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Milí farníci,
každý čas a místo má své kouzlo. 

Během prázdnin byla příležitost navští-
vit nové a neznámé, zažít mnohá dob-
rodružství, poznat nové lidi. Do paměti 
se nám hluboce ukládají nejen hlubo-
ké zážitky, o nichž se říkává, že nemusí 
být jen pozitivní, ale intenzivní. Naopak 
v srdci nacházejí místo nová přátelství, 
jejichž hloubku uká-
že čas; většinou si 
časem nebudeme 
pamatovat o čem 
jsme rozmlouvali, ale 
jak se v blízkosti dru-
hého cítíme. Záro-
veň můžeme novým 
a hlubším způsobem 
prožívat svou víru, 
vzácné přátelství 
s naším Bohem. 

Když jsem se před nemnoha dny 
vrátil z celostátního setkání animátorů 
v Chotěboři, přestože jsem pocítil úna-
vu na těle, zažil jsem další z občerstvení 
duchovního života. Otevřenost mla-
dých lidí, kteří hledají způsob, jak pře-
dávat bohatství své víry a zkušenosti 
s Bohem. Na prvním místě je sice Boží 
iniciativa, láska, se kterou se ke každé-
mu sklání s otcovskou dobrotou. Ná-
sledujícím momentem je moje aktivní 
dopověď na toto pozvání; pokud za-

žiji Jeho dotek, nedokážu si jej nechat 
pouze pro sebe a toužím, aby i ostatní 
lidé zažívali totéž…

Nový školní rok, na jehož prahu sto-
jíme, je další výzvou na cestě života. 
Stereotyp, který přichází do každoden-
nosti může mnohé proměnit v rutinu. 
Stává se to ve vztazích k druhým, ale 
i k Bohu. Ráno vstát, poděkovat ranní 

modlitbou, umýt se 
… večer … Přesto 
ani chvilka času, 
nový den, týden, 
rok, který z Boží dob-
roty dostáváme se 
nikdy neopakuje; je 
jedinečný, a na nás 
je, jak s tímto darem 
naložíme a využije-
me jej. 

Na životech světců můžeme mnoh-
dy obdivovat co všechno za tak krát-
ký život dokázali vykonat. Světec není 
určen k tomu, aby jednou byl pouhou 
dřevěnou sochou zdobící retábl krás-
ných oltářů a ležela na nich vrstva 
prachu. Naopak jejich vzory, tedy i 
každodenního života, lze každodenně 
napodobovat v práci se všemi svěře-
nými dary. Ke svatosti, která je darem 
od Boha, je pozván každý z nás.

P. Jenda Kulhánek
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POUŤ - ZE VZPOMÍNEK PANÍ MARIE • • •

Jak to bylo tenkrát? To chodil bohatý 
průvod až na kopec a holčičky – jako 

já – připjaly blankytná křídla na bílé šatič-
ky a coby andělíčkové putovaly v čele. 
Jak jsme se natřásaly v té bílé kráse no-
vých andělských říz! Od schodů nás vítaly 
písničky domažlických dudáků v čisťoun-
kých krojích, mezi davem se proplétaly 
též krojované tetičky i babky z Chodska. 
Kostelíček naplněný malými i dospělými, 
kolem kostelíka krámky s obrázky, růžen-
ci, ale také kyselými okurkami a různými 
sladkostmi. A ty se stávaly cílem poutě 
po prožité slavnostní mši svaté. A pak – 
odstrojit andělská roucha a hurá na ná-
městí, kde těch krámků a krámečků bylo 
mnohem více.

Ve spleti uliček jsem s naší hospody-
ní Nánou hledala ten nejzamilovanější – 
zmrzlinový. Ta lahoda! V horku a mumraji 
lízat kopečky barevné studené dobroty! 
Ale bdělá hospodyně měla na paměti 
maminčiny obavy, aby se z té studené 
radosti nevyklubala angína. A tak se hle-
dalo něco k zakousnutí. Což o to! Krám-
ků s různými sladkostmi bylo habaděj, 
ale který vybrat? Byly jsme s Nánou vždy 
dobrotiska a tak jsme hledaly nevelký 
stánek pana Maršáta, který měl malý krá-
mek u starého kamenného mostu (dnes 
už zbořen most i domek), kam jsme ob-
čas zamířily, abychom daly vydělat. A 
tak i tentokrát.

