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POSTNÍ PUTOVÁNÍ K VELIKÉ NOCI
Ježíš přišel do Galileje a kázal
Boží evangelium: „Naplnil se čas
a přiblížilo se království Boží.
Čiňte pokání a věřte evangeliu.“
(Mk 1, 15)
Když jedeme na dovolenou,
tak si ten čas dobře naplánujeme.
Včas nahlásíme zaměstnavateli
naší nepřítomnost v práci, většina
lidí si objedná ubytování a
promyslí aktivity a cestu tam a
nazpět. Všichni se pak těší, že
prožijí něco nevšedního, že
budou trávit více času spolu.
Bezprostředně před odjezdem si pak sbalíme vše potřebné a zkontrolujeme, zda jsme nic
nezapomněli.
Postní doba je v mnohém podobná dovolené. Je potřeba si tu dobu včas a řádně
rezervovat. Aby byla plodná je potřeba omezit své běžné aktivity. Pokud ji prožívám
v rámci rekolekce nebo exercicií, musím si vyhledat, čeho se zúčastním a kam pojedu.
Postní doba je nevšední doba v tom, že se stane časem milosti, pokud ji prožívám vědomě,
jako čas, který strávím s Bohem. Než začne, zjistíme, zda máme vše potřebné pro
pomyslný odjezd na dovolenou s Bohem. Zkontroluji si, zda znám trasu svého putování
s Bohem na pomyslnou posvátnou horu Velikonoc: vyjeli jsme o Popeleční středě, už
máme za sebou většinu z pěti postních neděl, slavnost sv. Josefa 19. března, slavnost
Zvěstování Páně 25. března, Květnou (Pašijovou) neděli 29. března a vrcholící
velikonočním třídenním: večer 2. dubna - Zelený čtvrtek, 3. dubna - Velký pátek, 4. dubna
- Bílá sobota a 5. dubna – neděle Zmrtvýchvstání.
Pokud skutečně chci prožít dovolenou s Bohem, je potřeba si tyto dny napsat do diáře a
udělat vše pro to, abych s Ním mohl být alespoň ve významných dnech naší společné
pouti: na Popeleční středu, kdy vyrážíme; o nedělích a slavnostech, kdy se nepostíme, ale
slavíme, že Pán je mezi námi; a na všech dnech Velikonočního třídenní – Zelený čtvrtek
(slavnost Večeře Páně a ustanovení Eucharistie), Velký pátek (připomínka umučení Páně a
našeho vykoupení), Bílá sobota (radostné očekávání Vzkříšení) a neděle Vzkříšení Páně,
začínající slavnou vigilií (matka všech vigilií, hlavní bohoslužba celého roku).
P. Tomas

KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ
KAPLIČKA SV. VÁCLAVA V ZÁLUŽÍ
Kaplička sv. Václava je velmi prostá stavba
obdélníkového půdorysu s hladce omítnutými stěnami
krytá sedlovou střechou s bobrovkami. Uvnitř je moderní
oltářík sv. Václava. Kaplička je moderně vybavena. Tuto
kapli vystavěl vlastním nákladem Václav Zoglauer ze
Záluží na zahradě svého domu. Pomáhal mu Jan Stingl,
také ze Záluží. Kaple byla slavnostně vysvěcena dne 12.
listopadu 1911. Uvnitř kaple visel podle pamětníků obraz
Panny Marie malovaný na zrcadle. Za působení
albrechtického faráře Josefa Stingla se v kapličce vždy
v průběhu května konaly pravidelné pobožnosti. Po druhé
světové válce se o kapli starala rodina Reindlova ze
Záluží. V roce 2004 byla tato kaplička městem Sušice opravena nákladem 65.000,- Kč.
Příště: Kaplička sv. Vendelína v Humpolci.
Václav Pikeš

