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S

lavnost Všech svatých je už za
dveřmi, tak k ní píši malé povzbuzení.
Někde na začátku, když se rodila
víra Izraele v Hospodina, byl Bůh vnímán jako soukromý Bůh svého národa. Je to přece jenom Bůh Abrahámův, Izákův a Jákobův… A Izraelité
jej chápali jako Boha, který má své
vlastní území a svůj chrám. A je silnější
než bohové ostatních národů.
Pak ale přichází zvrat v babylónském zajetí.
Lidé jsou ve dvou
vlnách odvlečeni
do vyhnanství, Jeruzalém byl dobyt,
Chrám rozbořen…
A právě v okamžiku, kdy lidé byli ve
svých představách přesvědčeni, že
Bůh Izraele je mrtev, stane se něco
nečekaného: tento „mrtvý“, „poražený“ Bůh promluví ke svému proroku
Ezechielovi u řeky Kebaru…
To muselo Izraelity šokovat: náš
Bůh je živý, i když nemá chrám; neublíží mu, když vstoupí na cizí území;
nebojí se promluvit skrze svého proroka a hlavně – je s námi solidární, není
mu jedno, co prožíváme…
A u proroka Izajáše najdeme ze
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stejné doby ještě další domyšlení situace: náš Bůh je silnější než ostatní
bohové, on je pravý a jediný Bůh,
jeho chrámem je celá země, celý
svět, celý vesmír…
My jako křesťané žasneme ještě
víc… Tento nesmírný Bůh je plnost
Lásky a plnost vztahů… a o tuto plnost
se s námi chce podělit. Proto posílá
svého Syna, aby se stal člověkem…
A tento Boží syn a Syn člověka nám
vyjevuje „Boží srdce“, když ukazuje
na svého Otce…,
když přichází pozvat hříšníky, když
stoluje s celníky,
když otevírá Boží
království
lotrovi
po pravici…, když
nám také daruje
svého Ducha.
A apoštol Pavel k tomu ještě přidává velmi významnou „poznámku
pod čarou“, totiž, že se všechna tato
Boží přislíbení netýkají pouze izraelského národa, ale také pohanů, kteří
mají stejná dědická práva. No, není
to skvělé?
Ve zkratce jsme mohli pozorovat,
jak se vůči nám stále víc a víc rozevírá milosrdná Boží náruč. Ale přitom
Bůh je stále stejný, jen my ho teď
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ným srdcem těžko budeme vnímat
Boha jako Lásku a nabídnutý Vztah…
a zůstali bychom u nějaké vlastní karikatury Boha…
Domnívám se, že Bůh touží rozšířit
naše srdce, abychom ho jasněji a plněji zahlédli… Jedním z rysů svatosti
by mohlo být dobropřejné a velkorysé srdce otevřené Bohu. K tomu se
i v této nejisté době povzbuzujeme.
A stejně si myslím, milí svatí Sušičané,
že budeme nakonec příjemně překvapeni, až se s milosrdnou Boží láskou naplno potkáme…
br. Petr

vnímáme plněji… Tady se proměňuje
něco jiného než Hospodin.
Kdybychom měli sevřené srdce,
byli bychom velmi ochuzeni o to,
jaký je Bůh doopravdy… Se sevře-

