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ÚVODNÍK 

Milí  farníci, 
mnozí na počátku právem očekávají, že nejspíš něco řeknu    

o sobě, o mém dosavadním působení. Někdo z vás by možná 
rád slyšel, jestli mám nějaký pastorační program a plán, co dál 
a jak dál. 

Plán pro farnost je stále stejný, vesměs pro každou farnost 
univerzální. Krátce ho můžeme popsat dvěma slovy:  
NÁDECH A VÝDECH. 

Farnost je místo, kde člověk doopravdy potřebuje se 
nadechnout. Načerpávat to všechno, co potřebuje pro život         
z víry, život v naději a lásce. Potřebujeme se nadechnout Boží 
přítomností, nadechnout Božím slovem, načerpat z Božích 
milostí, které najdeme ve svátostech, ve společenství církve 

tak, abychom získali potřebnou sílu a energii pro opravdový křesťanský život. To je směr 
DOVNITŘ- směr křesťanské formace, vzdělávání, prohloubení svých znalostí a zkušeností. 

Druhé  důležité slovo - VÝDECH.  Nejde o to, že si teď můžeme konečně odpočinout, 
vydechnout od starostí a potíží všedního dne. To určitě potřebujeme, ale v programu farnosti toto 
slovo označuje spíše činnost zaměřenou směrem ven do světa, ven k lidem, ven k tomu, co je 
nové. To je cesta služby. To je cesta dávání, nikoliv načerpávání, i když mají hodně společného. 
Nejdříve musím sám načerpávat, abych pak měl sílu pomáhat ostatním, vydávat svědectví, starat 
se o druhé. 

Prorok Izaiáš předával Izraelitům slovo zaslíbení, povzbuzení: "Přijdu abych shromáždil 
všechny národy a jazyky. Shromáždím je, abych je posilnil, očistil a uzdravil, ale pak pošlu 
některé z těch, kdo se zachrání, k ostatním národům, k těm, kteří o Mně neslyšeli mluvit a neviděli 
mou slávu." 

 NÁDECH A VÝDECH 
Shromáždím a pak pošlu k ostatním, aby spatřili Boží slávu. Pošlu vás k službě Boží.  

Není to snadná cesta, o tom nás ujišťuje sám Kristus Pán, když říká učedníkům: "Usilujte o to, 
abyste vešli těsnými dveřmi!" Ale Ježíš říká - usilujte o to, snažte se tak, jak umíte a dokážete. 
Chci vás ujistit, že jsem vám k dispozici a kdykoliv budete něco potřebovat, tak se obraťte na mě 
a rád pomohu! Ujišťuji vás, že se budu snažit!! 

Ze srdce žehná 
P. Marek Donnerstag 

Dolní Kochánov – Kaple sv.Vintíře na Březníku 

Březník - Vintířova skála. Zde, kolem roku 1040 vybudoval sv.Vintíř poustevnu. Tato 
poustevna se nacházela v jeskyni. Později byla postavena dřevěná kaple. Ta byla posléze             
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v 19.století 
nahrazena kaplí  
na přiloženém 
snímku. Vrchol 
Březníku nebyl 
ještě v té době 
zarostlý stromy. 
Kaple i jeskyně 

byly                    
za komunismu 
zničeny. Dnes jsou 
vidět již jen tesané 

schody                 
se zábradlím, kříž a socha sv.Vintíře. 

Po pádu komunismu, po sametové revoluci a následném 
otevření hranic byla za podpory starosty města Regen a 
prezidenta spolku sv. Vintíře z Rinchnachu za pouhých šest 

týdnů znovu vybudována nová kaple. Zásluhu na tom má město Hartmanice, kterému byl právě  
v těch dnech vrácen statut města. Slavnostně vysvěcena byla dne 11.října 1992. 

Příště: Tři kaple na Paštích. 
Václav Pikeš 

Primiční mše v Sušici 

V neděli 26.června 2016 se konala v děkanském kostele 
sv.Václava v Sušici primiční mše svatá novokněze P. Jiřího 
Voráčka. Při této příležitosti bych chtěl připomenout primice 
novokněží od roku 1900, tedy za předchozích 116 let. Doufám, že 
jsem ve výčtu na nikoho nezapomněl. Pokud by tomu tak bylo, tak 
se omlouvám a prosím o doplnění. 