PŮST CHLAPŮ
Po chlapské pouti do
Mnichova se hledalo, jak
pokračovat s touto aktivitou,
která
se
ukázala
velmi
osvědčená. Bezpochyby pod
vlivem Ducha svatého vznikla
myšlenka
uspořádat
Půst
chlapů.
Díky
inspirující
spolupráci s Markem Novákem
vznikl zajímavý ranní program,
který přilákal z postele po
každé kolem 20 mužů, kteří
toužili dát postní době zvláštní
ráz. Každou postní sobotu se
v kostele sv. Václava kolem
4. hod. rozsvítila světla nad křížovou cestou a od 4.45 hod. přicházeli první modliči se
poklonit před Kristem v Nejsvětější svátosti. Kolem 5.15 hod. se světla v kostele rozsvítila
o trochu více a začala modlitba žalmů z invitatoria a ranních chval. Pak se všichni přítomní
ponořili do zpytování svědomí podle posvátného manželského slibu rozděleného na pět
postních sobot, každý podle svého stavu. Hojné a hutné otázky nemohly být všechny
v daném čase zodpovězeny, ale manželský slib není něco, co se odškrtává jako splněné,
nýbrž se žije a zpytuje v průběhu života.
Kolem 6. hodiny pokračovala bohoslužba slova s kázáním, ve kterém jsme sledovali
Mojžíšovu cestu od jeho narození po východ z Egypta. Zkušenosti tohoto velikána jsme
aplikovali na vlastní život. Nad písemně zpracovaným kázáním mohli účastníci pak ještě
doma dále rozjímat. Následovala bohoslužba oběti. Po mši sv. jsme se kolem 6.45 hod.
přemístili na děkanství, kde jsme v sále prožívali krásné agapé z přinesených darů. Většina
pak jela domů připravit svým rodinám snídaně či nakoupit potřebné na sobotní oběd.
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Děkuji všem, kteří se mnou takto prožili postní dobu. Velký dík patří Markovi Novákovi
za inspirující spolupráci. Snad se nám podaří v nižší frekvenci pokračovat v tomto ranním
setkávání chlapů naší farnosti.
P. Tomas

PODĚKOVÁNÍ
Jaké to překvapení mne čekalo
v neděli 22. února, kdy jsem byl
pozván, abych přišel do kostela sv.
Václava v Sušici něco před
devátou hodinou. Čekal mě tam
průvod
dětí
s květinami
a
nejrůznějšími dary, domácí chléb a
sýr a další dobroty s krásnými
slovy ze srdce Aleše Jahody a
malých gratulantů. Všem vřele
děkuji za tento projev přátelství a
vděčnosti. Podobně jsem byl mile
překvapen
zástupy
farníků
v Kašperských Horách, kteří si na mé 46. výročí vzpomněli a po mši jeden za druhým
vyjádřili svá milá přání Božího požehnání, zdraví, radosti, štěstí apod. Velké Pán Bůh
zaplať vám všem i těm, kteří mi gratulovali při jiných příležitostech. Až mi bude 50, tj.
v roce 2017, tak to s vámi se všemi oslavím ve velkém. Děkuji také za peněžité dary, které
mi umožňují realizovat aktivity, které potřebují finanční podporu. Pán Bůh Vám to odplať.
Vím, že mnozí dávají z toho mála, co mají. O to více si toho vážím.
P. Tomas