OSLAVA SV. FRANTIŠKA

•••

L

etošní slavnost měla trochu zvláštní nádech. První „neobvyklost“ se
udála v sobotu 3. října při obřadu
Transitus. Během něho si připomínáme smrt a přechod sv. Františka do
nebeské slávy. Pro někoho může být
zajímavý kající vstup bratří do kostela s ostatky světce z Assisi za zvuku
klepačů. Někdo může být zasažen
popisem smrti sv. Františka, jak ho
sepsal jeho životopisec Tomáš z Celana, kdy celou atmosféru podtrhují
zapálené svíce. Jiní návštěvníci obřadu přicházejí, protože se těší na
zpěv chrámového sboru, který celou
liturgii doprovází. Ona zvláštnost však
přišla po promluvě… Po ní totiž následovalo přijetí paní varhanice Marie
Antochové do terciářského noviciátu. Nedá mi to a připojuji v této souvislosti vyznání paní Marie, které považuji za velmi osvěžující…
„V předvečer svátku svatého
Františka pročítám příběhy z jeho ži-
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vota a zamýšlím se nad svým rozhodnutím vstoupit do Sekulárního františkánského řádu. Mám smíšené pocity,
chvilkovou radost, ale též obavy, zda
jsem toho hodna. Přemýšlím. Je mi
92 let a já se vracím zpět do doby
dětství, kdy mě na klášteře, v jehož
blízkosti jsem bydlela, zajímala snad
ze všeho nejvíc Barykova prostorná
psí bouda, dobrá jablíčka, ořechy
a drobné dárečky, kterými mě bratři kapucíni obdarovávali při nákupu
ovoce a zeleniny, kterou pěstovali
s úspěchem na rozlehlé klášterní zahradě. I v pozdějším věku jsem v klášteře nacházela porozumění a posilu.
Byla to útěcha nebo dobrá rada,
kterou mi bratři často poskytli v mém
trápení.
Před deseti lety jsem také stála
před rozhodnutím, když mě bratr Damián žádal, abych oprášila své znalosti hry na klavír a posadila se na trůn
za varhany. To jsem se také bála
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a zvažovala: Mám – nemám? Dnes
už tam sedám s radostí, že mohu pomoci a aktivněji se zúčastnit mše svaté.
Vracím se ze vzpomínek a jsem
rozhodnuta. Nikdy není pozdě!
Přicházím jako poslední na vinici
a prosím, aby mi Bůh ponechal zdravý rozum a mladou duši, abych byla
ještě alespoň trošku užitečná a přinášela hlavně svým vrstevníkům, někdy
osamoceným, doma nepochopeným, trápeným nemocemi stáří, se
kterými sama bojuji, trochu radosti
a naděje.
Prosím též svatého Františka, aby
mi v mém počínání pomáhal, prosil
za mne u Boha a byl mi stálým příkladem lásky, pokoje a dobra.“
V neděli 4. října jsme měli příležitost navštívit odpolední koncert kladenského souboru Gemini musicales
a pak jsme večer slavili mši sv. A při
ní jsme mohli zakusit další milou zvláštnost. Vlastně poprvé v sušickém kapucínském kostele byl VIP hostem
a kazatelem o. Marek Donnerstag.
A velmi krásně kázal o tom, jak se
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potkal s františkánskou spiritualitou,
a o „zneklidňujícím světci“, jakým
sv. František je. Z jeho života si vybral
scénu, při které je František Bernardone obžalován svým otcem u biskupa. Francesco se v tu chvíli vzdává
šatů, vzdává se svého pokrevního
otce a dává se pod ochranu církve.
Druhým silným motivem v kázání pak
bylo Františkovo putování za papežem, od kterého si přál mít potvrzený evangelní způsob života. Prostě
o. Marek si „prosťáčka z Assisi“ velmi dobře nastudoval. A došlo i na
humorné popichování, kdy „bratr
Hugo“ dostal svou kapucínskou kapuci. Už jste v ní o. Marka viděli?
Velké poděkování patří všem, kdo
připravili na samotnou slavnost kostel
i pohoštění.
br. Petr
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CO (NE)ŘEKL PAPEŽ FRANTIŠEK?

•••

P

apež František se veřejně zastal homosexuálů – Negativní postoj lidí k LGBT
papež František přirovnává k nacismu – František překročil propast, nabízí
homosexuálům rodinu a štěstí – Papež František šokuje církev.
Takovéto a podobné titulky zaplavují v posledních dnech internetové
portály a postupně se objevují i v tištěných médiích. Katolický čtenář logicky zpozorní. Neposouvá se tady
nauka církve? Nedělá papež František krok špatným směrem? A je lidsky
pochopitelné, pokud jsme zneklidněni. A tady nastává okamžik, kdy je
třeba zbystřit a začít přemýšlet. Kde
vlastně článek čtu? Kdo je autorem
článku? Jaký celkový záměr autor
měl?
Nejdřív si zkusme uvědomit, jak to
všechno začalo. Spouštěčem celé
laviny článků bylo oficiální představení nového biografického filmu „Francesco“ rusko-amerického
režiséra Jevgenije Afinejevského.

