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M ILÍ P ŘÁTELÉ , 

konec školního roku se netýká jen dětí školního věku a studentů, ale nás všech. S koncem roku je spojeno zamyšlení nad 
tím, jak jsme uplynulý rok prožili, co nám přinesl a také co my jsme předali druhým. Děti 
školního věku a studenti se mohli v uplynulém roce vzdělávat při hodinách náboženství a 
přijímat svědectví katechety. A zde by se mohli rodiče zamyslet nad tím, zda vytvořili 
dětem dostatečný prostor na to, aby se děti aktivně účastnily náboženství. Stále se ještě 
setkávám s prapodivným postojem rodičů k víře svých dětí, účasti na náboženství a 
bohoslužbách. Ještě i dnes je možné slyšet: „když on (ona) nechce, co můžu dělat?“ 
Dětem se často nechce ani chodit do školy a nechávají to rodiče na nich, jak se 
rozhodnou? Když slyším, že „to“ rodiče nechali na nich, ptám se, zda rodiče domýšlení 
důsledky těchto rozhodnutlí. Zde by byla na místě otázka, co děláme pro rodiče, aby se 
jejich život ve víře prohloubil? Myslím si, že v tomto ohledu mají rodiče z našich farností 
mnoho nabídek pro rozvoj duchovního žovota.  

Je zde Křesťanská akademie, která vhodně nabízí přednášky, které mohou prohloubit pohled na společenský a duchovní 
život. Ze strany naší farnosti je zde rodičům, ale i „starším“ rodičům nabízena účast ve společenstvích, kde se prohlubuje 
život modlitby a vzájemných vztahů. Na tato modlitební společenství navazuje „Seminář života v Duchu svatém“, který 
rozhodně přinesl duchovní plody. Mezi největší plody tohoto semináře patří radost a život ze slova Božího. Dalším 
nepřehlédnutelným plodem je pokora a schopnost rozlišit, co je v životě osobním, rodiny, farnosti důležité a co je 
nepodstatné.Tento seminář není, jak víte, jen pro „vyvolené“, každý z účastníků bohoslužeb je vždy včas informován o 
možné účasti.  
Pravidelně v době adventní, postní a před Slavností Ducha svatého, jsou zde duchovní obnovy, které se snažím více 
zaměřit na osobní setkání s průvodcem obnovy a duchovní pomoc, než jen na přednášky podobné školení v zaměstnání. 
I v příštím roce bude možné navštěvovat klub maminek a biblickou hodinu. Naše učitelky Zdiška a Mirka i v příštím roce 
jsou ochotny s P. Jendou vést společenství starší a mladší mládeže. Nejen pro mládež, ale pro všechny účastníky nedělní 
mše svaté „pro rodiče s dětmi“ v 8:45 nás budou „učitelky“ i nadále hudebně provázet při „kytarovce“, která má zde své 
pevné místo. Není možné zapomenout na ženské společenství „Biblické tance“, které v příštím školním roce bude 
oslavovat Hospodina nejen posty a modlitbami, ale i tancem. 
Rovněž poutě jsou součástí života farnosti. Jak všichni víme, „pouť“ je od slova putovat. Proto každý rok putujeme pěšky 
ke svatému Vintíři a letos jsme poprvé putovali k Panně Marii do Strašína. Jsem rád, že mnoho farníků správně rozumí 
významu poutě, že to není poznávací zájezd se mší svatou, který má nálepku – pouť. Poutě jsou součástí života farnosti, 
ne však jedinou činností farnosti, bez aktivního života ve farnosti ztrácí svůj smysl.  
V příštím školním roce nás čeká výjimečná pouť do Staré Boleslavi na setkání se sv. Otcem. Někteří z naší farnosti budou 
aspoň část cesty putovat, jiní pojedou na setkání automobily či autobusem. Ač nám tyto dopravní prostředky značně 
pomohou k setkání se sv. Otcem, na druhé straně však bude spojená s obtížemi pro poutě zcela vlastní, bez nichž by pouť 
nebyla poutí. I v tyto dny je příležitost nahlásit svou účast na této pouti.  
A co na závěr? Všem, kteří nám pomáhali duchovně pečovat o děti, mládež, střední generaci i seniory v nemocnici patří 
upřímné Pán Bůh zaplať. Těm, kteří na nikoho a na nic nemají čas, můžeme jen popřát: „Potěš vás Pán Bůh“. Všem bez 
rozdílu chceme být i v příštím školním roce na blízku a pomáhat duchovně růst. Hezké, ale i smysluplné prázdniny a 
dovolené vám přeje 

