
 

Ř í m s k o k a t o l i c k á  f a r n o s t  S u š i c e 
Vás srdečně zve na 

DDUUCCHHOOVV NNÍÍ   OOBBNNOOVV UU  
na téma 

ŽŽII VV OOTT  ZZ  DDUUCCHHAA   
SSVV AA TTÉÉHHOO  
Sobota 3. května 2008 

v Děkanském kostele sv. Václava v Sušici: 
14.00 -1. přednáška 
16.00 -2. přednáška 
18.15 -   Mše svatá 

O přestávkách příležitost  
k duchovnímu rozhovoru a svátosti smíření. 

Bratři Kapucíni 
a 

řím. kat. farnost v Sušici 
 

srdečně zvou 
především děti 

na Rytířské 

Soutěžní Odpoledne 
 

v prostorách kapucínského kláštera. 
Začátek v neděli 

4. 5. 2008 
od 14.00 hod 

FFaarr nníí  ll ii sstt   
SUŠICE, PETROVICE , SVOJŠICE, KOLINEC , MLÁZOVY , RABÍ , BUDĚTICE , DLOUHÁ VES 

 
 

 
 
 
M ILÍ P ŘÁTELÉ ! 
Pro mnoho lidí, se kterými se denně setkáváme, jsou 
velikonoce minulou záležitostí. Pro nás věřící však 
velikonoce neskončili. Po sedmé neděli velikonoční 
budeme slavit Slavnost Seslání Ducha svatého. Všichni 
víme, že tato slavnost není jen vzpomínání na to, jak 
tehdy Duch sv. sestoupil, ale že to je stále živá a trvající 
skutečnost, ve které žijeme. Připomeňme si, kdo je 
Duch svatý.  
Katechismus katolické církve, když odpovídá na tuto 
otázku, v čl. 733 říká: "Bůh je láska (1 Jan 4,8.16) a 
láska je první dar, jsou v ní totiž zahrnuty všechny 
ostatní. Tato Boží láska je nám vylita do srdce skrze 
Ducha svatého, který nám byl dán"(Řím 5,5). Když 
jsme tedy byli pokřtěni a biřmováni, byla nám do srdce 
vylita Boží láska. Proč se to ale neprojevuje v našem 
životě, když jsme byli tak obdarováni? Proč se to 
neprojevuje v našem myšlení, mluvení, jednání, 
hodnocení? Proč tak často uvažujeme a hodnotíme sebe 
i bližní jako lidi světa, proč tak toužíme po slávě od lidí 
a slávu od  Boha nehledáme? Duch svatý- Boží láska v 
nás přebývá, ale je v nás spíše ve stavu trpném, jen tam 
přebývá, protože jsme ho nenechali jednat. Nedovolili 
jsme mu, aby prostoupil náš život, snad ze strachu, že 
bychom vypadali divně. Zde bychom mohli použít pro 
mnohé z nás známé přirovnání o kostce cukru, která se 
vloží do hořké kávy. I když je cukr v kávě, stále je káva  
hořká, dokud se nezamíchá. Co by mohlo být tím 
zamícháním v našem životě, které umožní aby se cukr 
rozpustil a prostoupil celý obsah kávy? 
     Když vědomě nespolupracujeme s Boží láskou v nás, 
mohou to být i krajní životní situace, krize, kdy si 
nevíme rady, a zbaveni všech  opor se odevzdáme Pánu, 
aby On sám jednal. Vzpomínám na jednoho mladého a 
schopného muže, který si vše v životě řídil sám, ač byl 
věřící, Pána nepotřeboval. Jednou se však stalo, že jeho 
velká jistota - manželství, bylo ohroženo, a on si již 