„Vyber si“, pobídla mě předobrá 
hospodyně. Moje oči bloudily po vysta-
veném zboží, míjely koláčky, perníková 

srdce i husí hovínka. Zastavily se zpět u 
lineckých koláčků. „Tohle“, vyslovila jsem 
krátkou větičku a bezděčně jsem mávla 
rukou s kornoutkem zmrzliny k žádanému 
zboží. Ale běda! Sluníčko, které vysílalo ty 
nejžhavější paprsky – vědělo totiž, že se 
loučí s létem – roztavilo ledovou dobrotu 
do tekutého skupenství. Zmrzlinová kaše 
vypadla z objetí měknoucí oplatky, při-
stála nedůstojně na vystaveném zboží, 
rozlévala se v potůčku i kapičkách, za-
sáhla koláčky, spěchala dál na medová 

kolečka, perníkové panenky a koníčky… 
stále dál a dál.

S údivem jsem sledovala svůj prázdný 
kornoutek a roztékající se dobrotu přede 
mnou. Co dělat! Pan Maršát měl tento-
krát dosti slušný výdělek a my prázdnou 
peněženku.

Ale pouť je od toho, aby byla radost-
ná. Naše předobrá hospodyně nelkala 
nad utracenými penězi, vše jsme vzaly 
s humorem. Veselé, rozesmáté jsme se 
vracely s plným pytlíkem sladkostí, bez 
zmrzliny a bez peněz. S radostí jsme však 
už ve dveřích hlásily, že jsme tentokrát vy-
koupily celý „Maršátovec“.

A to byla hláška i pro další roky. Vždy 
nás tato příhoda rozesmála a vzpomí-
nám na ni s úsměvem dodnes.

Upraveno a autorizováno 21. 8. 2019
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PRÁZDNINOVÝ VÝLET DO PUTIMI • • •

Jako každoročně jsme koncem prázd-
nin vyrazili s dětmi do Putimi na setká-

ní přátel časopisu Duha a Papežských 
misijních děl. V kostele sv. Vavřince jsme 
slavili mši svatou s otcem biskupem Vác-
lavem Malým, se kterým zde byla odpo-
ledne i poutavá beseda pro dospělé. 
Pro děti byly na farní zahradě připraveny 
různé hry, tvoření a dokonce i projížďka 
na koních. Pro všechny pak občerstvení 
a vystoupení divadla Studna. Děti také 
nadchla návštěva rodinné ZOO i jízda 
vlakem.
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PLATOŘ - KAPLE SV. FLORIÁNA • • •

Platoř je vesnička z 
jedné strany obklo-

pená loukami, z druhé 
lesním porostem. Pod 
svahem teče Divišov-
ský potok. Uprostřed 
návsi, vedle památné 
lípy stojí opravená kap-
lička, zasvěcená pat-
ronu hasičů sv. Floriánu. 
V blízkosti této kaplič-

ky stávaly statky tehdejších hospodářů. 
Obytná část, stodoly a stáje tvořila celek 
statku, uzavřenou mohutnými vraty. Kaž-

dý jednotlivý statek představoval „jeden 
samostatný svět“. Platoř také bývala cí-
lem dlouhoveských k nedělním procház-
kám, kde si v místní hospůdce poseděli 
a popovídali se sousedy. Do roku 1946 
představovala Platoř 20 domů a v nich 
žilo 146 obyvatel. V pozdější době zača-
la vesnička chátrat. Až díky chalupářům, 
kteří toto kouzelné místo objevili, dostala 
svou novou, současnou tvář. A výše zmi-
ňovaná památná lípa se stala před ně-
kolika lety „Stromem roku“.

Václav Pikeš

PODĚKOVÁNÍ • • •

Jak všichni farníci a čtenáři farního listu 
dobře ví, bylo mi dopřáno té naprosto 

nezasloužené milosti, spolu s dalšími čtyř-
mi spolubratry z naší Českobudějovické 
diecéze přijmout na slavnost pilířů církve 
sv. apoštolů Petra a Pavla z rukou světí-
cího biskupa naší diecéze Mons. Pavla 
Posáda první stupeň kněžského svěcení, 
vysvěcení k trvalému jáhenství.
Tento nezasloužený dar Ducha svaté-
ho přijímám jako službu na prvním místě 
Bohu, diecézi, univerzální Kristově církvi.
Mnozí mě doprovodili dne 29.června t.r. 
přímo do českobudějovické katedrály sv. 
Mikuláše, mnozí doprovázeli svými mod-
litbami.
A aby toho nebylo málo, tak jsem dne 

