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JEŽÍŠ KRISTUS – HODNĚ JINÝ KRÁL
mne mj. zaujala tato myšlenka otce
exercitátora: Ježíš na Petrovo vyznání u
Caesareje Filipovy: „Ty jsi Mesiáš!“
reaguje příkazem, aby nikomu o tom
neříkali (Mk 8,30). Je to docela divné ve
srovnání s mnohými texty, kde Pán Ježíš
naopak vybízí své učedníky, aby šli do
celého světa a hlásali evangelium
(radostnou zvěst) o tom, že skrze něj
přichází světu spása. Jenže je třeba vidět
souvislosti!
Příkaz nemluvit o Ježíšově poslání
Mesiáše je řečen v době, kdy ještě sami
apoštolové vůbec nechápali, co to
znamená. Projevilo se to v následujících
týdnech, kdy na Ježíšovo vyučování, že
Mesiáš musí trpět a být vydán na smrt
reagují velmi neadekvátně (Petr to Ježíšovi
vymlouvá, Jakub a Jan se dožadují
předních míst v jeho království, ostatní
apoštolové se dohadují, kdo z nich je
největší). A teprve po jeho ukřižování,
zmrtvýchvstání a seslání Ducha svatého
porozumí a mohou být vysláni do světa
jako věrohodní svědkové.
I my si tedy musíme stále znovu
uvědomovat, že u Krista kralovat znamená
sloužit. Král je u něj ten, kdo se opravdu
s nasazením všech svých sil stará o to, aby
v jeho království každý byl šťastný, který
každého doprovází a posiluje, který nikoho
nepřehlédne. K takovému Králi se chceme
radostně hlásit tím, že se snažíme ho
alespoň částečně napodobit.
S přáním ať se to daří ze srdce žehná

V listopadu
každoročně
prožíváme závěr
církevního roku.
Měsíc
začínáme
slavností
Všech
svatých – letos
připadá na neděli –
ve
které
se
radujeme ze všech
těch, kteří dosáhli
cíle a jsou u Pána v nebi.
Následující den vzpomínáme na
všechny ostatní zemřelé, kteří už nás také
předešli na věčnost, ale ještě potřebují
nějaké očištění duše. Proto jim něžně
říkáme „dušičky“ a prvních 8 dní listopadu
na ně zvlášť myslíme, modlíme se za ně při
návštěvě hřbitova a snažíme se jim pomoci
vstoupit do brány Božího milosrdenství mj.
tím, že sami slavíme svátosti (smíření,
Eucharistie) a prohlubujeme společenství
s celou církví (modlitba na úmysl papeže).
Poslední týdny církevního roku potom
čteme v liturgii biblické úryvky o konci
života a konci světa, tedy tzv.
eschatologické texty, ve kterých má jasněji
vystoupit do popředí, že náš život
nesměřuje do hrobu, ale k úžasnému
setkání se vzkříšeným Pánem! A právě
tento moment má pak podtrhnout poslední
neděle liturgického roku – slavnost Ježíše
Krista Krále.
Ježíš je skutečně Pánem pánů a Králem
králů. Ale hodně jinak, než si to obvykle
lidé představují! Na duchovních cvičeních,
kterých jsem se před nedávnem účastnil,

P. Václav
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SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY
Tak jako každý rok slavíme v Sušici svátek umučení sv. Václava. To datum je všem
dobře známo, je 27. zářijový den a Pán Bůh nám sesílá sluníčko a bezmračnou oblohu.
Ženy i muži se obléknou do svátečního a jdou tradičně na piknik. Vždyť tento svátek
jediný je v naší farnosti jako Boží osoba trojjediný, neboť naše farnost je zasvěcena sv.
Václavovi, taktéž kostel a navíc máme Václava i kněze.
Přicházejí oslavenci (je jich tu několik) i neoslavenci, na farní zahradě je vše
připraveno, ženy napekly cukroví, slané pečivo, je taky víno, Jirka Lejsků opět čepuje
pivo, rozlévá limo; opékají se buřty.
Děti si hrají a dospělí u ohně klábosí. Jen škoda, že tu letos není něco na zpestření (třeba
divadlo nebo ping-pong), ale i tak je nám tu dobře.
Farní piknik letos vyšel na
27. září, na Václava se jede do
Boleslavi. Přihlásil jsem se
také, ale ze zdravotních důvodů
jsem se nakonec nezúčastnil.
Večerní mši svatou celebroval bratr Kryštof. U oltáře
přinesli farníci něco z úrody,
jablka, dýně, brambory, cukety
i obilné klasy. Tak jsme
důstojně prožili svátek našeho
patrona, i když poutníkům do
Boleslavi se porouchal autobus.
Nakonec vše dobře dopadlo,
já jsem se uzdravil a poutníci
dorazili do Sušice, byť náhradním autobusem. Děkujeme všem Václavům, že jsou!
Milan Kotál