P. Jan

JEDEME NA SETKÁNÍ SE SVATÝM OTCEM DO STARÉ BOLESLAVI  

Ve dnech 26. – 28. září 2009 navštíví Svatý otec naši zem. Tento úmysl není určitě jen „soukromým“ rozhodnutím 
papeže, ale výsledkem modlitby k Duchu svatému. Vždyť papež je jistě první ze služebníků Božích, který prosí Ducha 
svatého o vedení při svých rozhodnutích a naslouchá mu. A je to obdivuhodné. Stačí, když si uvědomíme, kolik je na 
světě zemí, které jsou daleko větší a významnější, s mnohonásobně větším počtem křesťanů; země, které stojí o jeho 
návštěvu a kde papež ještě nikdy nebyl, a on navštíví právě nás!!! 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
28.6.2009 č.2/2009 (85) 
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Rozhodl-li se tedy takto papež, aby nás navštívil a povzbudil ve víře v Krista, bude naší odpovědí zcela jistě 
rozhodnutí se s ním setkat, vyslechnout jeho slova a zažít spolu s ním společenství univerzální Kristovy církve. Proč jinak 
by ho Pán Ježíš k nám posílal (srovnej Mt 28,19-20)? 

Když jsme na posledním setkání katechetů v Českých Budějovicích hovořili s naším generálním vikářem  
P. Adolfem Pintířem, sdělil nám, že oproti původnímu programu bude setkání se Svatým otcem ve Staré Boleslavi 
v pondělí 28. září nejen pro mládež, ale i pro všechny věřící. Papež zde také bude sloužit mši sv. Je jasné, že Moravané se 
budou chtít setkat se Svatým otcem v Brně. A co Češi? P. Pintíř řekl: „Když my křesťané nepojedeme na setkání 
s papežem, tak kdo?“ a dodal: „Všichni věřící naší Českobudějovické diecéze jedou do Staré Boleslavi!“ 

Když my, věřící našich farností a zvláště sušická farnost svatého Václava, nepojedeme s našimi mladými na setkání se 
Svatým otcem u příležitosti národní pouti ke sv. Václavu do Staré Boleslavi, tak kdo? 
Vojtěch Šmídl – katecheta 
 

Papežská návštěva je významná celospolečenská událost. Pro věřícího člověka ale jde o návštěvu milujícího a 
milovaného otce. Jako když otec rodiny pracuje dlouho a daleko v cizině. Ale teď přijede. 

Drtivá většina z nás se se svatým otcem nedostane do přímého styku a nebude s ním osobně mluvit. Přesto půjde o 
osobní setkání. Máme-li mít z návštěvy užitek, musíme se na ni každý připravit doslova tak, jako kdybychom chtěli a mohli 
s papežem mluvit z očí do očí o svých a jeho starostech. Zamyslíme-li se nad otázkami víry, naděje a lásky, určitě se u 
každého objeví ty věci, které jsou pro nás právě teď důležité. V jeho promluvách pak snadněji nalezneme odpovědi. 
Kdybychom takové otázky neměli přichystány, nejspíše bychom odpovědi přeslechli. 
(Z brožurky ČBK „Připravme se na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice“ s. 12 - 13) 
 
Podrobné informace jsou zveřejňovány na internetové adrese: www.navstevapapeze.cz 
 

KATECHETICKÁ POU Ť DO PRAHY  

Ve dnech 6. – 9. května 2009 se uskutečnila 
katechetická pouť do Prahy pro žáky náboženství 6. – 9. 
ročníku ZŠ a Gymnázia. Nabídku přijalo 11 žáků a 
studentů. Díky všem našim dobrodincům (jejichž jména 
zde z nedostatku místa nemohu uvést, ale která budou 
jistě všechna zveřejněna v Božím království) a 
především díky Bohu jsme mohli naši pouť uskutečnit. 
Pochvala patří i všem poutníkům za jejich zájem a 
opravdu vzorné chování! Spolu s nimi jsme mohli zažít 
skutečnou radost ze společného objevování víry. 

Vojtěch Šmídl – katecheta 
 

Naše pouť začala 
s vyhlídkou na hezké 
počasí. Cestou nás 
provázeli zkušení 
poutníci ze Sušice – 
Vojta Šmídl 
s manželkou a kaplan 
Jan Turek, kteří nám 
ukázali mnoho z krás 
Prahy. Poznávali 
jsme rozmanitost 
přírody celého světa, 

když jsme společně navštívili botanickou zahradu. Nebo 
jsme se vydali poznat dějiny našich předků v podobě 
prohlídky Vyšehradu a Pražského hradu. Dokonce jsme 
se vzdělávali též kulturně. Zhlédli jsme totiž divadelní 
představení „Šumař na střeše“. 

Samozřejmě jsme nezapomínali na našeho Otce, 
který nad námi po celou dobu bděl a navštívili jsme 
chrám svatého Víta a kostel svatého Kříže. 