18. srpna dovršil 60 let života, za což jsem 
poděkoval Bohu při farní mši svaté. Za 
všechnu tuto podporu, za květinové a 
jiné dary, za přání a v neposlední řadě 
za účast na odpoledním posezení na far-
ní zahradě v den mých narozenin bych 
chtěl všem z celého srdce poděkovat. 
Moc si toho vážím a je to pro mě velkou 
motivací v mé jáhenské službě v naší far-
nosti. V neposlední řadě děkuji našemu 
panu vikáři otci Markovi za podporu a za 
umožnění konání onoho přátelského po-
sezení. I já všechny sušické farníky i farníky 
filiálních farností zahrnuji do svých mod-
liteb a rovněž o modlitbu prosím. Všem 
Vám ještě jednou z celého srdce děkuje 
a žehná                                 jáhen Václav

Hlavním organizátorem setkání byl 
šéfredaktor dětského katolického ča-
sopisu Duha petrín P. Cyril Havel. Časo-
pis Duha můžete svým dětem objednat 
domů na www.mojeduha.cz, nebo za 
zvýhodněné předplatné na náboženství 
prostřednictvím katechetů.

Šárka a Vojtěch Šmídlovi 

www.farnostsusice.cz září 20194



VOLBY DO FARNÍ RADY

FARNÍ RADA

• • •

Už delší dobu ve mně dozrávala myš-
lenka, abych obnovil farní radu (dále FR). 
Její současní členové byli povoláni ještě 
P. Václavem Hesem. Za poslední 3 roky 
se toho ve farnosti hodně změnilo, tak při-
chází právě teď čas na moudře řízenou 
změnu.

Nejdříve bych chtěl krátce připome-
nout co je pro samotnou FR a ty, kdo ji 
vytvářejí, nejdůležitější. Každá FR má svo-
je stanovy, kde většinou hned v úvodu 
najdeme slova: „Pastorační rady mohou 
a mají být zřizovány jen za tím účelem, 
aby jejich činnost podporovala a vedla 
k účinné evangelizaci společnosti, du-
chovnímu oživení a povznesení farností a 
tím sloužila k větší slávě Boží.“

V základních ustanoveních čteme: 
„Pastorační rada je poradním a pra-
covním orgánem faráře, administrátora 
nebo moderátora společné duchovní 
správy podle kánonu 517 § 1 CIC (dále 
jen faráře).

   Pastorační rada spolupracuje s fa-
rářem při vytváření farní obce tak, aby 
byla živým společenstvím věřících podle 
slov: „Obec věřících měla jedno srdce a 
jednu duši“ (Sk 4,32). Pro plodnou činnost 
pastorační rady je společná modlitba a 
vzájemná důvěra mezi všemi zúčastně-
nými základním předpokladem. Připrave-
nost k spolupráci, k vzájemnému naslou-
chání a porozumění je nezbytná.

   Úkolem pastorační rady je spolu         
s farářem posuzovat otázky týkající se far-
nosti, radit se o nich, nalézat možnosti ře-
šení, usnášet se na opatřeních, poskyto-
vat součinnost při realizaci nebo je přímo 
realizovat. Na základě znalostí situace 
farnosti podílet se na vytváření pastorač-

ního programu.“
  Samozřejmě, že těchto úkolů může 

být víc, můžeme jít ještě víc do podrob-
na, dle konkrétních potřeb farnosti, okol-
ností a situací. Nejdůležitější jsou jednak 
samotní kandidáti, kteří hluboce vnímají 
svou zodpovědnost za farní společenství 
a jsou ochotní spolupracovat v kolektivu 
pod vedením faráře. Protože to právě 
„Farář je vlastním pastýřem sobě svěře-
né farnosti a vykonává pastorační péči 
o sobě svěřené společenství pod řízením 
diecézního biskupa /…/ ve spolupráci        
s ostatními kněžími, jáhny a v součinnosti 
s křesťany laiky, podle ustanovení práva“ 
(CIC 519). 

   Chtěl bych také poděkovat všem 
dosavadním členům (jejich seznam na-
jdete na následující stránce) za jejich 
ochotu, vnímavost i trpělivost, za jejich 
službu pro farnost. Teď přichází čas, aby-
chom zvolili nové kandidáty, kteří pokud 
sami souhlasí s Vaší důvěrou a budou po-
tvrzeni farářem, tak budou kandidovat 
do FR dle počtu zvolených hlasů. Seznam 
5 kandidátů a jejich stručnou prezentaci 
poznáme na farní zahradě 29.9. odpo-
ledne. Volba kandidátů se uskuteční v 
neděli 6.10.  Konečné složení FR včetně 
dalších 5 členů jmenovaných farářem 
poznáme v neděli 13.10.2019. A pak už 
jenom zbývá slavnostně zahájit první za-
sedání FR v nové sestavě. Stanovy FR na-
jdete dále.

