DUBEN 2022

E

vangelista Jan je známý tím, že si
s oblibou hraje s protikladnými obrazy. Ve Svatém týdnu uslyšíme, jak
Jidáš označený Kristem jako zrádce
odchází od poslední večeře, aby přivedl služebníky, kteří Krista zajali. Jan
přímo píše, že když odešel od poslední večeře, byla noc. On ze světla Kristovy přítomnosti směřuje ven do temnoty, do nevěry. Další úryvek používá
stejný obraz, ale obráceně. Marie

www.farnostsusice.cz

Magdalská přichází ke hrobu ještě
za tmy, ale zanedlouho mělo vyjít
slunce. Ona vychází ze své nevěry
a směřuje k víře, k setkání se Vzkříšeným. Přesto, že to učedníci několikrát
od Krista slyšeli, že vstane z mrtvých,
přesto si to v dané chvíli vůbec nepřipouštěli, že by taková možnost
mohla být, než se s ním setkali. Petr
s Janem přicházejí k prázdnému hrobu. I nám církev, spíše než vzkříšeného Krista, ukazuje prázdný hrob. Ale
můžeme si být jisti, že pokud se tímto
směrem rozběhneme, vzkříšený Pán
nám vstoupí do cesty.
Největší radost: smrt je přemožena. Kristus vstal z mrtvých. Ale to neznamená, že tento přechod ze smrti
k životu se již uskutečnil v našem životě. Jsme zde, abychom velikonoční
poselství nechali pronikat do našich
srdcí.
Požehnané Velikonoce
P. Jarosław
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OBRÁZKY OD SRDCE PRO NAŠE NEMOCNÉ

V

době, kdy nebyly možné návštěvy
v nemocnicích, přišel nápad zprostředkovat špetku radosti pacientům
v Sušici. Jak? Pastelkou, tužkou, fixem,
barvami, lepidlem, nůžkami..., prostě
nějakým obrázkem. A úsměvné je, že to
všechno vzniklo tak trochu omylem.

a těch Rembrandtů co bylo… Nejmladší
umělkyně měla tři roky.
Kdo všechno se do malování, stříhání,
lepení a nejrůznějšího vyrábění zapojil? ZŠ
Dlouhá Ves, ZŠ Lerchova a ZŠ Komenského v Sušici, ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, KMŠ
Duha Horažďovice, MŠ Šumavská Strakonice, MŠ Žichovice, facebooková skupina Horažďovické maminy, rodiny ze Sušice, Petrovic, Čepic, Červených Dvorců
a širokého okolí, radost udělaly i obrázky
od dětí z Indie.
Všechna ta výtvarná díla jsme nejdříve na pár dní rozvěsili v kostele sv. Felixe
a pak předali vrchní sestře Věře Petrů.
A její reakce ze záplavy obrázků byla
nadšená: spolu s nemocnicí velmi děkujeme všem školám, školkám, farníkům, rodinám a hlavně dětem, které se se zápalem vrhly do malování. Jaké motivy byly
nejčastější? Slunce, srdce, příroda a nejrůznější zvířátka. Ale ať už na obrázcích
bylo cokoliv, radost pacientům zaručeně
udělaly všechny.

vystavení kreseb u kapucínů

Na přelomu roku se kapucínský klášter
a sušická farnost zapojily do Dnů vděčnosti zdravotníkům, kdy vedle balíčků
dostaly zdravotní sestry i kresby od dětí.
Mimo jiné se do malování pustily i děti
z KMŠ Duha v Horažďovicích. A samotné
děti chtěly podpořit zdravotníky, ale přišlo jim i nějak samozřejmé popřát zdraví
všem nemocným. A tak jsme si řekli: „Proč
ne? To by mohla být výzva: Obdarovat
každého nemocného nějakým obrázkem!“
Kresby lidé mohli nosit „ke kapucínům“ nebo na faru u kostela sv. Václava. A pak už jsme jen čekali, jestli jich
shromáždíme dostatečné množství: že
snad sto jich bude. Ovšem tamtamy
a sociální sítě zafungovaly na výbornou.
Nakonec se do konce února sešlo 360
výtvarných děl. A v březnu to bylo ještě
dalších dvacet. Osobně si myslím, že jsme
mezi obrázky zahlédli minimálně jednoho
následovníka Picassa, Monet jako otec
impresionismu by byl také spokojený,
www.farnostsusice.cz
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předávání výtvarných děl

