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B

ůh chce zkoušku, nikoliv náš
pád…

postarat o všechno, co potřebujeme. Musíme ale nespoléhat na sebe,
na vlastní sílu, schopnosti a možnosti,
ale až ke krajnosti důvěřovat Bohu.
P. Augustin Pelanowski v rozjímání
nad Modlitbou Páně připomíná původní význam věty: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“. Řecký překlad
může znamenat také „toho, kdo prosí o chléb, ale jenom na druhý den“.
Ne každý den, nikoliv abychom měli
chléb vždycky a dostatek.
Ne.
Jenom
tolik, kolik potřebujeme na
ten druhý den.
Pak zase Pán
se postará o
to, co budeme
jíst. Nemusím
všechno hned
zajistit na další dny, měsíce
anebo dlouhá
léta. Když důvěřuji Bohu, věřím, že On
se postará o mě. To je ta každodenní
(všední) zkouška v našem životě. Buď
všechno musím zajistit sám anebo
budeme důvěřovat a Pan se dokáže
postarat o nás a o naše věci.
P. Marek Donnerstag

„Ježíš byl vyveden od Ducha na
poušť, aby byl pokoušen od ďábla.“
(Mt 4,1)
Boží zkoušky nás občas dovedou až
na pokraj našich schopností a možností, ale především ke hranici naší
důvěry k Bohu. A právě o to jde…
Zkouška je vždy
spojena s určitým riskem,
kdy se v nás
projeví to, kdo
opravdu jsme.
Zazáří v nás:
víra nebo pochybnost, statečnost nebo
strach, důvěra
nebo obavy.
Žádná zkušenost nás nedokáže tak silně formovat jako zkouška.
Říká se, že opravdového přítele poznáme v nouzi. Bůh své skutečné přátele ověří ve zkoušce (1 Kor 10,13).
Tehdy, když neexistuje už jakákoliv
záruka, zbývá nám jenom důvěřovat
Bohu. A On sám se dokáže nejlépe
www.farnostsusice.cz
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24 HODIN U BRATRŮ KAPUCÍNŮ