P. Tomáš Beránek - primice na Hod Boží vánoční 25.prosince1919. 
P. František Tlapa - primice v klášterním kostele 5.července 1933. 
P. Norbert Jan Harant, kapucín - primice v klášterním kostele 27.června 1948. 
P. Jan Kotál - primice 6.července 1969. 
P. Miroslav Kratochvíl - primice 26.června 1983. 
P. Bohuslav Švehla - primice 13.července 1985. 
P. Jindřich Jan Nepomuk Löffelmann - primice 29.června 2002. 

Vzpomeňme na všechny v modlitbě! 
 ing.Václav Šmídl 

Enter camp 

Pokud pravidelně čtete farní listy, 
určitě už jste si všimli, že o Enteru píši 
už třetím rokem. Pro ty z Vás, kteří si 
nepamatují, nebo nečtou pravidelně ještě 
upřesním, co to vlastně Enter camp je. 

Na Enteru se setkávají mladí věřící 
lidé nejen z českobudějovické diecéze 
proto, aby poznali nové věřící kamarády 
nebo se znovu setkali se svými přáteli. 
Tento camp se koná ve Ktiši, kde je 
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diecézní centrum pro mládež. 
Letos jsem se vypravila na camp pro starší - od 16 do 23 let. Sešlo se nás tam kolem 100 

účastníků. Byli jsme rozděleni do několika skupin (kmenů), kde jsme se mohli podělit o své 
myšlenky a názory nebo jsme hovořili o programu, katechezích, svědectvích, mších, modlitbách a 
mnoha dalších věcech, které byly na programu. Naše setkání probíhala v kostele, na místech 
určených pro danou skupinku (tzv. klevetiště), nebo prostě někde venku. Měli jsme i spoustu 
volného času a na rozdíl od Enteru junioru (13-15 let) nám i počasí přálo ve všech ohledech.  

Chtěla bych tímto poděkovat Bohu za všechny, kteří se podíleli na bohatém programu, všem, 
kteří vytvářeli tu krásnou atmosféru a především kapele. Myslím, že mluvím za všechny 
zúčastněné, a říkám, že to byl další obohacující a skvělý zážitek 

Lucie Belfínová 

Svěcení kapličky v Lukovišti 

Nevšední zážitek zažila letos      
o prázdninách malebná vesnička 
Lukoviště, patřící do farnosti 
Mlázovy. Nově opravenou kapličku 
uprostřed vsi totiž čekalo vysvěcení 
a pro tak malinkou obec to  byla 
událost, kterou už dlouho 
nepamatuje. Obecní kapličku, která 
už léta chátrala, opravil Městys 
Kolinec, pod který vesnička spadá, 
na žádost místních obyvatel. 
Oprava, jak řekl pan starosta Pavel 

Princ, který také přijal pozvání a svěcení se osobně s celou svou rodinou zúčastnil,  přišla na 200 
000Kč.  

Kaplička, stejně jako ve větších obcích kostel, léta spojovala obyvatele vesnic. Bylo to místo, 
kde nejen lidé vzdávali chválu nebo předkládali své prosby Bohu, ale rovněž byla místem, u níž 
se lidé scházívali a udržovali tak lidské svazky. V tomto duchu tedy došlo k znovuvysvěcení 
kapličky, neboť to byla zároveň příležitost, aby se obyvatelé Lukoviště sešli, popovídali, případně 
lépe poznali. A nebyli to jen lidé, kteří trvale žijí ve vsi, ale byli pozváni i ti, kteří se v Lukovišti 
dříve narodili a teď žijí různě ve své vlasti méně či více vzdáleni od svého rodiště. Pro některé to 
byla možná jedna z posledních šancí spatřit znova svou rodnou vesničku a popovídat si s těmi,     
s kterými vyrůstali a hráli si jako malé děti. Ohlasy a radost z toho, že tuto možnost využili, byly 
veliké. Mnozí se už po létech nemohli ani poznat a byli překvapeni z takového setkání. Zkrátka 
ve vsi, kde žije trvale 27 obyvatel, se najednou sešlo u kapličky na návsi přes 100 lidí a to se, 
panečku, již se dlouho dlouho nestalo! 

