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FFaarrnníí  lliisstt  

SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, 

KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES 

 

 

 
 

ÚVODNÍK - POSTNÍ DOBA  

Postní doba, v jejíž 

zhruba polovině se 

nacházíme, nám dává 

příležitost prožívat 

jakési exercicie 

s celou církví, která, 

vedená Duchem 

svatým, má toto 

období kvalitně 

propracované: Každý 

den můžeme slyšet 

jadrné „přednášky“ od 

samého Mistra skrze 

Jeho slovo v liturgii, které sonduje nejrůznější zákoutí našeho nitra a života, aby nás přivedlo 

ke světlu a nápravě. S blízkostí velikonoc pak budeme moci více nahlížet tajemství Mistrovy 

osoby, a o to hrůznější odpor vůči němu. Naproti tomu cílem postu je nové přijetí Ježíšovy 

svrchované, plně milosrdné vlády nade mnou i světem.  

Pamatujeme v tomto čase na mladé lidi, kteří dnes mají snad náročnější cestu 

k rozhodnutí se pro Krista a k zdomácnění v jeho církvi, kde se stávají ohroženým druhem. 

Modlitbám za ně je věnován celý týden před Květnou nedělí a v rámci něho se koná i 

Diecézní setkání mládeže. Před tím, o Radostné neděli, bude možno finančně podpořit 

letošní Světové setkání mladých v Krakově.  

Není místa, kam by Ježíš jako Pastýř nechtěl přijít pro zatoulané či zapomenuté. Chce tak 

činit zvláště skrze církev a její služebníky. Proto, drazí nemocní, kteří nedojdete do kostela, 

nebojte se v tomto svatém čase přihlásit s potřebami pro vaše duše, které také potřebují svůj 

Chléb. Mimoto, vaše modlitby jsou velmi cenné, a jestliže máme nyní horlivěji konat tzv. 

skutky milosrdenství, i vy jich můžete mnoho vykonat skrze obětní dar vašich křížů, jejichž 

tíži zná jen Pán … např. právě aby mladí lidé v našich farnostech utišili hlad a žízeň po štěstí 

ve víře v Pána Ježíše, aby našli bezpečné přístřeší v jeho církvi, byli osvobozeni z vězení 

různých závislostí, zdobil je šat čisté lásky, byli uzdraveni ze zranění nemocných poměrů 

v rodinách, pohřbili život beze smyslu a povstali k novému s Ježíšem Ukřižovaným a 

Vzkříšeným… tak se mohou silní a slabí, zdraví a nemocní navzájem podpírat.  

Ježíšova Matka, stojící tiše a pevně u Kříže až do konce, kdy se v apoštolu Janu stáváme 

jejími, ať nám vyprošuje skutečné obrácení!  

br. Kryštof 

BŘEZEN 

SVATÝ TÝDEN, VELIKONOCE 
Č. 3 / 2016 (137) 



2 

 

MAŠKARNÍ KARNEVAL (PODĚKOVÁNÍ) 

 

Myšlenkami jsem v 80-tých letech a jako malá holčička se se sestrou účastním 

maškarního. Je fajn vyrazit si někam společně s rodiči za zábavou a slyšet různé hity jako 

„Holky z naší školky“, mít barevný kostým a chytat z balkonů létající konfety. Maminka 

říká, že je dobře, že jsou také vidět jiné barvy než hnědá nebo modrá. Protože sehnat červené 

a růžové látky nebo dokonce šatičky je nadlidský výkon, pokud tedy nemáte známou 

prodavačku, která by vám nějaký ten kousek, který přišel na venkov, schovala. Na 

maškarním je naštěstí barev dost a šikovné české ručičky ušily krásné kostýmy.  

Před pár dny jsem jako hodná tetička se 

synovcem zavítala na farní maškarní karneval 

v Sušici. Barevných kostýmů bylo v zaplněné 

sokolovně také dost, tentokrát mnohdy 

koupených. A maminka opět šila. Letos pláštík 

pro červenou Karkulku. Bábovku už jsem upekla 

sama. A dostali jsme diplom za krásnou masku! 

