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MARIA A EUCHARISTIE 

Vstupme, moji milovaní bratři a sestry, do školy svatých,
velkých příkladů opravdové eucharistické úcty. V nich nabývá
eucharistická teologie veškerou zář žité zkušenosti, „nakazí nás“ a
v jistém slova smyslu nás „zahřívá“. Naslouchejme především
nejsvětější Panně Marii, v níž se eucharistické tajemství jeví více
než v kom jiném jako tajemství světla. S pohledem upřeným na ni
poznáváme, jakou má eucharistie proměňující sílu. V ní vidíme
svět obnovený v lásce. Když ji kontemplujeme, jak byla vzata na
nebe s duší i tělem, vidíme záblesk „nových nebes“ a „nové
země“, které se otevřou našim očím při druhém Kristově
příchodu. Eucharistie je jejich zárukou na zemi a jistým způsobem
předjímání: „Veni, Domine Jesu!“ (Přijď, Pane Ježíši!) (Zj 22,20).

Sv. Jan Pavel II., Ecclesia de Eucharistia

Nezdá se, že by během Poslední večeře, při níž byla Eucharistie ustanovena, byla 
Kristova Matka ve večeřadle. Byla však přítomná na Kalvárii, u paty kříže, kde podle 
nauky II. vatikánského koncilu ´stála ne bez Božího plánu, spolu se svým Jednorozeným 
hluboce trpěla, přidružila se k jeho oběti svou mateřskou duší a láskyplně souhlasila, aby 
byl zabit obětní dar, který ona zrodila!´(Lumen gentium, 58) Tak dalece sahá její ´fiat´ 
vyslovené při zvěstování.

Sv. Jan Pavel II., Největší láska. Eucharistie a kněžství

DIECÉCNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Letošní „Diecézko“ se konalo od 27. 
3. do 28. 3. v Českých Budějovicích. Po 
registraci jsme se přesunuli na mši do 
kostela na biskupském gymnázium, kde 
jsme spali. Po mši jsme se navečeřeli 
„buchtami od maminky“ a čekal nás 
koncert skupiny 4D band také v kostele.

Po poslechu hudby nás navštívil „host 
večera“, kterým letos byla S. M. 
Immaculata, která nám podala svědectví 
o jejím krušném životě.

Po vyčerpávající přednášce následovala modlitba chval a poté program dle výběru: 
čajovna, deskové hry, sport, adorace... a před spaním modlitba kompletáře ve 23:30.

KVĚTEN
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V sobotu ráno byl od 9:00 program v katedrále, kde nás 
čekala katecheze otce biskupa Pavla Posáda a poté dotazy a 
odpovědi. V katedrále následovala mše, které se zúčastnili i 
náš bývalý biskup Jiří Paďour, ještě nevysvěcený Vlastimil 
Kročil a mnoho dalších nejen biskupů, ale i kněží pro 
mládež.

No a konečně očekávaný oběd v jídelně biskupského 
gymnázia a tradiční tématické skupinky, kterých byla 
opravdu spousta a asi největší úspěch sklidila S. M. 
Immaculata, které jsem se osobně účastnila.

U konce programu jsme se pobavili trochou zábavy a 
společným závěrem zakončeným požehnáním od otce 
biskupa Pavla Posáda a malými dárečky na památku.

Na závěr si dovolím jménem všech účastněných nejen 
z našeho vikariátu poděkovat biskupům, kněžím, 
diecéznímu centru mládeže v Českých Budějovicích a 
ktišskému týmu a všem, kteří se podíleli na programu, 

skupinkách, jídlu apod.
Lucie Belfínová

POSTNÍ SETKÁNÍ RODIN 

V neděli 15.3.2015 došlo k setkání rodin 
ze Sušice a okolí. Setkání se tradičně konalo 
v místním kapucínském klášteře a 
zúčastnilo se ho 8 rodin. Jedna rodina byla 
na našem setkání poprvé, máme velkou 
radost, že se postupně rozrůstáme. 