DĚTSKÁ DIECÉZNÍ POUŤ V BECHYNI - SV. TARSICIUS
V sobotu 3. října vyjel autobus 50 malých i velkých poutníků z farností Kašperské
Hory, Kolinec, Bukovník, Dlouhá Ves, Zbynice a Horažďovice na Dětskou diecézní pouť
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do Bechyně. Na pouti s námi byli i tři kněží našeho vikariátu, katecheté ze Sušice a
Kašperských Hor a řeholní sestry z Horažďovic.
V krásném prosluněném počasí jsme velkým průvodem všech poutníků, ministrantů a
kněží spolu s panem biskupem Vlastimilem vstoupili do klášterního kostela Panny Marie
ke slavení mše svaté. V promluvě nám pan biskup přiblížil postavu sv. Tarsicia odvážného ochránce Eucharistie, kterému byla věnována letošní dětská pouť.
Po veselém Kolotoči pohádek Víti
Marčíka ml. si děti mohly vyzkoušet
svoji šikovnost i odvahu na
záchranářském stanovišti a v lanovém
centru, které připravili vojáci
z ženijního pluku v Bechyni. Na
dalším stanovišti čekal děti sv.
Tarsicius, který spolu s římským
vojákem (tajným křesťanem) učil děti
chránit Eucharistii. Tam také poutníci
obdrželi paprsek z „monstrance“
s ctností, ke které nás vede Pán Ježíš
skrze Eucharistii, a pamětní medaili
z pouti. Vystoupali jsme i na ochoz kostelní věže, odkud byl krásný výhled na celé město.
Nechyběly ani pouťové koláče a požehnání na cestu domů.
Šárka a Vojtěch Šmídlovi

VÍKENDOVÁ AKCE PRO STARŠÍ ŽÁKY NÁBOŽENSTVÍ VIKARIÁTU SUŠICENEPOMUK
Od pátku 16. do
pondělí 19. října
2015 prožilo 16
starších
žáků
náboženství spolu
s katechety
Jiřím
Kopelentem,
Šárkou a Vojtěchem
Šmídlovými
víkendový
pobyt
v kapucínském
klášteře
Brno
spojený s účastí na
Národním
eucharistickém
kongresu.
Spolu
s námi jela také 3
děvčata
Lucka,
Zuzka a Petra jako
vyslankyně „Dětí Eucharistie“ za náš vikariát. Za duchovní a materiální podporu jsme
vděční našemu vikáři P. Slávku Holému, faráři P. Václavu Hesovi, bratru Dominikovi a
všem bratrům kapucínům v Brně.
Vojtěch Šmídl
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78 HODIN V KLÁŠTEŘE BRNO
V pátek 16. října v 8:20 jsme vyjeli
rychlíkem do Brna, během cesty jsme ale
museli přestupovat na autobus a pak zpátky
na vlak, kterým jsme dojeli až do Brna.
Během té cesty jsme si zahráli několik her,
ale stejně to byla dlouhá cesta. Odpoledne, po
6 hodinách jízdy jsme zdárně dorazili na
nádraží v Brně, kde na nás už čekal bratr
kapucín Dominik, který nás celou dobu
provázel.
Šli jsme do kláštera, kde jsme se ubytovali
a trochu si odpočinuli, a pak jsme odešli do
jejich kostela, který byl přistaven ke klášteru,
a tam jsme měli možnost ke svátosti smíření.
Po ní jsme šli na náměstí Svobody, kde již
bylo připraveno velké pódium, na kterém se
odehrával hlavní program NEK, v té době
koncert Podané ruce, na který jsme šli my.
Hráli na něm: Pavel Helan, the Tap Tap a
kapela eSPé. Všem se to líbilo. Po koncertu
jsme se šli navečeřet do restaurace Živá voda,
kterou vedou jeptišky v civilu. Po této dobré
večeři jsme se podívali do katedrály sv. Petra
a Pavla, kde jsme setrvali v tiché modlitbě.
Pak jsme se vrátili do kláštera a šli jsme spát.

