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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
(prosíme volejte pouze v nutnosti)
Rychlá záchranná pomoc
Maltézská pomoc
Alena Poláčková (infoměstečko)
Martina Fürstová (oraganizace)
P. Jan Kulhánek (liturgie)
Hana Koukalova (dětský program)
P. Vojtěch Vágai (program pro mládež)
Vojtěch Šmídl (organizace odpoledního programu)

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Začátek 9.30
náměstí Svobody
Odbavení skupin poutníků probíhá
přímo v autobusech
Expo - Infoměstečko
Zde se prezentují nejrůznější
křesťanské organizace.
Přednášky 10.30 – 12.00
Viz mapka, program na str. 6

155
775 031 995
731 402 981
731 402 820
776 344 997
603 224 665
723 824 753
604 731 804

Dětský program 10.00 – 12.15
ostrov Santos
Poznávací a sportovní aktivity
pro děti do 12 let
Lov zážitků 10.30 – 12.00
Program pro starší děti
Občerstvení 12.30 – 14.00
náměstí Svobody
Kavárna, čajovna
Mše sv. od 15.00
na prostranství na náměstí Svobody
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Praktický průvodce poutí

EXPO - INFOMĚSTEČKO

12 9.30 - 14.00 Náměstí Svobody
Zde se můžete seznámit
s kongregacemi, hnutími
a společenstvími, které v diecézi
působí. Představí se i další
charitativní a neziskové organizace,
Karmelitánské nakladatelství apod.

KAVÁRNA A ČAJOVNA
9.30 - 14.00
Na náměstí se můžete občerstvit
a popovídat si ve středu dění.
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HRACÍ KOUTEK

16 (Prostor - Oblastní charita Sušice)
místo pro nejmenší, čtení
pohádek, přebalovací pulty, místo
pro zklidnění

PŘEDNÁŠKY
10.30 – 12.00
- místa viz mapka
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Biskup Vlastimil:

3 Církev je apoštolská

(Komunitní centrum - kapacita
100 míst)
Církev se v prvních stoletích snažila
zachytit bezprostřední kázání
apoštolů, jejichž úkolem bylo
vychovávat věřící. Apologetické
spisy prvních nástupců apoštolů
odrážejí setkání křesťanství
s pohanskou kulturou a židovským
náboženstvím. Křesťanství
se dostává do kontrastu, ve kterém
se střetává s těmito dvěma zcela
odlišnými kulturami:
4
a) náboženská organizace proti
pohanskému státu
b) monoteistické náboženství proti
polyteistickému náboženství
c) mesiášské náboženství proti
židovskému náboženství
d) zjevená pravda proti řecké
filozofii

Generální vikář David Henzl:
2
6 Církev hospodaří s duchovními
i hmotnými prostředky
(Muzeum Šumavy - sál - kapacita
70 míst)
1) Poslání církve vzhledem
k hospodaření
2) Situace církve v ČR po r. 2012
3) Konkrétní hospodaření
českobudějovické diecéze + Výhledy

Mgr. Kateřina Brichcínová,
Th.D.:
Církev je jedna
(Smetanův sál - kapacita 199 míst)
„Věřím v jednu svatou, všeobecnou,
apoštolskou církev…“, vyznáváme
v modlitbě kréda. Ale je církev
skutečně jedna? A proč by měla
být jedna? Co je nejhlubším
odůvodněním a pramenem jednoty
církve? To jsou otázky, které si
možná klademe. Odpověď na ně
nacházíme v tajemství Nejsvětější
Trojice. V úchvatné Lásce
Trojjediného Boha, o níž vydává
svědectví Syn a jež se má přelévat
do společenství Jeho učedníků…
Ing. Stanislav Juránek
Církev je svatá
(kinosál - kapacita 215 míst)
Můžeme být svatí skrze Krista,
který nás volá: „Pojďte i vy pracovat
na mé vinici!“ Pojďme i my
pracovat na své svatosti. Ať je tato
pouť cestou ke svatosti. I manželé
a politici mohou být svatí.
P. Leo Maasburg:
Církev je všeobecná
(Sokolovna sál - kapacita 400 míst)
Ježíš potřebuje misionáře, kteří
přinášejí světu jeho světlo.
Tajemství spolupráce s Kristem leží
v odevzdanosti do Božích rukou.
Tuto zkušenost zažíval P. Leo po
boku Matky Terezy po mnoho let.
Nechme se inspirovat.
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Ing. Václav Vacek:

