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DOBA POSTNÍ – VÝZVA K PROHLOUBENÍ RADOSTI
Radost, která vyzařuje z osobnosti
papeže Františka, se stala také hlavním
tématem jeho apoštolské exhortace. Hned na
začátku říká: „Radost evangelia naplňuje
srdce i celý život těch, kdo se setkávají
s Ježíšem. Ti, kdo přijímají spásu od něj,
jsou vysvobozeni z hříchu, ze smutku,
z vnitřní prázdnoty a z osamění. S Ježíšem
Kristem se vždycky rodí a obnovuje radost.“
A vzápětí definuje, co této radosti v životě
člověka 21. století brání: „Velké nebezpečí,
které hrozí současnému světu s jeho
rozmanitou, leč zatěžující konzumní
nabídkou, je individualistický smutek, který
prýští ze zpohodlnělého a lakomého srdce,
z chorobného
vyhledávání
povrchních
rozkoší a z otupělého svědomí.“
Postní doba, kterou Popeleční středou 5.
března začneme, je výzvou obnovit zdroj
radosti ve svém životě. Už předchůdci
současného papeže znovu a znovu vybízeli
k návratu ke Kristu, ke „kontemplování
tváře Ježíše Krista“ (Jan Pavel II.
v encyklice Novo millenio ineunte). A tak
volá i papež František: „Zvu každého
křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli

situaci
k tomu,
aby
se
hned dnes
navrátil ke
svému
osobnímu
setkání
s Ježíšem
Kristem,
nebo
alespoň
aby učinil
rozhodnutí,
že se s ním
chce setkat
a že ho bude každý den bez ustání hledat.“
Využijme tedy letošní postní dobu
k tomuto novému osobnímu setkávání
s Ježíšem, aby se naše radost znovu
rozhořela a mohla postupně vyzařovat do
našeho okolí a proměňovat ho. Tak se podle
papeže staneme těmi, „kdo sdílí radost,
ukazují krásné obzory a nabízí lákavou
hostinu.“
K tomu vám ze srdce žehná
P. Václav

POUTNÍ NABÍDKA NA JAŘE 2014
V druhé polovině minulého roku se mne
mnozí z vás dotazovali na další poutě,
kterých by se mohli zúčastnit. Proto jsem na
první pololetí naplánoval následující
nabídku, kterou si můžete již nyní
zaznamenat ve svých diářích:

8. 5. 2014 - Mariánská pouť do
severních Čech:
Výchozí zastávka autobusu: 6.30 hod.
Sušice, děkanský kostel (v případě většího
počtu účastníků z okolí, rádi zajedeme).
Program poutě: 10.30 hod. - pontifikální
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mše svatá na Cínovci, celebruje msgre. Jan
Baxant, diecézní litoměřický biskup; 12.30
hod. - mariánská pobožnost na poutním
místě Mariánské Radčice; 14.00 hod. pohoštění na faře v Novosedlicích za
přítomnosti otce biskupa; 15.30 hod. prohlídka lázeňského města Teplice (mj.
děkanský kostel sv. Jana křtitele, zámecké
nám., lázeňská část atd.). V neděli 9. 3. vás
při ranní mši sv. také osobně pozve P. Patrik
Matrukanič. Pouť je vhodná i pro seniory
pro fyzickou nenáročnost. Pohoštění je
připraveno pro všechny zdarma. Toalety
jsou zajištěné! Přihlášky přijímá P. Tomas
van
Zavrel,
731625990,
tomas@vanzavrel.cz nebo v zákristii.
Nevratná záloha 300 Kč. Odhadované jízdné
do 500 Kč. Doplatek v autobusu.
31. 5. 2014 – Česko-německá
mariánská pouť do Neukirchen beim
Heiligen Blut (SRN)
V rámci 99. výročí Sjezdu německých
katolíků (více na: www.katholikentag.de

