
Už po několikáté jsme vstoupili do 
postní doby a vytrvale pokraču-

jeme. Možná opakujeme stále stej-
ná předsevzetí. Něco si odřekneme, 
něco omezíme. Přidáme na mod-
litbě a dobrým skutkem, nezištným 
darem naplníme povinnost postní 
almužny. Mož-
ná doba postní 
pokračuje pro 
nás pořád ve 
stejných kole-
jích, stejným 
způsobem rok 
co rok…
Někdy ale 
všichni potře-
bujeme zpo-
chybnit to, co 
je pro nás jisté. 
Rozechvět to, 
co se zdá být pevné. Položit otázku 
a hledat správnou odpověď. Dnes 
jsem pro sebe a pro nás všechny při-
pravil dvě otázky.

Modlitba po přijímání Popeleční 
středy přinesla slova: „Bože, kéž by 
byl náš půst takový, jak Ty si to pře-
ješ“. 

Zvolil jsem podobu postního úsilí 
podle toho, jak si to Bůh přeje? Ane-

bo podle toho co mám zažité, na co 
jsme už léta zvyklí?

V 7. kapitole evangelista Matouš 
připomíná Ježíšova slova: „Proste, a 
dostanete; /…/ Váš nebeský Otec 
dá dobré věci těm, kdo ho prosí.“ 
Skutečně prosím a usiluji o dobré věci 

pro mne dle 
mého uvažo-
vání? 

Nebo pro-
sím o dobré 
věci v souladu 
s vůli mého ne-
beského Otce, 
podle toho co 
On chce mi 
dát dobrého?
To jsou dvě 
otázky, které 
mohou nás do-

provázet i v závěru postní doby. Nikdy 
není příliš pozdě, abychom si je polo-
žili. Tomáš Halík jednu ze svých knížek 
pojmenoval: „Co je bez chvění, není 
pevné.“ Doba postní pro každého z 
nás je jistotou, pilířem křesťanského 
života. Ale občas malé chvění může 
ještě více posilnit i to, co je pevné.

Marek Donnerstag
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Otcovo znamení Bílé soboty. Jako vtěle-
né Slovo mluví Syn prostřednictvím své-
ho těla o Otci. V tomto čase neexistuje 
žádné zaslíbení, rovněž žádné naplnění, 
které by se skrze něj neuskutečnilo: On 
je trvale uskutečněným Slovem, Slovem, 
které se právě uskutečňuje, je slyšitelným 
Slovem Otce. Své sebe-zjevení, své roz-
mlouvání s námi Otec zcela svěřil Syno-
vi. Syn umírá jako člověk na kříži; ale jako 
mrtvý se od svého bytí jakožto Slovo ne-
oddělil: stal se mlčícím Otcovým slovem.
 Protože se Slovo stalo tělem a tělo 
umírá, Otec mlčí. Toto mlčení Otce před-
stavuje přijetí naplněného poslání Syna. 
Už není nic, co by o tom mělo být řečeno. 
Otec mlčí, aby byl jedno se Synem, který 
je umlčen. A lidé se v tomto čase mezi 
smrtí a vzkříšením rovněž mají učit mlčet.
 V mlčení je obsaženo sestoupe-
ní syna do pekel. Uskutečňuje se v mlče-
ní smrti Syna a v mlčení jako odpovědi 
Otce. Je to výraz ohleduplnosti otcov-
ské lásky, že mlčí. Nechce poukázat na 
dovršené Synovo dílo jiným způsobem, 
než vzkříšením. Ono je tím znamením. 
Otec, který sám nechá Syna vstát, čeká 
na Syna, až zase začne mluvit, aby ob-
noveným rozhovorem s Ním opět začal 
mluvit i s námi. Nejde o nějaké ‚slabé‘ 
mlčení, o rozpačité mlčení, kterým má 
být tato smrt vyložena lidem. Jde o bá-
zeň před Synem, která zde mlčí a dopro-
vází Jeho sestoupení mlčením. Zároveň 
je to bázeň před Synovou smrtí vykou-
peným člověkem, kterého Otec stvořil 
a kterému je ponechána nezávislost a 
svoboda, aby vzkříšením Syna zakusil, co 
znamená vzkříšení jako božské sdílení.
 Člověk není pro dobu sestou-
pení vyloučen z tohoto křesťanského 
poselství. Je začleněn do této cesty, a 
tím zároveň do tohoto mlčení, a má si 
utvořit vlastní odpověď na mlčící Slovo 