Přednášku si pro nás tentokrát připravili 
manželé Jitka a Mirek Novákovi, rodiče 
šesti dětí, kteří k nám přijeli z farnosti 
Sedlec-Prčice. Jako téma jsme zvolili název 
„Lidský život – velký Boží dar – bioetická
témata“. Mirek je soukromý truhlář a Jitka 
je už asi 20 let na mateřské dovolené. 
Společně pořádají přednášky na biotecká 
témata, přirozené plánování rodičovství 
(jsou vyškolenými instruktory), apod. Úzce 

spolupracují s Hnutím pro život, Liga pár 
páru, s paní doktorkou Lázničkovou z Brna 
a dalšími víceméně známějšími 
organizacemi a osobnostmi. Téma bylo 
zvoleno záměrně v širokém pojetí. Dotkli 
jsme se všech základních „pro life“ témat, 
vč. v poslední době docela aktuálních témat 
„Ochrana rodiny“ a „Gender ideologie“. 
Během přednášky jsme se věnovali učení 
Církve k těmto tématům, zejména 
encyklikám blahoslavených a svatořečených 
papežů. Humanae Vitae (bl. Pavel VI.), 
Familiaris consortio a Evangelium Vitae 
(sv. Jan Pavel II.). Dále byl představen 
pohled vědy - genetiky. Byla zmíněna 
veliká postava prof. Jerome Lejeune, 
nositele Nobelovy ceny za genetiku. Co se 
týká ochrany nenarozeného života, tak jsme 
si připomněli, že v argumentaci se zastánci 
potratů se není nutno opírat o víru, ale 
argumentovat spíše vědeckým pohledem. 
Z pohledu genetiky je jednoznačné, že 
lidský život začíná v okamžiku oplodnění!!! 
Novákovi se mimo jiné zmínili o v loňském 
roce vyšlé knize německé socioložky 
Gabriele Kuby. Název knihy je „Globální 
sexuální revoluce – ztráta svobody ve 
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jménu svobody“. Bratr Dominik pak 
představil útlou knížečku, která vyšla 
poměrně nedávno a nese název „Gender“. 
Obě publikace všem doporučujeme. První 
kniha je plná odkazů na různé dokumenty, 
citace osobností z veřejného života, zákony 
a legislativní opatření. Tyto odkazy svědčí o 
tom, že si paní Kuby nic nevymyslela, ale 
tyto děsivé skutečnosti jsou faktem. 
Z navozených témat by se určitě dalo udělat 
na každé z nich samostatnou přednášku, tak 
snad možná někdy v budoucnu. 

Po společném obědě ještě následovala 
krátká diskuse nad tématem, předání 
zkušeností, podělení se o radosti a starosti 
z výchovy dětí a snah o vedení dobrého 
křesťanského a rodičovského života apod. 
Setkání bylo zakončeno společnou adorací 
před Nejsvětější svátostí, kterou vedl otec 
Serafín. Byli jsme moc rádi, že mezi nás 

zavítal také otec Václav a v rámci diskusí 
přispěl svou dlouholetou zkušeností 
z pohledu duchovního. 

Závěrem se sluší poděkovat, zejména 
manželům Novákovým, že vážili cestu 
k nám do farnosti. Dále jistotám a 
příkladům ve spolehlivosti Šárce Šmídlové 
za hlídání a přípravu programu pro děti a 
Jindře Lejskové, která doprovodila 
společnou modlitbu hrou na kytaru. 
Děkujeme bratrům kapucínům, bratru 
Serafínovi a zejména bratru Dominikovi, 
který s námi byl po celou dobu. Poděkovat 
se sluší také všem třem kněžím z naší 
farnosti, za jejich pomoc a službu nejen 
nám rodičům. Dá-li Pán, další setkání by se 
mělo uskutečnit ještě do letních prázdnin. 
Pravděpodobně nás navštíví ředitelka 
mobilního hospice z Třeboně. 