   Jde skutečně o důležitou věc, která 
velmi pozitivně může přispět celému far-
nímu společenství.  Prosím proto, abyste 
na tento úmysl se i pomodlili, abychom 
společně a přede vším v modlitbě usilo-
vali o to, aby „Obec věřících měla jedno 
srdce a jednu duši“ (Sk 4,32).  
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STÁVAJÍCÍ FARNÍ RADA

STANOVY FARNÍ (PASTORAČNÍ) RADY
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SV. VÁCLAVA V SUŠICI

• • •

• • •

„(nikdo nebyl volen), pozval jsem vedoucí různých skupin“ (P. Václav Hes)

- P. Jiří Voráček – výpomocný duchovní
- Mons. Adolf Pintíř – výpomocný duchovní

 - P. Kryštof Javůrek OFMCap. – výpomocný duchovní
 po přesunu do Brna jej vystřídal P. Petr Alk. Petřivalský OFMCap. 
- Anna Blažková – modlitební společenství CHO 
- Ludmila Březinová – kostelnice, učitelka hudby, chrámový sbor, zápisy z farní 
         rady
- Ludmila Čáchová – kostelnice
- Zdeněk Jícha – pomocník u kapucínů 
- Josef Jílek – prodejce knih (v neděli po mši sv.)
- Josef Kolář – společenství rodin u nádraží
- Ladislava Kopecká – vede společenství Fokoláre (spolu s manželem Pavlem)
- Jiří Kopelent – pastorační asistent, akolyta, účetní, Farní list
- Jiří Lejsek – stavební technik pro farnost, akolyta
- Marek Novák – farní web; fotograf (projekt Člověk a víra)
- Jiří Nový – varhaník 
- Václav Pikeš – akolyta 
- Martin Pikeš – zástupce mládeže 
- Vojtěch Šmídl – katecheta
- Šárka Šmídlová – katechetka
- Václav Švehla – sbormistr, akolyta
- Jan Švehla – žalmista, trubka 
- Dagmar Větrovská – ČKA, biblické tance

na základě pozvání P. Václava Hese

1. Poslání a úkoly farní rady 
Farní rada je společenství sloužící farnosti a jejímu duchovnímu správci ve snaze o co nej-
plnější život věřících pro Boží království. Farní rada je poradní sbor faráře (administrátora 
farnosti – dále jen faráře) ve věcech týkajících se pastorace a života farnosti. Jednotliví 
členové farní rady mohou převzít, jsou-li k tomu pověřeni farářem, spoluodpovědnost za 
některé úkoly vyplývající z péče o farní společenství. Podrobná specifikace úkolů a činnosti 
farní rady se provádí průběžně na jejích zasedáních a je zachycována v zápisech z těchto 
jednání. Zápisy jsou k dispozici každému farníkovi u faráře. 
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2. Funkční období 
Funkční období farní rady jsou čtyři roky. Funkční období farní rady začíná ustavujícím zase-
dáním do farní rady, na kterém její členové vyjádří podpisem příslušné listiny své přijetí člen-
ství ve farní radě a ochotu podílet se na její činnosti i přijmout z ní vyplývající odpovědnost. 
Funkční období farní rady končí na ustavujícím zasedání následující farní rady. 

3. Složení farní rady 
Farní rada se skládá 
a) z členů příslušných k ní z titulu funkce: farář, farní vikář, jáhen, delegát řeholního spole-
čenství
b) z 5 členů volených (nebo navržených) farníky a potvrzených farářem 
c) z 5 členů jmenovaných farářem 
Poměr členů volených a jmenovaných by měl být přibližně stejný. Maximální počet členů 
farní rady je 20.
 
4. Volby do farní rady 
Způsob volby (nebo navržení) do farní rady ze strany farníků určí před následujícím funkčním 
obdobím farář. 

