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  FFaarrnníí  lliisstt  

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

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

 

 
 

RADOST Z LÁSKY 

Krátce před začátkem mariánského měsíce května, který je často označován měsícem 

lásky, dostala se k nám posynodní exhortace papeže Františka k tématu rodina nazvaná 

„Amoris laetitia“ – Radost lásky. Je to dlouhý dokument, ale úžasný. Zatím jsem do něj 

jenom nahlédl, ale i to stojí za to. Podle komentáře mons. Aleše Opatrného, uvedeného 

v Perspektivách KT, je srdcem celého dokumentu čtvrtá kapitola nadepsaná Láska 

v manželství. V ní jsou nejprve detailně vysvětleny charakteristiky pravé lásky podle 

velepísně na lásku ve 13. kapitole prvního listu sv. Pavla Korintským a poté je takto pojatá 

láska aplikována na život v rodině. Z této kapitoly nabízím malou ochutnávku: 

Po lásce, která nás pojí s Bohem, je 

manželská láska „největším 

přátelstvím.“ Je to sjednocení, které má 

všechny charakteristiky dobrého přátelství: 

hledání prospěchu druhého, vzájemnost, 

důvěrnost, něha, stabilita a podobnost, 

která se vytváří mezi přáteli sdílením 

života. Manželství však k tomu všemu 

přidává nerozlučitelnou výlučnost, která se 

vyjadřuje trvalým plánem sdílet a společně 

tvořit celý život. Buďme upřímní a uznejme 

znamení reality: kdo je zamilovaný, 

neplánuje, že by tento vztah mohl trvat jen do určitého času; kdo intenzivně prožívá radost 

manželství, nemyslí na něco přechodného; kdo vstupují do této láskyplné, byť křehké 

jednoty, doufají, že bude trvat v čase; děti touží nejenom po tom, aby se rodiče měli rádi, 

ale také aby si byli věrní a zůstali navždy spolu. Tato a jiná znamení ukazují, že samotná 

přirozenost manželské lásky je otevřena definitivnosti. Sjednocení, které krystalizuje slibem 

manželství navždy, je víc než sociální formalita či tradice, protože má kořeny ve 

spontánních náklonnostech člověka. A pro věřící představuje smlouvu uzavřenou před 

Bohem a vyžadující věrnost: „Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, kterou 

jsi zradil, ačkoli byla tvou družkou a ženou podle smlouvy [...] a ženu svého mládí 

nezrazuj. Vždyť zapuzování nenávidím.“ (Mal 2,14.15.16). 

P. Václav 

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT 2016  

Letošní, již 16. ročník Národního pochodu pro život byl v mnohém přelomový. 

Pochodu se zúčastnil dosud rekordní počet lidí – realistický odhad je okolo 5 000. Poprvé 

v rámci programu byla mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech. 

KVĚTEN 

MARIA; LETNICE – BIŘMOVÁNÍ; BOŽÍ TĚLO 
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Poprvé šel osobně v pochodu spolu s rodinami a ostatními účastníky pan kardinál Dominik 

Duka a plzeňský biskup František Radkovský. A poprvé také organizovaně a společně 

vyrazili někteří zástupci ze sušické farnosti. 

Jeli jsme společně třemi auty 

ve složení, dospělí: Míra, Katka, 

Maruška, Katka, Pepa, Jirka, 

Petr a děti: Anička, Eliška, 

Honzík, Toník, Josefína, Toník, 

Anežka a naše nejmladší 

poutnice Stela. Zázemí pro 

zaparkování aut nám ochotně 

poskytli bratří kapucíni v čele 

s bratrem Ambrožem (kterého 

mnozí znají z jeho sušického 

působení) na pražské Loretě. Do 

katedrály jsme to tedy měli 10 

minut klidnou chůzí.  