SPIRITUÁL KVINTET OPĚT V KAŠPERSKÝCH HORÁCH
Spirituál kvintet je jedna
z prvních českých folkových skupin,
která byla založena v roce 1960 a
kterou
není
potřeba
více
představovat. Má mnoho příznivců
ze všech věkových kategorií. Po
vyprodaném koncertě v létě 2014 znovu zavítají do nádherného středověkého kostela sv.
Mikuláše v Kašperských Horách, protože se jim u nás moc líbilo. V pátek 22. května 2015
ve 20 hod. se můžete těšit na romantický koncert při svíčkách. Uslyšíte krásné tradicionály
a skladby např. v provedení Jiřího Holoubka, Jiřího Cerhy a Dušana Vančury. Není nutné
podotýkat, že je vhodné si lístky obstarat včas. Jedná se o benefiční koncert ve prospěch
opravy střechy kostela sv. Mikuláše a kaple sv. Anny v hodnotě cca 500.000,- Kč, na
kterou jsme nedostali žádnou dotaci. Kdo chce může přispět i na místě. Tentokrát jsou tato
prodejní místa: KINO Sušice (376523360), KD Sokolovna (376528686), pokladna kina
(376521680), Informační
středisko Kašperské Hory (376503411), On-line:
www.kulturasusice.cz. Vstupenky se liší podle sektoru a jsou nečíslované (předprodej - na
místě): 1. sektor 400 - 500 Kč, 2. sektor 300 - 400 Kč, 3. sektor 100 - 150 Kč. Kostel bude
otevřen v 19.30 hod.
P. Tomas
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PŘEDSTAVENÍ ECCE HOMO – SOBOTA 28. 3. 2015 V 17 H
Chcete-li slyšet zpívat P. Tomase s kapelou Druhý pokus z Kašperských Hor a zároveň
se zaposlouchat do příběhu Ježíše Krista, pak přijměte pozvání do kostela sv. Václava
v Sušici v sobotu 28. 3. 2015 v 17 hod. Zpívaný příběh vypráví netradičním způsobem o
tom, jak Ježíš žil a proč zemřel. Klidně pozvěte své příbuzné a přátele.
P. Tomas

BISKUP VÁCLAV MALÝ V SUŠICI (S P. WIRTHEM)
Nestává se často,
aby
do
Sušice
zavítal Monsignore
Václav Malý. Je
úterý 17. 2. 2015 a
v Sušici se koná
další
pokračování
talk-show
Radka
Nakládala „Škrtněte
si, prosím”. Spolu
s ním přicestoval do
Sušice i zbynický farář Jan Wirth.
Kino je nabité k prasknutí, přidávají se
židle. Ze zákulisí je vyzván mons. Václav
Malý, jehož několik titulů se snad dá
vměstnat do oslovení „světící biskup
pražský“.
A hned se rozproudí debata... Biskup
Malý vzpomíná na své dětství, rok 68, jeho
racionálně jakoby jednoduchou cestu ke
kněžství, jeho postoje, za které byl i
vězněn. Přiznává strach, ale vyzývá
k odvaze, která „dělá velké věci.” Zmíní se
o Číně. Její masovou změt, život
v nesvobodě, v ujařmení vyjádřil svým

vyprávěním. Vyzdvihuje své učitele,
Bonaventuru Bouše, Josefa Zvěřinu, Otu
Mádra. Vysvětlil, čím ho zaujali. Nechce,
abychom vše dělali jen pro oko, viditelně,
chce pokoru a víru. A jistě se tím také řídí!
Vždyť je to jeho biskupské heslo!!!
Nakonec přiznává i své problémy s postní
dobou a skromností, které někdy brání
vysoká funkce. Ale nechce kázat vodu a pít
víno...
Poté vystoupil P. Wirth. Je to
sympatický mladý kněz, který se kromě své
farnosti stará i o statek. Zmiňuje se o
mobilu, počítači, ví že v dnešní době se bez
výdobytků moderní techniky neobejde. I on
hovoří o své cestě ke kněžství, která je bez
malých výjimek trnitá. Nechtěl se jím stát,
ale stal! A působí dojmem, že našel správné
místo. P. Wirtha znám z kurzů Alfa, kde
také působí. Oba, otec biskup i kněz, zapálí
svíčku, aby naplnili pojmenování „Škrtněte
si, prosím”. Snad i my zapálíme svou
svíčku, v modlitbě, v postu, v práci. Bůh
bude přece s námi...
Milan Kotál

