svého 
bratra Václava jako mučedníka. 

Kdyby sv. Václav zůstal knížetem, možná by byl náš stát 
menší, nebo slabší ... a možná by bylo o něco méně bolesti, 
ukrutnosti a svárů. Boleslav byl zcela JISTĚ dobrý politik. 
Já však raději volím cestu NEJISTOTY, ale s Bohem.

P. Jenda

ZNÁME PATRONA NAŠÍ FARNOSTI?

Svatý Václav se narodil kolem roku 907 ve Stochově jako syn 
pozdějšího knížete Vratislava I. (Přemyslovce) a Drahomíry, která 
pocházela z kmene Stodoranů, tehdy obývajících území dnešního 
Braniborska.

Byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se 
v Písmu svatém a v písmu psaném na Budči.

V r. 924 se Václav ujal vlády nad velmi nestabilním územím: 
území českého knížectví bylo částečně pohanské, částečně křesťanské 
(přitom slovanská a latinská liturgie byly rozšířeny přibližně stejným 

dílem). Na jihovýchodě neustále hrozil vpád Maďarů, bavorský vévoda Arnulf považoval Čechy 
za oblast, kterou by si rád podmanil, saský Jindřich I. Ptáčník, nově zvolený německý král, 
usiloval o sjednocení Německa. České knížectví nemělo ještě vlastního biskupa, ale spadalo pod 
pravomoci řezenské diecéze. V této složité situaci potřeboval Václav dlouhodobou politickou 
oporu, kterou nalezl u Jindřicha I. náhradou za poplatek 500 hřiven stříbra a 120 volů – tehdy 
běžný poplatek za mír, obdobný poplatek platil např. Jindřich I. Maďarům.

Politickou prozíravost Václavova postupu potvrdil další vývoj dějin 2. tisíciletí, ale Václavův 
bratr Boleslav byl jiného názoru. Boleslav pozval svého bratra Václava na hostinu při příležitosti 
svátku svatého Kosmy a Damiána k sobě do (Staré) Boleslavi. Druhý den ráno, ještě před 
rozedněním, se Václav vydal na ranní pobožnost. Cestou potkal Boleslava a řekl mu: „Včera jsi 

30. září 2012
Slavnost sv. Václava

Č. 7 / 2012 ( 100 )



nám pěkně posloužil, Bůh ti odplať.“ Boleslav odpověděl: „A dnes ti chci takhle posloužit!“ a 
udeřil ho mečem do hlavy. Způsobil mu jen menší zranění, ale Václav se nechtěl bránit, aby 
neprolil krev svého bratra. Nato Boleslav přivolal své družiníky a ti Václava zabili.

Václav nevynikal jen jako politik a státník, ale proslul svou zbožností, úctou k eucharistii, 
respektem k manuální práci, odporem k otrokářství a popravám. O jeho ochotném dávání 
almužny chudým a vůbec o jeho vztahu k prostým lidem se zmiňují mnohé legendy. A proto 
začal být uctíván bezprostředně po své smrti jako mučedník a patron české země. Po třech letech 
se ze svého činu kál i jeho bratr a již r. 972 byl v Proseku u Prahy postaven první kostel 
zasvěcený sv. Václavovi.

Svatý Václav je jediným českým světcem, jehož svátek je součástí celosvětového kalendáře 
římskokatolické církve od r. 1670 a slaví se 28. září.

Ostatky sv. knížete Václava jsou uloženy na Pražském hradě v katedrále sv. Víta, Václava a 
Vojtěcha ve svatováclavské kapli. Lebka bývá při slavnostních příležitostech vystavována.

„Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Patrone i 
naší sušické farnosti, nedej zahynouti nám ni budoucím! Kyrie eleison.“

Václav Pikeš

POŽEHNANÉ ŠKOLNÍ BRAŠNY DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Na dětské nedělní mši svaté dne 9. 9. v 9 hodin 
v kostele sv. Václava jste mohli vidět něco 
zvláštního. Pod vedením P. Tomase van Zavrela 
byly žehnány školní brašny. V úvodu mše přicházel 
do kostela malý průvod s ministranty s brašnami na 
zádech spolu se svými některými učiteli. Sám P.
Tomas řekl: „Všichni jsme žáci ve škole Ježíšově!“
Dále také připomněl v kázání, že nejsou důležité sa-
mé jedničky, jak si to někteří rodiče myslí, ale píle 
a přístup k školním povinnostem. Všichni nechali 
školní tašku u oltáře, kde byly později požehnány.

