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MILÍ PŘÁTELÉ,
sušická pouť na Andělíčku se v mnoha ohledech vydařila, školní rok se
rozběhl a máme tu slavnost hlavního patrona našeho kostela i celého českého
národa, sv. Václava. Protože je i mým křestním patronem, rád se každoročně
zúčastňuji národní svatováclavské poutě ve Staré Boleslavi – a zjistil jsem
s povděkem, že ani v Sušici nejsem sám. Letos k tomu na výzvu pana arcibiskupa
Duky přibyla také společná modlitba za národ v předvečer slavnosti, u nás
v Sušici vložená do adorace před Ježíšem eucharistickým. Završením oslav
tohoto našeho patrona bude tradiční svatováclavský piknik v neděli 2. 10.
s divadlem na farní zahradě a varhanním koncertem v děkanském kostele.
Postupně se po prázdninách obnovila také mnohá setkávání – na faře,
v klášteře i po domácnostech – mám z toho velikou radost. Možná se časem –
z iniciativy mnohých z vás – rozvinou i další aktivity, v Sušici i dalších místech
našeho dost rozsáhlého farního obvodu. V Sušici bude mj. P. Jenda pokračovat o
nedělích s biblickými hodinami a setkáváním ministrantů, P. Tomas zve od října na pravidelné úterní
adorace (od 17.00 hod.), já vás chci pozvat k setkávání na faře vždy v pondělí od 19.00 hod.
s obsahem: nešpory, písně s kytarou, katecheze na různá témata, debata, závěrečná modlitba.
V závěru tohoto školního roku budeme s celou českou církví prožívat obnovu biřmování, a tak si
v následujících měsících postupně připomeneme naši společnou odpovědnost za předávání svědectví o
Kristu svému okolí. Toho se dotýká i téma našeho farního putování ke sv. Vintíři v neděli 9. října.
Těším se společnou pěší pouť.
Každému z vás ze srdce žehná
P. Václav
POUTNICKÉ VYDÁNÍ FARNÍHO LISTU
Tento farní list, který držíte v ruce
je naplněn pozvánkami na nějaké
putování, nebo ještě také ozvěnami
putování, které již proběhlo. Vede to
jistě k zamyšlení: Proč již druhý farní
list za sebou věnujeme celý nějakým
poutím, ať už blízkým, nebo
vzdáleným. Je to proto, že církev je
celá stále na cestě a tak je naše
putování obrazem vnitřního pohnutí
se z místa a určité nepohodlí spojené
s cestováním a námaha je obrazem
vnitřního obrácení se ke Kristu. A
není jen obrazem, ale skutečně víme každý
z nás, že mnohé poutě nás opravdu přivedli

k zamyšlení, nebo k odvaze znovu
hledat a nalézat náš vztah k Bohu.
Podobně
reflektuje
Pouť
mladých do Madridu i náš otec
biskup Jiří v diecézním oběžníku
Acta curiae. Náš otec biskup
vyjadřuje vděčnost vám všem,
kteří jste svou podporou finanční i
modlitební pomohli tolika mladým
lidem zúčastnit se setkání nejen
s Papežem ale i s církví –
s Kristem. Dále otec biskup
připomíná, že při těchto setkáních
nečerpáme sílu jen pro sebe, když říká: Je třeba,
abychom hledali a nacházeli dobré argumenty
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pro upevnění víry, na niž současná atmosféra
společnosti působí zřejmě i rafinovaně,
nepozorovaně rozkladným a deklasujícím
způsobem. Stavět na Kristu je znovu moderní,
když pojmenujeme bolesti i touhy dnešních lidí
– našich spoluobčanů a mladých. Charakter,
skutečná svoboda, plné nasazení rozumu,
ochrana přirozenosti, naprostá psychologická,
sociologická i mravní priorita rodiny, výchova
k životu v ní. Máme i léky a inspirace pro
zraněné rodiny…

Z našich poutí, cest či výletů máme mnoho
fotografií nebo jiných památek, které můžeme
ukázat druhým, můžeme se o mnoho zážitků
z pouti podělit, ale to hlavní zůstává
nesdělitelné – je to náš duchovní poklad, který
je tak velký, jak je naše srdce ochotné otevřít se
Boží přítomnosti v daném okamžiku a nakolik
jsme ochotni vydat se na cestu.