5 Církev je i pro mladé

(fara - farní sál - kapacita 50 míst)
Co církev mladým lidem nabízí?
Jaká jsou očekávání mladých a jaká
představitelů církve? Jaké možnosti
seberealizace a zapojení mají mladí
lidé v české církvi? Odpovídá
realita tomu, co je prezentováno?
Zmapujeme si příležitosti a přehled
aktivit a institucí pro mládež.
Podíváme se ale také na to, co my
mladí můžeme církvi nabídnout.
Svědectví, beseda a diskuze nad
tématem.
DĚTSKÝ PROGRAM
ostrov Santos

13 10.00 - 12.15
Děti (věk 1. stupeň ZŠ) se společně
s doprovodem rodičů nebo katechetů
přemístí na ostrov Santos.
Ostrov Santos se stane palubou
lodi, na které jako svatý František
Xaverský poplují do daleké Indie,
Japonska a Číny.
Stejně jako velký misionář dálného
východu budou poznávat život lidí
v těchto vzdálených zemích i se
učit jejich písmo, ochutnávat místní
dobroty a hrát hry zdejších dětí.
Spolu se svatým Františkem také
prokazovat milosrdenství a hlásat
evangelium.
… na závěr
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DIVADLO
“Tučňáci na arše” Divadlo jednoho
herce Jana Horáka.
12.15 Odchod dětí ze stanovišť.
Společně se poté přemístí na
náměstí.
LOV ZÁŽITKŮ

5 10.30 - 12.00

Program pro starší děti od 13-ti let;
sraz v 10.30 před farou.
SVÁTOST SMÍŘENÍ,
DUCHOVNÍ ROZHOVOR
A PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
Kostel sv. Václava

15 9.30 – 14.30
Nepřetržitá zpovědní služba,
příležitost k duchovnímu rozhovoru
a přímluvné modlitbě – diskrétní
modlitba za Váš konkrétní úmysl.
OBĚD
Okolí náměstí Svobody
12.00 - 14.00
Využijte rozsáhlou nabídku
restaurací v okolí náměstí nebo se
přijďte občerstvit ke stánkům na
náměstí.

ODPOLEDNÍ PROGRAM
S PRŮVODCI
13.30 - 14.45
•

•

•

Putování na Andělíček - kaple
Anděla Strážce: výklad o historii
místa, pobožnost k Andělům
strážným, nádherný výhled
na město. Náročnost: 2 km
(tam + zpět), převýšení 60 m.
Je možnost volit ze dvou tras:
ulicí se závěrečným výstupem
po schodišti, nebo romantickou
stezkou borovicovým lesem
s křížovou cestou po úbočí
kopce (není vhodné pro kočárky
a ZTP).
Putování k Panně Marii
Bolestné v kapucínském
klášterním kostele sv. Felixe:
výklad o historii milostného
obrazu, pobožnost k Panně
Marii, prohlídka obnoveného
kláštera kapucínů. Náročnost:
600 m (tam + zpět) po rovině,
bezbariérový vstup.
Vycházka historickým centrem
města, kostely sv. Václava
a Nanebevzetí Panny Marie,
klášterní kostel sv. Felixe,
místa spojená s významnými
osobnostmi (P. Klement Petr,
P. Tomáš Beránek, P. Karl
Flossmann, P. František Ferda).
Náročnost: 2 km (celý okruh)
po rovině, bezbariérové vstupy.

PŘEDNÁŠKA – BUDE
BISKUP JOSEF HLOUCH
BLAHOŘEČEN?
(refektář kapucínského kláštera kapacita 120 míst)

7 13.30 – 14.45
Prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis,
Th.D. - církevní historik a postulátor
beatifikačního procesu
Přednáška přiblíží v prvé části
významné momenty z života
devátého českobudějovického
biskupa Josefa Hloucha. Zaměřena
bude pozornost zejména na jeho
skutky blíženecké lásky, odpuštění
pronásledovatelům či na jeho
hlubokou a neochvějnou víru.
V druhé části přednáška přiblíží
nepřetržitou kontinuitu úcty lidí k
pověsti svatosti zesnulému Josefu
Hlouchovi a všechny kroky, které
již byly podniknuty na cestě k jeho
blahořečení. Výstava osobních věcí
biskupa Josefa Hloucha.
NÁCVIK LITURGIE
14.00 - 14.30
Aby mše sv. byla krásná, prosíme
všechny ministranty s vlastním
černobílým nebo bílým oblečením,
aby se shromáždili před podiem.
P. Jan Kulhánek rozdělí úkoly a
povede nácvik.