Možná ještě jedna věc tak trochu visí
ve vzduchu. Děti už malovaly pro zdravotníky, teď pro pacienty, zvládly by to
pro dědečky a babičky v domovech důchodců? Ještě chvilku si s tím nápadem
budeme pohrávat…
bratři kapucíni
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V HARTMANICÍCH NA ŠUMAVĚ VYZVÁNĚJÍ OPRAVENÉ ZVONY

K

ostel
sv.
Kateřiny
v Hartmanicích se dočkal nové omítky na fasádě věže a části kostela
díky finanční podpoře Plzeňského kraje. Také střecha byla nově opravena.
A nejen to, od adventu
2021 tam znovu znějí zvony. Ty byly nově elektrifikovány. „Zvony jsme sundali
na podzim roku 2019 s místními hasiči. V roce 2020
jsme je s manželkou vezli
do Myslkovic do Zvonařství
Votruba,“ řekl starosta Pa- foto: Zvon Hartmanice
vel Valdman. „Tam dostaly
nová srdce a nové dubové závěsy,“ uvedl zdejší duchovní správce P. Jan Kulhá-

ZE SUŠICE ZA ŘEKOU...

nek. Díky jeho úsilí je nyní
možné zvony také ovládat mobilem, což se hodí
zejména v mimořádných
situacích. Nedělní bohoslužby v Hartmanicích bývají hojně navštěvovány
věřícími a také těmi, kteří
na Šumavu přijíždějí jako
letní nebo zimní turisté.
Jste srdečně zváni vždy
neděli v 11.30 h.
Po domluvě s pracovnicí informačního centra
můžete do kostela nahlédnout i mimo dobu
bohoslužeb.
Jiřina Panušková
(zdroj: ČRo Plzeň)

•••

P

oslední „klášterní zprávy“ končily očekáváním, že se v Sušici objeví nový
bratr. Očekávání se naplnilo: od soboty
5. února v klášteře máme br. Damiána,
přifrčel z Vídně a ujal se služby kvardiána.
Vrátil se tak „na místo činu“. Mnozí si ho
pamatujete, že byl součástí „budovatelské“ sušické komunity.
S obavou jsme sledovali, když 21. února ruský prezident oznámil uznání separatistické Luhanské a Doněcké republiky.
Ale to, že na Ukrajinu nakráčejí ruské jednotky a že začne regulérní válečné tažení, jsme odháněli jako příliš černý scénář.
V tu chvíli jsme ještě netušili, že se v Sušici
setkáme s válkou: v očích těch, kdo před
ní prchají.
Den po invazi, 25. února, pan Jindřich Šlechta přivezl ze své horažďovické
dílny zrestaurované obrazy z oltáře Ecce
homo, tedy obraz trpícího Krista a svaté
Barbory. Zpětně v tom vidíme ukrajinskou
linku… Na restaurování nám odletěli andělé a rozeběhla se také další fáze opra-