skoro zoufal. Nezbývalo mu nic jiného, než vše svěřit 
Pánu, aby jednal, nemohl sám nic dělat. Pán jeho 
záležitost vyřešil, a navíc z této krize vyšel obdařen o 
nové dary Ducha.  
Jiný způsob promíchání hořké kávy a cukru, se může dít 
tak, že kávu zahříváme. Potřebujeme teplo, které 
prostoupí celý obsah kávy a rozpustí cukr. Stačí dát 
kávu na sluníčko, aby ji prohřálo. Když tento proces 
pronikání cukru kávou převedeme na náš život, pak to 
znamená, vystavit se světlu Boží lásky ve společenství 
věřících přátel, kteří nám Boží lásku přejí a vyprošují. Z 
naší strany se však očekává, že budeme po tomto světle 
toužit - usilovat. Svatý Pavel v prvním listě do Korinta 
říká: " Usilujte o dary stále lepší,….Ale největší z nich 
je láska" (1 Kor 12,31- 13,13). Tedy usilujte a  hledejte ! 
Proste a bude vám dáno, říká Pán Ježíš s ohledem na 
dary Ducha. "Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte 
svým dětem dávat dobré dary, čím spíše nebeský Otec 
dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí" (Lk 11,13). 
Usilovat a prosit o dary Ducha se neděje proto, 
abychom byli nějakými výjimečnými křest'any, ale 
abychom vůbec byli křest'any. Sv. Pavel v listě 
Římanům důrazně píše: "Kdo nemá Kristova Duch, ten 
není jeho"(Řím 8,9), ten není v plném smyslu 
křest'anem. Co je nám to platné, že jsme zapsáni v 
matrice pokřtěných, ale smýšlíme, jednáme a hodnotíme 
světsky, a o obdarování Duchem svatým neusilujem?   
    Dary Ducha jsou dány k tomu, abychom byli užiteční 
společenství, ve kterém žijeme, a abychom nesli ovoce 
Ducha. "Ovoce Ducha, je láska, radost, pokoj, 
shovívavost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost"(Gal 
5,22-23). 
   Závěrem lze říci, že usilovat o další obdarování 
Duchem, je nutné proto, abychom vůbec byli 
normálními křest'any. Kéž se z nás stanou působením 
Ducha svatého normální křest'ané. 

 

POZVÁNÍ : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
20.4.2008 č.1/2008 (80) 



 

sestra Františka Martina Kroupová 

řeholní dům v Krnově 

Sv. Alžběta Durinská 

 
 SESTRA FRANTIŠKA A KONGREGACE SETER SV. ALŽBĚTY  

 

Řeholní povolání je drahocenná perla,  
kterou člověk objevil a kvůli ní  
prodal vše, co má, a koupil ji  

(Srov. Mt 13,45-46) 
 

Na počátku 19. století ve slezském městě Nysa založila Marie 
Merkertová sesterské společenství, které si za patronku zvolilo 
sv. Alžbětu Durynskou. Sestry denně navštěvovaly po domech 
nemocné a chudé, ze svého jmění a darů dobrodinců jim 
obstarávaly jídlo a léky, pečovaly o ně slovem, modlitbou a zprostředkováním přijetí svátostí. 

7 června 1871 se kongregaci dostává od Pia IX papežského schválení a přijetí řehole sv. 
Františka. Zaměřením  kongregace je práce ve zdravotnictví. 
Roku 1872 matka Marie Merkertová po dlouhé bolestné nemoci 
umírá a v roce 2007 je a blahořečena. Dnes vedle šesti provincií 
v Polsku sestry působí v Německu 
Švédsku, Norsku, Dánsku, v Rusku 
na Sibiři v Itálii, Brazílii a 
v Jeruzalémě. 

Do Krnova přišly sestry sv. Alžběty 
roku 1878. Věnovaly se 

ambulantnímu ošetřování nemocných, byl jim svěřen městský 
sirotčinec, školka a péče o batolata. Později převzali ošetřovatelskou 
péčí v krnovské nemocnici. 

V současné době působí v Krnově čtyři sestry.  z naší farnosti 
Martina Kroupová se rozhodla pro řehoní život k němuž jí Pán 
volá.V roce 2006 byla přijata do postulátu v Krnově, rok na to do noviciátu. Přijala řeholní 
jméno Františka. 15.8.2008 složí dočasné sliby v Krakově (PL). Vyprošujme jí mnoho Boží 
milosti a vytrvalosti na cestě za Pánem. 

 
POSTNÍ SBÍRKA NA POMOC MALOMOCNÝM : 

Děkanský kostel .......................................  6.808,- 
Klášterní kostel ........................................  1.790,- 
Petrovice ..................................................  3.193,- 
Svojšice....................................................  3.000,-  
Kolinec.....................................................  2.060,- 

            _______________________________________ 

Celkem odesláno......................................16.851,- 
 

CHYSTÁ  SE: 

• 27.4.2008 od 1030 se v Děkanském chrámu uskuteční koncert dětských sborů 
• ve středu 30.4.2008 v 1600první setkání přípravy na 1. svaté přijímání na faře (i s rodiči!)  
• 1.5.2008 začátek devítidenní přípravy (novény) na SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
• v sobotu3.5.2008 od 1400duchovní obnova před slavností seslání Ducha svatého 
• v sobotu 24.5.2008 Dětská vikariátní pouť v Rožmitálu pod Třemšínem 
• 31.5.2008 bude od 1600 koncert dětských sborů v kostele sv. Václava 
• 18. – 20. 7. 2008 Setkání mládeže na Velehradě. Informace: www.siglaly.cz/activ8 
• Adventní duchovní obnovou nás bude provázet misionářka Jana Ungerová na téma uzdravení vztahů. 
 

Vydává  Římskokatolická  farnost  Sušice,  Bašta 54,  342 01  Sušice 
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