Ostatně jako všichni. A všechny děti si mohly 

zasoutěžit, pokud chtěly! A všechny děti za to 

dostaly cenu! V tom se to lišilo od mých 

dětských vzpomínek.  

Tento maškarní byl tématicky laděný dle 

Svěrákovy pohádky „Tři bratři,“ takže kromě 

tradičních berušek sálem pobíhalo mnoho 

šípkových Růženek, Marušek z dvanácti 

měsíčků, různých chasníků nebo vlků a 

Karkulek. Celým plesem nás výborně provedl 
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pan král a pohotová paní královna a také šikovný 

DJ v masce u mixážního pultíku. 

Všichni jsme zatleskali paní Šárce Šmídlové, 

autorce soutěží a animátorce předchozích 24-ti 

maškarních. To už je úctyhodný číslo! To její 

zásluhou se uplatňuje metoda Franze Ketta, která 

neodměňuje jen ty nejlepší, také v Sušici. Ona 

spolu s dalšími mnoha dobrovolníky jak velkými, 

tak malými, všechny pomůcky pečlivě vyrobila a 

připravila nám tak krásnou atmosféru a zážitky.  

Jiřina Panušková 

MORAVSKÉ PAŠIJE VÍTI MARČÍKA OPĚT V SUŠICI 

 Již tradičně 

vyjíždí v postní době 

Teátr Víti Marčíka na 

turné s představením 

Moravské pašije. I 

v letošním roce jsou 

plánovaná představení 

napříč celou Českou 

republikou. Pašije – 

z latinského slova 

passio – utrpení, 

vypráví příběh o 

utrpení a smrti našeho 

Pána a Spasitele 

Ježíše Krista a mají 

v Církvi velmi 

bohatou historii. 

Někdy se hrály jako divadlo, jindy se ztvárnili jako hudební dílo, např. Matoušovy Pašije J. 

S. Bacha. „Moravské pašije“ Víti Marčíka chtějí přispět k obnovení těchto tradic. Do Sušice 

Víťa Marčík zavítá v úterý 1. 3. 2016 v 19.30 hodin do kina.  

V roce 2012 jsem tohoto vyhlášeného jihočeského umělce pozval do Sušice, ale kvůli 

skoku z okna a následném pobytu v nemocnici jsem se tohoto představení nemohl zúčastnit. 

Mnozí tyto pašije popisovali jako velmi silný zážitek. Tento rok nebudou v kostele, ale 

v kině. Víťa Marčík přichází s pašijemi, které ztvárnil svým osobitým způsobem – lidovou 

formou, jako vypravěč a loutkář. Vážné téma hraje komediant, který u všeho byl, vše viděl a 

díky jeho vyprávění bude i divák vtažen do tohoto příběhu. Scénu tvoří stará rozbitá Boží 

muka. Loutky vyřezala Víťova žena Eva, která se podílela na přípravě celého představení.  

Představení je benefiční. Výtěžek se použije na vlastní podíl na opravu střechy kostela sv. 

Kateřiny v Hartmanicích. Malá farnost ji tento rok financuje z vlastních sil, protože jí 

zastupitelstvo města Hartmanice odmítlo pomoci zachránit tento krásný středověký kostel. 

Vstupné je 200 Kč. Lístky se prodávají na místě 30 minut před začátkem představení a také 

v zákristii kostela sv. Václava. Do jiných kostelů se vstupenky na požádání mohou přivést na 

řádnou mši svatou.  

P. Tomas 
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KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ – KAPLE SV. ALOISE V BUDOVĚ GYMNÁZIA 

Tato kaple se nacházela 

v prvním patře severního 

křídla gymnazijní budovy. 

Kapli do budovy reálky 

vložil projektant ing. 