N

a začátku doby postní se uskutečnilo setkání starších dětí z hodin náboženství ze
Sušice, Kolince a Velhartic v klášteře u bratrů kapucínů v Sušici. Tentokrát jsme se
chtěli zamýšlet nad citáty z knihy Malý princ od Antoine de Saint-Exupéry, která je
plná duchovní inspirace.
Dvacet dva dětí přivítali bratři Romuald, Petr a Nehemiáš hned u vchodu do kláštera. Po nezbytném seznámení, hrách a ubytování jsme se už mohli s bratry modlit
nešpory. Po večeři nás čekalo uvedení do
příběhu Malého prince v krbovce. V kostele
jsme měli možnost přistoupit ke svátosti smíření, a tak jsme se vydali na poušť. „Poušť
je krásná právě tím, že někde v sobě ukrývá studnu.“ Tu jsme po ztišení i zpěvu písně
Voda života postavili z kamenů. Každý napsal na kámen křídou, co ho trápí nebo za
co chce Boha prosit, protože Bůh je pramen,
který utiší naši žízeň. Fotografie pouště nám
bratr Nehemiáš promítal v kostele na plátno
a paní Martina Fišerová s dcerou Maruškou se ujaly hudby a zpěvu. Modlitbu jsme
dovršili adorací.
Na noční výpravu jsme se vydali tentokrát za hvězdami a poznáváním noční oblohy. Vystoupali jsme na kopec nad nemocnicí, kde už byla pořádná tma, a hledali
jsme různá souhvězdí a planety. Někde tam mohla být i planeta Malého prince, kde
se staral o svou vzácnou růži. Měli jsme i možnost prohlédnout si a vyzkoušet hvězdářský dalekohled na zahradě u pana Jiřího Lejska. Do kláštera jsme se vraceli příjemně
unaveni a těšili se na zasloužený spánek. Ne všem se však chtělo spát.
Ráno nás čekal budíček v 7 hodin a po modlitbě
ranních chval v refektáři jsme přešli do kostela na mši
svatou, kterou sloužil bratr Jan. Po bohaté snídani jsme
se mohli věnovat katechezi a přemýšlet o tom, pro
koho jsme vzácní jako růže pro Malého prince? Kdo je
pro mě můj Malý princ? Hodně náročné bylo složit si
z papíru svou růži. Pak děti čekala hra ve skupinách,
kde na čtyřech stanovištích u Kristýnky, Jirky, Vojty a P.
Jendy plnily úkoly a za odměnu získaly citát z knihy, ten
zapsaly do svých pracovních listů. Před obědem bylo
potřeba zabalit si věci, uklidit pokoje a chodbu a připravit stoly v refektáři na oběd. Všechno děti zvládly,
ale hlavně bratr Nehemiáš, který měl na starosti uvařit oběd. Byl výborný a stylový:
polévka i příloha k masu byla v barvě pouště. Po obědě nás čekal odpočinek, při
kterém jsme se dívali na kreslený film Malý princ. Pěkně jsme si celý příběh zopakovali
a připomněli. V kostele na nás čekal bratr Jan, který na rozloučenou každému dítěti
i dospělému předal dárek v podobě krásné červené růže se slovy: „********** , pro
Boha jsi jedinečný a vzácný jako růže pro Malého prince“ (místo hvězdiček doplň
svoje jméno).
Děkujeme farnosti za finanční podporu a všem, kteří nám pomohli toto setkání
uskutečnit. Moc děkujeme také maminkám, které opět napekly a připravily spoustu
dobrot.
Katecheté Šárka a Vojtěch Šmídlovi
www.farnostsusice.cz
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BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2019 V SUŠICI A OKOLÍ

Místo

Sušice
děkanský
kostel

Zelený
čtvrtek

Velký pátek

Vigilie
vzkříšení

14.4.

18.4.

19.4.

20.4.

18.00

9.00 kc
15.00 um

20.00

9.00

(klášter
8.45)

Sušice
klášter
Kašperské
Hory

Květná
neděle

18.00
9.15

(farní
zahrada,
od 9.30
mše sv.)

18.00

15.00 kc

(následuje
adorace)

(sraz u kostela
sv. Markéty)

18.00 um

Hartmanice

11.30

16.00

15.00 um

Petrovice

10.30

16.00

15.00

Svojšice

12.00

Budětice

9.30

16.00

9.00 kc

Kolinec

11.00

16.00

16.00

20.30

(začátek
na farní
zahradě)

Slavnost
zmrtvých-vstání
Páně

Pondělí
veliko-noční

21.4.

22.4.

7.30
9.00

9.00

18.00

18.00

9.30

9.30

11.30
20.00

10.30
12.00

20.00

Albrechtice

9.30

9.30 bs

11.00

11.00

15.00

Dlouhá Ves

9.00 kc

Rabí

9.00 kc

9.00

Horažďovice

9.30

19.00

19.00

19.00

9.30

8.00

Strašín

11.00

18.00

16.00

20.00

11.00

11.00

možnost soukromé modlitby u Božího hrobu
Sušice, děkanský kostel 20.4.(sobota) – 9.00 - 12.00 a 14.00 - 18.00 hod.
Kašperské Hory, kostel sv. Markéty 20.4.(sobota) – 8.00 - 16.00 hod.
ranní chvály v Kašperských Horách - 19.4.(pátek) a 20.4.(sobota) vždy od 7.00 hod.
bc bohoslužba slova
kc křížová cesta
um památka umučení Páně
www.farnostsusice.cz
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KAPLE U GABRIELA