KNĚŽÍ VYPRODALI CELÉ KINO
Byť to zní neuvěřitelně, pomocný
biskup pražský Václav Malý a farář ze
Zbynic a Těchonic Jan Wirth přilákali
do sušického kina tolik lidí, že se
musely vstupenky prodávat také na
„schody“ a stejně nebyli všichni
zájemci uspokojeni. Zhruba 30 zájemců
o talk show „Škrtněte si, prosím“ se do
kina nedostalo. Bylo to poprvé po
rozsáhlé rekonstrukci kina, kdy
k takové situaci došlo. Zaměstnanci
dokonce museli volat vedoucímu, zda
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mohou kvůli hasičům lidi na schody pustit...
Tento zábavný pořad se zajímavými hosty vymyslel a sám jej i moderuje Radek
Nakládal z Kašperských Hor zhruba před rokem. Název je pro Sušici, město sirek,
příhodný. Téma tohoto měsíce bylo víra a zejména jak skloubit službu duchovního a civilní
život. S panem biskupem moderátor mluvil hlavně o době před sametovou revolucí a
během ní. Zmínil také svou návštěvu zde v Sušici během listopadových událostí. „Mluvil
jsem a najednou se rozhlédl a zjistil, že lidé nejsou tak rozjásaní jako v Praze. Pak jsem se
dozvěděl, že v sále sedí také příslušníci STB a najednou jsem si uvědomil, že situace
v Čechách není tak optimistická jako v Praze.“
Jan Wirth je mezi kněžími výjimečný zase tím, že spravuje rozsáhlé hospodářství
nedaleko Klatov. Ten často opakuje, ráno vstanu, podívám se na oblohu a podle počasí
musím naplánovat den, to člověka vede k pokoře.
Jiřina Panušková

DVĚ KRÁSNÉ AKCE
Ráda bych čtenářům sdělila něco o dvou
krásných
přednáškách
pořádaných
Křesťanskou akademií v Sušici.
25. 2. vyprávěla v Městském muzeu o
své knize „Tichá srdce“ autorka knih pro
děti Alena Ježková, také nedávná
kandidátka na starostku Prahy 1 za KDUČSL v Praze, jak mi řekl kamarád novinář,
a milá paní. Kniha zmizela z pultů velice
rychle, z fotografií vznikl kalendář a nyní
se chystá druhý díl o dalších klášterech a
lidech, kteří v nich žijí... Ráda bych Vás
tedy pozvala k jeho koupi přiblížením
prvního dílu.
Stará Praha byla pro spisovatelku vždy
inspirativní, protože zde žije a celý život jí
procházela. Mnohokrát v dětství prošla
kolem zdejších skrytých klášterů do školy.
Pak ji v dospělosti začaly zajímat, protože
historické budovy v Praze už dobře znala,
ale do klášterů se nikdy neměla možnost
podívat. I mimo Prahu si všimla mnohých a
chtěla je zmapovat z historického hlediska.
Nakonec ale zjistila, že více než historie a
krásná architektura ji zajímají lidé v nich
žijící. Postupnými krůčky se jí podařilo se
do jednotlivých míst podívat a v rozsáhlé
knize jsou uvedeny rozhovory s řeholníky.
Místa fotil fotograf Jiří Chalupa. Objížděli
je společně v autě s termoskou kafe a fotili.
Přes různá doporučení mohli také alespoň
částečně proniknout dovnitř a povídat si se
zdejšími obyvateli. Spisovatelka není

katolička, o to je výsledek obdivuhodnější.
V klášterech prý navázala hojná přátelství.
Ti, kdo sledují TV NOE nebo chodí tady ke
kapucínům, znají řeholníky. Pro většinu
společnosti to je vstup na neznámé území:)!
Bratři kapucíni dorazili také...
Druhá přednáška byla o Janu Husovi a
byla naprosto
úžasná!
V sušickém
kině taktéž na
pozvání
křesťanské
akademie
přednášel kněz
prof. PeadDr.
ThLic. Martin
Weis,
ThD
z teologické
fakulty
JU.
První
svou
návštěvu zaměřil na Husovu inspiraci pro
nás. Podruhé přijede do Sušice v úterý po
velikonočním pondělí a měl by se zde
setkat se studenty škol. Pana profesora
trochu znám, takže vím, že umí dobře
přednášet, ale přednáška pro širokou
veřejnost byla připravená naprosto skvěle.
Já připomenu jeden střípek. Ve svých
pamětech Hus píše, že jednou měl při cestě
do školy takový hlad, že snědl i lžíci. Jak je
to možné?, ptal se přednášející. A podal
nám výklad. Ve středověku se jedlo tak, že
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děti dostaly misku s nějakou kaší a k tomu
jeden
chlebíček
velikosti
dnešního
dalamánku. Ten se vydlabal a pak se jím
kaše nabírala. No a Hus se v jednu chvíli
neudržel a z hladu snědl i lžíci. Pro nadané
chudé chlapce byla dobrá budoucnost
takováto, pokud byli fyzicky zdatní mohli