Otce. Má podíl na nové úrovni zkoušky, 
zralosti, rozšíření, a tento podíl si může při-
vlastnit jen mlčením, neboť se nesmí za-
řídit po svém, nesmí vymyslet nějaké cizí 
slovo, které by bylo jiné než slovo Syna.
 V celém svém konání jako člo-
věk nám Syn se svým božstvím zjevil i naše 
lidství: co znamená život v lásce a život s 
posláním. Nyní je zahalen do smrti a ml-
čení; ale bylo by zradou vůči Synovi vi-
dět v tomto mlčení něco jiného než jeho 

vlastní smýšlení: zjevující se lásku. Jako 
odpověď tedy máme učinit toto mlčení 
modlitbou a doprovázení (Syna při jeho 
sestoupení do pekel) aktem víry, aniž 
budeme vidět, aniž budeme chápat.
 Tajemství mlčení se nám ne-
vydá všanc, mlčení nás vydá všanc to-
muto tajemství. A účast na něm nemů-
žeme mít jinak, než jako vydaní všanc. 
Toto vydání se všanc se odehrává ve 
smrti Syna a v mlčení Otce. Smrt a ml-
čení jsou oba pro nás zaznamena-
telné póly v tajemství Velkého pátku.
          
          Adrienne von Speyr
        zdroj: www.karmel.cz

VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ • • •

Otec mlčí, aby byl jedno se Synem, který je umlčen
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Když Bůh Otec nechává vzkřísit Syna, 
znovu tím „vyvádí“ Slovo z mlčení. Při-

tom se nově odhaluje smysl Kristovy smrti. 
Kristus zemřel a prošel peklem, aby se ujis-
til, že hřích je s konečnou platností mrtev 
a spolu s Ním pohřben a že smrt hříchu 
je definitivní. Vzal ho s sebou do pekla 
jako hřích mrtvý, hřích „oloupený o život“, 
hřích „připravený o ty“, kteří dříve byli 
jeho nositeli.
 A protože vykoupení lidí od jejich 
hříchů spočívá právě v tomto, vstupuje 
Ježíš do vzkříšení. Od nynějška je Ježíš ve-
skrze ten, kdo uskutečnil vykoupení a kdo 
se takto zjeví těm, kteří jsou jeho, v nové 
podobě, osvobozené od všeho, co na 
sobě nesl; je tím, kdo to vše protrpěl až 
do konce.
 Nová podoba Pána během 
čtyřiceti dní (kdy se po vzkříšení zjevoval 
učedníkům) je pro lidi novým pozváním 
k následování. Toto následování je snaz-
ší, nese v sobě více jistoty, víra se může 
opřít o přítomnost Živého. Předtím Ježíš 
vykoupení člověka zasel, teď vystupuje 
jako »plodnost« své setby. On sám je do-
konalým plodem, zralým a připraveným 
znovu se darovat Otci. Z tohoto darování 
se Otci pramení novým způsobem eu-
charistie a vzniká zpověď. Cesta hříšníka 
k Bohu se skrze Syna proměnila: stala se 
cestou „vykoupeného hříšníka“.
 Nastává jakési zrušení času. Syn 
byl v podsvětí, pohřbil sem, co bylo urče-
no k rozkladu, a zároveň z něj vystupuje 
jako zralý plod. Ukazuje, co „zmohlo“ Slo-
vo, a rovněž, jak úžasně působí Otec. A 
když nyní prochází zavřenými dveřmi a 
pozemské zákony pro něj už neplatí, uka-
zuje, jakou průraznou silou disponuje jeho 
plodnost. Už se nenechá zadržet našimi 
hříchy, nenechá se odstrčit stranou, ne-
nechá se odvrhnout. Cesta běží přímo k 

