
Poušť jsou pláně písku, vyprahlá země, 
kamenitý kraj. Poušť je zvláštní obdo-

bí dějin spásy. Poušť je místo prokleté a 
zbavené požehnání, také symbol původ-
ního chaosu. Poušť je období zkoušky a 
nevěrnosti lidu, kdy vycházejí najevo skry-
té myšlenky lidského srdce, kdy se Izrael 
bouří, reptá, chce staré egyptské „jisto-
ty“, protože je nesnadné být úplně odká-
zaný na pomoc Boží. 
Poušť je období Bo-
žího záměru. Jaké-
ho? Vyvolený národ 
se má Hospodinu 
na poušti klanět, na 
poušti s ním uzavírá 
smlouvu, na pouš-
ti se „rodí“ nový lid, 
který vstoupí do zaslí-
bené země. Poušť je 
období Božího milosrdenství a Božího ví-
tězství, kdy Hospodin nabízí navzdory hří-
chu svou pomoc: dává Izraelitům vodu, 
manu, křepelky, bronzového hada, de-
setibodový Ukazatel života. Poušť je do-
bou přechodu, přípravy, výchovy, není 
to nikdy trvalý stav, cílem je zaslíbená 
země. Poušť je zkušeností víry, uznání je-
dinečnosti Boží, pobyt v poušti není nikdy 
chápán jako trest, je to naopak období 
zvláštní milosti. Poušť je místem setkání s 
Hospodinem. Později je poušť dobou při-
pomenutí „první lásky“, doby zásnub mezi 
Bohem a jeho lidem. Rozkvetlá poušť je 
pak symbolem naděje pro babylónské 

zajatce. Poušť proměněná v útočiště a 
ráj je obrazem spásy… 

Poušť je také samota, odloučenost, 
strohost a prázdnota, prostor pro askezi, 
půst a duchovní boj. Poušť je čas přípravy 
a zrání, očišťování a obnovy, kdy vychá-
zejí najevo pravé úmysly našeho srdce a 
konfrontují se s dobrotou Boží. Je to místo, 
kde si přiznáváme vlastní slabost a závis-

lost na Bohu, kdy se 
nám mění pohled 
na náš život a kdy 
dokážeme rozlišit 
důležité od nedů-
ležitého. Na pouš-
ti opouštíme svoje 
modly a přikláníme 
se k jedinému Pánu 
našeho života… Pro 
toto všechno mi při-

jde slovo „poušť“ jako koncentrované 
vyjádření pro postní dobu, do které tento 
měsíc vstupujeme…

A také nějak tušíme, že „poušť je krás-
ná tím, že skrývá studnu…“ Paradoxně 
lze říct, že do duchovní pouště přivádí lidi 
žízeň po Bohu. Do pouště odchází ten, 
kdo objevil, že mu už nestačí rozpukané 
cisterny, ale kdo hledá Zdroj živých vod, 
Pramen tryskající do života věčného. Ale 
také sem přichází ten, kdo tuší, že je to 
Bůh, kdo má žízeň po nás samých a chce 
se z nás napít.

Rozjímání o poušti jsem si vypůjčil od 
své křestní kmotry – sestry františkánky

BŘEZEN 2019
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Lucie Cincialové, které za hodně vděčím. 
Také od ní jsem v den svého křtu dostal 
Malého prince od Exupéryho. Jak příhod-
né. V této knize je poušť místem změny 
pohledu: od dospělého k dětskému, od 
nedůležitého k důležitému, od nedůvěři-
vého k přátelskému, od „neochočené-
ho“ k láskyplnému, kdy „správně vidíme 
jen srdcem.“ Zdá se mi to jako výborná 
četba pro nastávající čas, kdy se máme 
znovu obrátit, prožít svou vnitřní konverzi, 
nechat se znovu pokřtít slzami lítosti, opě-
tovně prožít svůj křest, objevit studnu v 
poušti.