Ať vás na všech vašich cestách provází Boží
moc.
P. Jenda

POUŤ K SV. VINTÍŘI ZA DUCHOVNÍ A SPOLEČENSKOU OBNOVU NAŠEHO KRAJE
Sv. Vintíř se narodil ke konci 10. století jako syn durynského hraběte. Pohyboval se ve vyšší vrstvě
tehdejší společnosti: měl být příbuzným vévody a pozdějšího císaře Jindřicha II. a
spřízněný s uherským královským rodem. Říká se, že přemyslovští bratři Oldřich a Jaromír patřili mezi
jeho přátele a byl snad i kmotrem knížete Břetislava, který byl synem
Oldřicha.
V druhé polovině jeho života, bylo mu kolem 45 let, Vintíř pociťoval
povolání k řeholnímu životu. Rozhodl se na počátku 11. století rozdat
všechen svůj majetek a vstoupit k benediktinům v bavorském
Niederaltaichu. Změna života v tomto věku nebyla jednoduchá: těžko se
vzdával svých dřívějších světských radovánek. Byl to jeden z důvodů,
proč se rozhodl pro poustevnický život. První poustevnu postavil
ve Frauenbründl. Procestoval velkou část Bavorska a Šumavy. Na území
bavorské Šumavy postavil poustevnu v Rinchnachu, kde se k němu
připojili další bratří, s kterými později založil tamtéž klášter. Později se
usadil v lesích kolem hradu Rabí a závěr svého života prožil v lesích u
Dobré Vody. Tam také zemřel v roce 1045. Jeho ostatky, které se na jeho
přání uložily v břevnovském klášteře, byly za husitských válek zneuctěny
a zničeny.
Sv. Vintíř je velmi inspirující světec, který promodlil náš kraj.
K příležitosti výročí 1000 let od založení kláštera v Rinchnachu se
v neděli 9. října 2011 vydáme na pouť k našim německým sousedům.
Budeme prosit sv. Vintíře, aby se přimlouval za náš kraj, jehož kořeny
byly v průběhu minulého století z duchovního a společenského hlediska
hluboce poškozeny a rozvráceny. Autobus odjíždí ze Sušice (děkanský
kostel) v 8.00 hod. a z Hartmanic (kostel) v 8.30 hod. Pokud budou
zájemci na trase, rádi je nabereme. Po cestě se také stavíme v Kašperských
Horách, neboť i tam se přihlásili poutníci. Program zahrnuje pontifikální
mši sv. s pasovským biskupem, oběd, výstavu o založení kláštera
v Rinchnachu, přednášku o sv. Vintířovi a pobožnost u jeho první
poustevny Frauenbründl. Cena je 350 Kč. Pro farní mládež do 18 let je
pouť zadarmo. Přihlaste se v sakristii, na děkanství nebo na mobil 731 625
990.
Také je možné se připojit k latinským zpívaným nešporám v kostele sv. Vintíře na Dobré Vodě u
Hartmanic v sobotu 8. 10. v 18 hod. a dále k tradiční pěší pouti ze Sušice do Dobré Vody v neděli 9.
10. (info na děkanství), která vyvrcholí mší svatou v 15 hod.
P. Tomas
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NAŠE CESTA ZA PANNOU MARIÍ A JEJÍM SYNEM
Jak to začalo – pí Miluška dostala nabídku 4 volných míst na poutní
zájezd na Turzovku. Odjezd z Vodňan 1.7.2011 ve 22 hod. A tak
přihlášené poutnice ze sušické farnosti, Marie, Květa, Miluška a Jarmila,
s požehnáním P. Františka a P. Jana Turka nastoupili do malého autobusu
pro 25 účastníků na cestu za Pannou Marií a jejím Synem.