Petr a Tereza Jáchimovi 

...POJĎ ZA MNOU... (LK 5, 27)

Nedávno jsem četla zajímavý článek o 
současnosti. Mimo jiné v něm autor 
konstatuje, že naše století je charakteristické 
koncem velkých příběhů. Snad je v tomto
tvrzení i jistá míra pravdivosti, ale přesto je 
zde jeden velký příběh, který každoročně na 
prahu jara znovu prožíváme a znovu z něj 
čerpáme sílu pro každodenní život. 
Velikonoční příběh nám připomíná 
vyvedení z egyptského otroctví, velký 
příběh Hospodinovy smlouvy s člověkem i 
svědectví lidské svobody. Svobody, která se 
naším přičiněním stala jedním z pojmů, 
které současný svět poněkud vyprázdnil. 

Svoboda je však Hospodinovým Darem, 
který zvolili Adam a Eva jako cestu pro 
veškerá budoucí pokolení. Svým 
svobodným rozhodnutím nastartovali celé 
dějiny spásy, které byly dovršeny právě 
velikonočním příběhem Ježíše Krista. 

Svatý týden je pro každého křesťana 
celoživotní inspirací. Vždyť během 
jediného týdne Krista vítali obyvatelé 
Jeruzaléma ratolestmi a oslavným 
„Hosana!“ a tytéž hlasy na konci týdne 
volali „Ukřižuj ho!“ Vědomí pomíjivosti 
lidské přízně, resp. její uvědomění si, 
osvobozuje každého z nás téměř stejně jako 
vyvedení z Egypta. Prožít tento týden 
s Kristem je Dar, který nám umožňuje 
posunout se v duchovním životě i zvládání 
každodennosti. 

Zelený čtvrtek je začátkem 
Velikonočního tridua. Setkání ve večeřadle 
i projev Kristovy pokory ve starobylém 
obřadu mytí nohou otevírá společenství ke 
sdílení Kristových dnů. Noc v Getsemanské 
zahradě je časem, kdy by Kristus neměl bdít 
sám. Skrývá v sobě hlubokou symboliku, že 
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by nikdy nikdo neměl být sám. A tak jsme 
postupně sdíleli tu mučivou noc samoty 
v modlitbě a účasti na Kristově utrpení 
následujícího dne. Jednotlivě i společně 
s dětmi, které letošní velkopáteční noc 
prožily v kostele, a i když stejně jako Petr, 
Jakub a Jan, na chvíli usnuly, doprovodily 
Krista až k časnému ránu a s ním rozjímaly 
jeho úděl. 

Krista jsme neopustili ani na chvíli a 
nesli jeho kříž tak jako Šimon z Kyrény ze 

Šibeničního vrchu až do kostela sv. 
Markéty. Děti, dospělí i ti starší z naší
farnosti, vydali jsme se v to páteční 
odpoledne navzdory mrazivému větru prožít 
to veliké tajemství. Šumavská příroda 
odrážela pašijovou atmosféru, od slunce 
k větru a sněžení, od „Hosana“ k „Ukřižuj!“ 

Odpoledne patřilo uctívání Kříže, uctívání 
Stromu života. Kříže, na kterém Kristus 
zemřel, abychom žili věčně. V tichosti se 
srdcem plným bolesti a smutku z Jeho
utrpení a zároveň se srdcem plným 
vděčnosti a naděje, poklekali jsme u 
Kristova hrobu ve skále a v pokoře se 
skláněli před Ním. 

Bílá sobota je časem, kdy ke Kristovu 
hrobu a do kostela přicházejí i Ti, kteří sem 
v průběhu roku nenacházejí cestu. Ten den 
ticha, den bez času, den plný očekávání a 
tajemství otvírá dveře chrámů a uschopňuje 
poutníka, aby slyšel všemi smysly a nahlédl 
podstatu. Celý den se chystá ta velká chvíle, 
kdy je hrob prázdný, kdy znovu přichází 
Světlo a začíná nový čas a smlouva nová a 
věčná je vepsána do srdce. Velikonoční 
vigilie - radost a láska, Kristovo Vzkříšení, 
to jsou kořeny naší kultury a víry, prameny 
našeho života. V tento den děkujeme Pánu 
za Dary, prosíme o požehnání a jsme 
připraveni prožívat sdílením Kristovu 
církev jako rodinu. 