5. Vznik a ukončení členství 
a) Členové z titulu funkce získávají členství ustanovením do funkce a přijetím členství ve farní 
radě, ukončují ztrátou tohoto ustanovení (odvoláním, přeložením, ukončením služby). 
b) Členové volení (navržení) získávají členství zvolením a potvrzením ze strany faráře. Po-
kud farář nepotvrdí zvolenou osobu, musí toto odmítnutí písemně zdůvodnit, a ta se potom 
může odvolat k okrskovému vikáři či biskupovi. Ukončují členství skončením svého volebního 
období, písemným vzdáním se členství nebo úmrtím. Při ukončení členství voleného člena 
vzdáním se nebo úmrtím může být na jeho místo zvolen člen nový. 
c) Členové jmenovaní farářem nabývají členství přijetím tohoto jmenování. Ukončují člen-
ství s koncem funkčního období, písemným vzdáním se členství nebo úmrtím. Dále pak tím, 
že jsou odvoláni farářem, a konečně i tím, že povinně nabídnou nově jmenovanému faráři 
svou rezignaci nejpozději 3 měsíce poté, co se tento ujal duchovní správy. Za každého jme-
novaného člena farní rady, kterému skončilo členství, farář může jmenovat člena nového. 
Každý člen farní rady může být odvolán farářem, pokud veřejně jedná nebo hlásá názory v 
rozporu s křesťanskou vírou a učením Katolické církve vyjádřeným v Katechismu. 

6. Způsob práce farní rady 
Zasedaní farní rady svolává podle potřeby farář. Ten také řídí její zasedání a určuje pravidla 
a náplň její práce. Farář je povinen svolat zasedání farní rady také tenkrát, když o to písem-
ně požádá jedna třetina členů farní rady. 
Farní rada se schází aspoň jednou ročně, především začátkem nového roku, kdy se seznámí 
s hospodařením farnosti v uplynulém roce. 
Farní rada ustanovuje komise pro jednotlivé oblasti činnosti farnosti. Členové komise mohou 
být i nečlenové farní rady, zúčastňují se zasedání farní rady, nemají však hlasovací právo.

7. Platnost stanov farní rady 
Tyto stanovy nabývají platnosti schválením a podpisem nejméně dvou třetin členů první 
zvolené farní rady. Změna platných stanov farní rady může být provedena pouze na zá-
kladě souhlasu nejméně dvou třetin členů stávající farní rady. Tato změna a souhlas s ní 
musí být vyjádřen písemně. Změnu stanov farní rady může provést také diecézní biskup, ať 
už přímo, nebo nařízením zavazujícím obecně všechny farní rady diecéze, dle příslušných 
ustanovení norem kanonického práva. 
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STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ HNUTÍ MARY‘S MEALS

DEN SV. VÁCLAVA 28. 9. 2019

• • •

• • •

Mary’s Meals je mezinárodní hnutí, které velmi účinně bojuje proti hladu ve světě 
důsledným uskutečňováním jednoduché myšlenky: zaváděním projektů školního 

stravování v zemích, kde chudoba a hlad brání dětem v přístupu ke vzdělání. Vzdělá-
ní pak dětem i jejich komunitám otevírá cestu z chudoby. 
Jednoduchá myšlenka, která funguje
Mary’s Meals poskytuje dětem jedno jídlo denně v místě jejich vzdělávání s cílem při-
lákat chronicky chudé dětí do školních tříd, aby dostávaly vzdělání, které jim otevírá 
cestu z chudoby.
Miliony dětí po celém světě dnes kvůli chudobě nechodí do školy. Místo vzdělávání 
pracují na polích, žebrají na rozích ulic nebo prohledávají odpadky, aby přežily. Další 
miliony dětí navštěvují školu tak hladové, že nejsou schopny se soustředit a učit se. Ale 
díky podporovatelům Mary’s Meals více než JEDEN MILION dětí – napříč Afrikou, Asií, 
Latinskou Amerikou a Karibikem - dnes sedí ve školních třídách s plnými žaludky a učí 
se číst a psát. Tito mladí lidé mohou vyrůst v muže a ženy, kteří vyvedou své komunity 
z chudoby a ukončí jejich závislost na pomoci. 

Naše vize
Naší vizí je, že každé dítě dostane jedno jídlo denně v místě svého vzdělávání a že 
všichni lidé, kteří mají více, než potřebují, se budou dělit s těmi, kterým se nedostává 
ani těch nejzákladnějších potřeb. 

Neuvěřitelně nízké náklady
Do prvních projektů Mary’s Meals byli zapojení vesměs věřící lidé a rozhodli se organi-
zaci pojmenovat ke cti Marie, matky Ježíše. Hnutí však zahrnuje, respektuje a oslovuje 
lidi všech vyznání i bez vyznání.
Hnutí Mary’s Meals dnes pomáhá více než milionu dětí s průměrnými náklady na 
stravu jednoho dítěte na celý školní rok 15,6 Euro. Vypadá to sice neuvěřitelné, ale 
náklady jsou skutečně takto nízké – je to dáno způsobem fungování hnutí Mary‘s Me-
als. Díky práci desetitisíců místních dobrovolníků v zemích přijímajících pomoc (jen v 
Malawi funguje přibližně 80 000 tamních dobrovolníků zajišťujících distribuci potravin 
a školní stravování) i díky úsilí dobrovolníků a podporovatelů v zemích, které pomoc 
poskytují, odpovídají průměrné náklady na školní stravování jednoho dítěte na celý 
rok skutečně pouhým 15,6 Euro.
Vice informaci najdete na stránce: www.marysmeals.cz

