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MILÍ PŘÁTELÉ,
chci vás co nejsrdečněji pozdravit před prázdninami.
V letošním roce se v rámci přípravy na jubileum
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu věnujeme
zvláště svátosti biřmování. Někteří byli biřmováni letos,
např. Zlatuše, Radka a Luboš bezprostředně po svém křtu
o letošní velikonoční vigilii, mnozí jsme o svatodušních
svátcích své biřmovací závazky obnovili. Pro všechny
nás, kteří jsme takto završili svou křesťanskou iniciaci,
z toho vyplývá poslání vydávat svědectví Pánu Ježíši –
ve svém blízkém i vzdálenějším okolí. Zvláště o
prázdninách a dovolených je k tomu mnoho příležitostí.
Ani ne tak přesvědčováním druhých o tom, co by mělo nebo nemělo být, ale spíš vlastní ochotou
přinášet druhým radost, povzbuzení, mít na ně čas apod. Prostě můžeme velmi konkrétně ukazovat,
v čem všem nás Pán Ježíš uschopnil být užiteční svému okolí.
Naše prázdninové cestování a setkávání s různými lidmi můžeme ovšem také využít pro další
důležitý rozměr našeho dospělého křesťanství: můžeme nasbírat zkušenosti, které potom využijeme
k rozvinutí a prohloubení života našich křesťanských společenství v Sušici a okolí. Kolik krásného už se
leckde podařilo vymyslet a uskutečnit! Prosím, prozkoumejte to pozorně a nabídněte to po prázdninách
v naší farnosti. Ať je zřejmé, že jsme skutečně „perlou diecéze“ – kvalitou svých vztahů, svého
křesťanského i občanského angažování, své poctivé zbožnosti.
Boží požehnání pro každý den vám přeje a vyprošuje
otec Václav
24 HODIN V KLÁŠTEŘE
Již podruhé se v tomto školním roce
uskutečnilo víkendové setkání pro žáky
náboženství druhého stupně ze čtyř sušických
škol.
V páteční podvečer 24. března 2012
vstoupilo 18 kluků a děvčat na 24 hodin za zdi
kapucínského kláštera v Sušici, aby zde prožilo
další dobrodružství s Bohem.
Tématem tohoto postního setkání se stal
„Kříž života“ podle stejnojmenné katecheze.
Program, na němž se podíleli P. Jenda, bratr
František, katecheté Vojta a Šárka a animátorky
Mirka a Anežka, byl šitý na míru našim
„náctiletým“: V pátek seznamovací a akční hry,

beseda s bratry kapucíny a vyprávění o původu T kříže, katecheze, večerní adorace při svíčkách, chvály,
prosby a duchovní písně doprovázené kytarou, noční křížová cesta na vrch Andělíček. Velice
působivým se stala „modlitba kladivem“, kdy zúčastnění přibíjeli na kříž svoje hříchy, bolesti a těžkosti.
Bez povšimnutí nezůstala ani nabídnutá svátost smíření. V sobotu pak slavení mše svaté, hledání křížů
v kostele i v rozlehlém sklepení kláštera, lukostřelba i vlastnoruční vyrábění terakotových křížů na zeď,
které si každý odnesl s sebou domů. Na závěr setkání kvardián kláštera bratr František každému zavěsil
na krk křížek ve tvaru T, který předtím požehnal. Děti odcházely s nadšením a přáním, aby příště bylo
v klášteře 48 hodin.
Dá-li Bůh a my se přičiníme, mohlo by být dalších 24 hodin v klášteře i v novém školním roce.
Zvláštní poděkování patří bratřím kapucínům za jejich milou pohostinnost, sušické farnosti a všem,
kteří přispěli modlitbou, prací či finančně. Pán Bůh odplať!
Šárka a Vojtěch Šmídlovi
DĚTSKÁ VIKARIÁTNÍ POUŤ VIKARIÁTU SUŠICE - NEPOMUK
„Františku, jdi a obnov můj dům, který, jak vidíš,
se rozpadá.“ Tato známá slova, která zazněla před
řadou staletí v polorozpadlém kostelíku sv. Damiána
v Assisi ke svatému Františkovi, zazněla i v sobotu
26. května 2012 v nádherně opraveném kostele
Proměnění Páně v Žihobcích k sedmdesáti chlapcům
a děvčatům vikariátu Sušice – Nepomuk na jejich
dětské vikariátní pouti.