Ladislav Křivánek v roce 

1908. V průčelní apsidě 

kaple byl umístěn oltář 

s křížem, pořízený nákladem 

300 K od sušického truhláře 

Vojtěcha Janouška. 

V úmyslu bylo i pořízení 

varhan. Původní zasvěcení 

kaple sv. Kříži bylo 

změněno na sv. Aloise. Dne 

9. září 1911 biskupská 

konzistoř udělila svolení 

v kapli konat mše svaté pro 

veřejnost 

každou 

neděli a každý zasvěcený svátek. Pro studenty celebroval mše každý den 

katecheta školy a sušický kaplan P. František Chalupský. V roce 1913 

primář sušické okresní nemocnice MUDr. Jakub Skála s manželkou nechali 

do okna kaple za oltář na vlastní náklady vsadit kulaté okno z barevného 

skla s obrazem sv. Aloise.  

Po Chalupského smrti konání mší přestalo. Jistě i proto, že účast žáků na 

školních bohoslužbách se po roce 1918 stala nepovinnou. V roce 1930 se 

kaple začala využívat pro shromáždění rodičů a byla přejmenována na 

Masarykovu aulu. Na její původní církevní využití se ale ani poté 

nerezignovalo. Starosta města Jan Seitz chtěl kapli dále využívat ke sloužení 

mší a ještě v roce 1940 se zde občas konaly bohoslužby u přenosného oltáře.  

V roce 

1948  byla  

kaple 

zásluhou gymnaziálního 

profesora Františka 

Procházky adaptována na 

veřejnou koncertní a 

přednáškovou síň. V této 

podobě byla aula pod 

novým názvem Smetanův 

sál slavnostně otevřena 30. 

října 1949. Toto jméno 

nese sál dodnes. V červnu 

1950 svolil MNV, aby se 

v sále konaly bohoslužby 

Církve československé a 
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Českobratrské církve evangelické. Atributy katolické církve ze sálu zmizely již předtím. Dne 

18. března 1947 požádal sušický děkan P. Josef Kníže o kříž z kaple do děkanského kostela. 

Je dodnes na sloupu proti kazatelně.  

Také se uvažovalo o tom, jak je 

výše uvedeno, že by v kapli byly 

umístěny varhany. Do roku 1914 se 

tak ale nestalo a po roce 1918 jich již 

nebylo potřeba ... O získání varhan se 

začalo nově uvažovat  teprve 

v souvislosti s obnovou původního 

vzhledu sálu počátkem nového 

tisíciletí. Byly vytipovány varhany 

z roku 1726, které byly až do roku 

1935 umístěné v kapli Anděla Strážce 

a poté dlouhodobě deponované na 

kruchtě v kostele Nanebevzetí Panny 

Marie.  Po rekonstrukci se restaurované varhany představily veřejnosti slavnostním 

varhanním koncertem dne 27. listopadu 2003. Na místě, kde dnes stojí tyto varhany, stál 

původně oltář bývalé kaple sv. Aloise. 

Václav Pikeš 

TERCIÁŘI NA VELEHRADĚ  

Ve dnech 8. – 11. 2. 2016 se 

někteří členové z místního 

bratrského společenství terciářů 

SFŘ v Sušici zúčastnili duchovní 

obnovy s P. Eliasem Vellou na 

Velehradě. Téma duchovní 

obnovy znělo „Mít ducha Páně a 

jeho svaté jednání“. Byly to pro 

nás dny naplněné Boží láskou a 

milostmi. P. Elias Vella je 

františkánský kněz, exorcista 

z Malty a je velmi žádaným 

kazatelem po celém světě.  

Každý den obnovy začínal a 

končil společnou adorací před 

vystavenou Nejsvětější svátostí, během které jsme chválili Boha, zříkali se všech vlivů zlého 

ducha, prosili za osvobození z různých závislostí a spoutaností a také za uzdravení vnitřních 

zranění. Měli jsme i možnost přistoupit ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru a 

také využít služby přímluvné modlitby.  