V samotném závěru naše větší děti = učitelé rozdali menším dětem drobné dárky (propisky, 
malé bločky, omalovánky aj.) Tyto dárečky sponzoroval pan L. Diviš a jiní nejmenovaní. Pán 
Bůh jim zaplať! Budeme se těšit na další zajímavé akce! Děkujeme za krásnou a příjemnou akci 
P. Tomase van Zavrela.

Lenka Divišová, 14 let

OHLÉDNUTÍ ZA DUCHOVNÍM SOUSTŘEDĚNÍM NA DOBRÉ VODĚ

Ve dnech 20. - 22. září jsme měli jedinečnou možnost prožít 
velice požehnaný čas na téma Umíme se modlit? Tímto 
setkáním nás provázel P. Tomas van Zavrel. Připravil pro nás 
celkem 6 promluv, po kterých jsme vždy dostali i písemný 
čtyřstránkový podklad. Kromě promluv jsme prožili multime-
diální meditaci a různé způsoby modlitby: „Lectio divina“, 
meditaci nad obrazem, modlitbu tancem i modlitbu zpěvem. 
Nechyběla ani celonoční adorace, při které jsme se postupně 
vystřídali.

Vše bylo velice obohacující a podnětné. Jsem moc ráda a vděčná, že jsem to mohla prožít. 
Slovy to ani neumím vyjádřit. Chvála Pánu Bohu a díky P. Tomasovi.   

Dáša  Větrovská



Účastníků bylo přibližně 30. Několik z Kašperských Hor, ale většina z daleka. Dorazila jsem 
s paní Danešovou ze Sušice v pátek odpoledne po práci a zažila jsem 2 krásné přednášky 
s úvahami o askezi a o adoraci. Podle toho, co jsem slyšela, byli všichni velmi nadšení a 
povzbuzeni. Nejen prostředí, ale také hluboké úvahy byly důvodem toho nadšení. Účastníci si 
velmi vážili toho, že si P. Tomas udělal práci s tím, že ke každé přednášce rozdával 4 stránkový 
elaborát, který si každý mohl vzít domů k soukromému rozjímání. Myslím, že by bylo velmi 
užitečné, kdyby se v sušické farnosti někdy konaly farní exercicie, kterých by se mohli zúčastnit 
všichni, kteří se nemohli dostavit na Dobrou Vodu. Takové exercicie probíhají v jiných farnos-
tech po celý týden ve večerních hodinách a spočívají v účasti na mši sv. a promluvě k danému 
tématu, společné modlitbě a duchovní rozhovory. Jsou velmi vhodné pro pracující a rodiny. 

Hana Šišková

I když jsme byly jen na části rekolekce, bylo to pro nás velice obohacující. Přednášky byly 
dobře srozumitelné a proložené mnoha postřehy pro praktický život. Večerní mše sv. a potom 
eucharistický průvod do domu, kde následovala celonoční adorace, nás velice povzbudilo. 

Anna Danešová

Pobyt na Dobré Vodě byl velice pěkný, P. Tomas to měl dobře připravené, načerpala jsem 
povzbuzení do dalších dnů, vždycky to člověka zase trošičku posune.   

Alena P.

Duchovní cvičení v Dobré Vodě se mi moc líbilo. Byl jsem poprvé a pojedu příště (třeba na 
jaře) zas. Akorát mi připadal program dost nabitý a pro mě, když jsem byl poprvé, i dost 
náročný. O to víc patří obdiv o. Tomasovi, dalším lektorům, provoznímu personálu a především 
Pánu, že vše tak dobře dopadlo a klaplo. 

Ing. Břetislav Koláček, Tábor

Podobného cvičení jsem se směla účastnit poprvé a skutečnost byla nad moje očekávání. 
Občerstvily se tam moje tělo i duše. Zažila jsem sílu společenství, ve kterém řada účastníků 
musela překonat mnohé překážky, aby si ten prodloužený víkend vybojovala. Čas tam byl 
maximálně využit, vyhovoval mi poměr společně a individuálně tráveného času. Díky za 
materiály z přednášek, lépe se poslouchalo bez nutnosti dělat si poznámky, teď musíme přijaté 
zpracovat a uvést do života!

K největším kladům řadím prožité společenství, neopakovatelnou atmosféru večerních mší 
svatých a celonoční adorace. Také jsem ráda poznala paní Tesařovou, její práce i žité 
svědectví mě ohromily. Je asi málo míst, které by se pro podobná setkání hodily tak, jako Dobrá 
Voda u Hartmanic!

Teď žiji hlavně z toho, co mi bylo skrze Dobrou Vodu darováno! Děkuji!
Marie Filipová, Č. B.