/aktuelles/vitejte.html) s mottem „S Kristem
stavět mosty“ se koná velká česko-německá
mariánská pouť v obci Neukirchen beim
Heiligen Blut (za hranicemi mezi Nýrskem a
Furth im Wald), na kterou srdečně zve
řezenský biskup mons. Rudolf Voderholzer i
české věřící. Při tomto celodenním poutním
zájezdu bychom pod odborným vedením
PhDr. Vladimíra Horpeniaka po cestě
navštívili i poutní muzeum a další
zajímavosti, nakolik nám to čas umožní.
Výchozí zastávka autobusu: 7.00 hod.
Sušice, děkanský kostel (v případě většího
počtu účastníků z okolí, rádi zajedeme).
Program poutě se ještě utváří. Pouť je
vhodná i pro seniory, kteří dojdou 500 m
pěšky.
Pohoštění
z vlastních
zásob.
Přihlášky přijímá P. Tomas van Zavrel,
731 625 990, tomas@vanzavrel.cz nebo
v zákristii. Nevratná záloha 100 Kč.
Odhadované jízdné do 150 Kč. Doplatek
v autobusu.
P. Tomas

POSTNÍ SOBOTY V KAŠPERSKÝCH HORÁCH
V sobotu před 3., 4. a 5. nedělí postní a v sobotu před květnou nedělí (22. 3., 29. 3., 5. 4.,
12. 4.) se v kostele sv. Markéty vždy v 19 hod. konají tzv. postní soboty, které spočívají
v hodinové bohoslužbě slova a hudby. Duchovní slovo pronese P. Tomas van Zavrel. Na
programu jsou mj. kající žalmy s varhanním doprovodem a hudební pásmo „Ecce Homo“
proložené vzpomínkou na šumavské pochody smrti (také 13. 4. ve 14 hod. na Mouřenci).

NOVÉ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA KAŠPERSKÝCH HORÁCH
Farnost Kašperské Hory vlastní velkou budovu arciděkanství. S biskupstvím se dohodlo,

že toto místo bude provozováno jako ubytovací zařízení. K nutně potřebné rekonstrukci
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objektu byly využity prostředky, které farnost získala v dědickém řízení. Ubytovací zařízení,
které jsme nazvali Domus Maria, bude v tomto roce ve zkušebním provozu. Nové webové
stránky jsou: www.domusmaria.cz. Případní zájemci nechť se obrátí na paní Helenu
Pekárkovou (info@domusmaria.cz, 606 545 062). Větším skupinám doporučujeme se
dohodnout na mimořádné ceně. Hledáme funkční zachovalé dětské postýlky a dětské jídelní
židle. Máte něco takového za odvoz? Spojte se prosím s Helenou Pekárkovou.
P. Tomas

KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ – KAPLE ČTRNÁCTI POMOCNÍKŮ
Tato kaplička, která nikdy nezískala status veřejné svatyně, se nachází u silnice pod
schody k Andělíčku. Je umístěna nad terénem nad ochrannou zdí na nároží Palackého a

Alšovy ulice. Jde o barokní stavbu z roku 1757. V interiéru je obraz Panny Marie Pomocné
Pasovské. Postranní části vyplňují malovaná křídla s motivem sv. Čtrnácti pomocníků.
V nástavci je umístěn mladší
oválný obraz žehnajícího Boha
Otce a Ducha svatého.
Kaplička se průběžně objevuje na vedutách vrchu Stráž s kaplí
Anděla Strážce. Nejstarší snímek
této kapličky pochází z válečného roku 1940. Naposledy se
opravovala v roce 2000, kdy se
provedla nová fasáda. V roce
2007 byla potom odstraněna
vzrostlá lípa stojící v těsném
sousedství, která narušovala
statiku kaple.
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Před loňskými Vánoci vyšel v Sušických novinách článek o této kapličce. Byli tam
částečně vyjmenováni sv. Pomocníci. Správně byli uvedeni: sv. Barbora, sv. Blažej, sv. Jiří,
sv. Kateřina, sv. Kryštof, sv. Markéta a sv. Vít. Chyběli tam: Sv. Achacius, sv. Agidius, sv.
Cyriakus, sv. Eustach, sv. Erazim, sv. Dionysius a sv. Pantaleon. Ale v žádném případě tam
nepatří také uvedený sv. Václav. To je, jak je všeobecně známo, hlavní patron a ochránce
naší České země!
Příště: kaplička sv.Archanděla Michaela.
Václav Pikeš