Děti z náboženství budou prožívat 
„24 hodin v klášteře“ spolu s Malým prin-
cem na poušti, v blízkosti lišky, s Malým 
princem, který se stará o trochu rozmaz-
lenou růži. Komentátoři Exupéryho díla ti-
pují, kdo by tou růží mohl být… Někdy je 
to klíč k pochopení vztahu spisovatele k 

matce, ke které byl citově připoután; jin-
dy by jí mohla být první vážná známost: 
básnířka a snoubenka Louise de Vilmo-
rin, která vztah nemyslela asi moc vážně; 
anebo za růží můžeme vidět Exupéryho 
manželku Consuelo, která své vzpomínky 
nazvala Paměti růže. Ale děti v kateche-
zi zakusí, že tou vrtkavou, někdy nesnesi-
telnou a vymýšlející si růží jsme my, každý 
jednotlivě, a přesto péči o nás Bůh nikdy 
nevzdá…

Pokud jste dočetli až sem, právě jste v 
rychlozkratce prožili dvě katecheze z Ma-
lého prince. Přál bych vám i nově číst roz-
hovor s liškou jako návod na přicházení 
k modlitbě, pohled na jednotlivé planety 
jako zkoumání svého srdce… Nic vám 
nebrání udělat si svých „24 hodin s Ma-
lým princem“, znovu objevit na poušti dar 
křtu. Požehnanou postní dobu…

br. Petr Petřivalský, kapucín

PŮST CHLAPŮ 2019 • • •
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Zdá se to až neuvěřitelné jak rychle čas letí. Zdá se mi to 
jako včera, kdy jsem psal příspěvek o KCHK Brno 2018. A 
už je tu pozvánka na již 30. ročník Katolické charismatické 
konference, která se opět koná na brněnském výstavišti 
od 10. do 14. 7. 2019.
Nabízím každému, kdo bude potřebovat pomoc se zare-
gistrováním na tuto akci. Jako již tradičně bude registrace 
spuštěna 1.4.2019 někdy v průběhu dne. Vzhledem k velkému zájmu o dobré ubyto-
vání blízko výstaviště je dobré se zaregistrovat včas. Jak tedy využít moji nabídku?
Jsou dvě možnosti:
1) Tam, kde jste nalezli toto vydání farního listu naleznete i formulář, který je potře-
ba vyplnit. Vyplněný formulář odevzdejte knězi (případně akolytovi) nejpozději do 
24.3.2019.
2) Druhou možností je napsat na e-mail jahoda.ales@seznam.cz a já Vám pošlu 
odkaz na formulář, který vyplníte na počítači

Koho jsem již loni registroval, postačí, když napíše na výše uvedený e-mail informaci, 
že chce letos taky zaregistrovat a uvede od kdy, do kdy a jaké stravování požaduje. 
Případně stačí zavolat na tel.: 608 343 432 a vše po domluvíme telefonicky.

Neváhejte se vydat tam, kam Vás Pán volá. KCHK je jedinečná příležitost setkat se s 
živým Bohem, zakusit obrovské společenství a na několik dní utéct ze světa všedních 
dní.                                    Aleš Jahoda

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE BRNO 2019 • • •

Zamyšlení nad Dekretem o misijní činnosti církve „Ad gentes“ a příprava na Mimo-
řádný misijní měsíc říjen 2019.

Setkáme se na velhartické faře v postní době každý pátek po mši svaté v 19 hodin.

Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte do celé-
ho světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15) 30. listopadu 2019 uběhne 
100 let od vydání apoštolského listu Maximum illud, kterým chtěl dát tehdejší papež 
Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu nový impuls misijnímu úkolu hlásat evan-
gelium. V listu zdůrazňuje, že jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska 
Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky. Papež František klade 
opět důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen, a proto si přeje, aby se v celém světě 
slavil říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc, kterému by měla předcházet celoroční 
příprava.
Témata:
  8. 3. 2019  Misijní činnost církve – P. Marek Donnerstag, Th.D
15. 3. 2019  Hlásání Evangelia a shromažďování Božího lidu – P. Ing. Mgr. Jan Kulhánek
22. 3. 2019  Misijní činnost místních církví – br. Petr Alk. Petřivalský OFMCap.
29. 3. 2019  Misionáři – Mons. Mgr. Adolf Pintíř
  5. 4. 2019  Spolupráce s misiemi – Mgr. Hana Koukalová, Diecézní ředitelka PMD
12. 4. 2019  Svátost smíření a příprava na Velikonoce

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – „POKŘTĚNÍ A POSLANÍ“ • • •
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Ženy z biblických tanců zvou v úterý 5. března od 19 hod. do farního sálu k progra-
mu v rámci Světového Dne Modliteb.

