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N

acházíme se před branami svaté
doby postní, která nás má přivést
k novému prožití skutečnosti nejsvatější – k zásadní události dějin lidstva,
ke Kříži i Přemožení pomíjivosti jediným Spasitelem kosmu, Ježíšem Kristem. Jak kráčet
směrem k Velikonocům
časným i věčným,
nám
pomáhá
současný
nástupce Klíčníka
nebeské brány,
papež František,
ve svém letošním
postním
poselství, s podtitulem
„Slovo Boží je
dar. Druhý člověk je dar“. Na základě evangelního
příběhu o boháčovi a Lazarovi (Lk
16,19-31), tam odhaluje příčinu boháčova osudu, kdy si na zemi bezohledně užíval a na onom světě nesmírně trpěl: Nenaslouchal Mojžíšovi
a Prorokům (v. 31), tedy Božímu slovu.
Stal se tak bohem sám sobě a nebyl
pak schopen ani vidět blízkého člověka v nouzi. Proto papež konstatuje, že „zavírat své srdce před darem
www.farnostsusice.cz

Boha, který hovoří, má za následek,
že se srdce uzavírá daru, jímž je bratr,
sestra“.
Být bohatý na sebe, nepotřebovat
Spasitele ani člověka, jsou muka pekelná jistě už v životě tomto. Dávejme
tedy velkou příležitost dobrému
Bohu
promlouvat k našemu
srdci, konkrétně
prostřednictvím
Písma svatého,
aby nám mohl
slovem
plným
života a síly (Žid
4,12a)
ukázat
náš hřích, vyléčit
jeho rány, obrátit
nás, dát se nám
poznat, ukázat nám cestu, osvěžit,
posílit a proměnit. Pod jeho vedením
bude moci být náš půst takový, jak
říká závěrečná modlitba Popeleční středy, jaký si On bude přát. Míru
opravdovosti naší modlitby pak prověří setkání s nepříjemným člověkem.
V síle Lásky Krista ukřižovaného a
vzkříšeného budeme moci obstát.
br. Kryštof
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KAPLE NA OKRAJI HARTMANIC

•••

V

našem dalším pokračování Vám, milí
čtenáři Farního listu předkládám fotografie kaple(neznámého zasvěcení), která se nalézá na severním okraji Hartmanic nad hřbitovem a fotografie dvojích
Božích muk u Prostředního Krušce. Více
informací o těchto drobných církevních
objektech se nám nepodařilo zjistit.
Příště: Kaple sv.Jana Nepomuckého v
Dolním Krušci.
Václav Pikeš

PROGRAM O POSTNÍCH NEDĚLÍCH V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

V

•••

době postní budou v klášterním kostele každou neděli od 17:20 křížové cesty.
Podobně jako v adventu, bude po mši svaté následovat (kolem 19:00) modlitba breviáře a půlhodinová adorace.
K modlitbě srdečně zvou bratři kapucíni!

•••

POSTNÍ PĚŠÍ POUŤ NA KALVÁRII

D

á-li Pán, v sobotu 11. března se můžete přidat k postní výpravě, která vyrazí
v 9h. od klášterního kostela, po červené
přes Svatobor, a pak po žluté, na Kalvárii
v Horách Matky Boží. Cestou by se rozjímalo nad pašijemi, modlilo se, sdílelo…
Na Kalvárii by byla křížová cesta (možná
i mše sv.). Poté by se naše kroky ubíraly
www.farnostsusice.cz

do Kolince, odkud v 18h. odjíždí vlak do
Sušice. Celková trasa pouti vychází na 16
km. S sebou se vyplatí vzít stravu pro duši
(Evangelium, růženec, kancionál) a pro
tělo.
Za kapucíny, br. Kryštof
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ROZHOVOR S P. VOJTĚCHEM KODETEM O.CARM.