DĚTSKÝ KŘESŤANSKÝ KLUB
V Kolinci jsme ve
čtvrtek 30. ledna s dětmi
z náboženství a jejich
kamarády
oslavili
pololetní
vysvědčení
v našem
křesťanském
klubu. V klubovně místní
knihovny, kde se již
druhý
školní
rok
pravidelně scházíme po
hodině
náboženství,
nechybělo
bohaté
občerstvení,
hry
a
soutěže. Poté následovala
pravidelná
bohoslužba
v zimní kapli kostela sv.
Jakuba, při které každé z dětí děkovalo Pánu Ježíši za vše dobré v prvním pololetí.
Šárka a Vojtěch Šmídlovi

DĚTSKÝ FARNÍ KARNEVAL
V sobotu 1. února se
konal tradiční farní karneval
pro děti, ale i veřejnost
v Sokolovně
v Sušici,
tentokrát na téma „Cesta
kolem světa“. Představili
jsme si všechny světadíly
slovem i obrazem, zazpívali
si, zasoutěžili, zatancovali a
odměnili děti za krásné
masky, kterých bylo více
než 150. Děkujeme tímto
asistentům Tomovi, Zuzce,
Mílovi, Antonovi, Kristýně,
Verče,
Simoně,
Jáje,
Vojtovi, Šárce a Toníkovi. Dále děkujeme Andulce za skvělé moderování, Lidce za
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prodávání vstupenek, pokladníkovi Vaškovi, Pepovi za hudbu, Jakubovi za práci
s počítačem, Marušce, Janě a Jindře za pomoc při dětských soutěžích a Alešovi za
fotografování. Další fotky najdete na stránkách farnosti.
Šárka a Vojtěch Šmídlovi

ENTERCAMP, ENTERJUNIOR – PŘIHLAŠOVÁNÍ
Vzhledem k tomu, že vzrostl zájem o letní pobyty pro
mládež, které se snaží rozvíjet křesťanství u dospívajících,
chceme touto cestou připomenout blížící se spuštění
přihlašování. Kapacita obou programů je omezena.
Přihlašování bude spuštěno na webu www.entercamp.cz dne
1. března 2014 a do 8. března bude vyhrazeno zájemcům
z českobudějovické diecéze. ENTERjunor je určen věkové
kategorii 13-15 let a proběhne na DCŽM Ktiš 20. 7. – 25. 7.
2014; ENTERcamp pro mládež ve věku 16-23 let se
uskuteční 27. 7. – 2. 8. 2014. Programy jsou určeny těm, kdo
hledají zakotvení a rozvoj ve víře.
Za Diecézní centrum mládeže
Roman Dvořák
(Převzato z Acta curiae Biskupství českobudějovického č.
2/2014)

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC BLIŽNÍMU - ADOPCE NA DÁLKU
Během Adventu a Vánoc šetřily děti
z náboženství v Sušici a Kolinci do
vyrobených pokladniček peníze pro děti
z Adopce na dálku. Podobně přispívali lidé
v kostelech v Sušici, Kolinci, Petrovicích,
Svojšicích, Buděticích, Rabí a Dlouhé Vsi
do velkých kasiček
v podobě
králů.
Další
poskytli
samostatný
finanční dar na
tento účel. Díky
Vám všem jsme
mohli odeslat pro
naše
3
děti
z Adopce na dálku
pro letošní rok
2014:
Mecrine Duming Louis z Indie 10 000,Kč (minimální částka je 6 000,- Kč)
Joseline Cyril D´costa z Indie 10 000,Kč (minimální částka je 4 900,- Kč)