V 10.00 začala mše svatá, 

kterou sloužil pan kardinál, spolu s biskupem Františkem a dalšími kněžími. Katedrála byla 

velmi zaplněna zejména rodinami s malými dětmi a liturgie byla doprovázena krásným 

hudebním doprovodem. Z kázání pana kardinála mi utkvělo v paměti, že v žádném případě 

pochod neznamená demonstraci, která se vždy vymezuje „proti“ něčemu, ale že jdeme 

manifestovat život. Slovo manifestace ve vlastním smyslu znamená vždy „pro“ něco. A 

v tomto případě pro tak krásnou a jedinečnou skutečnost, kterým je život sám – od početí 

do přirozeného konce. Ze slov pana kardinála jsem snad pochopil, že Bůh nepotřebuje 

demonstrovat sama sebe, ale že každý nový den a každý lidský život je manifestací 

dobrého Boha, který Je, tedy živý. Pochod pro život je naše sdělení světu: lidský život je, 

není to sen, není to komedie, ani pouhý zážitek a má smysl v každé své podobě. Pan 

kardinál dále v kázání povzbudil 

nejen rodiny, ale i maminky, které na 

výchovu dětí zůstaly z různých 

důvodů samotné. Vyzdvihl také 

nasazení těch, kteří v rámci rodiny 

pečují o staré rodiče. V kázání 

několikrát zaznělo, že když nebudou 

děti a rodiny, nebude ani Církev. 

V rámci průvodu s obětními dary 

bylo přineseno 300 bílých růží za 

děti, které se denně v naší republice 

narodí a 56 růží červených na 

znamení, kolik dětí je u nás denně 

zavražděno umělým potratem.  

Doprovodný program probíhal od 12.00 na pražském Klárově přímo pod Pražským 

Hradem. Pan kardinál velkoryse všem rodinám zaplatil oběd a osobně nás na něj pozval. 

V rámci doprovodného programu vystoupilo hudební těleso Karmína, skvěle interpretující 

gotické, renesanční a barokní lidové písně. A po nich pro děti, ale vlastně i pro dospělé, 

zahrál představení Šípková Růženka nám všem známý Víťa Marčík. Během programu byla 

také příležitost dát se do rozhovoru s některými přáteli, které jsem potkal. Na pódiu se 
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vystřídala řada veřejně známých osobností podporující Hnutí pro život. Bylo také 

upozorněno na projekt Nesoudíme, pomáháme (více na www.nesoudimepomahame.cz). 

Dále bylo zmíněno, že letošní ročník byl velmi podpořen ze strany evangelikálních 

křesťanů z okruhu známého kazatele Dana Drápala. Tím akce dostala zajímavý 

„ekumenický impuls“. 

Samotný pochod se ve 14.30 vydal 

klidným krokem z Klárova směrem 

k soše sv. Václava na Václavském 

náměstí. Na závěr biskup František 

Radkovský pronesl modlitbu a společně 

s panem kardinálem Dominikem Dukou 

udělili všem požehnání. Vše bylo 

zakončeno zpěvem Svatováclavského 

chorálu. 

Závěrem musím potvrdit, že v Hnutí 

pro život se neangažují žádní „fanatici, 

radikálové a nesnášenlivci“, jak je 

mnohdy většinovými médii mylně 

interpretováno. Osobně se znám 

s manželi Ucháčovými a musím potvrdit, že jsou to skvělí lidé. Ze samotné akce si 

odnášíme zejména povzbuzení a vědomí veliké podpory rodinám, dětem a životu ze strany 

nejvyšších církevních představených. Od Kateřiny Ucháčové jsem se dozvěděl, že 

přímluvy, které zazněly během mše svaté v katedrále, koncipoval jeden ze sušických kněží. 

Toto beru jako závazek a výzvu pro příští rok, že by nás příště mohlo jet ze Sušice zase o 

něco více i s kněžským doprovodem.  

Petr Jáchim 

NETRADIČNÍ VERNISÁŽ NEOBVYKLÉ VÝSTAVY „VYVOLENY K UTRPENÍ“ 

V neděli 1. května 2016 se 

ve 14 hodin v kostele sv. 

Kateřiny v Hartmanicích zahájí 

stálá výstava s názvem 

„Vyvoleny k utrpení“.  