Časně ráno jsme přijeli do Turzovky – šest poutníků podstoupilo pěší
pouť na horu Živčákovu – místo zjevení Panny Marie a zbytek malý
autobus na horu vyvezl. Nejprve jsme si zazpívali mariánské písně za
doprovodu harmoniky, kterou si sebou vezl vedoucí CK Floria Jan Bísek
a když doputovali i pěší poutníci, kteří se cestou modlili křížovou cestu za
vedení P. Jana Němce, který náš poutní zájezd doprovázel, jsme se
společně pomodlili radostný růženec. Od 10 hodin byla mše svatá, na
které bylo přítomno i mnoho jiných poutníků. V kapli, kde byla slavena
mše sv., byla vedle svatostánku a velkého kříže socha Panny Marie
v životní velikosti. Velmi nápadné jsou její velké oči. Po závěrečném
svátostném požehnání jsme sestupovali z hory zjevení cestou pramenů,
které zde vznikly až od doby zjevení.
Ubytování bylo v penzionu Polana v Jarolině nedaleko Litmanové a
tak nás čekala daleká cesta autobusem. Cesta dobře ubíhala za humorného
vyprávění, zpěvu a hudby vedoucího výpravy i při duchovním slovu P.
Jana Němce, který pro ten účel vezl s sebou mnoho knih. Z autobusu jsme
viděli nádherné Vysoké Tatry.
V neděli ráno byla v programu účast na slovenské národní puti na
Mariánské hoře na Levoči. Hora jako do NEBE! Za pomoci vedoucího
výpravy a spolupoutnic ze Sušice to i Jarmila dokázala. Díky Bohu! Dle zpráv z televize se této poutě
účastnilo asi 500 tisíc poutníků. Po mši sv. jsme měli sraz na rohu u kostela, abychom se neztratili. Na
kostele byla pamětní deska Janu Pavlu II. na památku, že toto místo navštívil při návštěvě Slovenska.
Toto poutní místo je zasvěceno navštívení Panny Marie u sv. Alžběty. Hlavním celebrantem poutní
mše sv. byl pan arcibiskup z Bratislavy, dále byl přítomen metropolita z Košic a řada dalších biskupů a
kněží. Po sestupu z hory jsme si prohlédli městečko Levoča, chrám sv. Jakuba z 15 století, kde je
mnoho vzácných děl mistra Pavla.
V pondělí jsme jeli do Litmanové a vystoupili na horu zjevení Zvir. Byli jsme na krásné mši sv.
v řeckokatolickém obřadu. Po mši sv. jsme navštívili kapli zjevení, kde nám sestra jedné z vizionářek
vyprávěla vše, co slyšela od své sestry a poselství Panny Marie: 5. srpna 1990 se zde zjevila Panna
Maria třem dětem a sice Ivetce Korčákové (11 let),
Katce (12 let), a Míťkovi (9 let) Čišelkovi. Na konci
srpna 1990 měli druhé zjevení již bez Míťky – děvčatům
se zjevovala Panna Maria až do roku 1995 – pravost
zjevení se zkoumá ve Vatikánu.
Svátek svatého Cyrila a Metoděje jsme oslavili mší
sv. na Moravě v Mikulčicích. Všechny poutníky přivítal
pan biskup Vojtěch Cikrle. Hlavní celebrant byl pan
biskup František Radkovský z plzeňské diecéze. Opět
koncelebrovala řada biskupů z Čech a z ciziny mnoho
kněží. Po mši svaté nám zbývalo jen poděkovat Panně
Marii jejímu Synu, že nás na tuto pouť pozvali a vydat
se na cestu domů s ochranou Andělů strážných.