Čas osobního volna v odpoledních hodinách jsme využili k prohlídce tohoto významného 

poutního místa a také jsme prošli Svatou bránou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a 

svatého Cyrila a Metoděje.  

Celá duchovní obnova byla nesena ve františkánském duchu, vždyť svatý František je pro 

nás všechny příkladem dokonalé pokory a lásky k bližnímu a jeho jediným pravidlem vždy 

bylo a mělo by být i pro nás ŽÍT EVANGELIUM.  

Anna Blažková 
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24 HODIN V KLÁŠTEŘE  

Dne 12. února se uskutečnilo „24 hodin v klášteře“ 

pro mládež, pořádaných katechety Vojtou a Šárkou 

Šmídlovými, po nějaké době opět v Sušici v klášteře u 

kapucínů. Nás mladých z širokého okolí Sušice se sešlo 

celkem osmnáct.  

Hlavním tématem byl Rok milosrdenství. Po 

seznámení formou her jsme se rozdělili na pokoje. 

Následovala soutěž uspořádaná Jirkou Kopelentem, ve 

které jsme se mohli přesvědčit o vlastní šikovnosti ve 

florbalu.  

Po večerních chválách byla večeře a adorace 

s bratry kapucíny Janem a Kryštofem. Měli jsme také 

příležitost jít ke svátosti smíření, která byla hojně 

využita. Pak už následovala oblíbená noční výprava, 

při které jsme navštívili kapli svatého Rocha, 

postavenou na bývalém morovém hřbitově v Sušici. Dozvěděli jsme se o milosrdenství 

svatého Rocha, který se staral právě o nemocné morem.  

Druhý den jsme po ranních 

chválách šli na mši svatou a 

následovala snídaně. V dopoledním 

programu jsme se věnovali tématu 

skutků milosrdenství a přemýšleli 

nad starodávným obrazem svatého 

Mikuláše z Flüe. Ve skupinkách 

jsme hledali na obraze jednotlivé 

skutky tělesného milosrdenství, ke 

kterým jsme museli najít správnou 

fotografii i skutečný předmět, který 

ho připomínal, jako například berle, 

pouta, vodu, oblečení, chléb, hůl nebo svíčku.  

Potom jsme bratřím kapucínům pomáhali s prací v klášteře: uklízeli v kostele, pomáhali 

s obědem v kuchyni, nosili dřevo nebo uklízeli v zahradě a okolí. Po dobrém obědě byl 

v refektáři promítán film o Matce Tereze. Při krátké besedě jsme obdivovali její odvahu a 

obětavou službu pomáhat lidem 

v té největší bídě a nouzi.  

To už se přiblížila 16. 

hodina a s ní i konec „24 hodin 

v klášteře“. Na závěr jsme 

dostali požehnání od bratra 

Kryštofa a spokojeni odcházeli 

domů. Klášterní zdi si konečně 

oddechly po naší rušné 

návštěvě. 

Další fotografie jsou na 

www.farnostsusice.cz 

Anna Šmrhová

http://www.farnostsusice.cz/
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Postní duchovní obnova  
podle výzvy papeže Františka  

„24 hodin pro Pána“ 
11. a 12. března: pátek od 16.00 do soboty 16.00 

Sušice, kostely sv. Václava a sv. Felixe 
 

Sv. Václav:  16.00 kající bohoslužba se společným slavením svátosti smíření  

 během osobního vyznání rozjímání o utrpení Páně 

 18.00 mše sv. 