vodě, následovala prohlídka Moravského
zemského muzea, ve kterém se nachází
přesná kopie Věstonické Venuše, po ní večeře
v klášteře, volno a navečer noční procházka
po Brnu a na hrad Špilberk.
Další, bohužel poslední den, jsme po
snídani vyrazili do expozice Moravská
vesnička, což je pohyblivý model ukazující,
jak se žilo na Moravě. Následovala mše svatá
v kapucínském
kostele
a
prohlídka
Augustiniánského kláštera i s jejich bazilikou
minor, kde se nachází Perla Moravy, což je
obraz černé Panny Marie, která zachránila
město Brno. Potom jsme šli na interaktivní
výstavu Vida! Centrum, kde jsme se zdrželi
dlouho, protože to bylo opravdu zajímavé.
Potom jsme šli ještě jednou do katedrály, a
tentokrát jsme si ji prohlédli celou, i na věži
pod zvonem díky tamnímu kostelníkovi,
který nám to umožnil. Pak jsme byli ještě na
Brněnském drakovi, což je velký krokodýl,
ke kterému se váže řada pověstí. Byl už
večer, proto jsme se vrátili do kláštera a jako
předposlední bod programu následovala
prohlídka kapucínské hrobky, kde bylo

Ráno byla snídaně a po ní na programu
vyvrcholení NEK, jeho hlavní mše svatá, na
které jsme byli, a po ní bylo představení
muzikál Gedeón. Potom oběd, opět v Živé

pochovaných spousta mrtvých. A jako závěr
jsme se večer podívali na jednu hru Járy
Cimrmana. Příští ráno jsme odjeli vlakem
zpět domů, plni zážitků z krásného výletu.
Michael Hasoň
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KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ – VÝKLENKOVÁ KAPLE NA STRÁŽI
Poprvé tuto kapličku zachycuje vojenské mapování
z roku 1924. Hranolová stavba čtvercového půdorysu
je zděná a omítnutá. Je krytá sedlovou střechou. Dolní
část stavby obíhá po celém obvodu kamenný sokl,
čelní stranu prolamuje hluboká půlkruhová nika
lemovaná dřevěným rámem. Vnitřní, valeně zaklenutý
prostor vyplňuje tištěný obraz Panny Marie s Ježíškem.
Podle tradice byla tato kaplička vystavěna v místě, kde
cikán uškrtil cikánskou dívku. V současné době se o
tuto kapličku stará pan Jaroslav Valdman z nedalekého
domku.
Nedaleko od kapličky
se nachází také kříž na
Stráži. Tvoří jej hranolový
žulový
podstavec
obdélníkového půdorysu.
Tento kříž byl postaven
manžely Johannem a Marií
Strauberovými a to v místě, kde se dne 1. 11. 1929 nešťastnou
náhodou zastřelil při lovu jejich syn Hermann. Pochován je na
hřbitově na Mouřenci. Na desce z černého skla je nápis:
Gewidmet dem Andenken/ an unseren am 1. November 1929/
Hier tötlich verunglückten Sohn, / HERMANN/ STRAUBER/
O Herr, gib ihm die ewige Ruhe! Litinovou část kříže
poškodili kolem roku 1980 zaměstnanci státních lesů při těžbě
dřeva.
Po dohodě s P. Václavem připomeneme v dalších farních
listech některé dnes již neexistující kaple.
Příště: kaple zvaná Emauzská na starém mostě.
Václav Pikeš

POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI
Již po několik let je 28.
září,
svátek
svatého
Václava, také státním
svátkem – Den české
státnosti. Tento den je
možné prožít různě, pro
někoho je to jen příjemné
prodloužení víkendu, jiný
třeba ani neví nic o životě
knížete
Václava,
ale
hlavně, že je volno a
nemusí se do práce.
Ale pro nás tady
v Sušici, kde máme kostel
zasvěcený
tomuto
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národnímu patronu, se stalo již tradicí
oslavit tento den poutí do Staré Boleslavi,
místa spojeného s vraždou knížete Václava
svým bratrem Boleslavem. Navíc jméno
tohoto významného světce nese i náš
duchovní pastýř otec Václav, který je na to
také patřičně hrdý 
I letos jsme tedy v krásné podzimní ráno
vyrazili objednaným autobusem na pouť do
Staré Boleslavi. Slavnostní bohoslužbu na
zaplněném Mariánském náměstí celebroval
plzeňský biskup František Radkovský,
zajímavé kázání měl český primas kardinál
Dominik Duka, zmínil se v něm i o
ožehavém tématu současné Evropy, jak řešit
situaci s uprchlíky. Významnými hosty byli