do armády, pokud jim to „myslelo“, bylo
výhodné uvažovat o duchovní dráze, a to
byl případ mladíka Huse, vyprávěl profesor
Martin Weis. Přednáška se konala u
příležitosti Husova výročí a v Sušici se
budou konat další akce k tomuto tématu
celý rok.
Jiřina Panušková

JARNÍ VÍKENDOVKA NA KTIŠI
Po nějaké době jsme se vydali s naším
„spolčem“ na už druhou víkendovku,
která se opět konala na Ktiši.
Všechno to začalo stejně jako minule
a to společným příjezdem do Ktiše, kde
jsme se ubytovali a v 18.30 měli večeři,
po ní chvilku klidu a v 19.30 společný
večer v sále, kde jsme hráli hru s názvem
„rande“. Probíhalo to asi tak, že jsme se
střídali ve dvojicích a odpovídali na
předem připravené otázky, abychom se o
sobě všichni něco dozvěděli. Ve 21.00
nás čekala mše sv. s P.Tomasem a pak volno a večerka až ve 23.00, což bylo super a všem
se moc líbilo.
Budíček v sobotu byl asi v 7.00 a
v 8.00 ranní modlitba v kapli. Následně
přednáška P. Tomase o rodičích a o tom,
že si v tomhle věku většinou myslíme,
rodiče jsou ti špatní, my nemáme chybu a
máme svůj svět, každopádně bychom si
ale měli uvědomit, že nechybují pouze
oni, ale i my. A nakonec nám P. Tomas
dal takové heslo - MOPOPOMI - modli
se, poslouchej, pomáhej a miluj.
Po vyčerpávající přednášce, která
byla opravdu skvělá, jsme byli rozděleni do skupinek, abychom trochu popřemýšleli nad
tím, co pro nás rodiče znamenají, jaký s
nimi máme vztah a jaký udržujeme vztah
s ostatními lidmi. Dále byla mše svatá
v 11.00 opět s P. Tomasem před obědem
a ve 12.00 oběd, po něm už konečně klid
a ve 14.30 náročná hra, která byla
víceméně pro někoho úplně poslepu.
V 18.00 byla večeře a ve 20.30 úžasná
večerní modlitba, kde jsme měli spoustu
stanovišť, u kterých se dalo přemýšlet,
číst, plakat, zpovídat se nebo jít na
přímluvnou modlitbu. Na konci nám
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rozdali dopisy od rodičů, u kterých plakali skoro všichni. No a zase večerka až ve 23.00.
V neděli byl budíček také v 7.00, trochu netradiční nedělní mše sv. s P. Jendou
Mikešem v kapli a po ní snídaně. Po snídani jsme dostali přírodní hmotu z mouky, se
kterou jsme měli postavit náš sobotní program a v podstatě celou víkendovku, tak jak jsme
to vnímali, poté oběd ve 12.00 a odjezd domů.
Na závěr bych chtěla za všechny poděkovat všem, kdo měli odvahu a nervy vzít auto a
jet s námi na dlouhou cestu do Ktiše a zpět, a také všem, kteří pro nás připravili zábavný
víkendový program. Moc se nám tam všem líbilo a určitě pojedeme na podobnou akci
zase.
Lucka Belfínová

SLAVNOST PRVNÍ
SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
V SUŠICI

V úterý 10. a ve středu
11. března přijalo poprvé
celkem 21 dětí z farností
Sušice a Dlouhá Ves
v děkanském kostele sv.
Václava v Sušici svátost
smíření. Spolu s nimi se
slavnosti zúčastnili i jejich
rodiče,
prarodiče
a
sourozenci. Na faře pak slavnost pokračovala společným
pohoštěním.
Vojta Šmídl