Nakonec jsme všechna ta místa shlédli z Petřínské 
rozhledny. Jistě, že jsme byli po těch cestách unavení, a 
tak chceme poděkovat Školským sestrám de Notre 
Dame, které nám nabídly přístřeší, pokrmy a vynikající 

čaj. Také bychom chtěli poděkovat 
Českobudějovickému biskupství, které nám pomohlo 
financovat naši pouť. Nejvíce však bychom chtěli 
poděkovat Vojtěchu Šmídlovi, který to vše zorganizoval. 

Pavel Hlaváč, 9. roč. ZŠ 
 

Pouť se mi moc líbila. Bylo plno srandy. Zvlášť 
v metru. Nechápu ty lidi v Praze. Pořád někam spěchají 
a ani neví, jak super je třeba chodit po jezdících 
schodech v protisměru. ☺ 

Byli jsme ubytovaní u Školských sester de Notre 
Dame. Sestry jsou moc hodné a je s nimi legrace. Na 
jeden večer nám připravily i mnoho zábavných her a 
soutěží, do kterých se i zapojily. Moc pěkně se o nás 
staraly. 

Ve čtvrtek jsme se byli podívat v Arcidiecézní charitě 
a tam nám její pracovníci vyprávěli o Adopci na dálku a 
jiné pomoci v rozvojových zemích. Prohlédli jsme si i 
fotky života dětí v Africe. Na závěr exkurze jsme měli 
dokonce možnost pomoci vybrat našeho nového 
adoptivního chlapce z Ugandy. Z plného katalogu dětí 
čekajících na pomoc jsme nakonec vybrali 
jedenáctiletého Sama, který žije jen se svou tetou. 

Po obědě v Havelské koruně jsme se vypravili do 
botanické zahrady v Tróji. Ve velikém skleníku 
poletovali tropičtí motýli a několika z nás si motýl sedl i 
na ruku. Venku, v čínské zahradě, byla k vidění výstava 
bonsají. Tam – samozřejmě - opět všichni vytasili své 
fotoaparáty. ☺ 

V pátek jsme byli v kostele Panny Marie Královny 
míru a modlili jsme se velmi netradiční křížovou cestu. 
Znázorňuje jednotlivá zastavení formou zastavení na 
cestě utrpení člověka v průběhu dějin. 

Večer jsme šli do divadla Na Fidlovačce na muzikál 
Šumař na střeše. Hra byla vtipná a moc se nám všem 
líbila. Hlavní roli ztvárnil Tomáš Töpfer. 
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V sobotu ráno jsme šli na mši svatou do kostela 
Svatého Kříže v ulici Na příkopě. 

Odpoledne jsme byli na Petříně. Nahoru jsme vyjeli 
lanovkou. Pak jsme vystoupali až úplně nahoru na 
rozhlednu. Schody byly vysoké, ale zvládli jsme to. ☺ 

Když jsme potom jeli vlakem zpátky do Sušice, čekal 
nás ještě malý kvíz z toho, co jsme si zapamatovali. 

Cestou jsme si dávali hádanky a vyprávěli vtipy a když 
jsme dojeli, ani se mi nechtělo domů. Pouť byla prostě 
úžasná. Klidně bych s tou samou partou jela do Prahy 
k sestrám znovu. ☺ 

 
Šárka Šmídlová, 6. roč. ZŠ 

 

JAKÝ BYL SEMINÁ Ř OBNOVY ŽIVOTA V  DUCHU SVATÉM ? 

 
NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI Ú ČASTNÍK Ů SEMINÁŘE 

Když jsem byl naším duchovním správcem P. Janem 
osloven, jestli bych se nechtěl zúčastnit semináře života 
v Duchu Svatém, byl jsem v každém případě potěšen. 
Ale byly zde i určité obavy. Ne, že bych tak úplně 
nevěděl, do čeho jdu, ale jelikož pracuji na směny, spíše 
jak to skloubím se zaměstnáním. Přece jen mít po více 
než tři měsíce vždy volný čtvrtek večer není jen tak. Ale 
nakonec mé obavy z této strany byly úplně zbytečné. A 
zde jsem snad poprvé a ne naposledy zakusil působení 
Ducha svatého! 
Za opravdu mezníky v tomto semináři považuji dvě 
neděle: neděli po třetím týdnu, kdy jsme se zúčastnili 
bohoslužby pokání a smíření a neděli po šestém týdnu, 
kdy se nad námi modlili modlitebníci. V mém případě 
modlitebníci z Volyně, „ v jazycích“. Zde jsem opět 
zakusil působení Ducha svatého! 
A co dále pro mě seminář znamenal? V každém případě 
prohloubení víry a to ať už při účasti na mši svaté nebo 
například při četbě Písma. V neposlední řadě utužení 
přátelství se sestrami a bratry, s kterými jsem se sice už 
předtím dávno znal, ale jen jsme se tak nějak míjeli. Teď 
je to jiné! Úplně nakonec patří velký dík otci Janovi, 
který se nám po celý seminář opravdu „otcovsky“ 
věnoval nehledě na čas a bohužel i bolest v srdci! Pán 
Bůh odměň!! 