Respektive se jedná o jednu jeho
část, kde Sv. otec hovoří o homosexuálech. Jak upozornil deník The
New York Times, Afinejevský použil
pravděpodobně záznam z rok starého rozhovoru vedeného mexickou
novinářkou. Delší pasáž sestříhal do
několika málo vět. Právě toto sestříhání je za posunem v papežových
slovech. Filmaři podle všeho vyrobili
senzaci na jedno použití, což je mentalita, před kterou samotný papež ve
svých dokumentech a kázáních varuje. Kvůli těmto zkreslením je papež
obviňován, že se odchyluje od nauky církve. Pojďme se tedy podívat
na to, co Sv. otec skutečně ve filmu
„Francesco“ řekl a co neřekl.

Co řekl o lidech identifikujících se jako LGBT (lesby, gayové, bisexuálové,
transgender osoby)?
„Homosexuálové mají právo na zde tedy neřeší stejnopohlavní soužití
to být součástí rodiny. Jsou děti Boží nebo adopce dětí homosexuálními
a mají právo na rodinu. Nikdo by ne- páry. Svatý otec již dříve proti takoměl být vyčleňován nebo kvůli tomu vým adopcím vystoupil s tím, že skrze
být nešťastným.“ V jakém kontextu ně jsou děti „zbaveny svého lidského
byla tato slova řečena? Papež mlu- rozvoje, který je dán otcem a matvil o situaci, kdy rodiče zjistí, že jejich kou a který je vůlí Boží,“ a že „každý
dítě má homosexuální sklony. A vy- člověk potřebuje muže otce a ženu
jadřuje pochopení, aby toto dítě matku, kteří mu mohou pomoci utvánebylo z rodiny vyčleněno, ale aby řet jeho identitu.“
bylo ve své rodině přijato. Vůbec se
Co řekl o civilních svazcích stejnopohlavních párů?
„Co musíme vytvořit, je zákon o ci- přemýšlení o argentinské legislativě,
vilních svazcích. Tímto způsobem jsou kdy se vymezoval proti konceptu tzv.
zákonně krytí.“ „Normy tohoto typu homosexuálního manželství. Naopak
jsem hájil.“
během svého úřadu Svatý otec již
Tento výrok se týká papežova častokrát potvrdil učení katolické
www.farnostsusice.cz
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vání „odporuje přirozenému zákonu“
a že ti, kteří se identifikují jako gayové
nebo lesby, jsou povoláni k čistotě.
Papež tedy k těmto lidem přistupuje s úctou a s citlivostí jako vnímavý pastýř. A v tomto kroku prolamuje
různé předsudky, strach a hledá řešení pro ty, kdo jsou zranění a odsouváni na okraj společnosti. Vzpomeňme,
že František mluví o církvi jako polní
nemocnici, kde se s velkým milosrdenstvím obvazují rány současného
světa. Papež se svým pochopením
pro situaci konkrétního člověka ukazuje vstřícnost, hledá lék, vybízí k novému promýšlení, ale zcela jistě nemění dogmata.
Film „Francesco“ nepředkládá
oficiální učení církve. Zvláště, když je
zřejmé, že jeho pasáže byly upraveny
podle představ režiséra. My si můžeme uvědomit, jak je někdy snadné
překroutit výroky a dát jim úplně jiný
význam. A pokud jste dočetli až sem,
zdá se, že jste právě prošli první lekcí
kritického čtení zpráv na internetu.

církve, že manželství je celoživotní
svazek mezi jedním mužem a jednou
ženou. Papež si je vědom, že tuto
nauku není možné ani zatemnit, ani
ohrozit, a už vůbec ne měnit.
Katechismus katolické církve učí,
že ti, kteří se identifikují jako LGBT
„mají být přijímání s úctou, soucitem a jemnocitem. Vůči nim je třeba se vyhnout jakémukoliv náznaku
nespravedlivé diskriminace. Takové osoby jsou povolány naplnit Boží
vůli ve svém životě, a jsou-li křesťany,
spojit těžkosti, s nimiž se mohou setkat
v důsledku svého stavu, s obětí Pána
na kříži.“ Katechismus dále uvádí, že
homosexuální sklony se „objektivně
vymykají řádu“, homosexuální choZ KLÁŠTERNÍ KUCHYNĚ