Jarmila Šmídlová
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ZÁŽITKY ZE ZÁKULISÍ - SDM V MADRIDU
Jelikož jsem byl
v přípravném týmu, moje
pouť za Svatým otcem
probíhala trochu jinak
než ostatním ze Sušice.
Začínali jsme 8. 8. 2011
mší svatou v kostele sv.
Votěcha
v Praze
–
Dejvicích. Po naložení potřebného materiálu
jsme museli ještě nabrat síly a druhý den
vyrazili dvěma auty směr Madrid. To proto,
abychom připravili zázemí pro české poutníky,
kteří přijížděli od pondělí z předprogramu
v Katalánské Taragoně i z České republiky
autobusy, auty, na kole či koloběžce.
Činnost technického týmu spočívala
v zajištění technického zázemí, stavění podií,
instalace ozvučení, osvětlovací a jiné techniky.
Vyráběli jsme nadměrné baťohy pro režijní tým
(znáte z TV NOE), měli jsme na starosti také
výstavu od českého fotografa J. Štrajta a další
drobnosti možné i nemožné (téměř). Pokud byla
možnost také jsme se rádi účastnili společného
programu. Tyto dny byly tedy nabité
nezapomenutelnými zážitky duchovními i
pracovními. Velice silný dojem na mě udělala
také jízda přeplněným metrem, město samotné i
španělští volontéři (a volontérky), kteří
zajišťovali s velkým nasazením i úsměvem
pořadatelskou službu všeho druhu. Španělská

gastronomie přímořského typu mi také velmi
chutnala.
V sobotu (20. 8.) po rozebrání podií,
demontáži veškerého zařízení a úklidu haly
nastal okamžik, na který jsme se vlastně celou
dobu připravovali: setkání se sv. otcem na
(vojenském) letišti Quatro vientos. Mým
největším duchovním zážitkem zde (krásné
bylo všechno) byla noční vigilie, kdy jsme se
všichni spolu se Svatým otcem společně modlili
a dostalo se nám odpovědi na mnohé naše
problémy. Vrcholným zážitkem byla nedělní
mše svatá za účasti cca dvou milionů lidí ze 170
zemí světa.
Plní dojmů a nezapomenutelných zážitků
jsme vyrazili na cestu domů. Předtím jsme ještě
museli dát do původního stavu české národní
centrum, které bylo na jiném místě než hala pro
společné programy. Po naložení zbylého
materiálu byl už kolem půlnoci nejvyšší čas
rozloučit se s úžasným, slunným Madridem a
vyrazit přes Francii, Švýcarsko a Německo až
do sluncem (alespoň trochu) vyhřátých Čech.
Nakonec bych rád poděkoval všem, kteří nás
doprovázeli modlitbami, mysleli na nás
v přímluvách při bohoslužbách a tím také
přispěli k našemu šťastnému pobytu a návratu.
Pán Bůh všem odměň! Nezbývá než říci na
shledanou v roce 2013 v Riu na 15. Světových
dnech mládeže.
Martin Pikeš
člen českého přípravného teamu

CHYSTÁ SE:













1. 10. dětská diecézní pouť v Kájově
2. 10. od 15:00 farní svatováclavský piknik (na farní zahradě)
2. 10. 16:00 Český varhanní festival – v kostele sv. Václava
2. 10. 16:00 modlitby za pokoj pro Jeruzalém – synagoga Hartmanice
4. 10. 18:00 mše sv. o svátku sv. Františka – v kostele sv. Felixe, kapucíni
8. 10. 18:00 slavnostní nešpory na Dobré Vodě s gen. vikářem P. A. Pintířem
9. 10. farní pěší pouť ke sv. Vintíři – Dobrá Voda
9. 10. pouť k sv. Vintíři do Rinchnachu v Německu
15. 10. 19:00 svědectví mladých o Světových dnech mládeže II. – farní sál
23. 10. misijní neděle
5. 11. 18:00 hubertská mše – v kostele sv. Václava v Sušici
12. 11. oblastní setkání mládeže
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