Václav Pikeš 
 

Chtěl bych se krátce 
vrátit k duchovní 
obnově „Život 
v Duchu“: 
Byla to pro mne a asi 
pro všechny účastníky 
veliká osobní zkušenost 
v životě s Kristem. 

Díky této obnově jsem od základu změnil pohled na svůj 
život ve víře a pochopil jsem, kolik mi Pán dává a jak 
málo mu já vracím svým životem. Pochopil jsem, 
hlubším studiem Písma, že mám před sebou ještě 
dlouhou cestu ke Kristu. Je to cesta, pro kterou budu 
potřebovat pokoru, skromnost, lásku a nekonečnou 
vydanost Kristu, našemu Pánu. Zároveň jsem získal 
jistotu, že mi Pán žehná a dává mi pro tuto cestu sílu a 
že i já, ve světle jeho darů, mohu prosit o požehnání pro 
všechny bližní. 
To pro mne bylo velké poznání, které jsem získal díky 
této obnově a tak jsem o hodně víc připraven ke službě 
ve vztahu k ostatním ve společenství. 

Miroslav Melcher st. 

Seminář „Život v Duchu“ P. Ernesta Sieverse jsem 
absolvovala v r. 2007.  
Již loni jsem měla tu čest (a radost) doprovázet další 
ročník modlitbou, ale teprve letos, v novém kurzu, jsem 
si uvědomila její opravdovou sílu a moc. 
Stále znovu a znovu prožívám, když se nad někým 
modlím, jaká obrovská vlna lásky k tomu, za koho se 
modlím, mě zahrnuje. 
(A modlit se umí každý, když druhému přeje dobro – jak 
říká náš pan farář.)  
Proto: Modlete se za druhé lidi, přejte jim dobro a věrný 
Bůh, Ten, který slyší, ve své lásce do toho zahrne i vás. 
Mám tu zkušenost! 

Ludmila Březinová 
 
Chci se s vámi alespoň trochu podělit o svoji zkušenost 
ze semináře „Život v Duchu“ 2009. I já jsem do této 
duchovní obnovy vstupoval s různými pocity, přesto 
s očekáváním a odevzdáním. Také s naprostou důvěrou 
ve vedení otce Jana. Duchovní obnova mi přinesla mimo 
jiné poznání, o kolik dobra a milostí člověk přichází, 
neotevře-li své srdce Pánu.  Navíc slovy nelze 
dostatečně dobře vyjádřit to, co vstoupilo do mého nitra, 
ale opravdu to stojí za to. 
Takže, nebojte se! Nebojte se otevřít svá srdce Pánu, 
stanou se „podivuhodné věci“ … 

Ing. Václav Jirsa 
 
Bylo to velmi krásné. Žili jsme ve společenství, 

navzájem jsme naslouchali jeden druhému, prohlubovali 
víru skrze rozjímání a četbu Písma svatého a upevňovali 
pouto přátelství s Ježíšem. Ježíš nám pak opětoval naši 
pozornost a snahu odpuštěním a posléze vylitím svého 
Ducha. 

Dnes vím, že vše bylo pro mě velké požehnání a 
zkušenost, kterou s Boží pomocí budu předávat dál. 
Děkuji za modlitby, duchovní vedení a podporu všech, 
kteří tak s vírou činili. Největší dík však patří Ježíši, za 
jeho nesmírnou lásku. Cítím, že to je jen začátek, a tak 
Tebou veden, Pane, nastoupil jsem cestu. 

Radek Melcher 
 
Na začátku bych chtěla poděkovat otci Janovi za to, že 

mě na seminář Život v Duchu pozval a tak jsem ho 
mohla prožít. Čím mě účast na semináři naplnila? 
Přesvědčila jsem se o tom, že člověk sám nic nezmůže, a 
když vše dělám ve spolupráci s Ježíšem, vše je 
jednodušší. Naučila jsem se denně věnovat určitý čas 
Pánu a při tom číst Písmo a odevzdávat se zcela Ježíši. 
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Je to krásný pocit. Poznala jsem spoustu nových přátel a 
na setkání jsem se vždy těšila. Nemohu nezmínit to, jak 
krásné je zakusit, když se bratři a sestry nad námi 
modlili. Cítit, že je mně přána láska, dobro a Boží 
milost, to je něco úžasného! Pochopila jsem, že Ježíš nás 
má rád i přes naše nedostatky a chyby a chce, abychom 
ho též milovali takoví, jací jsme. Pokud někdo má 
potřebu prohloubení své víry a chce se přiblížit Ježíši, 
svěřit mu celý svůj život, tak ať neváhá přijít, až by opět 
tento seminář začínal. Neboť bylo řečeno: 

Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti 
Kristus. 