•••

V

pátek 9. října proběhla v kapucínském kostele přednáška psychoterapeutky Marie Novákové, jež
se zaměřila na vztahy v rodině a zamýšlela se nad originalitou každého
dítěte. Mluvila o vrozených vlastnostech dětí, postojích a rolích rodičů
i prarodičů, o výchově s respektem
a tolerancí... Přednáška byla doplněna promítáním slajdů, ale také
„hrou“, která ukázala různé rodinné
konstelace a co kdo může v rodině
v různých rolích prožívat. Děkujeme
všem odvážným, kteří se do „rodinné
akce“ zapojili.
www.farnostsusice.cz

Terciářské sliby manželů Pospíšilových z Rozsedel se překládají na příhodnější čas. Naplánovali jsme také
oslavu 365. výročí posvěcení kostela sv. Felixe s Markem Orko Váchou
jako hostem. Docela jsme se těšili,
jak liturgii 25. října doprovodí soubor
z pražské Lorety Ensemble 1631 a jak
na bohoslužbu o. Marek Vácha naváže přednáškou „Po Laudato si´“.
Ale všechno bylo nakonec jinak,
opatření proti pandemii setkání neumožnila. Momentálně s o. Váchou
jednáme o nějakém náhradním termínu. Kdybyste byli naladěni na
5
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váchovskou vlnu, můžeme doporučit
třeba rozhovor na Aktuálně.cz, kde
představuje svou nejnovější knihu
úvah „Selfíčka“, popř. můžete mrknout na jeho blog.
Současná doba moc plánování
nepřeje…, zatím máme zachovaný
pondělní prostor pro modlitbu za zá-

vislé s Cenacolem, prostor pro sobotní adoraci, popř. se v pondělí, pátek
a v sobotu ráno připojujeme k farnímu podávání svatého přijímání.
Ostatní společenství jsou momentálně „pozastavena“. Těšíme se někdy
„naživo“ na viděnou.
bratři kapucíni

DOPIS FARNÍKŮM

•••

V

ážení a milí farníci a ostatní občané, od čtvrtka 22. října vstoupilo
na území České republiky v platnost
další přísnější preventivní opatření
proti šíření koronaviru SARS-CoV-2.
Na základě nepříznivých čísel o vývoji
nemoci covid-19 je po mimořádném
jednání ve středu 21. října vyhlásila
vláda Andreje Babiše. Zásadně bude
omezen maloobchod a služby, činnost úřadů i volný pohyb obyvatel.
Opatření se dotýká i náboženského
života.
Omezení platí i pro bohoslužby.
Na pohřeb může jen 10 osob.
Vláda proto rozhodla, že od čtvrtka 22. října od 6.00 hod. po dobu
vyhlášeného nouzového stavu bude
až na výjimky zakázán volný pohyb
osob na území celé České republiky.
Omezení pohybu osob a pobývání
na veřejně přístupných místech v počtu maximálně dvou osob.
Na případné veřejné bohoslužbě
může tedy být pouze celebrant +
max. 1 osoba (+ pochopitelně ti, kteří
zajišťují bohoslužbu nebo případně
její přenos). Toto se netýká bohoslužeb uzavřených skupin lidí (např.
klášterních komunit).
Zde je třeba zvlášť zdůraznit snahu
o minimalizování rizika nákazy.
Konání svateb a pohřbů: povolewww.farnostsusice.cz

na účast 10 osob.
Podávání Eucharistie
Chceme být lidem nablízku a zajistit alespoň zpřístupnění kostela pro
soukromou modlitbu a adoraci. Přistoupit ke svatému přijímání bude
možné v pevně stanovený čas podle
rozpisu a pouze tak, že do kostela
vstoupí vždy jen jeden věřící. Až z kostela odejde, může do chrámu vejít
další. Prosíme, aby tuto možnost využívali jen lidé bez příznaků nemoci.
Mezi povoláními s výjimkou jsou i duchovní
Mezi výjimkami v seznamu povolání, na něž se vládní nařízení o omezení volného pohybu nevztahuje, je
uvedeno také poskytování individuální duchovní péče a služby. I v této
těžké době stále Vám můžeme poskytnout individuální duchovní péči,
pomoc a povzbuzení. Kdykoliv budete potřebovat poradit nebo povzbudit, obraťte se na nás telefonicky
nebo e-mailem.
Pamatujeme na Vás v modlitbě
a při mši svaté, kterou sloužíme soukromě každý den.
P. Marek Donnerstag, farář (tel.: 603
456 125, e-mail: mdonn12@volny.cz)
P. Jan Kulhánek (tel.: 776 344 997,
e-mail: jenda.kulhanek@post.cz).
6
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DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY PŘEHLEDNĚ

•••

A

poštolská penitenciárie na žádost České biskupské konference prodloužila dovolení, aby věřící mohli získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých již týden před dušičkami. Kromě toho Apoštolská penitenciárie z pověření papeže Františka umožnila letos získat plnomocné odpustky pro duše
zesnulých po celý listopad.
Jednotlivé možnosti:

1.

