ČERVEN 2021

N

a prahu měsíce června prožíváme mezi množstvím poutí, jejichž
sezona je již v plném proudu, slavnost
Těla a Krve Páně. Bratři a sestry ve víře,
dříve narození, často vzpomínají na
slavné průvody městem s eucharistií
a vše, co k slavení této slavnosti patřilo. Zvláště dnes, snad více než dříve, je
důležité se vrátit k podstatě této slavnosti jako projevu úcty a oslavy památky ustanovení Eucharistie a také

ním roste naše spojení s Ním, a jako
hlavní plod přináší důvěrné spojení
s Ježíšem Kristem. Pán totiž řekl: „Kdo
jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve
mně a já v něm“ (Jan 6, 56). Slavení
mše svaté je tak prvním projevem života farního společenství a dává smysl všemu ostatnímu konání.
V době nejistot a různých opatření,
se kterými je již více jak rok spojen náš
život, se potřebujeme znovu vracet
do večeřadla jako apoštolové, kteří
se spolu se ženami na Ježíšův příkaz
modlili za „dar z výsosti“ a disponovali
se pro jeho přijetí. Stejně i my jsme nyní
znovu pozváni k obnovení našeho duchovního života, které musí stejně jako
v apoštolských dobách začínat ve večeřadle a modlitbě. Zde se můžeme
nechat naplnit k poslání každodenních zvěstovatelů evangelia, kteří nezůstali pouze ve strachu za zavřenými
dveřmi.
Přeji nám všem hodně sil k postupné obnově vnitřního i vnějšího života
našeho farního společenství v Duchu
Svatém. On nám ukazuje nové cesty,
po kterých můžeme přicházet naplněni radostnou zvěstí evangelia ke všem
lidem.
Váš P. Jenda

připomenutí reálné přítomnosti Ježíše
Krista přítomného v této svátosti.
Od dob apoštolů až do dneška se
eucharistie stále slaví ve společenství
církve, takže se s ní setkáváme v každém kostele; zůstává zdrojem a středem života církve (KKC). Jejím přijímá-
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JE ZA CO DĚKOVAT
•••
SVĚDECTVÍ ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA O ONEMOCNĚNÍ COVIDEM

Z

kušenost s těžkým bojem proti covidu
nepřeji nikomu. Vím, že jsem ho zvládl
především díky velké duchovní podpoře tisíců lidí, kteří se za mé zdraví modlili,
a skvělé péči lékařů. Když mě na oddělení ARO navštívil sám ředitel fakultní nemocnice, mluvili lékaři o obdivuhodně
rychlém zlepšování mého zdravotního
stavu, který byl velmi vážný. Zaujala mě
stručná reakce pana profesora Havlíka,
který prohlásil: Tělo je jen odrazem ducha. Možná myslel na duchovní sílu jednotlivce, ale já v té chvíli opravdu myslel

bolest, neporozumění, problém, starost,
a i když se problém nevyřeší a bolest neodejde, jde o osobní setkání s Ním.
To jsem si znovu uvědomil, když přišel
covid. U mne se nemoc projevila velkými
zimnicemi, někdy až třikrát denně a někdy to byl dvou až tříhodinový zápas. Viděl jsem, že nejsem schopen postarat se
vůbec o nic, že se vysoké ideály zužovaly
jenom na to, abych se přestal konečně
chvět.
Viděl jsem, že si nejen nemohu dělat
žádný plán, že nemůžu udělat už v životě
vůbec nic, protože všechno
je mi vzato z rukou a brzy
může být konec. Když taková zkouška přešla, tak
jen tím, že zimnici vystřídala
vysoká horečka, a vše se
znovu opakovalo. Při jedné
z posledních takových zimnic ale přišel úžasný pokoj,
protože jsem si uvědomil, že
právě v této nicotě, v této
bídě, v této bezvýchodnosti přichází On a já už přece
nemusím chtít nic víc, než
abych byl v Něm. To přineslo pokoj, který
mne zbavil napětí a bolesti. Ukázal se jako
větší než všechno ostatní. V té chvíli bylo
možné říct: Staň se Tvá vůle, teď už netoužím po ničem, jenom po tom, aby se
stalo, co chceš Ty. Jestli mne v této chvíli
voláš ze světa, říkám: Zde jsem. Jsem připraven. Ne, že bych byl připraven množstvím dobrých skutků, nebo mohl říct, že
jsem splnil vše, co jsi ode mne žádal, ale
jsem připraven přijmout Tvé milosrdenství,
které je bezmezné a které je mou jedinou šancí, protože já už nemohu udělat
absolutně nic než přijmout to, co dáváš
Ty. Pak mi přišlo, že nesmím být sobecký,
a proto říkám: Pane, ano, chceš-li, půjdu
s Tebou v této chvíli. Ty se však postarej
o všechno, o ty, ke kterým jsi mne poslal
sloužit. Já jsem to nezvládl tak, jak by to
potřebovali. Nemyslím si, že pro ně mohu