Jitka Melkusová 
 

Již za svého působení ve Volyni nám otec Jan často 
připomínal, abychom denně četli v Bibli. Naučila jsem 
se ji brát do ruky hned po probuzení alespoň na 
kratičkou chviličku, po malých kouskách jsem pročítala 
evangelia, skutky, listy sem a tam a často mi vytanuly 
před očima verše z evangelia sv. Marka 4,12:  

“hleděli a hleděli, ale neviděli, poslouchali a 
poslouchali, ale nechápali, aby se snad neobrátili a 
nebylo jim odpuštěno.“ 

Připadala jsem si jako hladký, těžký balvan, po němž 
každé Boží slovo sklouzne a vůbec se ho nedotkne. 
Prosila jsem:  „Pane Ježíši, něco s tím udělej“. 

Když přišla nabídka otce Jana zúčastnit se semináře 
Život v Duchu, hned jsme s manželem souhlasili a vůbec 
jsme nepátrali po tom, co nás čeká. Nabídka otce Jana je 
vždy „záruka kvality“.  

Netrpělivě jsme se těšili na první setkání. Bylo to 
velmi zvláštní; s nikým jsme se neznali, o nikom nic 
nevěděli a přece jsme po prvním večeru pociťovali, jako 
kdybychom se znali odjakživa. Spojila nás víra v Ježíše 
Krista a jeho Ducha. 

Ukončila jsem své ranní chviličky s Biblí: Naposledy 
jsem četla: “Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s 
tebou a nikdo ti neublíží”.  

Bibli jsem začala brát do ruky denně podle obnovy 
semináře a pod vedením otce Jana za mohutných 
modliteb těch, kteří seminářem již prošli. 

A začaly se dít věci. Boží slovo se dotýkalo našich 
srdcí, klapky padaly z očí i uší, těšili jsme se od 
semináře k semináři. 

Přišly i chvíle pochybností, úzkosti, pokušení od 
Zlého, pak jsme našli útěchu a povzbuzení ve slovech 
sv. Pavla „Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen 
k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal 
nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši“ (Fil 
3,13-14) .  

Poznali jsme hlubokou radost z doteku Ducha svatého! 

Teď je na nás, nakolik otevřeme svá srdce, aby se 
Duch přelil i do našeho okolí, abychom se stali jeho 
nástroji a prostředníky ve světě, aby naše svědectví bylo 
nakažlivé. 

Ještě stále o sobě nic moc nevíme, ale jedno víme 
všichni: Chceme se setkávat dál, děkovat Bohu a chválit 
ho za velké věci, které s námi učinil. 