•••

Co si pod slovem půst představujeme,
jak se k němu v dnešní době stavíme a
co od něj očekáváme?
Dnes mnozí, zejména mladí lidé, nechápou, co by měl půst člověku přinést
pozitivního. Ještě tak nějaká dieta na
zhubnutí, ale křesťanský půst? Nemyslím
si, že by byl půst věcí minulosti. A právě
mnozí mladí lidé se ve své touze po autentičnosti těžko mohou ztotožnit s polovičním řešením čehokoli. Neuspokojí je
alibistické odůvodňování proč to dnes
nejde, anebo proč to obecně nemá
smysl. Osobně znám mnoho mladých,
kteří s postem mají dobrou zkušenost.
Každý, kdo to jednou poctivě vyzkoušel,
ví, že půst má smysl. Nedostatek vlastní
zkušenosti a také přílišná pohodlnost mohou způsobit, že člověk opakuje všechny
možné „rozumné“ důvody, jen aby se
postem nemusel zabývat.
A proč se tedy postit? Co od půstu máme očekávat a jak ho dnešnímu člověku předložit?
Je jistě důležité mluvit o všem, co souvisí s životem víry, současným slovníkem a
způsobem, který by nečpěl starobou. Podstata postu je ale stále stejná, s dobou se
na tom nic nemění. Je dokonce jevem všeobecně náboženským, jenž nesouvisí jen s
křesťanstvím. Všechna náboženství, která jsou projevem hledání Boha, počítají s postem jako s prostředkem očištění, vnitřního sjednocení, projevem pokání a cesty k
vnitřní svobodě. V křesťanství, které zde navázalo na starozákonní tradici, má půst ale
ještě jeden velmi důležitý rozměr – z hlediska víry dokonce ten nejdůležitější. Je projevem touhy po Bohu, pokory před Bohem a ve spojení s prosebnou modlitbou i projevem lásky k druhým. Nejde tedy jen o asketický výkon, který by člověku navozoval
příjemný duševní pocit nebo uspokojení z překonání sebe sama. Pro nás křesťany je
půst především výrazem touhy předstoupit před Boha s vírou a oddaností, s vědomím
bytostné závislosti na něm a s očekáváním jeho zásahu do života našeho nebo našich
drahých. Je vyjádřením touhy po setkání s ním. Ve spojení s modlitbou nás také půst
pro toto setkání disponuje. V mnišské tradici je vnímán jako jeden z důležitých prostředků dosažení čistoty srdce, tedy vnitřního spojení s Bohem v lásce.
Když je půst důležitý, proč jej církev dnes tak málo doporučuje?
Lze to pochopit vzhledem k dřívější přísné praxi postu, spojené s množstvím příkazů
a zákazů. To vyvolalo kyvadlovou reakci v odklonu od předpisů a kladení důrazu na
duchovní rozměr postu. Od starokřesťanských dob byly postním dnem středa a pátek,
na památku Kristova zatčení a smrti. Později se zavedl půst před Velikonocemi, nejprve několikadenní, pak ve Svatém týdnu a potom se vztahoval na celou dobu postní.
Praktikoval se také před přijetím i udílením svátostí.
www.farnostsusice.cz
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Pozůstatky této praxe najdeme ještě v některých řeholních komunitách. Církev nadále půst doporučuje všem křesťanům, ale je závazný jen dva dny v roce. Větší důraz je
kladen na vlastní svobodu a zodpovědnost každého jednotlivce, a to je dobře. Má-li
být půst projevem synovského vztahu k Bohu a ne zákonictví, musí být dobrovolný.