 19.00 – 22.00 adorace v režii společenství mládeže  

Sv. Felix: 23.00 mše sv. 

 po ní do 4.30 noční adorace  

Sv. Václav: 05.00 – 07.00 půst chlapů 

Sv. Felix: 08.00 mše sv. 

 po ní do 12.30 adorace a individuální svátost smíření 

Sv. Václav: 13.00 – 15.00 program s dětmi  

 15.00 – 16.00 závěrečná hodina  

každou celou hodinu: Hymna Svatého roku milosrdenství + duchovní slovo  

kdykoli v mezičasech: možnost svátosti smíření a duchovního rozhovoru  

občerstvení, toalety a další zázemí na děkanství i v klášteře kapucínů  
 

Svatý týden a Velikonoce - bohoslužby 

  
Květná 

neděle 

Zelený 

čtvrtek 

Velký 

pátek 

Vigilie 

vzkříšení 

(sobota) 

Slavnost 

zmrtvých-

vstání Páně 

Pondělí 

veliko-

noční 

Sušice -  

děkanský kostel 

9.00 
(začátek 

v klášteře) 
18.00 

9.00 kc  

15.00  

*9.00 – 12.00 

14.00 – 18.00 

20.00 

7.30 

9.00 
9.00 

Sušice - klášter 18.00    18.00 18.00 

Kašperské Hory 9.30 18.00 
17.00 kc 

18.00  
21.00 9.30  

Hartmanice 11.30  16.00  11.30  

Petrovice 10.00 16.00 15.00 20.00 10.30 10.30 

Svojšice 12.00    12.00  

Budětice 9.30 bs 16.00 16.00  9.30  

Kolinec  11.15 16.00 16.00  11.15  

Albrechtice     15.00 bs  

Dlouhá Ves   15.00   15.00 

Rabí   16.00  16.30 bs  

Srní     17.00  

Horažďovice 9.30 19.00 19.00 19.00 9.30 8.00 

Strašín 11.00 17.30 17.30 18.00 11.00 11.00 

* = soukromá modlitba u Božího hrobu       bs = bohoslužba slova      kc = křížová cesta 
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Pátek 18. 3. v 16.00 křížová cesta na 

Andělíček pro děti s rodiči. Sraz u řeky. 

Jubilejní 25. dětský farní karneval v sušické 

sokolovně se vydařil. Sešlo se více jak 150 

dětí. Další foto na www.farnostsusice.cz 

Šárka a Vojta

 

NĚCO PRO ZASMÁNÍ 

Ve vlaku se cestující vrací z jídelního vozu a 

nemůže najít své sedadlo.  

Průvodčí se ho ptá: „A nepamatujete si 

alespoň číslo vagonu?“ 

„To ne, ale pamatuji se, že z okna byl krásný 

výhled na velkou přehradu!“ 
 

CHYSTÁ SE 

So 5. 3.   8.00  mše sv. v klášteře a po ní „Cappuccino“ – posezení s pohoštěním  

  Klatovy – vikariátní den: 9.30 zahájení (dům kultury Družba); promluvy P. 

Cyrila Vojtěcha Kodeta, OCarm.; 14.30 otevření Brány milosrdenství 

(arciděkanský kostel) a mše sv. s biskupem Františkem Radkovským 

Ne 6. 3. sbírka na Světový den mládeže v Krakově  

Út  8. 3. 19.00  Ženy z biblických tanců zvou do farního sálu ke společné modlitbě a 

naslouchání textům z Bible v rámci Světového Dne Modliteb, které letos připravily 

ženy z Kuby. Toto ekumenické modlitební hnutí trvá již přes 100 let a prožívají ho 

křesťané ve 170 zemích světa. Každoročně se koná společná bohoslužba a také 

probíhá dobrovolná celorepubliková sbírka (která vyjadřuje poslání SDM: poznávat - 

modlit se - konat a pomáhat). Letošní sbírka přispěje dětem a ženám na Kubě. 

Ne 13. 3. misijní jarmark před kostelem v Sušici po mši sv. v 9.00 

So 19. 3. slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie – Diecézní setkání mládeže 

v Českých Budějovicích 

Po  28. 3. Strašín: 11.00 poutní mše sv. – mons. Adolf Pintíř; sušický chrámový sbor 

                 15.00 zakončení pouti – Volné sdružení horažďovických zpěváků … 
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