na sílu modlitby tisíců věřících. Cítil jsem,
že tato síla mě nesla. Denně jsem všem
žehnal. Dlouhých modliteb jsem nebyl
schopen.
Životní zkouška je záležitostí krátkého
času, ale je jí možné rozumět jen v souvislosti s celým životem a jeho směřováním.
Ježíše opuštěného, kterého jsem poznal skrze Chiaru Lubichovou, jsem si zvolil v kněžském mládí za Snoubence své
duše. Bylo to proto, že jsem tehdy objevil, že Ježíš miluje nejvíc ve chvíli nejtěžší
opuštěnosti od lidí i od Otce, když na kříži
volá: Žízním. Sám je výkřikem, sám se z lásky stává ničím... a je všecko. V mém životě se ukázal jako Ženich vždycky věrný,
zatímco já to o sobě říct rozhodně nemohu, protože jsem jej v mnoha podobách
nepoznal nebo nepřijal.
Ale On ukázal, že stačí obejmout
www.farnostsusice.cz
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ještě něco udělat. Ale kdyby sis to myslel Ty, nezdráhám se další práce a jsem
ochoten pokračovat. Všechny další dny
by byly jaksi navíc a budou patřit Tobě.
V nemocnici se nedokážu dlouho soustředit, modlitby jsou krátké a časté. Svěřuji Bohu zvláště ty, ke kterým jsem byl poslán, s vděčností žehnám všem, kteří se za
mne modlí. Sám nechci nic. Ať rozhodne
Pán. Lékaři hovoří o krizi a sepsi, ale v duši
mám hluboký pokoj. Věřím, že Boží láska
ukáže to nejlepší. Jestli modlitby lidí, kteří za mne prosí, nebudou vyslyšeny tak,
abych se uzdravil, pak prosím, aby byly
vyslyšeny tak, že se sejdeme u Pána. To
by byl požehnaný plod těchto zkoušek.
Vím, že je za co děkovat. Opakovaně
vzpomínám na jednu z posledních pro-

seb kardinála Vlka, který žádal lidi: Pomozte mi děkovat.
Dnes mám radost nejen z postupného
návratu zdraví, ale i ze spontánního projevu živého společenství víry, které věřící
ukázali modlitbou, jejíž plody nejsou daleko od zázraku. Naše církev přes všechny
chyby není v krizi. Ona žije. Bohatí touto
zkušeností můžeme pokračovat v modlitbě nejen za další nemocné, ale i za úplné
zastavení pandemie a za návrat lidských
srdcí k Bohu.
arcibiskup Jan Graubner
(Duchovní slovo pro kněze
při setkání děkanů
14. ledna 2021,
redakčně kráceno)

PROHLÁŠENÍ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ V SITUACI
USTUPUJÍCÍ PANDEMIE NEMOCI COVID-19

M

ilé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,
díky Bohu se situace, která více než
na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu.
Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny
a obrovská šance využít všechny ty dary,
které byly doposud skryty. Pro mnohé
z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského
hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo
a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.
Jsme vděční a děkujeme všem těm,
kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši
bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že
i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není
nic navíc, protože služba Bohu a služba
člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.
Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy,
a je na místě opatrný optimismus. K němu
také patří návrat k bohoslužbám v jejich
normální podobě. Technické prostředky
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byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem
z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít
stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit,
abyste se postupně vraceli do kostelů,

pochopitelně při zachování příslušných
hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do
kostela nemohou. Je však načase,
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abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním
z přikázání Desatera a že ke svátečnímu
dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž
na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie
a přicházeli do kostela poděkovat trva-

le a pravidelně s ještě větší horlivostí než
dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme
opět chválit Pána i zpěvem.
Na setkání kolem Kristova oltáře se těší
a ze srdce žehnají
Biskupové Čech, Moravy a Slezska
Nepomuk, 18. května 2021