A tak spolu prožíváme velikonoční čas 
jako svátky lásky a pokoje. Velikonoční čas 
je nám dán celých padesát dnů a vede nás 
k následování Krista na cestě do Galileje, 
k očekávání té chvíle, kdy nám tak, jak 
slíbil, sesílá mocného přímluvce, rádce a
průvodce, ochránce a učitele – Ducha
Svatého, z jehož plamene živíme svou víru, 
abychom jejím sdílením budovali naší 
církevní rodinu. 

… a k tomu nám, pokorně prosím, 
pomáhej Pán ... 

Alena Bernardová

DANIEL HŮLKA OSLAVÍ SVÉ NAROZENINY V SUŠICI 

Před dvěma lety si zpěvák Daniel Hůlka myslel, že zemře na zánět slinivky. Lékaři mu 
dávali padesátiprocentní šanci na přežití. Teď je ale z nemoci venku a je v plném 
pracovním nasazení. Na jednotce intenzivní péče strávil tehdy tři týdny a z pěti pacientů se 
stejnou diagnózou tři zemřeli. "Společně poděkujeme za jeho uzdravení, za jeho život a za 
to, že předvečer svých narozenin oslaví právě na milované Šumavě v našem malebném 
městečku Sušice", říká P. Tomas, který měl před čtyřmi lety také na kahánku.

Exkluzivní benefiční koncert se koná v sobotu 30. května 2015 ve 20.00 hod., kdy zazní 
Hůlkův nezaměnitelný hlas za doprovodu klavírního virtuóza Martina Radu. Návštěvníci 
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uslyší to nejlepší z Hůlkova repertoáru, od 
muzikálových melodií přes klasickou tvorbu 
a sólové písně. "Koncert je benefiční, což 
znamená, že výnos po odečtení nemalého 
honoráře účinkujícím, kteří nám poskytli
slevu, bude použit na opravu krovu a 
obnovu střechy nádherného středověkého 
kostela sv. Kateřiny v Hartmanicích," 
vysvětluje P. Tomas. "Celé riziko jsem vzal 
na sebe a tak stále hledám sponzory z řad 
úspěšných podnikatelů a štědrých dárců, 
kteří by tuto bohulibou akci chtěli podpořit". 
Akci dosud podpořili Bytservis, lékárna 

Asterpharma, Koramex, Solodoor a další dárci, kteří si nepřejí být jmenováni.
Vstupné (předprodej-na místě):

1. sektor 400-500 Kč/ 2. sektor 300-400 Kč
Předprodej (pouze v hotovosti, bez možnosti rezervace): kanceláře SKC Sirkus v budově 
kina a v KD Sokolovna, pokladna kina Sušice
Ukončení předprodeje 29. 5. 2015 ve 13.30 hod.

Helena Pekárková

KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA SV. VENDELÍNA V HUMPOLCI

Jde o jednoduchou, historizující 
architekturu, tvořenou obdélnou lodí, k níž 
přiléhá pětiboký drobný presbytář. Obojí 
zastřešují sedlové střechy s podvalbami. 
Hranolová věž je krytá stanovou střechou a 
završená makovicí s kovaným patriarším 
křížkem. Současná stavba nahradila původní 
starší kapličku sv. Antonína z roku 1781. 
Iniciátory výstavby nové kaple byli manželé 
Wenzel a Marie Prinzovi z Humpolce. 
Projektant a stavebník nové kapličky není 
znám. Rovněž řemeslná  účast na zhotovení 
oltáře zasvěceného sv. Vendelínovi, patronu 
sedláků, pastýřů, dobytka a polí, zůstává 

nejasná. Již vystavěnou kapličku 25. ledna 1932 
Prinzovi bezplatně převedli do majetku obce 
Humpolec. První neděli po 20. říjnu se sem 
začaly konat poutě. 

