
Jsme na počátku nového roku.
My ještě nevíme, co všechno přine-

se. Dobrý a milosrdný Bůh ví všechno. 
S Jeho pomocí a požehnáním chce-
me pokračovat den co den. V Jeho 
milosti se budeme snažit uskutečnit 
co největší 
dobro.
Jsme far-
nost mno-
ha aktivit. 
Jsme hojně 
obdarováni 
možnostmi, 
schopnými 
i aktivními 
pracovníky, 
o c h o t n ý -
mi farníky, 
kteří se rádi 
zapojí do 
služeb. Zdaleka jsme ještě nevyužili 
veškeré předpoklady a prostředky, 
které máme k dispozici, anebo jsme 
je zatím neobjevili…

Na počátku nového roku bych 
chtěl jenom nastínit tři body, určité 
záměry, které chceme s Boží pomocí 
postupně realizovat. První je přípra-
va dětí a jejích rodičů na první svaté 
přijímání. Druhý je kurz pro akolyty, 
abychom posilnili řády aktivních pas-

toračních pomocníků. Třetí je letní 
evangelizace, kterou povedou otco-
vé dominikáni s pomoci dominikán-
ských terciářů i našich farníků v Sušici 
od 22. - 3. 7. 2017. 

To jsou jenom některé pastorač-
ní aktivity 
naší farnos-
ti. Spoustu 
času, pro-
středků a 
úsilí bude 
vyžadovat 
pokračová-
ní v opra-
vách a v 
moderniza-
ci budovy 
fary. Mož-
ná se nám 
k o n e č n ě 

podaří opravit chátrající fasádu fary, 
možná zvládneme i další úkoly… 

Prosím, abyste se za to všechno 
modlili. Děkuji za vaši pomoc, finanč-
ní podporu, ochotu přijmout i nést 
zodpovědnost za farní společenství, 
které usilovně vytváříme a buduje-
me.

P. Marek Donnerstag

LEDEN 2017
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ŽEHNÁNÍ KAPLIČKY NA SOLNÉ STEZCE U HARTMANIC

Na začátku adventu byla požehnána 
P. Jendou Kulhánkem za přítomnosti 

pana starosty Pavla Kopelenta obnove-
ná kaplička  u Hartmanic. O doprovodný 
program se postaraly děti a učitelky ze 
ZŠ Hartmanice. Kdysi byly tyto kapličky 
na solné stezce mezi Bavorskem a naším 
územím běžné. Vodiči soumarů si u nich 
vyprošovali Boží ochranu pro další cestu 
šumavským pralesem a po jeho překoná-

ní u nich za ni děkovali. Většinou byly dře-
věné a zub času je zničil. Takže jen zděné 
a zásluhou obcí či nadšenců, jako je paní 
Jitka Ilková z Hartmanic, dále udržované 
mohou připomínat zašlou dobu těchto 
obchodních cest. 

Václav Volenec

• • •

KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA NA HAMIŽNÉ U HARTMANIC

Tato kaplička neznámého zasvěcení se 
nachází v ochranářském koutku ochra-

ny přírody Hamižná  u Hartmanic. Vlevo u 
této kapličky je symbolické umrlčí prkno 
prvního vedoucího Chráněné krajinné 
oblasti Šumava, založené v roce 1963, 
pana Ladislava Vodáka. Šlo o bývalého 
skauta s přezdívkou „Letící sokol“. 

Narodil se 27.července 1921 a zemřel 
24.září 2001. Na dalším snímku vidíme v 

pozadí Dobrou Vodu. Vlevo je vodojem.
Příště: Kaple Nejsvětější Trojice na Basilu.

Václav Pikeš

• • •
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Přednáška se koná
v úterý17. 1. 2017 v 17.30 hod. 

KINO SUŠICE

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU • • •

JAK MUŽ A ŽENA PŮSOBÍ NA SVÉ OKOLÍ 
ANEB SPECIFIKA MUŽSKÉ

A ŽENSKÉ VÝCHOVY
Anotace: Zdá se, že se v dnešní době 

prohlubuje určitá nedůvěra k rodině, a 
tudíž dochází k mnoha „experimentům“, 
co se rodinného života týče. Přibývá lidí, 
kteří žijí v dospělosti doma   s rodiči, od 
kterých se odmítají (ať už vědomě či ne-
vědomě) separovat. Jsou lidé, kteří žijí            
s partnerem v jednom domě, ale bez zá-
vazků, aby si „vyzkoušeli“, zda jim rodinný 
život s tím či oním partnerem půjde. Jsou 
lidé, kteří zůstanou tzv. „single“ = svobod-
ní častokráte vychovávající dítě (či děti) 
sami bez partnera.