Ale abych začal pěkně po začátku. Vysvěcení 
kapličky se konalo v sobotu 16.7. od 14h.              
O vysvěcení byl požádán novokněz Jiří Voráček, 
který to přijal s velkou radostí. Kaplička byla 
zasvěcena Nejsvětější Trojici, neboť hlavní obraz, 
který od nepaměti visel v čele kapličky, 
znázorňuje právě Nejsvětější Trojici. Nikde nebylo 
k nalezení původní zasvěcení, a ani samotní 
pamětníci nevěděli, protože vesnička nikdy 
neslavila svou vlastní pouť, ale vždy jen s farním kostelem v Mlázovech. Bylo tedy logické 
zasvětit ji právě Nejsvětější Trojici a to i z toho důvodu, že skrývá v sobě tajemství samotného 
Boha. 
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Po vysvěcení následovala první mše svatá ve vesničce asi první od druhé světové války (ne-li 
ještě déle) a byla sloužena za živé a mrtvé obyvatelé a rodáky této krásné vesničky. Poté 

následovalo občerstvení v podobě kančího 
guláše a mnoho dalších dobrot, které 
připravili obyvatelé vesničky. K pití 
samozřejmě nechybělo pivo, kterého se 
vypily neuvěřitelné dva 30-ti litrové soudky. 
A ke konci došlo i na oblíbené opékání 
vuřtů. Do toho hrál jeden místní obyvatel    
na harmoniku, a tak zábava, která také patří 
k takové události, byla úžasná, a tak nebylo 
divu, že ti nejvytrvalejší vydrželi až            
do půlnoci. 

Podle ohlasů chceme v tom pokračovat. A dá-li Pán, setkat se opět při první pouti či ve výročí 
vysvěcení a znovu s pomocí Boží stmelovat lidi, z nichž mnozí o Bohu nic nevědí a zůstává pro 
ně velkým tajemstvím. Kéž Nejsvětější Trojice žehná a opatruje tuto vesničku a její obyvatele, 
kteří teď už mají skrze znovu vysvěcenou kapličku k Bohu blíž. 

Jiří Kopelent 

Krakow 2016 

Týden plných nových zážitků, lidí a setkání 
s Bohem na nás čekalo v Polsku, přesněji          
v Krakowě, kde se konalo celosvětové setkání 
mládeže. 

Tady jsou ty nej zážitky některých z nás: 
Za těch 10 dní se událo mnoho věcí a 

zážitků, ať už očekávaných nebo náhodných.       
S volným časem jsme si mohli nakládat, jak 
jsme chtěli, a tak jsme třeba hledali autobus, 
zjišťovali, kde jsme nebo kde budeme jíst.       
O zábavu bylo vždy postaráno a díky 
ochotným Polákům jsme pokaždé našli tu 
správnou cestu. Setkávali jsme se jak s Čechy, 
s cizinci z různých koutů světa, tak i s papežem 
Františkem, ale to  setkání, po kterém každý 
toužil, bylo s Bohem. 

 

Díky!                                  Lucie Belfínová 
Nejhezčím a nejsilnějším zážitkem pro mě 

byla večerní křížová cesta, která probíhala        
v pátek večer v českém národním centru. Byla 
tam cítit ohromná láska a síla modlitby, kterou 
jsme spolu všichni společně prožívali. 

Gabriela Vojíková 
Zážitků z Polska si vezu spousty. Ale 

takovým nejzajímavějším bylo seznámení se     
s bezdomovcem prostřednictvím jídla, které 
jsme dostávali v jídelně. A jelikož nám moc 
nechutnalo, rozhodli jsme se pro skutek 
milosrdenství. Oběd jsme tajně zabalili          
do pytlíku, který jsme měli u sebe a co 
nenápadněji jej odnesli, jelikož vynášet či 
vyhazovat jídlo bylo zakázané. Když jsme 
došli k bezdomovci, dali mu jídlo, tak nám naší 
laskavost oplatil nezapomenutelným úsměvem. 