Po roce 1946 již nebyla kaplička udržována 
a 1. ledna 1964 přešla do majetku MěNV 
v Sušici. Posléze byla kaplička prodána za 
10.000,- Kčs v roce 1986 na rekreační objekt. 
Oltář se prodal a lavice byly odstraněny...
V roce 1994 se kaplička díky iniciativě 
místních chalupářů vrátila zpět do majetku 
města Sušice. Počínaje rokem 2007 se obnovily 
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tradiční poutě ke sv. Vendelínu. V roce 2009, 
ve dnech 15. dubna až 7. října se na náklady 
města Sušice (524.347,- Kč) kaple rekon-
struovala. Zrekonstruovanou stavbu dne 24.
října 2009 za hojné účasti veřejnosti slavnostně 
vysvětil tehdejší českobudějovický biskup 
Mons. Jiří Paďour. Hudební doprovod obstarala 
skupina Memento a vřelými slovy potěšili 
starosta Sušice Bc. Petr Mottl a tehdejší 
senátorka JUDr. Jiřina Rippelová.

  Příště: Kaple Povýšení sv.Kříže ve Volšovech.

Václav Pikeš

VELIKONOČNÍ ČTENÍ V MLÁZOVECH 

Velikonoční oslava vzkříšení našeho 
Pána byla letos ve farnosti Mlázovy 
trochu netradiční. Nebyla zde na Boží
Hod velikonoční bohoslužba, ale 
v podvečer velikonoční čtení Jakuba 
Doubravy. Tento herec, který bydlí ve 
farnosti se svojí rodinou a je známý 
z celovečerního televizního filmu 
Kousek nebe, kde hrál hlavní roli, 
recitoval básně s velikonoční tématikou 

od Michny, Demla a dalších. Hudebně tento 
program doprovázel Kabaret Kajbar. Velice 
krásná byla a nejvíce pobavila velikonoční 
pohádka od Jana Wericha. Rozhodně: kdo 
přišel, jistě nelitoval. A protože chceme nově 
opravený kostel otevřít i nadále i pro nevěří 
lidi, nebylo to poslední, ale naopak chceme 
na to navázat a během roku několikrát kostel 
otevřít s podobným programem. Další setkání 
je naplánované na neděli Seslání Ducha 
svatého 24. 5. 2015 opět od 19 h v kostele sv. 
Jana Křtitele v Mlázovech. Tentokrát bude 
Jakub Doubrava recitovat z Máchova Máje, 
protože je květen a opět bude hudebně 
doprovázen, tentokrát pouze Lukášem 
Urbancem, který by měl hrát na kytaru. 
Všichni jste srdečně zváni, určitě to nebude 
ztracený čas!! 

Jiří Kopelent
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PŮST A VELIKONOCE S DĚTMI - FOTOREPORTÁŽ

Další fotografie najdete na webových stránkách sušické farnosti.

1. Tajemství obilného zrnka –             
setkávání maminek s dětmi v Sušici

2. Křížová cesta v hodině náboženství –   
kostel v Dlouhé  Vsi.

3. Křížová cesta s dětmi na Andělíček v Sušici.

4. Křížová cesta v hodině náboženství            
ve škole na Kašperských Horách.  

5. Jdeme s Ježíšem křížovou cestu –             
děti  z přípravy Sušice  

6. Velikonoční oslava v Kolinci – dětský klub

NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Děda vzpomíná na staré dobré časy:
"Když jsem byl malý chlapec, maminka mne posílala do obchodu na rohu s jednou 

desetikorunou a já se vždy vracel s pěti pytlíky brambor, dvěma bochníky chleba, třemi 
lahvemi mléka, kusem sýra, krabicí čaje a deseti vejci. Jojo... Teď už to nejde... Mají tam 
příliš mnoho těch zatracených bezpečnostních kamer."
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MISIJNÍ JARMARK BYL ÚSPĚŠNÝ

Na Květnou neděli 29. března se uskutečnil již 
tradiční misijní jarmark před děkanským i klášterním 
kostelem v Sušici.