Otci bez obtíží, s lehkostí, vlastní vzkříšené 
podobě Vykupitele.
 A když se v budoucnu bude 
mluvit o křesťanské lásce, pak díky Pánu 
víme, že tato láska všechno snese a trpě-
livě vydrží, aby vposledku přijala podobu 
dokonale jasné, šířící se záře. Velikonoce 
jsou svátkem zvěstované lásky, jejího no-
vého proniknutí do našeho světa, jejího 
proudění všude, do všech směrů. Hodina, 
o které nikdo nevěděl, nastala. Už není 
potřeba, aby ji nikdo neznal, nyní je znát, 
je to den a hodina setkání, plnosti lásky.
 Kdo se teď modlí k Pánu, modlí 
se k Vítězi, který všemu, co bylo dříve, co 
prožil, dává novou hodnotu. Dny stvoře-
ní se proměnily, modlitba tvorů k Bohu 
je součástí modlitby Syna k Otci. Otec 
se dotkl mrtvého Syna, aby ho probudil, 
očekává Ho u sebe v nebi, ale Syn s se-
bou vezme to, co zde na zemi zasel. V 
Synu jako takovém se uskutečnilo nové 
setkání nebe se zemí. Do země je po-
hřbeno, co bylo odsouzeno k smrti: celá 
tíha našich hříchů; a tak nebe nyní může 
obdržet to, co Syn přináší domů jako žeň, 
nebeskou lásku, kterou na zemi zasel.
 Její prvotinou je naše modlitba, 
kterou Syn oddělil a očistil od hříchu. Od 
této chvíle Otec poznává naši modlitbu, 
protože v ní žije Syn, protože jeho smrt v 
nás přinesla plody a On nyní tyto své plo-
dy přináší Otci.
          Adrienne von Speyr
        zdroj: www.karmel.cz

Vzkříšený Syn žije v naší modlitbě

Podrobnosti a zajímavosti 
liturgie velikonočního tri-
dua přineseme ve zvlášt-

ním vydání Farního listu na 
Květnou neděli.

www.farnostsusice.cz duben 20173



1. Co je missa chrismatis, která se slouží na Zelený čtvrtek? 
a) dopolední mše při níž se obnovují kněžské sliby a žehnají oleje
b) večerní mše na Památku Večeře Páně
c) speciální chvalozpěv po němž odletí zvony do Říma

2. Večerní mše Zeleného čtvrtku je připomínkou 
a) Ježíšovy pokory (umývání nohou) a poslušnosti (modlitba v Getsemanech)
b) ustanovení Eucharistie
c) svátosti biřmování, Eucharistie a pomazání nemocných

3. Jaká je liturgická barva Zeleného čtvrtku? 
a) zelená
b) bílá
c) červená

4. Na Velký pátek se mohou slavit tyto svátosti 
a) všechny mimo svátosti manželství
b) svátost křtu, biřmování, svěcení, ale pouze před 15. hodinou
c) pouze svátost smíření a pomazání nemocných

5. Kde byl Ježíš zatčen před svým ukřižováním? 
a) ve večeřadle
b) v chrámě
c) v Getsemanské zahradě

6. Komu patřil hrob, do něhož uložili Ježíšovo mrtvé tělo? 
a) Josefu z Arimatie
b) Marii Magdalské
c) Nikodémovi

7. Liturgii „Bílé soboty“ tvoří 
a) pouze liturgie hodin 
b) mše svatá a průvod s paškálem
c) křížová cesta zakončená adorací

8. Pro velikonoční vigilii je připraveno 7 čtení ze Starého zákona. Z vážných důvodů 
se mohou číst pouze tři. Které čtení se ovšem nesmí nikdy vynechat? 
a) 1. čtení o stvoření světa
b) 2. čtení o obětování Izáka
c) 3. čtení o přechodu Izraelitů Rudým mořem

9. Jak se nazývá chvalozpěv na velikonoční svíci, který jáhen nebo kněz slavnostně 
zpívá při Velikonoční vigilii? 
a) Exsultet
b) Gloria
c) Haleluja

KVÍZ • • •
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10. Co znamená slovo „pascha“? 
a) Přejití 
b) Vyvedení
c) Vykoupení

11. Jak nazval Abrahám místo, kde měl obětovat svého syna Izáka? (viz čtení Veli-
konoční vigilie)
a) Hospodin je jediný Bůh
b) Hospodin se stará
c) Hospodin zachraňuje

12. Co rozdělilo vody Rákosového moře? (viz čtení Velikonoční vigilie)
a) vítr
b) sucho
c) zemětřesení

13. Co viděl apoštol Petr v Kristově hrobě? 
a) pruhy plátna
b) dva muže v oslnivě bílých šatech
c) vzkříšeného Krista

14. Co dostal Jidáš za zradu Ježíše? 
a) dvacet stříbrných
b) třicet stříbrných
c) dvacet pět ran holí

15. Co je to velikonoční oktáv? 
a) Speciální velikonoční akord
b) Zpěváci zpívající pašije
c) Dny od první do druhé neděle velikonoční