Kristýna Berková  
Setkání mládeže v Krakově byl neskutečně 

krásný zážitek. Setkali jsme se s lidmi ze všech 
kontinentů světa. Program v Českém národním 
centru byl zvládnutý perfektně. Po 
všudypřítomných masách lidí bylo trávení času 
s "méně" lidmi  příjemná změna. I přes 
horko,zástupy lidí a fronty, setkání se Svatým 
Otcem a poznání nových přátel, stálo za to. 

Alžběta Prokopová 
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Nejkrásnější zážitek, který jsem v Krakowě 
zažil, byl, když jsme jeli s kamarády do města 
na večeři, nikdo jsme nevěděli, kudy se dostat 
do jedné určité restaurace. Jediné, co jsme 
měli, byl plánek města a na něm vyznačená 
restaurace. Když jsme dorazili na náměstí, 
vytáhli jsme mapu a začali hledat cestu                                                     
k 

restauraci. V tu chvíli za námi přišel neznámý 
mládenec a ptal se nás, jestli potřebujeme         
s něčím pomoct. My jsme mu ukázali, kam se 
potřebujeme dostat, A jak jsme se později 
domluvili, Tomek nám řekl, že nás tam 
dovede. Strávil s námi dvě hodiny. Sám 
nevěděl, kde naše restaurace je, ale i přesto 
nám pomohl. Potom nás dovedl zpátky            

na místo, kde jsme nastoupili na tramvaj přímo 
k Českému národnímu centru. Pro mě osobně 
bylo jeho chování inspirující a příkladné. Tohle 
podle mě byl skutek milosrdenství v pravém 
slova smyslu.   

Marek Prosser 

Terka, Jirka a já  jsme se ztratili. Jeli jsme 
totiž na oběd a nastoupili na jinou tramvaj. 
Neměli jsme ponětí, kde jsme byli. Načež 
Terka si vzala mapu a šla jako průvodce 
vpředu. Jirka a já jsme to nějak moc neřešili, 
toulali jsme se, vybavujíc se, a šlapali jsme    
za Terkou. Najednou Terka po několika 
minutách zjistila, že měla mapu celou dobu 
obráceně. Náhle jsme ale došli na roh, a tam 
byla budova, kterou jsme hledali. Boží cesty 
jsou prostě nevyzpytatelné. 

Martina Prosserová 

Prázdninový výlet do Putimi 

V sobotu 20. srpna se konalo v malebné jihočeské vísce Putimi prázdninové setkání přátel 
dětského křesťanského časopisu DUHA a Papežských misijních děl. 

Ze sušické farnosti jsme jeli na toto setkání poprvé. Jelo nás pět dospělých a osm dětí. Už 
samotná cesta vlakem byla pro děti zážitkem. V Putimi jsme prožili krásné setkání v rodinné 
atmosféře: čekala nás mše svatá s promluvou pro děti, bohaté pohoštění na farní zahradě, zábavné 
tvoření pro děti, poutavé povídání o misiích, rodinná ZOO, akční zpívání s Pavlem Helanem, 
kočka Mikeš s koťátky a k tomu nádherné počasí. 
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Zpět domů jsme se vraceli s radostnou náladou a vděčností v srdci za tak milé setkání. Jaké 
nás ale čekalo na nádraží v Sušici pěkné překvapení, když nás kromě rodičů přišel přivítat i náš 
nový pan farář Marek se svým velkým psem Hugem. 