PharmDr. Markéta Jirsová 

Chtěla bych se podělit s vámi se všemi, kdo budete číst 
tyto řádky, o své úžasné zážitky s Boží přítomností, a to 
nejen ze semináře Duchovní obnovy, který jsem měla 
možnost navštěvovat společně se svým manželem 
Pavlem. 
Musím podotknout, že jsme před pár lety chodili do 
kostela pouze o velkých svátcích a k aktivní víře nás 
přivedla až naše malá neteř, o kterou jsme se po dva 
roky starali mému bratrovi. Holčička k nám přišla v 
pololetí druhé třídy s hodně poraněnou dušičkou a my se 
ji snažili zahrnovat láskou a péčí, jak nejlépe jsme uměli. 
Jednou přišla ze školy s tím, že se přihlásila na 
náboženství, a když jsem se jí zeptala, jestli vůbec ví, co 
se tam bude učit, tak mi rozhodně odpověděla, že ano, že 
jim to pan učitel  řekl. Tak tedy chodila a my jí 
doprovázeli jak na každou dětskou nedělní mši, tak i na 
výlety, které farnost pořádala. To tím ale neskončilo, 
jelikož nebyla pokřtěná, přišla jednou s tím, že by si to 
přála, aby se vyrovnala ostatním dětem. Dodnes 
nechápu, jak na vše sama přišla, s učením totiž měla ve 
škole dost velké problémy a my jí museli hodně 
pomáhat. 
Zašli jsme tedy tenkrát za P. Janem, o všem ho 
informovali a začali jsme pak s holčičkou docházet 
každý týden na faru na přípravu na křest. Když se vše 
blížilo k závěru, nabídl jí i nám tehdy P. Lev, který v té 
době připravoval děti na První svaté přijímání, aby 
chodila také, s ohledem na její věk, a že při slavnosti 
Prvního svatého přijímání bude zároveň i pokřtěná. Pro 
nás všechny  to bylo první úžasné setkání s Kristem. 
Holčička od nás po dvou letech odešla do nové rodiny 
svého otce a my s manželem jsme již u života ve víře 
zůstali. Našli jsme spoustu nových přátel, bez kterých 
bychom si náš život již neuměli představit. Najednou se 
nám otevřel nový svět, svět přátelství, lásky, soucítění a 
upřímnosti. A po té, co jsme téměř rok navštěvovali i 
pravidelná společenství na faře, nám P. Jan nabídl, 
abychom se zúčastnili semináře Duchovní obnovy. 
Bohu díky za všechno, co nás potkalo, člověk najednou 
zjistí, že ke svému životu nepotřebuje spoustu 
zbytečností, že není důležité, jestli každý den přečte 
noviny, oblíbený časopis či zhlédne zprávy nebo 
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televizní seriál. Že není třeba se trápit  tím, že musím za 
každou cenu stihnout vygruntovat byt před svátky nebo 
uvařit několik chodů a napéct několik druhů, ale že to 
nejdůležitější a podstatné je být každý den s Pánem, 
každý den být v přítomnosti Ježíše, vnímat jeho blízkost 
a jeho lásku a otevřít mu své srdce, svěřit mu všechny 
své obavy a starosti a nechat ho jednat.A On vždy vše 
zařídí nejlíp, On nám pomáhá a koná neuvěřitelné věci, 
uzdravuje naše duše a srdce od bolestí a zranění, které v 
nich předešlý život zanechal. 
Chvíli trvalo, než jsem dokázala všechno Pánu Ježíši 
odevzdat a plně se svěřit do jeho rukou, ale pak se 
začaly dít úžasné věci a mne najednou v uších začaly 
znít písně, které slyšíme v kostele, které bych ale dříve 
sama dohromady nedala, nepamatovala si jejich slova a   
při jednom z těch nejsilnějších zážitků s Jeho 
přítomností, o kterém každému, kdo bude mít zájem, 
ráda povím, jsem v mých uších pořád dokola slyšela 
píseň o Kristově lásce, která ozáří nás, o ohni Svatého 
Ducha, který zapálí nás, ať nedoutnáme jen, ať 
nezhasíná den, ve kterém se jeho milost oslavovat má... 
a já jsem poznala, že už nedoutnám, ale hořím, hořím 
plamenem, který už nic neuhasí. 
Po této obrovské a úžasné zkušenosti s Kristem jsem 
řekla svým přátelům v semináři, že již dokážu pochopit 
odhodlání lidí, kteří vstupují do kláštera nebo se věnují 
kněžskému poslání. Když jste tak naplněni láskou, 
štěstím, radostí, klidem a pokojem a ve vaší mysli není 
místo na nic jiného, srdce vám tím vším přetéká a vy se 
chcete podělit s každým, koho potkáte. 
Díky Pane Ježíši, díky za všechno, díky za P. Jana, který 
nás všechny tímto seminářem vedl jako děti, od prvních 
krůčků až k dospělosti, a to vždy s láskou a obětavostí, 
vždy nám dokázal podat pomocnou ruku, když jsme 
klopýtali a povzbudit, když jsme ochabovali. 
Díky za všechny, kteří nás provázeli svými modlitbami a 
zkušenostmi. 
Díky Pane Ježíši za Tvého Ducha, kterého jsi vdechl do 
našich srdcí. 