Cílem pouti bylo uvědomit si, že kostel je
symbolem církve – stavby z živých kamenů. Každý
v ní máme své místo, s každým z nás v této jedinečné
stavbě počítá její zakladatel Ježíš Kristus. To jsme
slyšeli nejen při promluvě pana vikáře P. Slávka
Holého, ale následně i vyzkoušeli při odpoledním
programu. Uprostřed kostela jsme totiž stavěli model 15x zmenšeného žihobeckého kostela. Do něj si
každý, velký i malý, vsadil svůj kvádr, označený jménem. Základ stavby tvoří apoštolové a svatí, Pán
Ježíš je dveřmi.
V další části programu čekaly na děti hry na přírodním hřišti, luštění zpráv v zámeckém parku a
akrobacie modelových letadel, přičemž jedno z nich sypalo na děti bonbóny.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu pouti, hudební skupině z Horažďovic,
která krásně doprovázela bohoslužbu i farníkům ze Žihobec za jejich pohostinnost a milé přijetí. Velice
nás potěšila letošní účast 7 kněží z našeho vikariátu, kteří s námi nejen slavili mši svatou, ale
doprovázeli děti během programu. Všichni společně pak můžeme zvolat: „Bohu díky.“
A pokud Vás prázdninové cesty zavedou do Žihobec, nezapomeňte navštívit místní kostel
s unikátním modelem vytvořeným dětmi.
Vojtěch a Šárka Šmídlovi
P.S. Z farností spravovaných ze Sušice se pouti zúčastnilo 35 dětí s 25 dospělými, které doprovázeli
3 naši kněží: P. Václav Hes, P. Jan Turek a P. František Kroczek, OFMCap. Několik dalších dospělých
a mládežníků se podílelo na zajištění programu na stanovištích.
NOC KOSTELŮ 2012 POPRVÉ V SUŠICI
Historie Noci kostelů sahá do roku 2005, kdy se poprvé konala ve Vídni a postupně se rozšířila i do
okolních zemí. V Praze a Brně měli zájemci možnost absolvovat již několik ročníků a v letošním roce
se k této akci připojila i římskokatolická farnost v Sušici, kde bylo možné navštívit děkanský kostel sv.
Václava i klášterní kostel sv. Felixe. V obou kostelech byly na programu prohlídky s odborným
výkladem o historii chrámu, vystoupení chrámového sboru a skupiny Memento, poslech varhanní
hudby, pásmo biblických písní a duchovních veršů, vystavené bohoslužebné předměty, možnost

osobních rozhovorů s duchovními i příležitost k tichému zamyšlení a meditaci. Pro povzbuzení
dostávali lidé na odchodu na cestu citát s Božím slovem.
Akce se zúčastnilo několik set lidí, mnozí z nich nebyli v kostele řadu let, jiní tam možná přišli
poprvé v životě. Několik návštěvníků vzpomínalo na svoji první návštěvu kostela s prarodiči před
mnoha lety a byli dojati, že se jim znovu
naskytla tato příležitost.
Velký zájem projevovali návštěvníci o život
v klášteře, protože pro většinovou společnost je
tento způsob života stále zahalen tajemstvím a
někdy je spojován s těžko pochopitelnými
předsudky. Pro mnohé bylo překvapením, když
viděli na promítaných fotografiích řeholníky
v pracovních oděvech při běžných lidských
činnostech.
Pokud se Noc kostelů stane tradicí, bude
vyhledávanou akcí, která účastníky obohatí,
zvýší zájem o církevní památky a přispěje
k hlásání radostné zvěsti okolnímu světu.
Josef Nový
PODĚKOVÁNÍ ZA POZVÁNÍ NA HOSTINU
Chtěla bych poděkovat nejprve Tomáškovi Kapicovi, který mne a mé blízké přišel pozvat na své
první svaté přijímání. Tato událost se konala při mši svaté v 9 hod, v neděli 10. 6. 2012 v děkanském
kostele sv. Václava v Sušici.
K prvnímu svatému přijímání přistoupilo 11 dětí a z toho byla dvě děvčata také pokřtěna. Dále velký
dík patří panu kaplanovi Jendovi Turkovi,
Vojtovi a Šárce Šmídlovým, Jindře
Lejskové a všem ostatním, kteří se na
přípravě podíleli. Vlastně jsem měla říct,
díky Bohu za všechny, kteří tak krásně tuto
slavnost připravili. Také děkuji skupině
Memento, která hudebně doprovázela při
obřadu a celé mši svaté. Škoda jen, že
kapelnice byla nemocná (přeji Zdiško Boží
požehnání a pevné zdraví).