Marek Novák

VELIKONOČNÍ OMALOVÁNKA PRO DĚTI • • •
Vymaluj a poznej, které tři významné dny jsou zde vyobrazeny.
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Kardinál Miloslav Vlk se narodil 17. 5. 
1932 v jihočeské Líšnici, nedaleko Mi-

levska v okrese Písek. Velká část jeho 
života je spojována s jižními Čechami a 
Šumavou. Do obecné a měšťanské školy 
chodil ve vesnici Chyšky u Milevska, kam 
se přivdala jeho matka když mu bylo šest 
let. Sám Miloslav Vlk zavzpomínal: „… 
jsem těch 14 km já, kluk z vesnice, začal 
často chodit, ostatně stejně jako do školy 
v dřevácích. Otec a matka měli jiná jmé-
na, ale otec si mě nikdy nezapsal. Doma 
jsme měli tři hektary půdy, nějaké krav-
ky, sele, slepice, husy a plno práce, k níž 
jsem mimo jiné přispíval denně chystáním 
dříví na otop. Chyšky ležely asi 12 km se-
verně od Milevska. Poprvé jsem zaslechl 
hlas Páně v roce 1943, ale já chtěl být v 
té době pilotem tím více, čím častěji se 
za války na obloze objevovala americká 
letadla …“.

V roce 1946 nastoupil na Jirsíkovo 
gymnázium v Českých Budějovicích a 
také do chlapeckého semináře pro pří-
pravu kněží. Se samými výbornými matu-
roval na gymnáziu v roce 1952. 
Spolužačka Růžena Kambová vzpomíná:
„… Tak se stal naším spolužákem také Míla 
Vlk. A zapsal se nezapomenutelně. Přišlo 
nařízení, že studenti musí před maturitní 
komisi předstoupit v uniformě Českoslo-
venského svazu mládeže, tedy v modré 
košili bez ohledu na to, že nejsou členy 
této organizace. Zatímco si všichni mezi 
sebou půjčovali odněkud vypůjčené sva-
zácké košile, Míla Vlk jako jediný přišel v 
tmavém obleku a bílé košili s motýlkem. 
Bylo z toho velké pozdvižení, ale nejlep-
šího žáka - premianta- museli nechat od-
maturovat a to se samými jedničkami. 
Tehdy v Č. Budějovicích maturovalo asi 
160 studentů. …“

Po ukončení studia v r. 1960 pracoval 
jako archivář v Okresním archívu v Třebo-
ni, v Jindřichově Hradci, Okresním a Měst-
ském archívu v Českých Budějovicích, 
kde se později stal ředitelem.

Vysvěcen na kněze byl 23. 6. 1968 v Čes-
kých Budějovicích. Tehdejší českobudě-
jovický biskup Josef Hlouch jej jmenoval 
svým sekretářem. Jeho vliv vadil tehdej-
ším politickým autoritám, proto byl přelo-
žen do malých farností na Šumavě - La-
žiště a Záblatí v r. 1971. Od r. 1972 byl v 
Rožmitále pod Třemšínem, kde mu byl v r. 
1978 odňat „státní souhlas“ k veřejnému 
výkonu kněžské služby.

Dne 1. 1. 1989 mu byl vrácen „státní 
souhlas“ a stal se farářem na Klatovsku v 
obcích Žihobce, Bukovník, později v Ča-
chrově, Javorné, Železné Rudě, Běšinech 
a Stráži na Šumavě.

Českobudějovickým biskupem byl 
jmenován 14. 2. 1990. Biskupské svěcení 
se pak uskutečnilo 31. 3. 1990 v chrámu 
sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. 
Pražským arcibiskupem a českým prima-
sem, nástupcem kardinála Františka To-
máška se stal 27. 3. 1991.