Nakolik je důležité, aby byl půst skutečně postem od jídla? Nemá stejný, nebo dokonce větší význam půst od různých zálib?
Půst ve vlastním slova smyslu je vždy zdržení se jídla, popřípadě pití. To, že se v poslední době klade důraz především na jeho duchovní rozměr, často končí tím, že se
vlastně žádný půst nekoná.
Střídmost či zdrženlivost ve věcech, které nás zotročují (například nemírné sledování televize, počítačové hry, alkohol nebo jakýkoli druh závislosti) má veliký význam pro
svobodu člověka. Taková zdrženlivost je vnímána jako léčebný prostředek duše i těla
a cesta k vnitřnímu osvobození. Vede k hlubšímu poznání sebe sama, vlastních limitů
a ukáže, na čem jsem v životě vlastně závislý.
Co když ale taková zdrženlivost – ať už od jídla nebo jiných věcí – způsobí, že ten,
který se postí, je podrážděný a nepříjemný svému okolí? Má takový půst smysl?
Často slýchám, že je lepší se nepostit a být laskavý, než se postit a být protivný ke
všem kolem sebe. Něco na tom je. To, že se postíme, nás neosvobozuje od největšího
přikázání lásky, ba naopak. A my bychom měli na prvním místě dbát na to, abychom
byli lidmi lásky. V padesáté osmé kapitole knihy proroka Izaiáše čteme, že pravý půst
nespočívá v tom, že se člověk navenek pokořuje, ale že je milosrdný k druhým a nezavírá srdce před potřebnými. Na druhou stranu je třeba říci, že kdo se brání špatné náladě jen tím, že se dobře nají a napije, nikdy nenajde pravou příčinu své náladovosti
a nemůže se změnit. Jen když na čas odložím všechna svá náhražková uspokojení,
poznám o sobě pravdu a mohu se sebou něco vážně dělat. Jinak to zlé a nevědomé
ve mně bude sílit a jednou v daleko větší míře vyjde napovrch. Je to právě půst, který
nám pomáhá odkrýt to, co nás zevnitř ohrožuje. Ale nejen to: je-li spojen s opravdovou modlitbou, pak Boží milost člověka skutečně proměňuje a zjemňuje. Po několika
dnech takového postu je i tvář člověka zvláštně prozářená a zklidněná, a to je obraz
nového pokoje v srdci.
Jak se tedy správně postit?
V postu je velmi důležitá naše motivace. Ježíš upozorňuje, že nemáme nic dělat jen
z ohledu na uznání od lidí a pro vlastní prospěch. Farizeovi v evangeliu posloužil půst
jen k posílení jeho pýchy a namyšlenosti, což ovšem nebyla chyba postu, ale postoje.
Správně se postí ten, kdo se pro to rozhodl svobodně, bez postranních úmyslů a zachovává určitou míru rozumnosti a zodpovědnosti ke svému zdraví. Je velmi důležité,
abychom půst prožívali nejen ve spojení s modlitbou, ale také se vztahem k druhým
lidem. Tradičně půst, modlitba a milosrdenství patří nedílně k sobě. Například v Itálii v
době postní lidé v kostele sbírají potraviny, které se postem ušetří, aby je pak rozdali
chudým rodinám. V klášterech oddělí peníze, ušetřené v den postu, na dobročinný
účel. Podle učení církevních otců je půst duší modlitby a modlitba duší postu. Půst
sám pak nevydá plody, není-li zavlažován milosrdenstvím. To však musím projevovat
nejen k druhým, ale i k sobě. Proto je důležité, aby moje rozhodnutí pro půst nemělo
příchuť sebetrestání, ale bylo uděláno s radostí.
zdroj: Katolický týdeník 8/2007, foto z konference v Brně