Derick Kamya z Ugandy 10 000,- Kč
(minimální částka je 7 000,- Kč)
A protože Vaše štědrost byla opravdu
veliká, podpořili jsme další dva projekty
související s Adopcí na dálku:
Česko-ugandská nemocnice sv. Karla
Lwangy v Ugandě 14 500,- Kč. Tato
nemocnice, jejíž provoz je hrazen výhradně
z peněz českých dárců, poskytuje zdravotní
péči těm nejchudším ve velké vesnické
oblasti kraje Buikwe včetně ostrovů
Viktoriina jezera.
Základní škola sv. Jana Nepomuckého
v Kitule a Technický institut sv. Karla
Lwangy v Malongwe v Ugadě 14 000,- Kč.
Škola poskytuje kvalitní vzdělání a ve školní
jídelně alespoň jedno jídlo denně i těm
nejchudším dětem. Obě tyto školy stejně
jako nemocnice leží v okrese Buikwe, odkud
je i náš Derick podobně jako většina
podporovaných dětí v rámci projektu
Adopce na dálku v Ugandě.
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Všem Vám upřímné Pán Bůh zaplať a ať
se radujete z Ježíšových slov: „Cokoliv jste
udělali pro jednoho z těchto mých

nejposlednějších bratří,
udělali.“ (Mt 25,40)

pro

mne

jste

PŘIHLÁŠKY DO KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE
Ten, který poznává povolání ke kněžství, podává přihlášku do Arcibiskupského semináře
v Praze prostřednictvím duchovního správce své farnosti. Formulář přihlášky je k dispozici
v semináři nebo na biskupství. Je možné si jej vyzvednout osobně nebo o něj požádat
písemně. S vyplněnou přihláškou je třeba předložit následující doklady: rodný list; potvrzení
o křtu; potvrzení o biřmování; potvrzení o církevním sňatku rodičů; životopis žadatele
s fotografií formátu na OP; maturitní vysvědčení; lékařské vysvědčení.
Pro školní rok 2014/2015 je třeba odevzdat
přihlášku (včetně výše uvedených dokladů) do
konce měsíce dubna 2014 na biskupství
prostřednictvím duchovního správce, který
připojí své testimonium o uchazeči. Je žádoucí,
aby duchovní správce při předávání přihlášky o.
biskupovi osobně představil uchazeče. Je
potřeba si zavčas domluvit termín.
V květnu proběhne setkání s představenými
Arcibiskupského semináře v Praze a rozhovor
s psychologem. Jedná se o posouzení lidské a
psychické připravenosti kandidáta k budoucí
kněžské službě.
Přijímací řízení, jehož termín stanoví biskupství, se následně koná na biskupství a
předsedá mu diecézní biskup za účasti rektora Arcibiskupského semináře v Praze, ředitele
Teologického konviktu v Olomouci a dalších členů, určených biskupem.
O přijetí kandidáta rozhodne biskup. Podle usnesení ČBK, v souladu s požadavkem
»PASTORES DABO VOBIS« (čl. 62) i po získaných zkušenostech mají kandidáti nejdříve
absolvovat přípravný ročník v Teologickém konviktu v Olomouci, kde má dozrát jejich
rozhodnutí.
Internetové stránky: www.arcs.cuni.cz a http://web.katolik.cz/konvikt/

CHYSTÁ SE:
25. 2. 9.00 děkanský kostel Sušice: mše sv. při vikariátní konferenci
26. 2. 19.00 setkání farní rady sušické farnosti
3. 3. 15.30 první svátost smíření dětí (a jejich rodičů a přátel)
5. 3. Popeleční středa – začátek postní doby
20. 3. 19.00 muzeum Sušice: přednáška P. Tomase van Zavrela z cyklu V co věříme?
21. 3. „24 hodin v klášteře“ – akce dětí a mládeže
21. 3. 19.00 večer chval v klášteře
27. 3. 19.00 kavárna ČKA na téma papežova dokumentu Evangelii gaudium
4. – 6. 4. postní duchovní obnova u kapucínů (pro přihlášené)
5. 4. 12.00 jarní pouť na Hůrce – celebruje vikář P. Slávek Holý
Vydává Římskokatolická farnost Sušice, Bašta 54, 342 01 Sušice
tel. 376 523 368, http://www.sumavanet.cz/farnostsusice
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