 
Anna Blažková 

Chtěl bych vám podat svědectví, co mi dal seminář 
„Život v Duchu.” Aby bylo zřejmé působení našeho 
Pána, musím se vrátit do své minulosti. Byl jsem pokřtěn 
coby nemluvně, ale ve víře jsem nežil.Můj život byl v 
mnohém podobný životu apoštola Pavla, i já jsem se 
podílel na pronásledování křesťanů, jejich útlaku a 
zesměšňování. To bylo v době, kdy jsem o Bohu toho 
věděl hodně málo. Až asi před třemi roky jsem byl 
přiveden, tehdy osmiletou neteří, k víře skrze její křest. 
Tehdy jsem v Pána uvěřil a začal se více zajímat o víru a 
vše, co s tím souvisí. Našel jsem v kostele spoustu 
nových opravdových přátel, na které se mohu 
spolehnout a s důvěrou se na ně obrátit o radu či pomoc 
a oni si na mě vždy udělají čas. Už toto pro mě mělo 
velký význam v utvrzení, že toto je ta správná cesta, a to 
cesta ke Kristu. 
Letos v zimě mě oslovil otec Jan, abych se zúčastnil 
semináře “Život v Duchu”. Musím se přiznat, že jsem 
měl velké pochybnosti, zda jsem hoden účasti v 
semináři. Váhal jsem do poslední chvíle a ještě v 
poledne toho dne, kdy bylo zahájení, jsem nebyl 
rozhodnut. Byl jsem totiž na pracovní cestě v Německu 
a nebylo ani jisté, zda se v ten den vůbec vrátím domů.  
A tak jsem tehdy učinil první rozhodnutí. Svěřil jsem to 
Pánu s tím, pokud je to Jeho vůle, abych seminář 
absolvoval, ať mi dopřeje dorazit domů do zahájení, a to 
se také stalo, dorazil jsem včas. 
V průběhu semináře mi stále více docházelo, že mě Pán 
miluje jako svého syna a odpustil mi má velká 
provinění. Dnes již vím, že nikdy není pozdě obrátit se k 
Bohu Otci a důvěřovat mu a nechat se vést na cestě do 
života věčného. Pokud upadnu, tak neklesat na mysli, 
zvednout se a pokračovat dál do Božího království. 
Na závěr bych chtěl poděkovat Ježíši, že je Pánem mého 
času, že je můj dobrý Pastýř a že za mou spásu a 
odpuštění hříchů se s pokorou nechal ukřižovat. DÍKY 
TOBĚ, PANE. 
Mé díky patří i otci Janovi, který mě vede po té správné 
cestě k Bohu.  
DÍKY TOBĚ, JANE. 

Pavel Blažek
 

ZÁVĚREČNÁ ŘEČ PŘI BOHOSLUŽB Ě ROZESLÁNÍ : 

Vážený otče Jane, asistence, sestry a bratři v Kristu! 
Dovolte mi, abych na závěr této nádherné bohoslužby Rozeslání nás absolventů semináře „Života v Duchu svatém 2009“ 
jménem všech účastníků předně poděkoval těm, kdo se nejvíc zasloužili na více než třech dovolím si říci milostiplných 
měsících, které jsme spolu v modlitbě a rozjímání prožili a zároveň se zamyslel nad tím, jaké duchovní plody nám tento 
seminář přinesl a hlavně přinese do našeho budoucího života v našich farnostech. 
Dovolím si tvrdit, že asi všichni z nás se mohou směle považovat za praktikující katolíky, kterými jistě byli i před tímto 
seminářem. 
Nejsem si už ale až tak úplně jistý, co jsme si představovali pod pojmem „Seminář v Duchu svatém“ Každý z nás 
samozřejmě ví, že Duch svatý je třetí Božská osoba (dnes máme slavnost Nejsvětější Trojice). Ještě možná bychom tak 
věděli, že o letnicích byl Duch svatý vylit na apoštoly. A dále, to nevím! Nyní je ale pro nás situace úplně jiná. Komu za 
to poděkovat? Samozřejmě, že kromě toho, že jsme byli osvícení právě Duchem svatým, tomu, který se nám po celý 
seminář přímo otcovsky věnoval, P. Janovi. Obětoval nám svůj čas i energii a to i v době, kdy prožíval bolestné chvíle a 
za to mu patří obzvláštní poděkování. Poděkování patří samozřejmě i modlitebníkům jak z naší farnosti, tak z Písku a 
Volyně, kteří nám věnovali nejen svůj čas, ale hlavně modlitby a přímluvy. Jen za sebe mohu prozradit, že například 
„modlitby v jazycích“ byly opravdu zážitkem, ale ne ve smyslu senzace, ale duchovním! Samozřejmě! 
Jen tehdy ale splní tento seminář svůj cíl, když nahromaděné duchovní energie – hřivny, které jsme obdrželi, budou 
předány druhým lidem, když my, kteří jsme byli evangelizováni, budeme evangelizovat druhé. Nebo obdržené hřivny 
„zakopeme“ a budeme nečinně čekat? Věřím tomu, že nikoliv! 
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Opravdu jen a jen na nás záleží, budeme-li „světlem v temnotě, solí země a kvasem v mouce světa“. Poděkování patří 
také těm, kteří v naší farnosti i v jiných farnostech doprovázeli náš seminář modlitbami. Všem patří naše upřímné Pán 
Bůh zaplať! 
Tento seminář byl již čtvrtým v pořadí. Dáli Pán Bůh a bude-li zájem (o připravenosti otce Jana nepochybuji), bude i 
„Seminář v Duchu 2010“. 
Není opravdu, ale opravdu vůbec čeho se obávat. I my jsme měli možná obavy, snad i strach, ale to vše se ukázalo jako 
úplně zbytečné! Věřím, že nic nezlehčuji. 
Kdyby tento seminář, tato obnova nic jiného nepřinesla (a samozřejmě 
přinesla) a tím jediným pozitivem bylo utužení přátelských vztahů a nebojím 
se říci vytvoření přímo bratrských vztahů, byla pro nás a naši farnost a 
potažmo pro celou Kristovu církev požehnáním a darem Ducha svatého 
(Zvláště v dnešní době zhoršených mezilidských vztahů!) 
Milý otče Jane, dovol, abychom Ti popřáli hojnost Darů Ducha svatého, Boží 
požehnání, stálou ochranu Matky Boží Panny Marie a sv. Jana ve tvé službě 
Bohu a Božímu lidu.   Děkujeme a Pán Bůh Ti odměň!! 
V Sušici 7. června L.P.2009 
Za všechny účastníky semináře 