POZVÁNKA NA KŘÍŽOVOU
CESTU PRO RODIČE S DĚTMI

V pátek 27. března 2015 se
budeme modlit křížovou cestu na
Andělíček. Sraz je na začátku u
řeky v 17.00 h.
Na fotografii děti a rodiče při
křížové cestě na Andělíček
v minulém roce.
Vojta Šmídl

NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Přijde pacient k doktorovi, ten ho prohlídne a povídá: „Člověče, proč jdete tak pozdě?
S tímhle problémem jste měl přijít před dvaceti léty!“
„Ale, pane doktore, já už jsem s tím před dvaceti léty u vás byl.“ říká pacient.
„Jo? No a vidíte, co jsem Vám říkal!“
„Řekl jste: Koukej vypadnout ty simulante!“
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Bohoslužby o Velikonocích 2015
Květná
neděle
8.00
Sušice (začátek
děkanský kostel v klášteře)
18.00
Sušice - klášter
Kašperské
9.30
Hory
11.30
Hartmanice
10.30
Petrovice
12.00 bs
Svojšice
11.15
Kolinec
9.30
Budětice
Rabí
Dlouhá Ves
Rejštejn
Srní
Strašín

9.30

Zelený
čtvrtek

Velký
pátek

18.00

17.00
kc + um

18.00
17.00

Vigilie
vzkříšení
(sobota)

Slavnost
zmrtvýchvstání Páně

Pondělí
velikonoční

*9.00 – 12.00
14.00 – 18.00

7.30
9.00

9.00

18.00

18.00

16.00 kc
18.00 um
16.00
17.00

21.00
21.00

9.30
11.30
10.30
12.00
11.15
9.30

16.00
15.00

18.30

14.00 kc
15.00 um

* = možnost soukromé modlitby u Božího hrobu
bs = bohoslužba slova

19.30

9.30

10.30

16.30
15.00
16.30
18.00
9.30
11.00

kc = křížová cesta
um = památka umučení Páně

Jarní pouť ve Strašíně se slaví v pondělí 6. dubna. Hlavní mši sv. v 11.00 hod. bude celebrovat P. Miroslav Šašek z Českých Budějovic za doprovodu sušického chrámového sboru.

CHYSTÁ SE
Pá 27. 3. 17.00 křížová cesta pro rodiče s dětmi na Andělíček
17.00 křížová cesta o pochodu smrti – děkanský kostel
19.00 klášter: večer chval
So 28. 3. České Budějovice: diecézní setkání mládeže
Ne 29. 3. začíná letní čas – mše sv. v neděli v klášteře a v pondělí v kaplích od 18.00
Čt 2. 4. 19.30 muzeum – Sedláčkovo kvarteto, Jan Potměšil – recitace: Posledních
sedm slov Ukřižovaného
Ne 5. 4. 14.00 velikonoční fotbal na hřišti ZŠ Lerchova ul.
19.00 kostel Mlázovy: velikonoční recitování – Jakub Doubrava + saxofon
Ne 12. 4. 16.00 děkanský kostel: velikonoční koncert ČKA – chrámový sbor Tábor
Ne 19. 4. 16.00 děkanský kostel: adorace v rámci přípravy na Národní euch. kongres
Pá 24. 4. 19.00 klášter: večer chval
So 25. 4. 15.00 kostel v Rejštejně - vzpomínkové pásmo Vyvoleny k utrpení k sedmdesátému výročí pochodu smrti Helmbrechts Volary, který prošel naším krajem (ČKA)
Ne 26. 4. klášter kapucínů: pouť klášterního kostela – mše sv. v 7.30, 9.00 a 18.00
So 3. 5. 15.00 Dlouhá Ves – poutní mše sv. se žehnáním praporu (P. Tomas)
Vydává Římskokatolická farnost Sušice, Bašta 54, 342 01 Sušice, tel. 376 523 368
e-mail: farnostsusice@seznam.cz ; http://www.sumavanet.cz/farnostsusice
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