Na DEN SV. VÁCLAVA 28. 9. 2019 chce-
me široké veřejnosti prezentovat naši 

farnost a její pastorační aktivity. Zároveň 
chtěl bych, aby farnost se zapojila k po-
moci ostatním potřebujícím ve světě, tak 
by oslava hlavního patrona sv. Václava 
získala i širší rozměr, než jenom naše malé, 
místní společenství. 

Jedním z nápadů je, pozvat farníky a ve-
řejnost k účasti na projektu: Mary‘s Me-
als – Naděje hladovějícímu světu. Druhý 
úzce s tím spojeny, je prezentace naší far-
nosti na Farmářských trzích na sušickém 
náměstí 28. 9. 2019.
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Na začátku byla touha poznat, jak vy-
padala Poslední večeře, kterou Ježíš 

se svými učedníky slavil. Víme, že k ní po-
užil židovskou velikonoční večeři. A to už 
byla výzva: Pojďme se podívat, jak ji naši 
starší bratři ve víře slaví, a 
třeba o něco víc porozu-
míme Ježíšovi a prohloubí 
to náš pohled na veliko-
noční události. Jen srpno-
vý termín asi budil úsměv, 
ale nešlo to zařídit jinak. A 
tak jsme se sešli v neděli 
25. 8. v refektáři kapucín-
ského kláštera.

Liturgii sederové ve-
čeře vedl br. Petr, který 
s ní už měl zkušenost z br-
něnského kláštera. Jeho 
pomocnicí byla Hana 
Reichsfeld, jež seder ně-
kolikrát slavila v židovské 
rodině v Jeruzalémě. A 
z Brna přijela skoro nejdůležitější postava: 
Tomáš Hanák, který se svou ženou a dal-
šími přáteli jako kuchaři připravili ovečky 
a všechny potřebné ingredience. Práce 
měli víc jak dost: pozvaných hostů bylo 
čtyřicet… Část jich přijela z Moravy a dal-
ší část byli místní, převážně z terciářského 
společenství.
Také v sušické vinotéce asi byli spokojení, 

tolik vína naráz asi dlouho neprodali, paní 
nám hned nabízela věrnostní kartičku… 
K večeři jsou totiž předepsané čtyři kali-
chy vína pro každého…

Kdybychom to měli zkrátit: společně 
jsme se modlili, připomínali 
si vysvobození židovského 
národa z Egypta, společně 
jsme jedli a Hana Reichsfeld 
nám jednotlivé části večeře 
přiblížila svou zkušeností z Je-
ruzaléma. A nechyběl ani 
zpěv židovských písní, nako-
nec ani tanec… To všechno 
se samozřejmě dělo s vědo-
mím, že Eliášův kalich bude 
vypit, protože Mesiáš už při-
šel…

Je to jako v písni Dajenu, 
tedy v úpravě, jak ji zpívají 
mesiánští Židé: „Kdyby nás 
vyvedl z Egypta, bylo by 
nám to stačilo! Kdyby nám 

dal Tóru, bylo by nám to stačilo! Kdyby 
nám dal šabat a Mesiáše, bylo by nám 
to stačilo!“

Díky všem, se kterými jsme mohli prožít 
Velikonoce v létě, třeba bude příležitost 
podobnou zkušenost ještě někdy zopa-
kovat…

br. Petr

CESTA VÍRY PRAKTICKY NIKDY NEKONČÍ • • •

Biskup Vlastimil Kročil 23. 6. 2019 při mši 
svaté ve farním kostele sv. Václava 

udělil svátost biřmování 25 kandidátům. 
Téměř rok trvala příprava, pravidelně 
jsme se scházeli na faře a tato setkání jak 
doufám, byly obohacením ve víře pro 
nás všechny. Během posledního setkání 
většina z nás měla pocit, že je to škoda, 
když příprava už končí a naše setkávání 
také. Možná by to nebylo marné pokra-
čovat dál…? Proč ne?