Budeme společně odcházet
z náměstí.
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MŠE SVATÁ
Prostranství na náměstí
15.00 - 16.15
Poutní kazatel:
Biskup Pavel
Mše svatá bude obětována za naší
diecézi. Liturgii doprovází Chrámový
sbor ze Sušice pod vedením sbormistra
Václava Švehly. Mešní sbírka bude
použita na pokrytí nákladů poutě.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
V prostoru před podiem bude zajištěné
místo k sezení pro starší.
MEŠNÍ TEXTY
Ty jsi, Pane, v každém chrámě
1. Ty jsi, Pane, v každém chrámě, / mezi námi domov máš, / věříme
a vyznáváme, / že jsi Bůh a bratr náš. / Jako ty jsi jedno v Otci, / kéž my
všichni jedno jsme, / sjednoť naše společenství / v živém těle církve své.
2. Nejen chlebem člověk žije, / živ nás, Pane, slovem svým; / mrtvé křísí,
uzdravuje, / zjasní v duši každý stín. / Chceme vyjít za tvým hlasem, / slovo
v život uvádět, / aby každý tvor byl spasen, / celé lidstvo, celý svět.
3. Láska tvoje do krajnosti / rozdává se bratřím svým, / vlévá milost za
milostí, / ruší dluhy starých vin. / Co my, hříšní, dát ti smíme? / Málo
pojme lidská dlaň. / Sami sebe nabízíme, / všechno naše tvým se staň.
4. Při zázračném nasycení / utišil jsi lidský hlad, / také my jsme připraveni /
z tvého stolu pokrm brát. / Vejdi k nám a dej nám ožít / v síle svého života,
/ dej, ať září z dětí Božích / radost, láska, jistota.
5. V bídě, hladu, umírání / strádá tolik bratří tvých! / Lhostejnost nám vidět
brání / tebe trpícího v nich. / Proměň naše živoření, / plané starosti a spěch
/ v život vzácné, věčné ceny, / kterým obnovit chceš svět.
6. Posílal jsi učedníky, / kam jsi toužil přijít sám; / přijmi, Ježíši, mé díky, / že
i já jsem k dílu zván. / Nepůjdeme domů sami, / tebe smíme bratřím nést. /
Zůstaň, Pane, stále s námi, / buď nám světlem, cestou cest.
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Ordinárium K. Břízy
ČTENÍ
Řím 12,5-16a
Bratři! I když je nás mnoho, jsme jedním tělem v Kristu, k sobě navzájem jsme
však údy. Máme rozmanité duchovní dary podle milosti, která nám byla dána.
Kdo má dar mluvit z vnuknutí, ať ho užívá úměrně k vlastní víře. Kdo má dar
služby, ať ho uplatňuje ve službě. Kdo má dar vyučovat, ať se věnuje vyučování,
kdo dar povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať to dělá velkodušně. Kdo
stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí s radostí.
Láska ať je bez přetvářky. Mějte v ošklivosti zlo, přidržujte se dobra. V bratrské
lásce se navzájem mějte srdečně rádi, v uctivosti předcházejte jeden druhého.
V horlivosti neochabujte, duchem buďte horliví, služte Pánu, v naději se
radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. S věřícími se podílejte
na jejich životních potřebách, ochotně poskytujte pohostinství. Žehnejte těm,
kdo vás pronásledují, žehnejte, a neproklínejte. Radujte se s radujícími, plačte s
plačícími. Buďte mezi sebou stejného smýšlení.
MEZIZPĚV
Žl 128,1-2.3.4-5 Odp: Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách.
EVANGELIUM
Jan 15, 1-17
Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař.
Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese
ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem
k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já (zůstanu) ve vás. Jako ratolest nemůže
nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve
mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm,
ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane
ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně - a
hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč
chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce
a osvědčíte se jako moji učedníci. Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval
vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce,
jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem
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k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je
mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší
lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když
děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník
neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil
všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem
vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby
byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To
vám přikazuji: Milujte se navzájem!“
Tvůrce mocný
1. Tvůrce mocný nebe, země / a co svět se jmenuje, / jehož božství všechno
plémě / v celém světě zjevuje; / tebe, Pána pánů, vzývám, / který sídlíš
na nebi, / tobě píseň chvály zpívám, / tebe duch můj velebí.
2. Ať jsem srdce šlechetného, / Pane, přispěj silou svou, / v těžkých pracích
stavu mého / nenech klesnout mysl mou. / Starost mnohá duši tíží / v trpkých
zkouškách života, / oko tvé však na mě shlíží, / přeje mi tvá dobrota.
3. Souží-li mě nedostatek, / k tobě budu volati; / sejmeš smutek, sejmeš
zmatek, / když tě budu vzývati. / Chceš, abychom jako k Otci / v tísni k tobě
volali, / od tvé lásky, od tvé moci / všechno dobré doufali.
4. I když někdy zarmucuje / protivenství srdce mé, / důvěra mě povzbuzuje, /
abych vzýval jméno tvé. / Když je nejhůř, ty jsi nejblíž, / naši lidskou bídu
znáš, / u tebe je pomoc nejspíš, / protože jsi Otec náš.
5. Nebudu se nouze báti, / vždyť Bůh o mě pečuje; / když mě přítel nechce
znáti, / naděje má v Bohu je. / Jestli kříž a protivenství / na ramena měl bych
vzít, / Kristův příklad v člověčenství / chci vždy na paměti mít.
6. Kdyby pak mě pomyšlení / na smrt blízkou soužilo, / nad tím, že již léku
není, / srdce mé se rmoutilo: / Bože, vírou požehnanou / potěš duši sklíčenou,
/ že smrt těla je jen branou / v říši nebes blaženou.
Klaním se ti vroucně
1. Klaním se ti vroucně, skrytý Bože náš, / jenž tu ve svátosti sebe ukrýváš. / Tobě
srdcem svým se zcela poddávám, / před tebou svou slabost, Bože, vyznávám.
2. Zrakem, hmatem, chutí, tebe nevnímám, / a jen sluchem svým tě jistě
poznávám. / Věřím vše, co hlásal světu Kristus Pán, / v něm je základ
pravdy lidstvu všemu dán.