VOLEBNÍ KAPITULA MBS SFŘ

•••

K

aždé tři roky si místní bratrská společenství Sekulárního františkánského
řádu volí z řad svých členů Radu MBS SFŘ,
stejně tak tomu bylo letos i v místním sušickém společenství.
Volební kapitula se konala v kostele
sv. Felixe dne 21. dubna 2021 a zúčastnili
se jí i zástupci z Národní rady SFŘ – mini-

str Luboš Kolafa OFS, formátor Petr Tesařík OFS a národní duchovní asistent SFŘ
P. František Kroczek OFMCap. Přítomen
byl také duchovní asistent MBS SFŘ P. Petr
Petřivalský OFMCap.
Volební kapitula byla zahájena mší
svatou a po té se již přistoupilo k samotným volbám.
Tajným hlasováním byla zvolena nová
Rada MBS SFŘ ve složení:
ministr
zástupce ministra

Jiří Sýkora OFS
Pavel Blažek OFS

formátorka

Jana Sýkorová OFS

sekretářka

Anna Blažková OFS

pokladní

Naďa Balejová OFS

Volby byly zakončeny slibem nové
rady a závěrečným požehnáním.
Anna Blažková OFS

CO NOVÉHO U KAPUCÍNŮ?

•••

N

a začátku května odstartovala oprava zpovědní chodby. Po třech letech
čekání – na „odchod“ dřevomorky, vysušení prostor a na finanční prostředky –
jsme zahájili obnovu místa ke svátosti smíření. Tak třeba ještě letos „zpovědnice“
slavnostně otevřeme…
Br. Petr se účastnil 8. května iniciativy
smíření mezi katolíky a protestanty na Bílé
hoře, v níž měl prsty také náš br. Serafín.
Záznam akce byste našli v archivu TV
Noe. Velmi děkujeme za společné prožití
slavnosti sv. Felixe. A jsme rádi, že hudební atmosféru navodila chválová kapela
společenství Jozue. Těšíme se také, že
hlavním tahákem na Noci kostelů je u nás

www.farnostsusice.cz

vyprávění o komunitě Cenacolo.
Možná jednu věc bychom čtenářům
Farního listu rádi svěřili do modlitby: chystáme setkání zdravotníků a zdravotnic
ze Sušické nemocnice v našem klášteře.
Chtěli bychom jim poděkovat za jejich
nasazení v době pandemie. A když my
chodíme „k nim“ do nemocnice, tak je
„na oplátku“ chceme pozvat k nám.
Nakonec přidáváme poslední věc,
která je už všeobecně známá. Kapucínská provinční kapitula byla přeložena na
přelom srpna a září, takže případné kapucínské stěhování se zatím odkládá.
bratři kapucíni
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NOVÉ FOTOGALERIE NA WEBU NAŠÍ FARNOSTI

•••

Modlitební maraton s papežem Františkem
Na přání papeže Františka je měsíc květen věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem prosit za ukončení pandemie koronaviru. Děti z hodin náboženství se se svými rodinami také modlí
u kapliček ve svém okolí.
https://www.farnostsusice.cz/fotogalerie/394

Slavnost sv. Felixe v klášteře
Slavnostní bohoslužba ke cti svatého Felixe z Cantalice v klášterním kostele bratrů kapucínů v Sušici.
https://www.farnostsusice.cz/fotogalerie/395

FARNÍ PĚŠÍ POUŤ NA STRAŠÍN
•••
(Rok – Kadešice – Rozsedly)

26. 6. 2021

8.55 • sraz u kostela sv. Václava
9.00 • sraz u klášterního kostela sv. Felixe
13.00 • Strašín, občerstvení, prohlídka kostela
14.00 • Mše svatá
15.00 • zastavení na dvoře fary (dle zájmu poutníků)
Vždy po sv. Vítovi (15. 6.) farníci ze Sušice putovali pěšky za Pannou Marií,
aby poděkovali za pomoc i ochranu před morovou nákazou.
Letos chceme pokračovat v této starobylé tradici.
Můžete se hlásit u P. Jana Kulhánka, který pouť organizuje a povede.