S přijetím svátosti biřmování sice se 

dovršila naše cesta k plnosti křesťanského 
života, ale klidně můžeme pokračovat 
dál. Cesta víry prakticky nikdy nekončí. 
Stále potřebujeme obnovu, vždycky mů-
žeme poznat i něco nového. Víc a více 
měli bychom prohloubit a rozšířit naše 
křesťanské znalosti a zkušenosti. Proto 
také Vás všechny zvu na další setkání A 
to 20. září v 19.00 hod. na faru. Rádi Vás 
všechny zase uvidíme. 

P. Marek a P. Jan

SEDEROVÁ VEČEŘE • • •

www.farnostsusice.cz září 20199



ZŠ Sušice, Lerchova ul.
1. ročník   pondělí  11.50 - 12.35 od 9. září
2. a 3. ročník  pondělí  13.00 - 13.45 od 9. září
4. a 5. ročník  středa   13.00 - 13.45 od 11. září
6. až 9. ročník  pátek   14.15 - 15.45 od 13. září

ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129
1. až 5. ročník  úterý  13.30 - 14.15 od 10. září
6. až 9. ročník  pátek  14.15 - 15.45 od 13. září

ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Komenského 59
1. až 5. ročník  pátek  12.45 - 13.30 od 13. září

Gymnázium Sušice
Žáci primy až kvarty  pátek  14.15 - 15.45 od 13. září

ZŠ Kolinec
1. až 5. ročník  čtvrtek  13.00 - 13.45 od 5. září
6. až 9. ročník  čtvrtek  13.55 - 14.40 od 5. září

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ 2019/2020 • • •

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020 • • •

Výuka římskokatolického náboženství 
je nabízena prostřednictvím všech 

základních škol a gymnázia v našich far-
nostech. Nabídku spojenou s přihláškou 
obdrželi žáci koncem minulého školního 
roku (ZŠ T.G. Masaryka Sušice a Komen-
ského, ZŠ Kolinec) a je možné se ještě 

přihlásit. V ostatních ZŠ dostanou žáci při-
hlášku začátkem nového školního roku.

Rozvrh výuky náboženství bude vy-
věšen ve školách, na nástěnce kostelů i 
na webových stránkách farnosti: www.
farnostsusice.cz. Nezapomeňte své děti 
přihlásit.

PŘÍPRAVA DĚTÍ KE SVÁTOSTEM SMÍŘENÍ A EUCHARISTIE 2019-2020 • • •

Vážení rodiče,  příprava je určena dě-
tem ve věku přibližně 3. třídy nebo 

starším, které navštěvují výuku nábožen-
ství a jsou pokřtěny. Další podmínkou je 
pravidelná účast na nedělní mši svaté a 
účast na nabízené přípravě. Přípravy se 
mohou účastnit i nepokřtěné děti, pro 
které rodiče žádají křest. Příprava bude 
probíhat od října do začátku června na 
faře v Sušici vždy v úterý od 16.00 do 

17.15. Informační schůzka rodičů se koná 
v úterý 8. října 2019 od 17.00 na faře v Su-
šici. Příprava s dětmi začne od následují-
cího úterý 15. října od 16.00.

Přihlášky k přípravě dostanou děti na 
hodině náboženství. Můžete také přímo 
oslovit duchovní našich farností a kate-
chety.

P. Marek Donnerstag a  katecheté 
Šárka a Vojtěch Šmídlovi

PRAVIDELNÉ MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY • • •
Pravidelné ministrantské schůzky budou vždy sudé pátky v měsíci po večerní mši svaté 
v 19 hodin. Pokud není stanoveno jinak, sejdeme se vždy v sakristii kostela. Součástí ka-
ždé schůzky je modlitba, praktická dovednost, čas pro hru a společenství. Setkávání 
je důležité k osobnímu růstu i radosti ze služby ministranta.
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BRATŘI KAPUCÍNI ZVOU • • •

• • •
Ve středu 4. 9. zveme na přednášku Františka Reichela, národního ministra sekulár-
ních františkánů, který v listopadu 1989 spoluorganizoval pouť do Říma na svatořečení 
Anežky České. Od 19 h bude v klášterním refektáři vyprávět o tom, jak se pouť tenkrát 
připravovala a co nám sv. Anežka vyprosila. Setkání začneme modlitbou breviáře.

• • •
Ve čtvrtek 5. 9. se můžete těšit na Křesťanské chvály se společenstvím Jozue. Začínají 
ve 20 h v refektáři.