www.farnostsusice.cz

•••

vy zpovědní chodby. Pod dohledem Ing.
Vojtěcha Tošovského nám už pomaličku
vyrůstají zpovědní místnosti. Vybrali jsme
šikovnou dlažbu, naplánovali některá vylepšení, elektrikáři si „hrají“ s dráty a snad
v dohledné době se můžeme těšit na
nový zpovědní komfort.
V úterý 1. března naše celá komunita
absolvovala kurs první pomoci ve školicí
místnosti sušické nemocnice a ve stejný
den jsme zanesli obrázky namalované
pro pacienty nemocnice.
V pátek 11. března jsme byli pozváni
na prohlídku místního muzea, které mimo
jiné spravuje zachráněnou část kapucínské knihovny. Informace pro fajnšmekry:
figurína má na sobě hábit o. Norberta.
Čas nám věnoval p. Jan Lhoták i nový
ředitel p. Josef Hais. Pak nám přes klášter
přeběhla malá covidová přeháňka…
Díky manželům Jíchovým jsme byli
„namočeni“ do pomoci ukrajinským rodinám, která směřuje na polsko-ukrajinské
hranice. K tomu patří i jeden smutný pří-
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běh, kdy jsme bolest uprchlíků na chvíli zahlédli „zblízka“. Dvě ukrajinské maminky (14. 3.) si byly prohlédnout pokoje
v klášteře, jestli by byly pro ně a pro jejich děti vhodné. A v okamžiku, kdy se po
stresu z útěku, po vyčerpávající patnáctihodinové cestě, dostaly do bezpečí, tak
na ně celá situace padla… Jen jsme tam
byli u jejich bolesti a pláče…
Ve středu 16. března jsme uvítali v klášteře jiné dvě ukrajinské rodinky. Dostaly se
k nám přes Lucii Švehlovou a Aleše Jahodu, kteří zprostředkovali i další pomoc: od
jídla až po oblečení. Vzápětí se objevila
i pomoc od skautů: od pastelek až po
bublifuk. A na druhý den i místní farnice
donesla „uvítací“ nefalšovaný sušický
štrúdl. Domlouváme se česko-rusky-googlovsky. A mimo jiné jsme zjistili, že malá
Katja má velmi ráda „samaljoty“. Je jasné, kterého bratra to velmi potěšilo.
Komunita Cenacolo prožila změnu,
manželé Božíkovi se (17. 3.) přestěhovali
do Valašského Meziříčí, také za pomoci
našich bratří. Následující den, v pátek,
nastala poslední možnost zahlédnout Nehemiáše v Sušici, krátká rozlučka proběhla při ranní mši sv. V sobotu ve 3 h ráno
měl br. provinciál Dismas s Nehemiášem
a br. Radkem mši sv. a pak odjížděli směr
Spello, kde bude Nehemiáš členem kapucínské mezinárodní komunity. Jinak br.
Nehemiáš je aktuálně ve školní lavici –
na kurzu italštiny v Assisi. Psal, že má tolik
domácích úkolů, až u nich večer usíná.
Ale že čas s novými bratry je krásný. Moc
všechny do Sušice zdraví…
Pondělní Modlitby žen (21. 3.) byly
pojaté jako modlitba za Ukrajinu. Na
slavnost Zvěstování Páně (25. 3.) vypukla
akce „24 h v klášteře“. V úterý 29. března
proběhly Večery pro muže. V únoru svým
projevem všechny naprosto uchvátil
o. Šebestián Smrčina, františkán z plzeňské komunity, když přítomné povzbuzoval
k odvaze k novému. Tentokrát přijel o. Vojtěch Blažek, který mluvil o zpovědi mužů.
A byl to opravdový gejzír inspirací… Rádi
www.farnostsusice.cz

děkujeme všem, kdo se 1. dubna na 373.
výročí zázraku zapojili do modliteb u milostného obrazu Panny Marie Sušické.
Co nás výhledově čeká? V sobotu
2. 4. se po ranní mši sv. sejdeme v refektáři na Cappuccinu. O den později se
v 17.15 h můžete připojit k modlitbě křížové cesty v našem kostele. Modlitby žen
nám v dubnu vycházejí na pondělí velikonoční. A pokud vše dobře dopadne,
tak 27. 4. si vyslechneme přednášku PhDr.
Marka Brčáka, Ph.D. o terciářích v baroku.
bratři kapucíni
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KŘÍŽOVKA
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Patroni Evropy jsou: svatý Benedikt, Cyril a Metoděj, Brigita,
Kateřina a … Poslední patron Evropy Vám vyjde v tajence.

1. dopravní vozidlo, kterým se
přepravují lidé (není to auto)
2. jméno prvního papeže
3. pták, který žije u vody
4. přenosná elektronika
s displejem
5. planeta, na které žijeme
6. stát, ve kterém se narodil Pán
Ježíš
7. energie, která proudí v lampách, zásuvkách a počítačích,
se jmenuje…
8. místo, kde bydlíme…
9. opak noci

10. panovník království
11. vedoucí podniku
12. zdrobnělina kříže
13. Jan … zemřel v Přibyslavi
14. nádoba, do které se dává
popel, se jmenuje…

Výsledky posílejte na e-mail: marek.vojtech5@email.cz
Tajenka z minulého čísla je Přibyslav.
Výhru získává otec Petr Petřivalský.
Gratulujeme!!!
Křížovky vytváří Vojta Marek, 9 let.
www.farnostsusice.cz
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BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
Květná
neděle

Místo
Sušice
děkanský
kostel
Sušice
klášterní kostel

8.30

(sraz
v klášteře)