Svatováclavský chorál a státní hymna.
Celou tu krásnou atmosféru umocňovalo
nádherné slunečné počasí a člověk tam cítil
tu úžasnou Boží přítomnost a jednotu.
Panna Maria i svatý Václav bděli nade
všemi poutníky, i nad námi ze Sušice; to
jsme si uvědomili nejvíce v okamžiku, kdy
jsme odjížděli z Boleslavi krátce po půl
druhé a pan řidič najednou zjistil, že má
nějakou závadu na zadním kole. Kdyby si
toho nevšiml, mohlo by bývalo dojít
k nehodě. A protože se mu kolo nepodařilo
opravit, musel se pro nás ze Sušice vypravit
jiný autobus a my tak neočekávaně získali
další čas navíc, který jsme si mohli
v Boleslavi užít. A těch míst a zajímavých
akcí tam bylo: např.
prohlídka
kostela
Kosmy a Damiána
nebo návštěva baziliky
Nanebevzetí
Panny
Marie, kde se nachází
Palladium země české
– milostný obraz Matky
Boží ze Staré Boleslavi
nebo třeba shlédnutí
různých historických
představení.
Mohli
jsme si projít i stánky
s nejrůznějším
pouťovým
zbožím,
duchovními předměty,
obrázky a knihami a třeba ochutnat i různé
kulinářské speciality.
Potkali jsme se také s bratry kapucíny
Serafínem a Dominikem a dali si společně
pohárek burčáku, popovídali o všem
možném a zavzpomínali na společné časy
s nimi v Sušici. Prostě bylo to tam moc fajn
a díky Pánu za všechno. Příští rok pojedeme
zase.
Anna Blažková

také
kyjevský
a
kyjevsko-holičský
patriarcha a minský arcibiskup. Tito
pohovořili ve svém projevu o utrpení
ukrajinského národa v probíhající občanské
válce.
Dary k eucharistické oběti přinášely
uprchlické rodiny z Ukrajiny, které našly
v České republice azyl. Na závěr celé
slavnostní
bohoslužby
pak
zazněl

EMERITNÍ BISKUP JIŘÍ PAĎOUR V SUŠICI
Po prázdninách se v klášteře kapucínů začalo opět scházet společenství terciářů a přátel
Sekulárního františkánského řádu. Významnou událostí byla dne 3. října sobotní mše svatá
spojená s Tranzitem (odchodem sv. Františka do nebe) a po té slavnost přijetí do noviciátu
SFŘ dalších dvou členů, při které byl přítomen i emeritní biskup Jiří Paďour. Po skončení
6

této slavnosti bylo v refektáři
kláštera připraveno pro všechny
bohaté pohoštění a byla to i
příležitost popovídat si nejen mezi
sebou, ale hlavně i s otcem
biskupem Jiřím, letos nově
příchozími
bratry
kapucíny
Kryštofem a Janem a samozřejmě i
s již nám dobře známým, nyní
kvardiánem zdejšího kláštera,
bratrem Romualdem. Panovala zde
opravdu příjemná a srdečná
atmosféra.
Následujícího dne pak byl
konáním tří mší svatých v kapucínském kostele náležitě oslaven svátek sv. Františka.
Hlavní mši sv. v 11 hodin celebroval náš vzácný host emeritní biskup Jiří Paďour.
Anna Blažková

PODĚKOVÁNÍ ZA MISIJNÍ JARMARK
V neděli 25. října
se
uskutečnil
Misijní
jarmark
před
kostelem
v Sušici. Výtěžek
činil 7 231,- Kč,
což je opět o něco
více než minule.
Chtěla bych tímto
poděkovat všem,
kdo
se
do
Misijního
jarmarku zapojili.
Ženám,
které
připravily dobroty
i
těm,
které
vyráběly ozdoby. I
vám všem, kteří jste ochutnávali a nakupovali. Děkuji za podporu Papežského misijního
díla.
Šárka Šmídlová