zdroj: www.denik.cz

JAK BYL KARDINÁL MILOSLAV VLK SPOJEN S JIŽNÍMI ČECHAMI A ŠUMAVOU • • •
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Milí farníci, jak jsem psal v březnovém 
farním listu, informuji o programu le-

tošního Pochodu pro Život. 
Datum: sobota 22. dubna 2017.
Odjezd osobními auty ze Sušice cca v 
7.00 hod. Parkování a zázemí v areálu 
kláštera bratří kapucínů na Hradčanech 
(cca 5 minut pěšky do katedrály).
Program: 
10:00 Katedrála – mše sv. celebrovaná 
Dominikem kardinálem Dukou OP
12:00 Klárov (pod Hradčany) – oběd, 
koncert, divadlo a další kulturní program 
14:00 Pochod centrem Prahy na Vác-
lavské náměstí
16:00 Zakončení u sochy sv. Václava
Potom návrat městskou dopravou na 
Hradčany a odjezd do Sušice. Předpo-
kládaný návrat do 19.00 hod.
Je také organizována doprava autobu-

sem, mimo jiné i ze Sušice. Bližší informace 
zde: dks@bcb.cz, tel.: 380 420 313.
Je dobré se registrovat předem, usnadní 
to možnost průchodu do katedrály v are-
álu Pražského hradu. Předem přihlášené 
rodiny mají oběd, stejně jako v loňském 
roce zdarma. Je to dar otce kardiná-
la Dominika Duky. Registraci lze provést 
zde: http://pochodprozivot.cz/, případně 
to za vás provedeme. Pokud chcete jet 
osobním vozem, určitě se ozvěte na níže 
uvedené kontakty.

Petr Jáchim

Kontakt: 
Miroslav Melcher, tel.: 777 358 744
melchermiroslav@seznam.cz

Petr Jáchim, tel.: 724 101 316
petrjachim@seznam.cz

POCHOD PRO ŽIVOT 2017 - PROGRAM • • •

Vzpomínka na pouť s panem kardiná-
lem Vlkem na Dobré Vodě

Dne 2.6.2013 prožili poutníci z Čech i Ba-
vorska pouť na Dobré Vodě za účasti 
pana kardinála Miloslava Vlka. Mše sv. 
byla v obou jazycích, kázání měl pan kar-
dinál také v češtině i němčině. Celkem se 
zúčastnilo na 150 poutníků z Čech i Ba-
vorska, z toho jich kolem padesáti připu-
tovalo pěšky z bavorské strany. Za deště 
a zimy zdolali 21 km přes Šumavu. Po mši 
svaté následovala družná česko-bavor-
ská zábava v Domě sv. Vintíře. 
Význam těchto poutí je obrovský, pomá-
hají stavět mosty mezi sousedními náro-

dy. Každoročně se opakují, další budou 
18.června a 8.října tohoto roku.

Václav Volenec

VZPOMÍNKA NA KARDINÁLA MILOSLAVA VLKA • • •
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Renezanční tvrz v Dolejším Krušci vznikla 
po roce 1555 za Beneše Cíle. V letech 

1709-1748 patřila svobodnému pánu 
Gottfridovi Danielovi von Wunschwitz. 
Ten nechal tvrz barokně přestavět. Přista-
vena byla věž a mimo objekt u východ-
ního křídla tvrze byla postavena kaple za-
svěcená sv. Janu Nepomuckému. Měla 
cihlovou podlahu a kasulová okna. Uvnitř 
byl barokní oltář s dřevěnou, jeden metr 
a osmdesát cm vysokou sochou sv.Jana 
Nepomuckého. Šlo o věrnou kopii svět-
covy sochy z Karlova mostu v Praze. Byl 
to dar svobodného pána Wunschwitze. 
Po roce 1827 byla tato kaple přestavěna 
za posledního statkáře Hynka Schreinera. 
Po válce, tedy po roce 1945 docháze-
lo k postupnému chátrání kaple i tvrze.
Po pádu velikého stromu v blízkosti kap-
le byla tato kaple až do nedávné doby 
bez střechy (viz obrázek). Jak můžeme vi-
dět na dalším obrázku, dnes již má kaple 
novou střechu. Karel Hostaš v roce 1900 
uvádí, že na zahradě u kaple je kamenný 
erb Wunschwitzů s datem 1722. Věž tvr-
ze(zámku), kterou také vidíme na snímku 
se před léty zřítila.
Příště: Kaple sv.Prokopa v Prášilech
                                                                                                                                                     

Václav Pikeš                                     

RENEZANČNÍ TVRZ V DOLEJŠÍM KRUŠCI • • •

Velikonoční fotbal a volejbal

16. 4. 2017 od 14 hodin

hřiště ZŠ Lerchova

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ FOTBAL A VOLEJBAL • • •

Dovolujeme si Vás pozvat na každoroč-
ní fotbalový zápas, kde se utkají svo-

bodní vs. ženatí muži, a volejbalový zápas 
pro  svobodné ženy proti vdaným. Přijďte 
si zahrát anebo jen fandit. :) 

zdroj: sumavskecyklotrasy.euweb.cz
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Postní duchovní obnova pro starší děti z 
vikariátu Sušice - Nepomuk měla téma 