Byl to pro mne a jistě i pro většinu
farníků krásný zážitek a díky Bohu, že jsem
měla spoluúčast na této hostině Páně.
Prosím našeho nebeského Otce, aby děti,
které přistoupily ke stolu Páně, vytrvaly na
cestě za Ježíšem a radostně slavily
eucharistii po celý svůj život.
Marie Dolanská
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Dne 7.6.2012 se v Sušici na Andělíčku obnovila tradice slavnosti Těla a Krve Páně. Slavnost dříve
zvaná Boží Tělo je specifická pro katolickou církev, neboť se začala slavit, aby se zdůraznila reálná
přítomnost Ježíše Krista, a to jak v jeho Božství, tak v jeho lidství v Eucharistii – Nejsvětější svátosti,
neboť dle nauky katolických a pravoslavných křesťanů Tělo Páně je proměněná hostie /chléb/ a krev je
proměněné víno. Patří mezi pohyblivé svátky, tzn. že v různé roky připadne na různé datum. Slavnost se
koná vždy ve čtvrtek v období po skončení liturgické velikonoční doby, po slavnosti Nejsvětější
Trojice. Datum slavnosti je tedy odvozeno od data Velikonoc. Čtvrtek je den, kdy Ježíš slavil se svými

apoštoly poslední večeři a při ní poprvé proměnil chléb a víno ve svoje tělo a svoji krev. Protože během
Velikonoc na Zelený čtvrtek v den připomínky Ježíšova zatčení a začátku jeho utrpení nemůže slavnost
naplno vyznít, slaví se samostatně po Velikonocích. Svátek zavedl papež Urban v roce 1264. Pro
slavnost je typické podávání přijímání věřícím - hostie se namáčí ve víně /tělo v krvi/. V závěrečné části
mše svaté bylo zvykem konat procesí s baldachýnem a zastavovat se při jednotlivých vyzdobených
oltářích za zpěvu eucharistických písní v katolickém kancionálu.

Družičky - mladé slečny - jsou oblečeny v bílém a házejí okvětní lístky květin před kněze, který pod
baldachýnem nese monstranci s Nejsvětější svátostí /proměněnou velkou hostií/. Květy posypaná cesta
je jedním z výrazů úcty k Ježíši nesenému v průvodu. Kolem baldachýnu šli ministranti se svícemi.
Slavnostní průvod s Nejsvětější svátostí ven mimo prostor kostela se koná až do současnosti. Přesně
podle dřívějších tradic se uskutečnila i tato slavnost v Sušici pod vedením kněží P. Tomase van Zavrela
a bratra kapucína Františka. Procházelo se kolem kaple Andělů strážných a zastavení bylo u čtyř oltářů.
Bohatě zdobené oltáře byly umístěny do čtyř světových stran a u každého oltáře byly pronášeny prosby
a žehnáno lidem a městu Sušici. Průvod doprovázela Solovačka, která této slavnosti opravdu dodala
jedinečný slavnostní ráz. Za tento nevšední zážitek mnohokrát děkujeme našim kněžím P. Tomasi van
Zavrelovi, bratru kapucínovi Františkovi, jáhnu Jiřímu Voráčkovi a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na přípravách. Velký dík též patří všem, kteří pomáhali svou účastí dotvořit slavnostní a
skvělou atmosféru tohoto svátku. Věříme, že tato znovu zavedená tradice se stane každoroční součástí
společensko-náboženského života v naší farnosti Sušice a jejím okolí.
Naďa Balejová, Hana Šišková
CHYSTÁ SE:
1. 7.
Petrovice (10:30), Budětice (11:00) – poutě
7. 7.
Prášily (14:00) – poutní mše sv. s P. Slávkem Holým
11. – 15. 7. Brno – Katolická charismatická konference
9. – 15. 7. Klášter kapucínů – „Netradiční pobyt v klášteře“
15. 7.
Dobršín (11:00), Rok (14:00) – poutě
29. 7.
Kolinec (9:30), Chmelná (11:00) – poutě
2. 8.
Klášter kapucínů – Porciunkule s biskupem Jiřím Paďourem
5. 8.
Kašperské Hory – hlavní pouť
14. – 19. 8. Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou
18. 8.
Hauswaldská kaple (10:00) a Srní (15:00) – pouť (česko-německá)
26. 8.
Rejštejn (11:00) – pouť
2. 9.
„Andělíček“ – hlavní pouť
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