www.farnostsusice.cz
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PŮST CHLAPŮ

•••

V

roce 2015 proběhla první akce s názvem Půst chlapů, které se účastnilo
zhruba 25 odvážných mužů ze Sušice a okolí. O rok později jsme pokračovali
v podobném duchu. Program byl založen na vzájemném setkávání se každou postní
sobotu cca od 5. hodiny ranní, kdy byl nejprve prostor 30 minut pro tichou adoraci,
následovalo slavení mše svaté s ranními chválami a zpytováním svědomí na základě manželského slibu (v roce 2016 sdílení duchovních témat). Po mši pokračovalo
setkání neméně důležitou snídaní na faře.
I v letošní postní době se budeme scházet v ranních hodinách (04:45 - 07:00) v
kostele sv. Václava v Sušici. Čeká nás opět mše svatá s ranními chválami, duchovní
četba, promluva, sdílení, snídaně a společenství. Srdečně zveme všechny odvážné
muže alespoň na jedno setkání. Brýle s sebou :-)

POSTNÍ KVÍZ

•••

1. Kdy začíná a končí postní doba?
a) Začíná na Popeleční středu a končí Květnou nedělí.
b) Začíná první nedělí postní a končí pátou nedělí postní.
c) Začíná na Popeleční středu a končí Večeří Páně na Zelený čtvrtek.
2. Které dny jsou dny přísného postu?
a) Popeleční středa a Velký Pátek
b) Jen Velký Pátek
c) všechny pátky v postní době a Popeleční středa

www.farnostsusice.cz
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3. Co vlastně znamená „přísný půst“ (půst újmy)?
a) Nemá se jíst žádné maso a jen jednou za den se najíst dosyta
b) Vůbec nic za celý den nesníst
c) To si určí každý věřící podle svých možností a schopností
4. Jaká liturgická barva se používá v době postní?
a) fialová
b) bílá
c) zelená
5. Která věta se nepoužívá při udílení popelce?
a) Jdi a už nehřeš
b) Pomni, že jsi prach a v prach se obrátíš
c) Čiň pokání a věř evangeliu
6. Jaké jsou tři charakteristické projevy pokání?
a) pláč, nářek a lomení rukama
b) modlitba, půst a almužna
c) smutek, sypání popela na hlavu, půst od masa
7. Postní neděle mají latinské názvy podle mešních vstupních antifon. Jak se říká 3.
postní neděli?
a) Oculi (Oculi mei semper ad Dominum = Mé oči stále vyhlíží Pána)
b) Laetare (Laetare Ierusalem = Raduj se, Jeruzaléme)
c) Invocavit (Invocavit me = Povolal mne)
8. Kdy zpíváme v postní době „aleluja“?
a) jen o slavnosti Zvěstování Páně
b) o nedělích, slavnostech a svátcích
c) v postní době nikdy
9. O postních nedělích (nikoli ale o svátcích a slavnostech) se při mši svaté vynechává
a) Credo
b) Gloria
c) Gloria a Credo
10. Kolik zastavení má většinou křížová cesta?
a) 10
b) 14
c) 12
11. Která slavnost nebo slavnosti nás v postní době čekají?
a) Slavnost Zvěstování Páně a Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
b) slavnost Zjevení Páně
c) slavnost Uvedení Páně do chrámu a slavnost Zjevení Páně

www.farnostsusice.cz
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DĚTI SE MODLÍ ZA MÍR

•••

N

a konci listopadu jsem obdržel mail
jako ministr místního bratrského společenství Sekulárních františkánů v Sušici od
národní rady SFŘ v ČR. Je to přeposlaný
dopis od kustoda Svaté země Fr. Francesca Pattona OFM a generálního ministra
Fr. Michaela a Perryho OFM všem bratřím
a sestrám františkánské rodiny a všem
mužům a ženám dobré vůle.
Jedná se o iniciativu „Děti se modlí
za mír“. V ní se vyzývá každá komunita,
aby věnovala mši svatou pro děti nebo
mši svatou nejvíce navštěvovanou dětmi
první neděli každého měsíce modlitbám
za mír, podle místních možností. První mše
svatá sloužená v tomto duchu proběhla
na počátku měsíce února letošního roku
v našem děkanském kostele. Jistě je co

zlepšovat. Děti by měli vědět, že zapálené svíčky, které nesou k oltáři, symbolizují
touhu po míru pro země, které jsou těsně spojeny s počátkem naší víry. Děti v
těchto zemích, především v Sýrii a Iráku
nesmírně trpí důsledky války. I ony se ustavičně modlí za mír.
Františkáni jsou od dob svého zakladatele zvláštním způsobem přítomni v
těchto místech. Proto při mši svaté zní
písně s texty svatého Františka a přímluvy vycházejí z františkánské modlitby za
mír. Pomozte nám slavit mše svaté první neděle v měsíci na toto téma. Jsme
přesvědčeni, že Pán vyslyší volání svých
„maličkých“. Děkuji
Miroslav Sebastian Melcher OFS.