8

3. Na kříži jsi tajil jenom božství své, / zde je také skryto člověčenství tvé. /
4.
5.
6.
7.

V obojí však věřím celým srdcem svým, / o milost tě prosím s lotrem kajícím.
Rány tvé jak Tomáš vidět nežádám, / že jsi Pán a Bůh můj vroucně vyznávám.
/ Rač mé chabé víře větší sílu dát, / více v tebe doufat, víc tě milovat.
Plode smrti Páně, chlebe života, / v němž se lidem dává Boží dobrota, / dej
mé duši stále jenom z tebe žít, / v tobě Boží lásku rozjímat a ctít.
Dobrý Pelikáne, Jezu, Pane můj, / krví svou nás hříšné z hříchů očišťuj, /
vždyť jediná krůpěj její stačila, / aby všeho světa viny obmyla.
Rač, ó Jezu Kriste, jenž jsi nám zde skryt, / srdci toužícímu touhu vyplnit,
/ abych, jak zde hledím s vírou na oltář, / v nebesích tě jednou spatřil tváří
v tvář. / Amen.

Vítej, vítej tělo přezázračné
1. Vítej, vítej, tělo přezázračné, / tajemná ty stravo duše lačné, / vítej, mano
z nebe seslaná. / Pozdravena buď krev Jezu Krista, / již se nápoj žíznivému
chystá, / občerstvuje duše znavená.
2. Zdrávo budiž, Srdce Ježíšovo, / s tebou Bůh se pojí, věčné Slovo, / v tobě
plesá Boží Trojice. / Čest a chvála budiž tobě vzdána, / svatosvatá duše
Krista Pána, / nevyvážná míru studnice.
3. Božství Páně, neskonalá kráso, / nebešťanů věkověčná spáso, / ve svátosti
požehnáno buď. / Synu Boží, ve svátosti kraluj, / k ctnosti veď nás, hříchu
všeho vzdaluj / a svou láskou naplň naši hruď.
Útěcho duše mé
1. Útěcho duše mé, Ježíši můj, / dobro mé nejvyšší, při mně vždy stůj; / tebe
jen samého sobě žádám, / v tvé jméno naději všechnu skládám.
2. Věřím a vyznávám, že jsi můj Pán. / Bůh, který za spásu světa byl dán; /
ať slyším v duši své vždycky tvůj hlas. / Víru mou posiluj po všechen čas.
3. Duši mou přemnohé hříchy tíží, / za které trpěl jsi na svém kříži; / přesto
mám naději v Pána svého, / miluji Ježíše laskavého.
4. Co mám zde na světě, vše jest jeho, / je to jen milostí Pána mého; / jeho je
duše má v hříšném těle, / nemám nic bez svého Spasitele.
5. Duši mu navrátím při skonání, / tělo své odevzdám v zmrtvýchvstání; /
na jeho lásce mám dosti věčně, / za milost děkuji jemu vděčně.
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Chorál sv. Václava
1. Svatý Václave, / vévodo české země, / kníže náš, / pros za nás Boha, /
svatého Ducha! / Kriste, eleison.
2. Ty jsi dědic české země, / rozpomeň se na své plémě, / nedej zahynouti /
nám ni budoucím, / svatý Václave! / Kriste, eleison.
3. Pomoci my tvé žádáme, / smiluj se nad námi, / utěš smutné, / zažeň vše zlé,
/ svatý Václave! / Kriste, eleison.
4. Nebeské jest dvorstvo krásné, / blaze tomu, kdo tam dojde, / v život věčný,
/ oheň jasný / svatého Ducha. / Kriste, eleison.
5. Maria, Matko žádoucí, / tys Královna všemohoucí, / prosiž za nás, /
za křesťany, / svého Syna, / Hospodina! / Kriste, eleison.
6. Andělé svatí, nebeští, / račte nás k sobě přivésti, / tam, kde chvála /
nepřestává / věčného Boha. / Kriste, eleison.
7. Všichni svatí, za nás proste, / zahynouti nám nedejte, / svatý Víte, / svatý
Norberte, / svatý Zikmunde, / svatý Prokope, / svatý Vojtěše, / svatý Jene
Nepomucký, / svatá Ludmilo, / svatá Anežko, / svatý Václave! / Kriste, eleison.
8. Bohu Otci chválu vzdejme, / svatým křížem se žehnejme: / Ve jménu Otce
/ i Syna jeho / i Ducha svatého. / Kriste, eleison.
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VELKÉ PÁN BŮH ZAPLAŤ
biskupu Vlastimilovi za iniciování Diecézní poutě
pomocnému biskupu Pavlovi
starostovi Bc. Petru Mottlovi za záštitu
Městu Sušice a jeho zaměstnancům za materiální podporu
místostarostce Ing. Věře Marešové za skvělou spolupráci
Ing. Karlu Sedleckému za velkou pomoc při organizaci
Technickým službám Sušice za jejich ochotu a spolehlivost
Pastoračnímu týmu Biskupství českobudějovického
za organizaci poutě a Spolku Most - České Budějovice
za finanční podporu poutě
otci vikáři M. A. Donnerstagovi, farnosti Sušice
a farníkům za jejich přijetí a pomoc
Oblastní charitě Sušice za půjčení prostoru v Prostoru
… a dále…
KDU–ČSL za zapůjčení skákacího hradu
České maltézské pomoci
všem přednášejícím
skautům ze Sušicka
řeholním kongregacím a třetím řádům
laickým církevním hnutím a modlitebním skupinám
vikariátním zástupcům a katechetům
účinkujícím na programu pro mladé
kněžím a jáhnům
a všem nejmenovaným malým i velkým, starším i mladším
poutníkům, pomocníkům a dárcům

OBLASTNÍ
CHARITA
SUŠICE
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poznámky:

tel. číslo na vedoucího poutního zájezdu:
číslo mého autobusu:
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můj čas odjezdu:
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www.bcb.cz