KLÁŠTERNÍ DIVADELNÍ POZVÁNKA

•••

H

erečku Lenku Sasínovou jsme už klášteře potkali, v červnu minulého roku
se představila v monodramatu Poutnice
a v pohádce o Otesánkovi. Tentokrát
půjde o pohádkové pásmo: na příběh
O perníkové chaloupce naváže Červená karkulka. A kdy to bude? Naplánovali
jsme to na neděli 27. června ve 14.30 h.
Obě pohádky budou převyprávěny velmi milým, poutavým, zábavným

www.farnostsusice.cz

a také interaktivním způsobem, jak jsme
to ostatně už zažili. Posledně se sešlo devadesát devět spokojených návštěvníků.
Nebojte, paní Lenka bude hrát, i když se
nás sejde sedm. Dvojpředstavení bude trvat asi padesát minut. Vstup je volný.
Pokud by se „z covidových důvodů“
divadlo nemohlo konat v refektáři, tak se
prostě uskuteční na klášterní zahradě…
br. Petr
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O P. JIŘÍM VORÁČKOVI

•••

D

ostal jsem za úkol napsat o P. Jiřím
Voráčkovi, který nás nedávno opustil
ve věku pouhých 72 let. Vybavuji si jeho
vlídnou tvář a řeč. Jeho kázání byla velice poučná a ortodoxní. Měl víru hluboko
v sobě. A to nejen proto, že tomu věřil.
On pro to také hodně dělal. Moc se neví,
že se věnoval i potápění a vydržel bez
nádechu 7 minut a 4 vteřiny. Poznal jsem
ho před léty, kdy byl mladší než jsem já
teď. A já byl kandrdas.
Pracoval tehdy v PAPu, chodil tam na
obědy, avšak poprvé jsem se s ním potkal, když zde působil P. Antonín Prager
a P. Zdislav Pešat. Bylo to ještě před revolucí a nabízel mi rohlíky k obložené míse.
Byla tehdy Cecilská. A tak vzpomínám
rád.
V nové době, kdy už byl knězem, jsem

s ním jezdil do Albrechtic jako ministrant,
někdy s Marcelou, s níž si byli velmi blízcí. Byl jakoby její táta. Na Jirku bylo spolehnutí a člověk s ním neměl strach, což
jistě může Marcela potvrdit. Takový tedy
byl P. Jiří Voráček a jeho odraz v mé duši.
Amen
Milan Kotál

BLAHO
PŘÁNÍ
•••
k 28. jubileu kněžského svěcení

24 let kněžské služby v ČR

Díky, Marku!
za sušickou farnost Vláďa Černý

k 5. jubileu kněžského svěcení

Díky, Jendo!
za sušickou farnost Vláďa Černý

www.farnostsusice.cz
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SUŠICE A OKOLÍ – PROGRAM POUTÍ (ČERVEN)
30. 5. 2021 od 14.00 hod.		

•••

Kochánov – pouť v kapli PM Lurdské

5. 6. 2021 od 11.00 hod.		

Stodůlky (na místě kaple sv. Šebestiána)

6. 6. 2021 od 12.00 hod.		

Odolenka – pouť v kapli Panny Marie

6. 6. 2021 od 13.30 hod.		

Dobrá Voda – česko-německá poutní bohoslužba

20. 6. 2021 od 10.30 hod.		

Petrovice (12. neděle v mezidobí)

20. 6. 2021 od 12.00 hod.		

Svojšice – pouť Narození svatého Jana Křtitele

26. 6. 2021 od 14.00 hod.		

Sušice – pěší pouť na Strašín

27. 6. 2021 od 9.30 hod.		

Budětice – pouť sv. Petra a Pavla

27. 6. 2021 od 11.00 hod.		

Petrovice – pouť sv. Petra a Pavla

27. 6. 2021 od 11.00 hod.		

Mlázovy – pouť Narození svatého Jana Křtitele

3. 7. 2021 od 14.00 hod.		

Prášily – pouť na základech kostela sv. Prokopa

CHYSTÁ SE

•••

Ne 27. 6.
		
		
		
		

Divadlo v refektáři kapucínského kláštera; v neděli 27. června
od 14.30 hod. srdečně zveme všechny mladší dětské diváky
na pohádky O perníkové chaloupce a Červená karkulka
v podání Lenky Sasínové. Pohádky jsou hrané poutavou,
zábavnou a interaktivní formou. Délka představení: 50 minut.

Pá 24. 9.
až út 28. 9.
		
		

Mariapoli Srní 2021; Hnutí fokoláre Vás srdečně zve na
společně prožité podzimní dny v centru Národního parku
Šumava v hotelu Srní od pátku 24. září do úterý 28. září.
Letošní téma: Kolektivní spiritualita.

Út 3. 8.		
až so 7. 8.
		
		
		
		

FamilyCamp 2021; srdečně zveme nejen rodiny s dětmi na 		
skvělou akci, která se koná od úterý 3. srpna do soboty
7. srpna v Petrovicích. Letos nás poctí svou návštěvou
českobudějovický biskup Vlastimil Kročil.
Podrobný program naleznete na našem webu
www.familycamp.cz.
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