P

aple u Gabriela se nachází při cestě do Rejštejna.
Jedná se o malou kapličku postavenou u bývalého
statku. Kaplička má sedlovou střechu, krytou šindelem,
nízký trojúhelníkový štít a obdélný vchod s mříží. Fasáda
kaple je hladká. Tato kaple pochází z 18.-19. století. V
kapli byly původně umístěny dřevořezby(Kristus Trpitel z
19.stol. a Ukřižovaný-baroko z 18.stol.). Tyto jsou nyní v
muzeu. Kaple prošla v nedávné době opravou.
Václav Pikeš

POZVÁNÍ NA VIKARIÁTNÍ POUŤ POD OCHRANOU SVATÉHO JOSEFA

P

•••

o dvou letech se můžeme opět těšit na Vikariátní pouť vikariátu Sušice – Nepomuk,
tentokrát do Lnářů a Kasejovic v sobotu 11.5.2019, kam nás pozval místní duchovní
pater Robert Paruszewski.
Mše sv. se uskuteční ve Lnářích v kostele Nejsvětější Trojice v bývalém klášteře bosých
augustiniánů. Zdatní poutníci půjdou pěšky do Kasejovic, ostatní mohou přejet autobusem. Po cestě navštívíme zámek ve Lnářích s nádhernou kaplí sv. Josefa. Turistická
cesta je vhodná i pro kočárky. V Kasejovicích nás čeká společný teplý oběd v jídelně.
Pro děti bude připraven program na faře a
farní zahradě. Pro dospělé bude v kostele
sv. Jakuba přednáška na duchovní téma,
modlitba růžence za kněze našeho vikariátu a pro všechny možnost svátosti smíření.
Pouť zakončíme na farní zahradě májovou
pobožností u sochy Panny Marie. Autobus
je objednaný a bude vypravený ze Sušice.
Všichni jste srdečně zváni.
Šárka Šmídlová

SUŠIČTÍ MINISTRANTI SOUTĚŽILI VE FLORBALU

V

•••

e dnech 22. - 23. února se uskutečnil ve Veselí nad Lužnicí diecézní florbalový
turnaj ministrantů. Sušickou farnost se vydali
reprezentovat ministranti Fanda Šmrha, Pepa
Vlček, Tonda Lejsek a Lukáš Kapic v doprovodu
akolyty Jiřího Lejska. Další tým, ve kterém byli sušičtí ministranti Ondřej a Pepa Kolářovi měl příhodný název Fireballs.
Soutěž začala v pátek večer ve sportovní
hale, kde také chlapci nocovali. V sobotu probíhal velký turnaj a ve školní jídelně měli všichni připravený výborný oběd. Sušice obsadila 6. místo,
tým Fireballs skončil na 3. místě. Děkujeme ministrantům za reprezentaci naší sušické farnosti.
www.farnostsusice.cz
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Pá 12.4.		
		

Křížová cesta pro rodiče s dětmi na Andělíček.
Sraz v 16.45 na začátku u řeky.

St 17.4.		
		
		
		

První setkání semináře v Duchu svatém v Horažďovicích u Školských
sester de Notre Dame od 18.30 hod. Případní zájemci informace
a přihlášky u sestry Vlasty: e-mail vlasta.katerina@gmail.com,
tel.: 731 600 205

Ne 15.4.

Slavnost Panny Marie Bolestné.

Pá 12.4. So 13.4.		

Diecézní setkání mládeže v Českých Budějovicích,
přihlašování: dcm.bcb.cz

Po 22. 4.
		

„Krocení varhanních píšťal“ v kostele sv. Markéty v Kašperských
Horách od 10.30 hodin.

Čt 25. 4.		
		

Křesťanské chvály v refektáři klášterního kostela od 19.00 hodin.
Téma charismat: Jak vstupovat do nadpřirozených úkolů.

So 11. 5.
		

Vikariátní pouť pro děti i dospělé Lnáře - Kasejovice,
odjezd objednaným autobusem
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