Šárka a Vojtěch Šmídlovi 
Další fotografie najdete na www.farnostsusice.cz/fotogalerie 

Minikurz na život ve stavu manželském  

V poslední době bylo možno v naší farnosti pozorovat zvýšený zájem o uzavření církevního 
manželství. Protože se jedná o důležité (celo)životní rozhodnutí a po posledním synodu o rodině 
zvlášť se klade důraz na přípravu snoubenců, uspořádali jsme „Minikurz na život ve stavu 
manželském“. „Mini“ proto, že si toto téma zasluhuje jistě více času. Nuže, alespoň tímto málem 
nabízíme nejen věřícím a nejen těm, kdo se na svatbu vyloženě připravují, ale i těm, kdo o ní 
uvažují nebo spolu zatím prostě chodí, jednodenní program rozdělený na dvě části:  

1. Od 9:00-13:00 budou manželé Poláčkovi z Diecézního centra pro rodinu hovořit např.        
o specifikách komunikace muže a ženy, o typech manželství, o vztazích k rodičům a přátelům,     
o výchově dětí,…  

2. Od 14:30-16:30 manželé Melcherovi z naší farnosti seznámí účastníky s metodou 
přirozeného plánování rodičovství.  

Datum konání je 17. září a místo je refektář kláštera. Kvůli organizaci, nechť se zájemci 
přihlásí do 14. září na: krystof@kapucini.cz.  

br. Kryštof  

Výuka náboženství ve školním roce 2016-2017 

Vážení rodiče,  
na začátku nového školního roku bych Vás 

chtěl pozdravit jako Váš nový farář a současně 
i vikář sušicko-nepomuckého vikariátu a 
povzbudit Vás, abyste přihlásili svoje děti       
na výuku náboženství ve škole. Dítě a mladý 
člověk totiž potřebuje nejen získávat znalosti a 
dovednosti, ale také rozvíjet svůj duchovní 
rozměr, aby tyto znalosti a dovednosti v životě 
správně užil k dobru svému i k dobru druhých.  

Máte tak současně možnost přispět             
ke splnění toho, k čemu jste se při křtu svých 
dětí (a při své církevní svatbě) před Bohem i 

před všemi přítomnými zavázali: že budete své 
děti učit milovat Boha a bližního a vychovávat 
je ve víře v Pána Ježíše. Zároveň tak vydáváte 
svědectví o své víře a přispíváte k evangelizaci 
ve svém okolí.  

Pokud dítě pokřtěné není, může výuka 
náboženství posloužit i jako předběžná 
příprava na přijetí této svátosti.  

Těším se na všechna osobní setkání s Vámi 
a ze srdce Vám do nového školního roku 
žehnám.  

Váš farář  
P. Marek Antoni Donnerstag, Th.D.
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Na všech základních školách našich farností Sušice, Kolinec, Dlouhá Ves, Kašperské 
Hory, Hartmanice, na Gymnáziu Sušice i v základních školách okolních farností (Hrádek, 
Hlavňovice, Velhartice, Žihobce, Žichovice, Nalžovské Hory, Zavlekov, Horažďovice, ...) 
obdrží v prvních dnech měsíce září rodiče prostřednictvím svých dětí od školy nabídku 
výuky náboženství s přihláškou. Podle počtu přihlášených dětí bude náboženství na škole 
vyučováno (školský zákon v §15 zaručuje výuku náboženství na základních a středních školách 
při minimálně 7 přihlášených dětech na škole). 

Rozvrh výuky náboženství bude vyvěšen ve školách, na nástěnce kostelů i na webových 
stránkách farnosti: www.farnostsusice.cz 

Příprava dětí ke svátosti smíření a eucharistie 2016 - 2017 

Příprava je určena dětem přibližně ve věku 3. třídy. Předpokládá se pravidelná účast rodičů 
s dětmi na nedělní mši svaté a docházka dětí na výuku náboženství ve škole. Pro Sušici a okolí 
bude příprava probíhat od listopadu do června vždy jedenkrát týdně na faře v Sušici 
(předpokládaný den středa odpoledne). Bližší informace obdrží rodiče koncem září 
prostřednictvím svých dětí z hodin náboženství, Farního listu a webových stránek farnosti. 