Odpustky, které je běžně možné získat 2. listopadu spojené s návštěvou kostela, je letos možné získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínky:
v daný den
» návštěva kostela nebo kaple,
» modlitba Otčenáš,
» modlitba Věřím,
» modlitba na úmysl Svatého otce,
» vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
» svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.

2.

Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do
8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos možné získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínky:
v daný den
» návštěva hřbitova,
» modlitba za zesnulé,
» modlitba na úmysl Svatého otce,
» vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
» svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.

3.

Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa),
mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny
Marie. Podmínky:
» v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov,
» zříci se jakéhokoli hříchu,
» vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se
za Svatého otce jakmile to bude možné,
» pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma)
nebo vykonat skutek milosrdenství spojený s obětováním svých těžkostí Bohu.
zdroj: www.liturgie.cz

www.farnostsusice.cz
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ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ Z DĚKANSKÉHO KOSTELA SV. VÁCLAVA V SUŠICI

S

nažíme se v této komplikované
době být stále s Vámi. Dle nařízení vlády nejsou mše svaté veřejné,
ale Vy máte možnost každou neděli
v 9.00 hod. sledovat přímý přenos z
našeho děkanského kostela sv. Václava v Sušici na našich farních stránkách a na Facebooku.
Odkaz na přímý přenos z koste-

la naleznete na webu v aktualitách
nebo v kalendáři akcí.
Na jaře jsme začali se zasíláním
informací z naší farnosti na Vaše e-mailové adresy. Pokud nejste ještě
zaregistrováni k odběru novinek, zaregistrujte se na farním webu, odkaz
naleznete také v aktualitách.
Tomáš Jahoda

NEDĚLNÍ LITURGIE V RODINĚ

C

írkev nám doporučuje, abychom se v situaci, kdy ze závažného důvodu není možná účast na
nedělní mši svaté, věnovali po náležitou dobu modlitbě buď sami nebo
v rodině. (srovnej KKC 2183) Proto
naše farnost nabízí na každou neděli Bohoslužbu v rodině – texty, podle
kterých se můžeme modlit. Jsou zde
i odkazy na aktivity s dětmi.
Vše najdete na webových strán-

•••

•••
kách farnosti v aktualitách nebo
v kalendáři akcí a na Facebooku. Je
ve dvou verzích: Ke čtení (s větším
písmem) vhodná zvláště pro mobil
a tablet. Pro tisk (s menším písmem)
k vytištění na 1 list A4. Tištěnou verzi
si také můžete vzít domů ve vchodu děkanského kostela sv. Václava
v Sušici od pátku odpoledne (počet
výtisků bude podle zájmu).
Vojtěch Šmídl

CHYSTÁ SE

•••

každou neděli		
			

Přímý přenos mše svaté; živé vysílání mše sv.
z děkanského kostela sv. Václava vždy od 9.00 hod.

V těchto složitých týdnech je děkanský kostel sv. Václava a klášterní kostel sv. Felixe otevřen v pevně stanovených časech pro individuální modlitbu,
adoraci, případně pro podávání svatého přijímání. Sledujte proto rozpisy na
nástěnkách nebo na webu farnosti.
Uzávěrka prosincového Farního listu je naplánována na pátek 20. listopadu
2020, všechny své příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: farnilist@farnostsusice.cz. Lednový Farní list jako každý rok nevydáváme, proto posílejte příspěvky a pozvánky akce s výhledem na měsíc leden.
Vydává Římskokatolická farnost Sušice, Bašta 54, 342 01 Sušice
tel.: 376 523 368, e-mail: info@farnostsusice.cz
č. ú.: 821 360 329 / 0800
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