POČET SVATOHUBERTSKÝCH MŠÍ SV. V NAŠEM KRAJI ROSTE

Tento rok to bude 10 let, co jsme v sušické farnosti zahájili první 
svatohubertskou mši sv. Je to velké jubileum, na které naše farnost pozvala 
otce biskupa Jiřího. V sobotu 3. listopadu se bude konat tato velká sláva. 
Ve spolupráci s městem se v odpoledních hodinách bude konat 
svatohubertský koncert v kostele sv. Václava. Přijede celkem 10 trubačů a 
budou doprovázeny sušickým sborem Svatobor. Při večerní mši sv. zazní 
svatohubertská mše sv. V neděli 4. listopadu se ve spolupráci s Městským 
kulturním střediskem připravuje svatohubertská rodinná zábava ve stylu 
třicátých let, která se bude konat v Sokolovně. K tanci a k poslechu bude 
hrát sušická Karavana swing band. Data si pro jistotu zapište do svých diářů.



V Kašperských Horách oslaví Městské lesy, a.s. své 20. výročí svatohubertskou mší sv. 
v kostele sv. Markéty a to v neděli 7. října ve 14 hod. Mši sv. doprovází vynikající spolek 
„Povltavští trubači“. Myslivci v průvodu ponesou střeleného jelena, tak jak to tradice chce. Snad 
se nám to v Sušici také někdy podaří! 

Obecní úřad Dlouhé Vsi tento rok opravil kapli u hráze. Požádali P. Tomase, aby ji požehnal 
a protože bude zasvěcena sv. Hubertovi (patron myslivců a lesáků) a sv. Florianovi (patron 
hasičů), bude se i zde v sobotu 27. října slavit svatohubertská mše sv. s trubači z Klatov.

Hana Šišková

V CO VLASTNĚ VĚŘÍME

Cyklus přednášek „V co vlastně věříme?“ začíná ve čtvrtek 
11. října.

Každou neděli se v kostele společně modlíme Vyznání víry, 
které v kostce vyjadřuje, v co věříme.

Naše katolické náboženství je velmi bohaté a nese v sobě 
Boží moudrost a neskutečnou hloubku.  

Mnohdy si ani moc neuvědomujeme, co přesně vyznáváme 
a jak nás může obohatit, když se nad tím zamyslíme a budeme 
více poznávat do hloubky. To není jen problém v našich 
končinách, ale po celém světě. A tak papež vyhlásil Rok víry, 

který začíná 11. října 2012, v den 50. výročí zahájení II. vatikánského koncilu. Cílem je, aby si 
každý křesťan mohl oprášit poznání bohatého obsahu své víry. Zde v Sušici nám P. Tomas van 
Zavrel nabízí (ve spolupráci s ČKA) cyklus šedesátiminutových přednášek o jednotlivých 
pojmech vyznání víry. 

A on umí svým osobitým stylem vtáhnout posluchače do hlubin a bohatství našeho 
náboženství.

Začínáme právě 11. října 2012 a potom každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci. Budeme se 
zamýšlet, co to vlastně znamená, že věřím. Uslyšíme o falešných představách o Bohu, jak mohl 
Ježíš být Bůh a zároveň člověk, co znamená, že Bůh je trojjediný, atd. 

Na přednáškách budou účastníkům rozdávána pronesená témata i v písemné formě, ale
nenechte si ujít výklad P. Tomase, který je velice originální a oživující a může nám pomoci, jak 
svědčit o své víře. Na shledanou každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci od 19.30 hod. – v novém 
komunitním centru města Sušice (vedle ZUŠ). Doporučené vstupné je 30 Kč.

Dáša Větrovská

CHYSTÁ SE:

30.   9. 15.00 tradiční svatováclavský piknik na farní zahradě v Sušici
  6. 10. Milevsko – dětská diecézní pouť 
  7. 10. Kašperské Hory – 14.00 hubertská mše 
  7. 10. pouť ke svatému Vintíři (v 10.00 odchod ze Sušice, v 15.00 mše sv. v Dobré Vodě)
11. 10. zahájení Roku víry: 17.00 České Budějovice; 18.00 Sušice (+ 19.30 přednáška)
12. – 13. 10.  volby do Senátu a krajského zastupitelstva 
21. 10. misijní neděle – modlitby a sbírka na misie
26. 10.  19.00 přednáška ČKA – P. Patrik Maturkanič: „Nová evangelizace – proč a jak?“
27. 10.  14.00 Dlouhá Ves – žehnání kaple na hrázi a svatohubertská mše 
  3. 11. Sušice: koncert (trubači, Svatobor) a v 18.00 hubertská mše s biskupem Jiřím Paďourem
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