Do této akce bylo zapojeno téměř třicet farníků z řad 
dospělých i dětí, kteří pekli, vařili, vyráběli, malovali, 
šili, pletli, zdobili, stavěli, nosili, vyvolávali, 
prodávali.... Všem  patří veliká pochvala a dík za 
skvělou spolupráci. Poděkování patří i Vám všem, kteří 
jste nakoupili v misijním krámku a finančně jste tak 

podpořili částkou 6.800,- Kč Papežské misijní dílo. To svými projekty pomáhá lidem 
v nejchudších oblastech světa. 

Šárka Šmídlová

CHYSTÁ SE

Ne 26. 4. MYLNÁ INFORMACE o „pouti klášterního kostela“ – bude až v září!
Út 28. 4.   9.00  kostel sv. Václava Sušice – mše sv. při vikariátním setkání duchovních

Májové pobožnosti budou po celý květen vždy po mši sv., která začíná denně v 18.00 hod:
pátek – pondělí v klášteře (ranní mše sv. v květnu v K nebudou)
úterý a středa v děkanském kostele (kromě toho mše sv. v DK jen v neděli)
čtvrtek na „Andělíčku“

Pá 1. 5. 7. pěší pouť za Pannou Marií do Strašína (9.00 pěšky, 13.30 autobus)
So 2. 5. 15.00  Dlouhá Ves – poutní mše sv. se žehnáním praporu (P. Tomas)
Ne 3. 5.   9.00  křest Šimona Koláře při „dětské“ mši sv. a v 15.00 setkání na faře 
St 6. 5. – So 9. 5.  72 hodin v klášteře – u kapucínů v Praze (školní děti)
Pá 8. 5. poutní zájezd do Řezna s P. Tomasem van Zavrelem 
Pá 15. 5. 19.00  klášter: večer chval
So 16. 5. 11.00  křest Ondřeje Diviše

14.00  česko-německá poutní mše sv. na Mouřenci
16.30  Rabí – poutní mše sv. 

Pá 22. 5. 20.00  Kašperské Hory, kostel sv. Mikuláše – koncert Spirituál kvintetu
So 23. 5. vikariátní dětská pouť – u Panny Marie na Lomci 

20.00  Sušice, děkanský kostel: svatodušní vigilie 
Ne 24. 5. sbírka na potřeby diecéze 

19.00  kostel Mlázovy – literárně-hudební pásmo Karel Hynek Mácha: MÁJ
Pá 29. 5. Noc kostelů – Sušice: sv. Václav, sv. Felix, Panna Maria, „Andělíček“, sv. 

Roch; Kolinec; Kašperské Hory: sv. Markéta, sv. Mikuláš, Panna Maria Sněžná 
So 30. 5. 11.00  Zhůří – poutní mše sv.

20.00  kostel sv. Václava Sušice: benefiční koncert Daniela Hůlky
Ne 31. 5. 14.00  Kochánov – poutní mše sv. 
Čt 4. 6. slavnost Těla a Krve Páně – 18.00 „Andělíček“; Lomec s P. Tomasem (bus)
Ne 7. 6.   9.00  děk. kostel Sušice: 1. sv. přijímání dětí (ranní mše sv. nebude)
So 13. 6. Č. Budějovice: biskupské svěcení mons. Vlastimila Kročila (autobus)

Vydává  Římskokatolická  farnost  Sušice,  Bašta 54,  342 01  Sušice, tel. 376 523 368
 e-mail: farnostsusice@seznam.cz ; http://www.sumavanet.cz/farnostsusice