Expozici, která se nachází 

ve vestibulu kostela, tvoří 

dvanáct panelů se zastaveními 

Křížové cesty. Počet zastavení 

je atypický inspirovaný 

dvanácti apoštoly – dvanácti 

dívkami, které zahynuly v noci 

z 28/29. dubna 1945 

v Hořejším Krušci a jako jedny 

z mála byly druhý den důstojně pohřbeny na hartmanickém židovském hřbitově. Fotografie 

šumavské krajiny, nebarevné, inspirují k hledání symbolů židovsko-křesťanské tradice 

v každodenním životě, třeba na cestě do zaměstnání. Fotografie nafotila MUDr. Jitka 

Marková. Aby se zdůraznila forma křížové cesty, projekt doplňují grafiky křížové cesty od 

Mgr. Jindry Hubkové.  

http://www.nesoudimepomahame.cz/
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Jednotlivá zastavení tvoří vyprávění příběhu pochodu smrti Helmbrechts – Volary, 

autentické vzpomínky pamětníků a citáty z Písma. Utrpení židovských žen se symbolicky 

prolíná s utrpením Křížové cesty Ježíše Krista i trpících současného světa a ústí na každém 

panelu v modlitbu.  

Ústředním bodem expozice je šesté zastavení s názvem „Veronika“. Panel je jako 

jediný barevný. Rudé plody šípkového keře symbolizují Kristovo srdce, barvu mučedníků, 

prolitou krev i lásku, nekonečnou a hlubokou lásku. Lásku, kterou není potřeba 

demonstrovat velkými činy, naopak. Tak jako Veronika přispěchala s rouškou, aby otřela 

Kristovu tvář, pohřbili obyvatelé Hartmanic dvanáct židovských dívek, stali se nadějí, že 

obyčejné lidství přežije i utrpení a zkoušky, bolest a zlo světa. Ten počin byl ukázkou 

velké odvahy.  

Panely jsou instalované do dvojic a umístěné na stojanech. Tvoří tak šest knih 

s příběhy, které změnily svět. Pět knih jsou Knihy Mojžíšovy, knihy Starého zákona, 

odkazující k židovské tradici křesťanské víry. S Mojžíšem, Božím služebníkem, uzavírá 

Hospodin smlouvu Desatera. Šestá kniha, symbolizuje knihu Evangelia, odkazující ke 

křesťanské tradici naší kultury a radostné zvěsti o vykoupení člověka skrze Krista, o 

věčném životě a spáse. Skrze Kristovu oběť uzavírá Hospodin s člověkem smlouvu novou 

a věčnou, smlouvu vepsanou do srdce. 

Nad vchodem do kostela sv. Kateřiny je umístěna trnová 

koruna. Koruna, kterou byl korunován židovský král, 

koruna, kterou byly a jsou korunovány všichni 

nespravedlivě trpící tohoto světa. Do středu vestibulu 

dopadá světelný kužel, symbolizující přímluvce Ducha 

svatého, seslaného Kristem o Letnicích.  

Expozice vznikala dva roky za pomoci mnohých 

nejmenovaných dobrovolníků, kteří přispěli myšlenkou, 

fyzickou i finanční pomocí, modlitbou i sdílenou účastí. 

Město Hartmanice přispělo částkou 10 000 Kč. Za to jim patří velká úcta a poděkování. Při 

zahájení dostane každý návštěvník brožuru, aby se tuto křížovou cestu mohl pomodlit i 

doma. Tištěná plnobarevná brožura mohla spatřit svět díky štědrému dárci. Zahájení této 

výstavy proběhne od 14 hodin v kostele sv. Kateřiny recitovaným pásmem za doprovodu 

žalmů, hymnů a židovských písní. Zapojí se místní farníci. Vstup je dobrovolný. Dalším 

dárcům se nebráníme.  

Alena Bernardová, P. Tomas van Zavrel  

KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ: LOUČOVÁ – KAPLE 

JMÉNA PANNY MARIE (NAROZENÍ PANNY MARIE) 

Vedle této kaple je bývalý poplužní dvůr a malý zámeček 

zvelebený po roce 1806  majitelem Josefem Gabrielem. Uvnitř 

kaple je mramorová deska s nápisem: "Kapli tuto ke cti a 

chvále Boží Rodičky dne 8. září 1833 od P. Adama Fialky 

vikáře a děkana sušického vysvěcenou na prosbu své první 

manželky Anny rodem Kremsrové, založil a vystavěl Josef 

Gabriel, držitel statku Loučová a měšťan Kr. města Sušice, 

který byl narozen na Staších 4.12.1779 a dne 23.1.1859 

v Loučové jakožto příkladný hospodář a křesťan v Pánu 

zesnul! Pokoj  popeli jeho! Na památku synovské lásky a úcty 
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svému otci tento malý pomník zřídil vděčný syn J. A. Gabriel, doktor veškerých práv, co 

jediný potomek zakladatele svatyně této."  