• • •
Po prázdninách se vracejí do kláštera i další aktivity a akce: 9. 9. pondělní modlitba 
za závislé s Komunitou Cenacolo; mimořádně 14. 9. bude Cappuccino u kapucínů; 
16. 9. začnou Modlitby žen; 18. 9. jste zváni na přednášku Miloše Doležala o P. Josefu 
Toufarovi a číhošťských událostech, kterou velmi doporučujeme Vaší pozornosti; 21. 9. 
proběhne setkání mládeže v krbovce kláštera.

• • •
A když jsme u pozvánek, připojíme i říjnovou: ve čtvrtek 3. 10. v 19 h budeme slavit 
Transitus, tedy přechod svatého Františka do nebeské slávy. Tuto liturgii už mnozí zná-
te: modlíme se nešpory a čteme úryvek o smrti sv. Františka, jak to sepsali jeho životo-
pisci. Po promluvě pak zazní zpěv, který naznačuje, že Serafínský otec je obyvatelem 
nebe. Letos by na tento obřad navázalo pohoštění v prostorách kláštera.

• • •
Na druhý den, v pátek 4. 10., budeme mít slavnostní bohoslužbu v 8 h a zejména pak 
v 18 h. Jí bude předsedat P. Tomáš Petráček, akademický kaplan v Hradci Králové, 
přednášející na KTF UK a mimo jiné také postulátor procesu blahořečení P. Josefa 
Toufara. Mši svatou hudebně doprovodí soubor Gemini musicales z Kladna. Hned 
po liturgii jste zváni na přednášku „František a papež František“. Jejím nevyřčeným 
podtitulem je „Čím se inspiruje papež František při svém pontifikátu a proč s tím tolik 
ve svém okolí naráží?“ Určitě přijďte, věříme, že nebudete litovat… A hned další den, 
v sobotu 5. 10., abychom naše slavení prodloužili, bylo by cappuccino… Myslíme si, 
že by na něm mohl být o. Petráček, také hudebníci z Kladna a už také náš nový spo-
lubratr Konrád…, tak si je přijďte hezky zblízka prohlédnout…

bratři kapucíni
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CHYSTÁ SE • • •
Pá 6.9.  Setkání akolytů v 19.00 hod. na faře.

Po 9.9.  První zkouška chrámového sboru na faře v Sušici od 19.30 hod.

Út 10.9.  První setkání maminek s malými dětmi na faře v Sušici 10.00 - 11.00 h. 
  (pravidelně každé úterý mimo prázdnin)

Pá 13.9.  Požehnání unikátních nově restaurovaných varhan v kostele
  sv. Mikuláše v Kašperských Horách; pozvání přijal přední
  varhanní improvizátor V. Roubal.
  Mše svatá bude od 16.30 hod. a po ní zazní několik skladeb na tento
  nástroj spojených s výkladem varhanáře a restaurátora M. Vorlíčka.

So 14.9.  Česko-německá poutní bohoslužba na Hůrce; začátek v 14.00 hod.

Ne 15.9.  Poutní bohoslužba k Panně Marii  Bolestné ve Vatěticích;
  začátek v 11.00 hod.

Pá 20.9.  Setkání post biřmovanců v 19.00 hod. na faře.

So 21.9.  Česko-německá poutní bohoslužba na Mouřenci;
  začátek v 14 hod. Celebratnem je Mons. Mgr. Adolf PINTÍŘ.

So 28.9.  8.00 - 13.00 hod. na náměstí Farmářské trhy a prezentace farnosti
  8.00 a 18.00 mše svatá v kostele sv. Václava.

Ne 29.9.  Oslava svátku sv. Václava: mše svatá s poděkováním za úrodu
  v 9.00 hod. v Sušici (prosíme přinášejte dary z úrody do sakristie
  kostela sv. Václava).
  Svatováclavský piknik na faře v Sušici od 15.00 hod., prezentace
  kandidátů do Farní Rady.

St 2.10.  Poslední letošní mše svatá v kapli Anděla Strážného v 18.00 hod.

Ne 6.10.  Poutní bohoslužba na Dobré Vodě. V sobotu v 18.00 jsou slavnostní  
  nešpory. V neděli od 13.00 poutní česko-německá bohoslužba.
  Bude možnost se připojit k pěší pouti vycházející ze Sušice.

Út 8.10.  Informační schůzka rodičů k přípravě dětí na svátosti na faře
  v Sušici od 17.00 hod.

Ne 13.10. Farní pouť do benediktinského kláštera v Rinchnachu.

Út 15.10. První setkání dětí, které se připravují na I. sv. přijímání
  od 16.00 hod. na faře.

Ne 20.10. Misijní neděle a Misijní jarmark před kostelem sv. Václava v Sušici
  po mši svaté v 9.00 hod.