„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za 
své přátele položí život.“ (Jan 15,13). Tuto 
větu děti objevily i na retabulu v kostele 
svatého Vintíře na Dobré Vodě, kde jsme 
se seznámili i s životopisy svatých, kteří 
jsou na něm vyobrazeni. Po výborné sní-
dani v Domě sv. Vintíře se všichni vydali 
na krásnou procházku zasněženým lesem 
na téměř ledovou Vintířovu skálu. V mu-
zeu Dr. Šimona Adlera si připomněli život 
původních židovských obyvatel Šumavy 
a jejich těžký životní osud. Po mši svaté 
a dobrém obědě následoval návrat do 
kapucínského kláštera v Sušici. S sebou 
si všichni odnášeli i skutečný kámen jako 
symbol vlastních hříchů, které tíží naše 
srdce. Kameny byly odloženy při večerní 
svátosti smíření a kající bohoslužbě, kte-
rou vedli bratři kapucíni. Poté následo-
vala noční výprava křížovou cestou na 
Andělíček.

V sobotu jsme navštívili seniory v Do-
mově důchodců a slavili společně mši 
svatou. Po bohoslužbě jsme ve skupinách 
obešli pokoje a zpívali obyvatelům domo-
va lidové písničky. Měli jsme radost, když 
se k našemu zpěvu přidávali. Dědečkové 
a babičky od dětí dostali vyzdobené ka-
mínky, které večer v klášteře vyrobily. 
V našem programu nechybělo ani napí-
navé večerní vyprávění old skauta Vládi 
Černého. Čas byl na společnou modlitbu 
ranních a večerních chval, duchovní zti-

šení, společné hry, film, soutěže ve skupin-
kách i úklid.

Na závěr postní duchovní obnovy 
jsme se opět sešli v klášterním kostele v 
kapli Svatého Kříže a připomněli si někte-
ré osobnosti, které obětovali svůj život pro 
druhé.
Velké poděkování patří všem, kteří se 
do programu zapojili a pomáhali: paní 
Vachrlonové z Domu sv. Vintíře, Jindře 

Lejskové, Zuzce Krůsové, Václavu Felixi 
Šmídlovi, Vláďovi Černému, našemu kap-
lanovi pro mládež Jendovi Kulhánkovi, 
Jiřímu Kopelentovi a bratřím kapucínům 
Kryštofovi, Janovi a Romualdovi. 
Nyní se už chystáme a zveme školní mlá-
dež na pouť od 4. do 8. května za bratry 
kapucíny do Olomouce.

Šárka a Vojtěch Šmídlovi

Na letošních 44 hodinách v klášteře se 
mi líbilo. Bylo tam spoustu nových přátel 
a fajn vedoucí. Asi nejvíc se mi líbilo na 
Dobré Vodě. Procházka na Vintířovu ská-
lu byla super. Byli jsme tam od rána a do 
Sušice jsme přijeli okolo čtvrté hodiny od-
poledne. Noční výprava byla do sklepení 
kláštera. Poté jsme šli křížovou cestou na 
Andělíček. Nejlepší však byl jeden den 
prázdnin navíc.

Michal

44 HODIN V KLÁŠTEŘE • • •
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Z ČINNOSTI TERCIÁŘŮ SEKULÁRNÍHO FRANTIŠKÁNSKÉHO ŘÁDU V SUŠICI

Naše místní bratrské společenství SFŘ, 
které v současné době má 17 členů 

s trvalou profesí a 5 kandidátů na vstup 
do noviciátu, se schází každou středu v 
refektáři kláštera kapucínů a je otevřené 
pro každého, kdo se cítí být osloven živo-
tem sv. Františka. O tom svědčí také to, že 
již téměř pravidelně k nám přichází i ně-
kolik stálých přátel františkánského řádu, 
kterým je s námi dobře.