Něco pro zasmání 

Silniční kontrola. Policista zastaví řidiče a chce vidět jeho doklady. Řidič na to znechuceně: 
"Teda, pánové, měli byste se lépe mezi sebou domluvit. Jeden mi včera sebere papíry a druhý 

je pak po mně dneska zase chce!" 
Chystá se 

Út 6. 9. První pravidelné setkání maminek s dětmi po prázdninách 10.00 na faře v Sušici 
    v 18.45h na faře biblické tance 
Pá 9. 9. Večer mladých na Lomci pro vikariáty Sušice-Nepomuk, Strakonice, Písek a                      

Prachatice 
Ne 11. 9. Setkání rodin na Lomci pro vikariáty Sušice-Nepomuk, Strakonice, Písek a Prachatice 
So 10. a Ne 11. 9. Pouť k svátku Narození Panny Marie ve Strašíně  
So 17. 9. 11.00 Poutní mše sv. k svátku Povýšení svatého Kříže na Hůrce - P. Slávek Holý 
Ne 18. 9.Sbírka na bohoslovce 

Út 27. 9. Vikariátní konference kněží v Sušici; 9.00h mše sv. při vikariátním setkání 
v děkanském kostele sv. Václava 

Út 27. 9. Přednáška Ing. Václava Felixe Šmídla Historie farního kostela sv. Václava v Sušici 
s prohlídkou po večerní mši sv. -  začíná v 18.00h 

St 28. 9. Oslava svátku sv. Václava v Sušici - v 7.30h v děkanském kostele mše sv. - celebruje 
novokněz P. Pavel Fořt a bude udělovat novokněžské požehnání 

             9.00h děkanský kostel sv. Václava: mše sv. s poděkováním za úrodu (dary z úrody naší 
země můžete přinášet do sakristie kostela do neděle 25. 9.) 

    od 15.00h piknik na farní zahradě 
So 1. 10. Nové Hrady: Diecézní pouť ve Svatém roce milosrdenství pro dospělé i děti na Nových 

Hradech - viz plakátek 
Ne 2. 10. Přednáška Ing. Václava Felixe Šmídla Historie klášterního kostela sv. Felixe v Sušici 

s prohlídkou po večerní mši sv. - začíná v 18.00h 
Ne 9.10. Pouť ke sv. Víntířovi v Dobré Vodě. 
 

 

Vydává Římskokatolická farnost Sušice, Bašta 54, 342 01 Sušice, tel. 376 523 368 
 e-mail: farnostsusice@seznam.cz ; http://www.farnostsusice.cz   

Redaktor: Mgr. Jiří Kopelent, e-mail: jirkakopelent@seznam.cz ;  
případné příspěvky pošlete do 18. 9. (uzávěrka dalšího čísla)  
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Diecézní pouť pro dospělé i děti 
 

do Nových Hradů u Českých Budějovic 
 

SOBOTA 1. ŘÍJNA 2016 
 

Aby byla srdce milá 
 

  
PŘI TÉTO POUTI JE MOŽNOST ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ 

 

 
ODJEZD AUTOBUSU: 
  7.00 - Sušice od kostela sv. Václava 
  7.15 - Horažďovice autobusová zast. „u Hlaváčků“ 
 

PROGRAM: 

  9.00 - Registrace před zámkem 
10.00 - Souběžný program pro děti, mládež a 

dospělé 
• Přednášky: Mons. Aleš Opatrný a 

Doc. Tomáš Machula (zámek) 
• Příležitost svátosti smíření po celý 

den (kostel) 
• Hry, stánky, možnost zakoupení 

občerstvení (zámecký park) 
• Poznávací stezka města 

13.30 - Teatr Víti Marčíka (zámecký park) 
13.45 - Hodinka Božího milosrdenství 

(kostel) 
15.00 - Pontifikální mše svatá (zámecký 

park) 
16.00 - Závěr 

 

NÁVRAT: (předpokládaný) 

18.45 -  Horažďovice 19.00 - Sušice 
 

CENA: (doprava + vstupné) 
dospělý 250,- Kč     dítě 200,- Kč  

 
Přihlašování spolu se zaplacením poplatku do neděle 25. září (nebo do zaplnění autobusu) 

v sakristii farního kostela sv. Václava v Sušici nebo u katechety Vojtěcha Šmídla (mb. 604 731 804) 
 