OCENĚNÍ

•••

V

prosinci 2016 převzal v Praze ocenění
Lékařské komory pan Václav Pikeš za
250 odběrů krve. Akce se zúčastnil ministr
zdravotnictví a další hosté.
Loni jsem se rozhodla, že také začnu
darovat krev a po prvním odběru jsem
skoro omdlela. Pak ale z klatovské nemocnice volali, zda bych hned nepřijela,
že mojí krevní skupinu akutně potřebují a
já si uvědomila svůj příspěvek na záchraně nějakého lidského života a zaplavil mě
pocit hrdosti.
Je to stále potřebná služba, a tak díky
za ni!
Jiřina Panušková

www.farnostsusice.cz

7

březen 2017

POZVÁNKA – POCHOD PRO ŽIVOT 2017

M

ilí Boží přátelé, i v tomto roce proběhne v Praze každoroční Pochod
pro Život, letos už s pořadovým číslem
XVII. Termín akce je v sobotu 22. dubna
2017. Také tento rok plánujeme, že akci
podpoříme osobní účastí. Všichni, kteří
máte zájem jet letošní rok s námi, ozvěte se prosím na níže uvedené kontakty
nebo osobně. Je v plánu, že zázemí a
možnost parkování nám opět poskytnou
v areálu svého kláštera bratři kapucíni na
Hradčanech.
Jak jsem psal v loňském roce do farního listu, nejedná se o nějakou demonstraci proti něčemu, ale o manifestaci života,
od početí do přirozené smrti. Modlíme se
za nenarozený život a všechny oběti zla
umělých potratů i za obrácení těch, kteří
se na tomto zlu, jakkoliv podílejí, a to vč.
nás samotných (např. mlčením nebo přílišným mluvením, tím koho volíme, atd.).
Jen v naší zemi je za rok takto „legálně“
vyvražděno v podstatě jedno okresní
město (cca 20 000 lidí). Letošní Pochod

•••
má plnou podporu všech českých a moravských biskupů (viz https://www.cirkev.
cz/cs/aktuality/170126prohlaseni-biskupu-k-pochodu-pro-rodinu-a-pro-zivot)
Podrobnější program po jeho zveřejnění plánujeme uvést v dubnovém
farním listu. Budeme rádi, když akci podpoříte osobní účastí, či jakýmkoliv jiným
způsobem.
Petr Jáchim
Kontakt:
Miroslav Melcher, tel.: 777 358 744,
melchermiroslav@seznam.cz
Petr Jáchim, tel.: 724 101 316,
petrjachim@seznam.cz

P. TOMAS DĚKUJE ZA GRATULACE

•••

Fotografie z narozeninové oslavy otce
Tomase. P. Tomas děkuje za gratulace a
za přízeň.

www.farnostsusice.cz
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ZMĚNA VE FARNÍM LISTU

•••

V

ážení čtenáři Farního listu,
připravoval jsem pro vás Farní list
skoro 5 let. Snažil jsem se ze všech svých
schopností a dovedností připravit Farní list
tak, abych vás informoval o dění v našich
farnostech, které se spravují ze Sušice. To
jsem však mohl dělat jen díky těm, které
jsem oslovil a kteří byli ochotni se o svoje
postřehy z daných akcí s vámi podělit. Za
to všechno jim i za vás moc děkuji. Bez
nich bych nemohl vás o všem informovat! Nicméně nejsem příliš kreativní typ
a Farní list potřeboval změnu, a tak se
toho ujali schopnější lidé, za to jim moc
děkuji a vážím si toho. Jak již psal Josef
Jílek v lednovém čísle, Farní list se mění a

