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Opět začínáme období půstu, kdy 
Bůh čeká na náš návrat s otevřenou 
náručí. V tomto čase milosti nám Cír-
kev nabízí vícero pobožností, které 
nás nabádají ztišit se a dovolit Duchu 
Svatému, aby očišťoval naše srdce. 
Tento zázrak očišťování se děje teh-
dy, když se pokáním vracíme k Otci. 
Naše hříchy 
v nás vyvolá-
vají hluboký žal 
a hanbu nejen 
proto, že způso-
bují lidské utrpe-
ní, ale i proto, 
že vytvářejí pro-
past mezi námi 
a Pánem. Proto 
je pokání tak 
důležité. Pravé 
pokání není jen 
pocit lítosti nad 
našimi hříchy. Musíme si uvědomit, že 
hříchem urážíme Boží svatost. Musíme 
se rozhodnout poprosit Boha, aby 
nám pomohl změnit naše chování. 
Když se pokoříme, umožňujeme Du-
chu Svatému, aby nám dal nové srd-
ce a pravého ducha. Bůh je připra-
ven nejen odpustit nám naše hříchy, 
ale chce na nás vylít i svou milost. 
Bůh nám chce odpustit a zároveň 
nás změnit. Co se vyrovná té radosti, 

když pocítíme, že nás nebeský Otec 
miluje, a zakusíme, jak se jeho mocí 
mění naše srdce?

Zamysleme se v tento den plný 
milosti a milosrdenství, co od něj oče-
káváme. Zvolme si dnes jen jednu 
oblast života, o které si myslíme, že ji 
Bůh chce uzdravit. Může to být hněv, 

netrpělivost, ne-
dostatek modlit-
by nebo žádos-
tivost či něco 
jiného. Nechej-
me se vést Du-
chem Svatým, 
aby nám ukázal, 
kde máme za-
čít. Potom po-
prosme Ducha, 
aby nám pomo-
hl pevně vytrvat 
v našem rozhod-

nutí změnit tuto oblast. Každý den 
postního období si připomínejme, že 
jsme v Ježíši novým stvořením a už 
nás nespoutává starý způsob života. 
Důvěřujme, že když se snažíme držet 
svého rozhodnutí, Bůh nás obdaří mi-
lostí, abychom volili jeho, a ne hřích. 
V dalších dnech postního období po-
zorujme, jak nás bude Kristova milost 
stále více proměňovat.

P. Jarosław
www.farnostsusice.cz březen 20221



POMOC LIDEM NA UKRAJINĚ

SPOLEČENSTVÍ BOŽÍHO LIDU • • •

Synoda je zkušenost lidu Božího v dě-
jinách spásy. „Syn-hodos“, synoda, zna-
mená „konat cestu společně“. Takže 
v tomto obsazení synody může celá cír-
kev udělat zkušenost společenství Božího 
lidu, společenství ve víře...

(14. října 2008)
V sobotu večer, zcela ve stylu toho-

to synodního zasedání, jsme zažili velice 
silné chvíle. Všichni účastníci se shromáž-
dili v nádherné Sixtinské kapli ke slavení 
prvních nedělních nešpor. Tohoto mod-
litebního společenství se účastnil i caři-
hradský patriarcha Bartoloměj se svým 

doprovodem a asi pěti metropolity. Mod-
lili se s námi nešpory. Po nich patriarcha 
pronesl svůj projev. Zdůraznil v něm, že je 
to historický okamžik, kdy byl cařihradský 
pravoslavný patriarcha pozván na syno-
du v katolické církvi a byl požádán, aby 
promluvil. Vyjádřil poděkování za toto pri-
vilegium a řekl, že tato skutečnost „posilu-
je naše naděje, že se přiblíží den, kdy se 
naše církve plně shodnou na roli primá-
tu a synodality v životě církve, čemuž se 
nyní věnuje studium naší společné teolo-
gické komise“. Proto ve svém slově proje-
vil radost nad tím, že se v katolické církvi 
rozvinula synodalita. Připomněl dávnou 
silnou tradici synodality v pravoslavné 
církvi a zdůraznil, že obě církve jsou si tím, 
dnes mnohem blíže.

(22. října 2008)
(zdroj: časopis Nové město)

V čase probíhající synody zaznívají 
aktuálně slova kardinála Miloslava 

Vlka ze synody biskupů v roce 2008.

Prosíme všechny, kteří chtějí přispět a pomoci lidem na Ukrajině.
V Sušici odevzdáváme věci přímo rodilým Ukrajincům, kteří organizují a vozí 

pomoc rovnou na hranice s Ukrajinou a zpět přiváží uprchlíky.
Nejvíce je potřeba: spacáky, karimatky, případně deky a jídlo – hlavně konzer-
vy, instantní polévky, instantní těstoviny a podobné potraviny s delší trvanlivostí.

Vše můžete předat manželům Jíchovým nebo v klášteře u kapucínů.
Předem všem děkujeme za pomoc.

Přihlašování bude spuštěno
28. 4. 2022

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE – PŘIHLAŠOVÁNÍ • • •

Můžete se těšit na hosty KCHK:
Pavel Strežo

Milona von Habsburg a další.

KCHK se uskuteční dle aktuálních 
epidemických podmínek
vyhlášených vládou ČR.

„V něm je náš pokoj. . . „ Ef 2, 14-22

Rezervujte si ve svých kalendářích 
termín 6. – 10. 7. 2022

www.farnostsusice.cz březen 20222



KŘÍŽOVKA • • •
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1. křestní jméno prvního papeže
2. ochrana oka
3. jméno, které má svátek 20. 1.
4. maminka maminky
5. šesté vyjmenované slovo po B
6. bečka
7. gloria česky
8. strom, na kterém rostou kokosy
9. vedoucí vojska

Tajenka z minulého čísla je HADRAVA – obec, kde se nachází kostel sv. Josefa.

Výhru získávají: František Komrska, Kateřina Votípková, Jana Pytlová

Gratuluji všem úspěšným luštitelům.

Po vyluštění tajenky zjistíte, ve kterém městě zemřel Jan Žižka.
Výsledky posílejte na e-mail: marek.vojtech5@email.cz

Křížovky vytváří Vojta Marek, 9 let.
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CHYSTÁ SE • • •

So 5. 3. Půst chlapů; první setkání se uskuteční v sobotu 5. března od 4.45 
h v kostele sv. Václava v Sušici. Mše svatá s ranními chválami, pro-
mluva, zamyšlení, snídaně a společenství.
Budeme se scházet každou postní sobotu.

So 12. 3. Malé chvály s kytarovkou; srdečně Vás zveme v sobotu 12. března 
na 20minutové chvály po večerní mši svaté. Mše sv. začíná v 18.00 
h.

Út 15. 3. Setkání Farní rady; v úterý 15. března bude po večerní mši svaté 
na faře v 19.00 h setkání Farní rady.

Pá 25. 3. –
So 26. 3.

24 hodin v klášteře; duchovní soustředění pro starší žáky nábožen-
ství 24 hodin v klášteře kapucínů v Sušici.