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Příprava na první svaté přijímání a svátost smíření, která
je určena dětem přibližně ve věku 3. třídy nebo starším, bude
probíhat v Sušici na faře od konce listopadu.
Bližší informace obdrží děti na hodině náboženství.
P. Václav Hes – duchovní správce
Šárka a Vojtěch Šmídlovi - katecheté
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Kněz zemře a rovnou míří k nebeské bráně. Svatý Petr ho však nechce pustit dál. Kněz
říká: „Ale Petře, vždyť já jsem služebník Boží, podívej se pořádně do knihy.“
Petr se dívá do knihy a říká: „Ne, opravdu Tebe tady nemám, ty sem nepatříš!“
Kněz smutně odchází od nebeské brány a potkává řidiče; protože ví, jaký byl za života,
sedne si na patník u silnice a říká si: „Počkám na něho, ten jistě bude taky vyhozen a
půjdeme spolu.“ Avšak je velmi překvapen, když Petr řidiče už z dálky vítá a říká: „Pojď dál!“
Kněz kroutí hlavou, běží zpátky k nebeské bráně a povídá: „Svatý Petře, jistě tam máš
nějakou chybu, víš, co byl ten řidič zač, jak nadával, klel, pil apod., a ty ho vítáš a pouštíš
dál a mě vyhazuješ?“ Svatý Petr říká: „Víš, to máš tak, já Ti to vysvětlím: když ty jsi kázal
v kostele, tak všichni spali, ale kdežto on, když řídil autobus, tak se všichni modlili!“

ČKA SUŠICE ZVE:
* ve čtvrtek 12. 11. od 19 hod do sušického kina na přednášku novinářky a válečné
zpravodajky Petry Procházkové - o problematice uprchlictví
* v sobotu 21. 11. od 15 hod na výjimečný výukový seminář O odpouštění, v refektáři
kláštera kapucínů v Sušici, přednáší RNDr. Scarlett Vasiluková-Rešlová, CSc.
- interaktivní výukový seminář pro osobně motivované účastníky, cca 120 minut
- doporučeno těm, kdo zažili něco těžkého a stále je to nějak svírá nebo jsou zatrpklí
- očekává se aktivní spolupráce účastníků, osobní soukromí bude zajištěno
- optimální je připravit si na rozpravu konkrétní dotazy k tématu a zabývat se jím
v předstihu, aby mohl přinést potřebný užitek.
S sebou zápisník a tužku. Vstupné 100,- Kč. Rezervace a informace na tel: 603 525 450
* v pondělí 23. 11. od 18 hod na jiný seminář „Rakovině se lze bránit“ v sále místního
muzea, přednáší RNDr. Scarlett Vasiluková-Rešlová, CSc.
- Uslyšíte odborné poznatky světových vědeckých pracovišť osobně prověřené
přednášející, která dříve vyučovala na Lékařské fakultě UK a na MSU v USA.
- Možnost seznámit se s potravinami, které jsou schopny ochránit nás před rakovinou.
- Povzbuzení k motivaci rozhodnout se aktivně chránit sebe a své okolí.
S sebou zápisník a tužku. Vstupné 100,- Kč. Rezervace a informace na tel: 603 525 450

CHYSTÁ SE
Út
St

3. 11. 20.00 TV NOE: Živě s biskupem – tentokrát s Vlastimilem Kročilem
4. 11. 16.00 muzeum Sušice: diskuse s Tomášem Zdechovským, poslancem
Evropského parlamentu, o uprchlících, islamizaci Evropy a dalším
12. – 20. 11. Novéna jako příprava na zasvěcení českobudějovické diecéze
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
So 21. 11. 10.00 klášterní kostel Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích: mše
sv. se zasvěcením diecéze Panně Marii a s jáhenským svěcením
Ne 22. 11. 11.00 klášter: Setkání rodin s tématem: Děti potřebují rodiče – aneb co nám
dala a co nám vzala pěstounská péče. Hosté: manželé Markovi, Vimperk
Út 24. 11. 9.00 děkanský kostel Sušice: mše sv. při vikariátní konferenci
Vydává Římskokatolická farnost Sušice, Bašta 54, 342 01 Sušice, tel. 376 523 368
e-mail: farnostsusice@seznam.cz ; http://www.farnostsusice.cz
Redaktor: Bc. Jiří Kopelent, e-mail: jirkakopelent@seznam.cz ;
případné příspěvky pošlete do 20. 11. (uzávěrka dalšího čísla)
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