Zelený
čtvrtek

18.00

•••
Velký
pátek

Vigilie
vzkříšení

*9.00–12.00
9.00 kc *14.00–18.00
15.00 um
20.00

Slavnost
zmrtvých- Velikonočvstání
ní pondělí
Páně

7.30
9.00

9.00

18.00

18.00

20.00

9.30

9.30

20.00

10.30

10.30

17.15 kc
18.00
15.00 kc
9.30

Kašperské Hory

18.00

(sraz u Sv.
Markéty)

18.00 um
Petrovice

10.30

18.00

18.00 um

Hartmanice

11.30

16.00

15.00 um

11.30

Budětice

9.30

16.00

16.00

9.30

Svojšice

12.00

Kolinec

8.30

Albrechtice

so 15.00

Dlouhá Ves

so
16.30 bs

Srní

so 17.00

Mouřenec
Rabí

12.00
16.00

16.00

20.00

12.00
8.30

15.00
11.30

14.00

(požehnání)

so 17.00
* .. možnost soukromé modlitby u Božího hrobu, bs .. bohoslužba slova,
kc .. křížová cesta, um .. Památka umučení Páně, ch .. chvály

V

•••

klášteře bude 10. dubna, tj. na Květnou neděli, předvelikonoční rozšířené zpovídání od 16 do 18 h. Bratři zpovídají také běžně půl hodiny před každou mši sv.
během týdne.

www.farnostsusice.cz
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CHYSTÁ SE
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Pá 1. 4.
Pá 8. 4.

Modlitba křížové cesty; můžete se připojit k modlitbě křížové cesty od
17.15 h v děkanském kostele sv. Václava.

So 2. 4.
So 9. 4.

Půst chlapů; setkávání mužů od 4.45 h v kostele sv. Václava v Sušici.
Mše svatá s ranními chválami, promluva, snídaně a společenství.

So 2. 4.

Cappuccino u kapucínů; bratři kapucíni Vás srdečně zvou po ranní mši
sv. na cappuccino a na kávu do kláštera.

So 2. 4.
So 16. 4.
So 30. 4.

Ministrantská schůzka na faře; pravidelné setkání ministrantů na faře
a v kostele v sobotu od 9.30 do 11.30 h. Těší se na Vás otec Jarosław
a katecheta Vojtěch.

So 2. 4.

Malé chvály s kytarovkou; srdečně Vás zveme v sobotu 2. dubna na
20minutové chvály po večerní mši svaté.

So 2. 4.

Premiéra filmu Zvony pro Šumavu; jako završení projektu Zvony pro
Šumavu bude promítán stejnojmenný film vzniklý během celého roku
trvání projektu v kašperskohorském kině od 17.30 h.

Ne 3. 4.
Ne 10. 4.

Modlitba křížové cesty; jste zváni k modlitbě křížové cesty od 17.15 h
v sušickém klášterním kostele.

Pá 8. 4.

Křížová cesta na Andělíček; všichni jste srdečně zváni na křížovou cestu pro rodiny s dětmi na Andělíček. Sraz je v 16.45 u řeky.
Děti a mládež, kteří by chtěli číst jednotlivá zastavení se mohou přihlásit u katechetů Šárky a Vojty Šmídlových.

Pá 8. 4.

Příprava liturgie; po mši svaté zveme ministranty a akolyty na přípravu
liturgie Svatého týdne.

Ne 10. 4.

Květná neděle; začneme v 8.30 h před klášterem žehnáním ratolestí.
Poté půjdeme průvodem do děkanského kostela na mši sv.
P. Jarosław by rád navštívil před Velikonocemi naše nemocné. Můžete
je přihlásit v sakristii. Příští týden bych je navštívil se svatým přijímáním
a možností svaté zpovědi.

Po 18. 4.

Modlitby žen; společná modlitba žen v refektáři kapucínského
kláštera. Začátek ve 20.00 h.

St 27. 4.

Přednáška Marka Brčáka; bratři kapucíni Vás srdečně zvou na přednášku do klášterního refektáře na téma O kapucínských barokních
terciářích a náboženských bratrstvech.

Čt 28. 4.

Přihlašování na Katolickou charismatickou konferenci; ve čtvrtek
28. dubna se spouští přihlašování na KCHK. http://konference.cho.cz
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