je třeba měnit i Ty, kteří ho vydávají, aby
Farní list nezakrněl a byl stále lepší a lepší.
Vím, že Farní list bude v dobrých rukou.
Proto vás prosím, neposílejte již příspěvky
na můj e-mail, ale na e-mail: farnilist@farnostsusice.cz.
Pokud jste ve Farním listu něco hledali,
a nenašli to, tak se omlouvám. Pokud jste
ve Farním listu našli to, co jste nehledali,
tak se taky omlouvám. A pokud jste ve
Farním listu našli to, co jste hledali a byli
jste za to rádi, tak vám vřele děkuji. Totiž
to je přesně to, proč jsem ten Farní list pro
vás dělal a připravoval.
Jiří Kopelent

NĚCO PRO ZASMÁNÍ

•••

K

něz na konci kázání řekl: „ A příští neděli budeme mluvit o lhaní. Připravte se na to
tak, že si přečtete sedmnáctou kapitolu Markova evangelia.“
Další neděli se zeptal:“ Kdo si přečetl sedmnáctou kapitolu Markova evangelia?“
Několik farníků zvedlo ruku.
„Vidím, že na téma lži budu mluvit oprávněné! Markovo evangelium má totiž jen
šestnáct kapitol.“

NAŠE FARNÍ KAPELKA

•••

A

hojík děti - přidejte se k nám!!!
Scházíme se každou středu od 16
hodin na faře.
Hrajeme si, zpíváme, tancujeme, společně se modlíme a soutěžíme se skřítky. Každý měsíc zpíváme při mši svaté.
S sebou si vezměte dobrou náladu,
bačkůrky a notýsek A6.
Mooooc se na vás těšíme!!
Zdiška a Dáša - tel.: 733 741 863

www.farnostsusice.cz
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CHYSTÁ SE

•••

Setkání ministrantů na faře s kaplanem Jendou Kulhánkem. Toto setkání bude pravidelně každý 3. pátek v měsíci po mši svaté v 18:45. Povzbuďme je a modleme se také
za dostatek služebníků oltáře.
1. 3. 2017 - Popeleční středa. Mše svaté v děkanském kostele budou v 9 hod ráno a
18 hod večer.
Duchovní soustředění v začátku postní doby pro starší žáky náboženství vikariátu
Sušice-Nepomuk 44 hodin v klášteře od 2. 3. do 4. 3.
Během postních sobot, tj. od 4. 3. zveme všechny muže na půst chlapů – začínáme
společně vždy ráno ve 4:45 v děkanském kostele. Letošním tématem je duchovní
četba.
Změna termínu Farní rady z 2. na 9. března v obvyklý čas 18.45 na faře.
Od 10. března do 12. března se koná duchovní obnova pro dívky v kapucínském klášteře. Začátek je v 18.00 hod. Přihlaste se do 2. března.
Od úterý 14. 3. opět setkání maminek každé úterý na faře od 10 h.
Na 17. - 19. března připravují Otcové Dominikáni postní duchovní obnovu v duchu
přípravy na letní evangelizaci v Sušici.
V neděli 2. dubna Misijní jarmark před kostelem sv. Václava v Sušici po mši sv. v 9 h.
V pátek 7. dubna Křížová cesta pro rodiče s dětmi na „Andělíček“, sraz na začátku
u řeky.
Pouť do Polska v termínu 29. 5. - 1. 6. 2017. Téma: „Mariánská poutní místa Polska“.
V kostele máme kromě letáčků i přihlášky v sakristii; kdo má zájem může šiji vyzvednout v sakristii nebo u kněží. Termín odevzdání přihlášek a zálohy do 20. března 2017.
Čtvrtek 24. 8. až sobota 26. 8. 2017 Poutní zájezd za skvosty severních Čech.		
Přihlášky u P. Vendelína Zboroně tel. 777 179 082.
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