Letošní liturgii připravily ženy ze Slovinska. 
Ekumenické modlitební hnutí – SDM – trvá již přes 100 let a spojuje křesťany ve 170 

zemích světa.
Každoročně se koná společná bohoslužba a probíhá dobrovolná sbírka na pod-

poru programů v konkrétních zemích.
Sbírka vyjadřuje poslání SDM: poznávat – modlit se – konat a pomáhat. 

Markéta Prosserová

SDM – SVĚTOVÝ DEN MODLITEB – 2019 • • •

V dolním, jihovýchodním 
okraji osady Opolenec, 

při komunikaci, se nachá-
zí malá, zděná kaple ne-
známého zasvěcení. Jde o 
stavbičku pocházející cca z 
počátku 20. století, na mír-
ně obdélném půdoryse, se 
sedlovou střechou, s vcho-
dem s lomeným (gotickým) 
obloukem. Fasáda je hladká 
se soklem. Průčelí kapličky s 
profilovanou římsou pod ští-
tem.

Václav Pikeš

OPOLENEC – MALÁ KAPLE • • •

HLEDÁME VÝPOMOC NA DOBROU VODU • • •

Farnost Dobrá Voda hledá brigádnici na úklid Domu sv. Vintíře na měsíce květen a 
červen. Bližší informace o náplni práce podá paní Zdena Vacherlonová 777 784 347 

a finančním ohodnocení P. Jenda Kulhánek 776 344 997.
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CHYSTÁ SE • • •
Pá 8. 3. - Postní duchovní obnova ve Velharticích, informace výše v příspěvku
Pá 12. 4.

Pá 8. 3. - 24 hodin v klášteře kapucínů v Sušici; duchovní soustředění
So 9. 3.  pro starší žáky náboženství 24 hodin v klášteře kapucínů v Sušici
  s názvem Malý princ a růže 

So 9. 3.  Půst chlapů - první postní setkání chlapů
  začátek 4.45 hodin v kostele sv. Václava

Po 11. 3. a Slavení první svátosti smíření dětí v kostele sv. Václava v Sušici
Út 12. 3.

Čt 14. 3.  Zasedání farní rady - v 19.00 hodin fara Sušice

Čt 14. 3.  Večer chval - další modlitební večer ve spoluprácí se Spoločenstvom 
  pri Dóme sv. Martina
  18.00 mše svatá v kostele sv. Václava
  19.00 večer chval v refektáři kláštera kapucínů
  21.00 vyučování o charismatech v refektáři

So 16. 3.  Multimediální křížová cesta, od 14.00 hod.
  v refektáři sušického kláštera. Brýle na dálku s sebou.

Po 1. 4.  KCHK 2019, přihlašování na KCHK 2019 bude spuštěno 1. 4. 2019

Bílý sníh leží na zemi
snížek, který vypraví o zimě
o vláze, o tichu, o spánku
vrabčáček lítá, drobečky shání
a sýkorka tulí se k sýkorce.
     
Sněženka probudí se
i malý hyacint zjistí,
že jeho čas přichází
-  a cibulka roste…
 

Po tuhé zimě, jaro objeví se
země se chvěje, probouzí
člověk počítá další jaro
běhu svého života.

Každý rok stejný a přece jiný
v srdci přes všechny strachy,
stesky a touhy, zas zazní
Bohu nechť zazní sláva,
chvála!

Jiřina Panušková

BÍLÁ PÍSEŇ • • •