Letos jsme se zúčastnili již dvou vý-
znamných akcí. První byla Oblastní pouť 
na Svatou Horu v sobotu 4. března 2017, 
kdy se nás ze Sušice vypravilo 20 a pro 
všechny to bylo velice obohacující.
Setkali jsem se se sestrami a bratry z MBS 
Příbram, Plzeň, Praha a Jihlava nejprve 
při mši sv. v 10 hodin v bazilice Nanebe-
vzetí Panny Marie, kdy proběhlo oficiální 
zahájení a pak pokračovali v dalším pro-
gramu.

Velmi zajímavá byla pro nás všechny 
komentovaná prohlídka celého poutní-
ho místa, které nyní září po celkové re-
konstrukci, dokončené v loňském roce. 
Měli jsme možnost navštívit i místa, která 
jinak nejsou volně přístupná, jako napří-
klad rohové kaple – Plzeňskou, Pražskou, 
Mníšeckou a Březnickou. Já třeba vůbec 

nevěděla, že pod Plzeňskou kaplí se ješ-
tě nalézá kaple sv. Máří Magdalény z r. 
1665, která působí jako jeskyně, je totiž vy-
zdobena umělými krápníky. Z města Pří-

brami vedou na svatou horu tzv. „svaté 
schody“ z r. 1658, po nichž se vystupovalo 
v kleče.

Součástí naší pouti byl také společ-
ný výtečný oběd v prostorách budovy 
kláštera, který nyní spravuje komunita 
Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele 
(Redemtoristé), kteří zde mají provicialát 
a starají se o duchovní správu místa i far-
ností v okolí.

V odpoledních hodinách jsme se pak 
zúčastnili duchovní obnovy, kterou vedl 
P. Eliáš Paseka OFM a jejíž hlavním mo-
ttem bylo nechat se inspirovat modlitbou 
sv. Františka, t.j. vrátit se k jednoduchým 
kořenům, které nám přinesou patřičnou 
vláhu. Po té ještě vystoupil P. Bonaven-
tura Čapek OFM, který s námi zazpíval 
a také rozebral Františkův „Chvalozpěv 
stvoření.“
Všichni zúčastnění jsme si slíbili, že se na 
Svaté Hoře opět příští rok sejdeme.

Další přínosnou duchovní akcí pro nás 
terciáře i přátele františkánského řádu byl 
Jarní formační seminář v Praze, ve dnech 
17. - 18. března, v Křesťanském domě sv. 
Ludmily. Na seminář nás jelo osm. Ten-
tokrát jsme se sjeli z různých koutů celé 
naší republiky a hlavním tématem bylo 
probírání Encykliky od Papeže Františka 
„Laudato si“ - t.j. Encyklika o Božím otcov-
ství. Měli bychom si všichni uvědomit, že 
celý svět je dar z Otcovy lásky a my mu-
síme být vděční za Boží stvoření a máme 
povinnost bránit a prosazovat obecní 
dobro. Musíme znovu pocítit, že se vzá-
jemně potřebujeme a že stojí za to být 
dobří a poctiví.
Papež František zde říká, že člověk je Hos-
podinem zavázán k tomu, aby bral příro-
du jako sourozence, tak jak to dokázal sv. 
František.

Anna Blažková

• • •
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Chceš od života něco víc? 
Nechceš být pouze vlažným křesťanem? 

Chceš prohloubit svůj duchovní život? 
Nechceš v křesťanství vnímat pou-
ze zákazy, ale také milosti?
Toužíš po nové zkušenosti života s Bo-
hem, zakusit, že je opravdu živý?
 Pokud na některé z předchozích otá-
zek odpovíš kladně, pak by tento seminář mohl 
být pro Tebe to pravé. Seminář nás vrátí k zá-
kladům naší víry a naděje. Cílem je dosáhnout 
hlubšího a obnoveného křesťanského života. 
Ti, kteří již prošli seminářem v minulosti mohou 
jej projít znovu. První setkání je nezávazné!

K čemu se zavazuješ? 
Po 10 týdnů si dáš za cíl:
• nedělní účast na mši svaté,
• účast na všech čtvrtečních setkáních,
• každodenní 15 minutové chvíle tiché osobní 
modlitby s Pánem,
• dvě večerní modlitby (v rámci setkání)
• duchovní rozhovor s knězem

Proč je účast povinná? 
Vše důležité v našem životě vyžaduje čas. Brzy 
zakusíš, kolik milosti Ti Bůh během „chvíle ztiše-
ní“ daruje, pokud Mu věnuješ svůj čas…

V jakém termínu se seminář koná? 
Od čtvrtka 20. 4. do pondělí 3. 7. 2017.