Na snímcích je 

zdevastovaný vnitřek kaple 

(kůr, oltář, kazatelna, 

vyražené okno...). Další 

snímky: napolo zřícené 

venkovní schodiště a 

rozvalený vchod do krypty 

pod kaplí. Tam se v zimě 

ponechávali zemřelí, když 

se kvůli množství sněhu 

nedalo dojet na hřbitov. 

Zvenku byla kaple 

vyčištěna při brigádě od 

neděle 9. 8. do soboty 15. 8. 

1998, pod vedením dnešního 

okrskového vikáře otce 

Slávka Holého. 

V současnosti probíhá 

stavební řízení ohledně 

opravy kaple. 

Touto kaplí se 

dostáváme, vážení farníci, 

do oblasti Hartmanicka. 

Několik kaplí nám v archivu 

chybělo a tak jsme se 

obrátili na informační 

středisko města Hartmanice. 

Zde nám velice ochotně 

vyšla vstříc jeho vedoucí 

paní ing. Markéta Šmídová. 

Se stejnou ochotou jsme se 

setkali i u pana starosty. I 

v současné době probíhá 

doplňování chybějících 

informací. Za tuto nevšední 

ochotu srdečně děkujeme! 

 Příště: Kochánov – kaple Panny Marie Lurdské. 

Václav Pikeš 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme Šárce a Vojtovi Šmídlovým za vytrvalou, spolehlivou a obětavou pomoc a za 

přípravu programu pro děti v rámci pravidelných setkání rodin. Poděkování patří i farní 

mládeži.  

Petr a Tereza Jáchimovi 
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FESTIVAL „JE KRAJ, KDE VONÍ TRÁVA“ 

Již po jedenácté pořádal 

sbormistr sušického dětského 

souboru pan Josef Baierl toto 

setkání dětských pěveckých 

sborů. Soubory přijely z celé 

republiky a vystupovaly na 

různých místech v Sušici. 

Jedním a takovým zvláštním 

místem byl také kostel sv. 

Vavřince na Zdouni. Zde 

vystoupil Kvítek z Dačic a 

Ondrášek z Nového Jičína. 

Kvítek představil odrostlejší 

zpěváky ale také nejmladší 

generaci. Mezi chrámovými 

písněmi zasahující od 

renesance až do současnosti 

všechny diváky zaujala píseň, která 

se vymykala. Americká skladatelka 

složila píseň o přátelství a stavění 

mostů mezi kulturami, kterou 

zároveň všichni účinkující 

předváděli ve znakovém jazyce. 

Sbormistr souboru Ondrášek zase 

uvedl, že jeho žáci jsou dnes již 

víceméně ve světě, neboli na 

vysokých školách, takže na Zdouň 

přicestovali doslova z celé 

republiky. Jen zpěváci z Prahy prý 

uvízli po cestě v zácpě ... Nálada 

byla slavnostní a okolo kostelu 

opravdu voněla tráva ... 

Poznámka pod čarou: kultivace dětské duše od dětství je bohatství, které si pak každý 

odnese do dospělosti, což je v dnešním světě reklam a manipulací všeho druhu moc 

důležitý! 

Jiřina Panušková 

NĚCO PRO ZASMÁNÍ 

Turista navštívil Svatou zemi. U 

Genezaretského jezera žádá převozníka, aby ho 

převezl na druhý břeh. 

"Jistě, ale bude to stát sto dolarů." 

"Sto dolarů?" zděsí se turista. 

"Asi nevíte, pane, co je to za jezero? Kristus po 

něm chodil pěšky!" 