Václav Pikeš

JEŠTĚ JEDNO SVĚDECTVÍ ZE SOBOTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY P ŘED SLAVNOSTÍ DUCHA SVATÉHO  

Ráda bych se s vámi podělila o nezapomenutelný zážitek 
z duchovní obnovy v sobotu před Slavností Ducha 
svatého, kterou vedl P. Antonín Příkaský, OCarm. 
Přijela jsem na pozvání P. Jana, který znal mé těžkosti a 
soužení, která mě léta (od dětství) provázela. Řekl 
mi, že se P. Antonín bude modlit za osvobození od 
toho, co mě sužuje. 
Již při první přednášce v kostele se mně vrátily 
vzpomínky na mé dětství a mého otce, odkud 
nejspíše začínaly kořeny mých problémů. Po 
přednášce jsem se setkala s P. Antonínem a řekla 
mu o mém soužení. Řekl mi, abych se otočila ke 
kříži, který byl v místnosti a svými slovy nahlas 
řekla Pánu, čeho se chci zříci a přesně 
pojmenovala, co mě sužuje. Připadalo mi to, jako 
bych hodila svůj záchranný kruh Pánu Ježíši 
s prosbou o pomoc. P. Antonín mi řekl, že se bude 
za mne modlit za osvobození od vlivu zla, které má 
tendenci přecházet na další pokolení. Dále mi řekl, že ho 
při modlitbě za mě mám zastavit, když budu cítit něco 

neobvyklého, nebo mi v mysli vyvstanou nezvyklé 
představy nebo obrazy. Ke konci modlitby jsem se cítila, 
jakoby mi na prsou ležel balvan a já se nemohla 
nadechnout ani vydechnout, tak jsem to sdělila paterovi. 

On se pak modlil, až tato obtíž odešla. Vnitřním 
zrakem jsem viděla, jak stojím pod křížem a 
hledím na Pána Ježíše v životní velikosti. Byl to 
zvláštní a krásný pocit.  
Potom jsem využila možnosti přímluvné modlitby 
u jednoho z modlitebních týmů, které byly na faře, 
s prosbou o vyřešení mých problémů a větší 
otevřenosti Duchu svatému. 
Co mmě tato obnova dala? 
Zakusila jsem osvobození od vlivu zla, které může 
člověka na léta spoutat a udělat z něho otroka, 
který se cítí nemilovaný a ubližuje sobě i blízkým. 
Děkuji za pozvání na duchovní obnovu, za 

osvobozující modlitbu P. Antonínovi a modlitebnímu 
společenství v Sušici, které se dokáže modlit a přát Boží 
požehnání úplně cizím lidem. 

Anna Blahovcová 

SBÍRKA  

 
Postní sbírka pro postižené malomocenstvím vynesla 
letos  18.400,- Kč a již pomáhá mnoha nemocým ve 
světě. Všem dárcům patří upřímné „Pán Bůh zaplať“  
 

 

KDYŽ SE DĚTI MODLÍ … 

• „Anděle Boží strážce můj… 
ať strhám do skonání.“ 

• „A prosíme tě za babičku, aby to v nebi dobře  
zvládala…“ 

• Když při proměňování pozdvihl kněz kalich, 
jedna holčička nadšeně vykřikla: 
„Živjóóóóó!!!!!“ 

• Tomášek u modlitby: „Přerušujeme vysílání!“ – 
A vysmrkal se

CHYSTÁ SE: 

• ve čtvrtek 25.6.2009 v 1815 se na Andělíčku koná ukončení školního roku 
• v neděli 28.6.2009 v 1100 bude pouť v Buděticích a v 1115 bude pouť v Mlázovech 
• v pondělí 28.9.2009 bude pouť do Staré Boleslavi na setkání se sv. Otcem. 
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