Redaktor: Bc. Jiří Kopelent, e-mail: jirkakopelent@seznam.cz ;
případné příspěvky pošlete do 22. 5. (uzávěrka dalšího čísla)
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VIKARIÁT SUŠICE-NEPOMUK ZVE DĚTI A JEJICH RODIČE

„Udělejte všechno, co vám řekne.“ (Jan 2,5)

SOBOTA 23. KVĚTNA 2015
PROGRAM:
  7.30 - odjezd autobusu od kostela sv. Václava v Sušici
  9.00 - putování s Pannou Marií z Libějovic na Lomec
            (2 km pěšky od zámku po krásné turistické cestě;
                kdo by nemohl, může dojet autobusem až na Lomec)

10.45 - mše svatá u venkovního oltáře na Lomci
12.00 - svatební hostina (i z vlastních zásob)

13.00 - odpoledne plné her, soutěží a vyrábění
15.30 - májová pobožnost v kostele, dárek z pouti
16.00 - odjezd z Lomce domů
17.15 - návrat do Sušice ke kostelu sv. Václava
Během pouti možnost svátosti smíření
Na Lomci bude též poutní krámek!

CENA:  DĚTSKÁ 100,- KČ;    DOSPĚLÁ 150,- KČ;    SPONZORSKÁ 200,- KČ

Přihlašovat se můžete u katechety Vojtěcha Šmídla do pátku 15. května 2015

POUŤ JE SOUČÁSTÍ PŘÍPRAVY NA NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015
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ŘŘÍÍMMSSKKOOKKAATTOOLLIICCKKÁÁ FFAARRNNOOSSTT

VVEELLHHAARRTTIICCEE

ppoořřááddáá vvee ddnneecchh 2277.. 77.. -- 3311.. 77.. 22001155

PPOOUUTTNNÍÍ ZZÁÁJJEEZZDD

DDOO PPOOLLSSKKAA

CCzzęęssttoocchhoowwaa,, KKaallwwaarriiaa ZZeebbrrzzyyddoowwsskkaa,,

KKrraakkóóww,, WWiieelliicczzkkaa,, WWaaddoowwiiccee

27.7. 

28.7.

29.7.

30.7.

31.7.

5:00 odjezd z Velhartic, průjezd Českou republikou. V odpoledních 
hodinách příjezd do Częstochowe. Ubytování, večeře.
Snídaně, prohlídka poutního místa Jasna Góra, duchovní 
program. Odpoledne odjezd do Kalwarie Zebrzydowske. Po 
příjezdu ubytování a večeře.
Po snídani odjezd na prohlídku solných dolů Wieliczka, poté 
odjezd do Krakówa, poutní místo Łagiewniki. V odpoledních 
hodinách návrat zpět do Kalwarie Zebrzydowske - večeře, nocleh.
Snídaně, křížová cesta, duchovní program. V odpoledních 
hodinách odjezd do Wadowic, rodiště Jana Pavla II. Ve večerních 
hodinách návrat do České republiky.
V dopoledních hodinách příjezd do Velhartic.

CCeennaa zzáájjeezzdduu 44220000 KKčč

Cena zahrnuje: transport autokarem, 3x ubytování s polopenzí včetně 
večeře v den návratu, vstup do solných dolů Wieliczka.
Ubytování:  Częstochowa (2 lůžkové pokoje), Kalwaria Zebrzydowska 
(4-5 lůžkové pokoje).
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění (nutné si zařídit), polední stravu 
(občerstvení je možno zakoupit v autobusu - párky, polévka…).
Vezměte si sebou: kancionál, růženec a léky, které užíváte.

Duchovní doprovod pouti zajistí o. Vendelín Zboroň.
Každý den bude sloužena mše svatá.

Informace a přihlášky:
o. Vendelín Zboroň: 777 179 082

p. Mojžíšek: 731 621 150; p. Gatnar: 731 402 074

Přihlášky nejpozději do konce května s úhradou celé částky
*Změna programu vyhrazena

1 polský zlotý = 6,614 českých korun (1.000,- Kč je přibližně 151 zlotých)