"To se mu ani nedivím při vašich cenách!" 
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Vikariátní pouť pro děti i dospělé 

  na Svatou Horu 
 SOBOTA 21.   KVĚTNA 2016 

    PRO VIKARIÁT           SUŠICE-NEPOMUK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panna Maria  
Mat ka  m i l o s rdens t v í  a  Brána  nebeská  

PŘI TÉTO POUTI JE MOŽNOST ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ 

PROGRAM: 
  7.30 - odjezd autobusu od kostela sv. Václava v Sušici 

    7.00 - Hlavňovice kostel; 7.05 - Velhartice škola; 7.15 - Kolinec autobusová 

      zastávka u  školy; 7.20 Hrádek autobusová. zastávka naproti obec. úřadu 

  7.45 - Horažďovice autobusová zast. „u Hlaváčků“ 

  9.30 - putování z náměstí v Příbrami na Svatou Horu po 

           svatohorských schodech (možno dojet i autobusem) 

10.30 - Svatováclavský dub a příběh Svaté Hory,  

            slavnostní uvítání, vytvoření živé brány 

11.00 - příležitost k svaté zpovědi 

12.00 - mše svatá v bazilice (hl. celebrant vikář P. Slávek Holý) 

13.00 - poutnický oběd z vlastních zásob, krámky 

14.00 - interaktivní Svatohorské muzeum se soutěží pro děti 

            prohlídka ambitů s tvorbou šatů pro Pannu Marii 

15.30 - Svatohorský Zdrávas a požehnání 

16.00 - odjezd domů 

17.45 - návrat Horažďovice; 18.00 - Sušice; 18.10 Hrádek; 18.15 - 

Kolinec; 18.25 - Velhartice; 18.30 - Hlavňovice 

CENA:  DĚTI 100,- KČ;    DOSPĚLÍ 200,- KČ     
 

Přihlašovat se můžete do pátku 13. května 2016 v sakristiích kostelů, u P. Václava (mb. 731 402 855), 

katechetů Vojtěcha Šmídla (mb. 604 731 804) a Jiřího Kopelenta (mb. 721 601 787) 
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CHYSTÁ SE 

Májové pobožnosti v květnu: každý den od 17.30 v klášteře (ve čtvrtek na Andělíčku) 

Všední dny v děkanském kostele:  8.00 mše sv. v pondělí, pátek a sobotu 

Ne 1. 5. 14.00 Hartmanice: vernisáž výstavy „Vyvoleny k utrpení“   

  15.00 putování na „Andělíček“ – zahájení sezóny  

  den modliteb za pronásledované křesťany 

So 7. 5.   8.00 klášter: mše sv. a „cappuccino“ – přátelské posezení … 

  10.00 pěší putování k Panně Marii do Strašína, autobus 15.30 od kostela sv. 

Václava, program ve Strašíně od 16.00, návrat autobusem 

  setkání pěveckých sborů – koncerty: 14.00 „Andělíček“, 18.30 děkanský kostel 

Ne 8. 5. 16.00 děk. kostel - muzikál Gedeón - amatérské divadlo Spojené farnosti Brno 

So 14. 5. 20.00 děkanský kostel - svatodušní vigilie 

Ne 15. 5. 10.00 děkanský kostel Sušice: křest dospělých a biřmování – mše sv. 

s biskupem Pavlem Posádem 

  11.00 Nepomuk: hlavní poutní mše sv. 

  sbírka na potřeby diecéze  

So 21. 5. Vikariátní pouť pro děti i dospělé na Svatou Horu 

Čt 26. 5. 18.00 slavnost Těla a Krve Páně na Andělíčku 

  15.00 poutní zájezd na 

„Boží Tělo“ na mariánský 

Lomec – zve P. Tomas 

So 28. 5. Národní pouť do 

Krakova – pro ČBK 

organizuje Radio Proglas  

Ne 29. 5.   9.00 děkanský kostel: 

první svaté přijímání dětí 

  15.00 Kochánov – poutní 

mše sv.  

Ne 5. 6.   9.00 Svatá Hora – 

„Korunovace“ –    

otevření Svaté brány 

(kardinál Duka) 

Pá 10. 6. Noc kostelů - v kostelech:  

Sušice – sv. Václav, sv. 

Felix, Matka Boží, sv. 

Roch, Andělíček;  

Kašperské Hory; Rabí; 

Kolinec; Petrovice; 

Velhartice; Horažďovice 

So 18. 6. zájezd do Norimberku  

So 25. 6. katedrála Č. Budějovice: 

kněžské svěcení - 7 jáhnů, 

také Jiří Voráček 
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