Kde se seminář koná?
Čtvrteční setkání budou vždy od 20 hodin ve 
farním sále na děkanství v Sušici.
Předpokládaný konec je kolem 22. hodiny.

Kdo seminář povede? 
Seminář pořádají P. Marek Donnerstag a 
Marek Novák s týmem

Pro koho je seminář určen?
Vzhledem ke své formě je seminář vhodný pro 
věkovou skupinu od 25 do 55 let.

Dotazy a přihlášky: Marek Novák, 
hwest@seznam.cz, 732 314 620

POZVÁNÍ NA SEMINÁŘ „ŽIVOT V DUCHU“ • • •

KVĚTNÁ 
NEDĚLE

ZELENÝ 
ČTVRTEK VELKÝ PÁTEK VIGILIE VZKŘÍŠENÍ 

(sobota)

SLAVNOST 
ZMRTVÝCH-

-VSTÁNÍ PÁNĚ

PONDĚLÍ 
VELIKO-
-NOČNÍ

SUŠICE (děkan-
ský kostel)

7.00 a 9.00
(začátek v 
klášteře)

18.00 9.00 kc 
15.00 um

* 9.00 – 12.00
14.00 – 18.00

20.00

7.30
9.00 9.00

SUŠICE (klášter) 18.00 18.00 18.00

KAŠPERSKÉ HORY

8.45 P.M. 
Sněžná - 
průvod

9.30 Markéta

17.00 
a poté 

následuje 
adorace

8.00 ranní chvály
15.00 kc (šibeniční 

vrch)
17.00 um

8.00 ranní chvály
*10.00 - 12.00
21.00 (začátek 

na farní zahradě)

9.30 9.30

HARTMANICE 11.30 15.00 11.30

PETROVICE 10.00 16.00 15.00 20.00 10.30 10.30

SVOJŠICE 12.00 12.00

BUDĚTICE 9.30 16.00 16.00 9.30

KOLINEC 11.00 16.00 16.00 11.00

ALBRECHTICE 15.00

DLOUHÁ VES 9.00 kc 10.00

RABÍ 9.00 kc 8.30

HORAŽďOVICE 9.30 19.00 19.00 19.00 9.30 9.30

STRAŠÍN 11.00 17.30 17 .30 18.00 11.00 11.00

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2017 • • •

* ... možnost soukromé modlitby u Božího hrobu  bs ... bohoslužba slova      kc ... křížová cesta      um ... památka umučení Páně
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CHYSTÁ SE
Ne 2. 4.   Misijní jarmark před kostelem sv. Václava v Sušici po mši sv. v 9 h. 
   Misijní jarmark v Kolinci. 

Pá  7. 4.  Křížová cesta pro rodiče s dětmi na „Andělíček“, sraz na začátku   
  u řeky

Pá 7. 4.  Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem 
až So 8. 4. v Českých Budějovicích

Ne 16. 4.  Velikonoční fotbal a volejbal od 14 hodin (hřiště ZŠ Lerchova)

Čt 20. 4.  Začátek semináře „ŽIVOT V DUCHU“

So 22. 4.  Pochod pro život

Ne 23. 4.  Farní posezení na faře v Kašperských Horách od 14 h.

So 13. 5.  Dětská vikariátní pouť na poutním místě Panny Marie ve Strašíně

Po 29. 5. Poutní zájezd „MARIÁNSKÁ POUTNÍ MÍSTA POLSKA“ - zbývá
až Čt 1. 6.  posledních 15 míst. Přihlášky u P. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125

Ne 28. 5. Mše sv. s Mons. Vlastimilem Kročilem, kde bude udělována svátost  
  biřmování a proběhne obřad ustanovení akolytů.

Pá 9. 6.   Noc kostelů

So 22. 7.  Katolické misie s br. dominikány
až Ne 30. 7.  

• • •

Správné odpovědi ke kvízu: 1a; 2b; 3b; 4c; 5c; 6a; 7a; 8c; 9a; 10a;
         11b; 12a; 13a; 14b; 15c

PRO ZASMÁNÍ • • •

Kardinála Vlka se jednou jedna malá holčička zeptala: „Proč máte na hlavě tu 
červenou čepičku?“ Pan kardinál pohotově odpověděl: „Já jsem vlk a to je zby-

tek z Karkulky.“        zdroj: ČT1