V klasické rodině mají své místo muž a 
žena jako otec a matka. Mužská a žen-
ská výchova je totiž odlišná a specifická. 
Pro děti je velice prospěšné, když zažijí 
výchovu celistvou. Setkávám se totiž s 
předsudkem, že výchova je záležitost žen 
a pro muže je to jen „doplňková činnost“. 
Avšak výchova otců je stejně důležitá a 
podstatná jako výchova matek, i když 
má jiné důrazy. Budeme se tedy zabývat 
specifiky výchovy mužů a žen i extrémy, 
se kterými je možno se setkat. (Více na 
https://www.cirkev.cz/cs/anotace-en-
gelmann )

P. PhLic. Mgr. Lukáš 
Engelmann se na-
rodil v roce 1980 v 
Hrabyni. Vystudoval 
gymnázium v Opa-
vě. Poté studoval na 
Cyrilometodějské te-
ologické fakultě Uni-
verzity Palackého v 
Olomouci. Vysvěcen 
na kněze byl v roce 2006. Postgraduální 
studia probíhala na Papežské gregorián-
ské univerzitě v Římě v oboru psychologie 
s výcvikem v psychodynamické terapii. 
Nyní je ustanoven duchovním správcem 
farnosti Ostrava-Třebovice. Mimo to se 
věnuje terapeutické činnosti pro zasvě-
cené osoby, hendikepovaným a oso-
bám s homosexuální orientací.
Měl jsem možnost tuto přednášku slyšet 
na Celostátním katechetickém kongresu 
v říjnu 2016 a byl jsem nadšen. A řekl jsem 
si, že tuhle přednášku by měli slyšet všich-
ni rodiče, pedagogové i mládež.

Mgr. Vojtěch Šmídl

Rodiče s dětmi, které se letos připravují 
na svátost smíření a eucharistii, při při-

pomínce křtu v úterý 13. prosince.
Vojtěch Šmídl

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ • • •
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ADOPCE NA DÁLKU - PRO CHUDÉ DĚTI Z INDIE A UGANDY

Ježíš řekl: „Buďte milosrdní, jako je milo-
srdný váš Otec.“ (Lk 6,36)
„Cokoli jste udělali pro jednoho z těch-

to mých nejposlednějších bratří, pro mne 
jste udělali.“ (Mt 25,40)

Na konci doby vánoční v neděli 8. led-
na 2017 přineseme své pokladničky na 
mši svatou v 9.00 do kostela v Sušici nebo 
v 11.00 v Kolinci, nebo do jiného kostela 
spravovaného ze Sušice. Peníze v nich 
našetřené budou opět celý rok pomáhat 
našim čtyřem dětem z Adopce na dál-
ku®. Od nejmladšího z nich, sedmiletého 
Enocka Prajwala z Indie, nám na konci lis-
topadu přišel dopis. Zde je jeho překlad:

Můj milý strýčku Vojtěchu a mí drazí cír-
kevní přátelé,

Váš malý Enock Prajwal Vám posílá 
pusinky. Dostal jsem Váš dopis. Obrázky 
andělů, pohled s kaplí, samolepky a sku-
pinová fotka dětí mi udělali velkou ra-
dost. Moc Vám děkuji.

Jsem teď ve druhé třídě. Do školy cho-
dím pravidelně a účastním se všech akcí, 
které škola pořádá. S domácími úkoly 
mi pomáhá maminka. Do školy vyrážím 
v půl deváté ráno. Uklidím třídu a v de-
vět začíná vyučování. Po obědě máme 
hodinu samostudia, během které si čtu. 
Ve čtyři odpoledne přijdu ze školy domů, 
dám si svačinu a hraji si s bratrem. Pak se 
vykoupu a začnu se učit. Když skončím 
s učením, tak se chvíli dívám na televizi, 
pak se pomodlíme a jdu spát. Pravidelně 
chodím na nedělní mši a na hodinu ná-
boženství. Ve volném čase si hraji s dětmi 
ze sousedství.

8. září jsme slavili narození Panny Marie. 
Na její počest jsem Panně Marii po devět 
dní nosil květiny. Při příležitosti této oslavy 
se v naší farnosti pořádalo mnoho her. 
Účastnil jsem se běžeckého závodu, zá-
vodu ve skákání žabáků a hry s balónky. 
Vyhrál jsem první cenu v běhání a druhou 
cenu ve skákání žabáků. 

Po pololetních zkouškách jsme měli 
prázdniny. Byl jsem u tety a hrál si s brat-

ranci a sestřenicemi. Také jsem se účast-
nil tábora pořádaného centrem a hrál 
jsem si tam s dětmi. Moc se mi tam líbilo.
Brzy tu budou vánoční svátky. Maminka 
mi koupí nové oblečení za peníze od Vás. 
Připravím jesličky a maminka bude dělat 
cukroví.

Každý den se za Vás modlím. Mám Vás 
moc rád.
Já i moje rodina Vám přejeme veselé Vá-
noce a šťastný nový rok 2017.
Vaše milující dítě
Enock Prajwal

Vojtěch Šmídl - katecheta

• • •
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FARNÍMU LISTU JE DVACET LET

Farní list vstoupil do dalšího (třetího) 
desetiletí a využívám této možnos-

ti poohlédnout se do jeho minulosti. Na 
počátku byl nápad realizace nějaké for-
my farního věstníku informujícího  o čin-
nostech farních aktivit, ze života farnosti 
a jeho farníků.  S touto myšlenkou jsem 
se svěřil tehdejším duchovním správcům 
P. Janu Kotálovi a P.Vítězslavu Holému. 
Slovo dalo slovo a mohlo se začít!  Vzpo-
mínáte? Úvodní Farní list vyšel na 1.neděli 
adventní 1.12.1996.

Začátky nebyly jednoduché. Počíta-
čové programy k editaci a zalomení tex-
tu nebyly tak dokonalé jako dnes, stejně 
jako tisková a reprodukční technika. Také 
grafika titulu se postupně měnila stej-

ně jako počet zúčastněných farností. V 
průběhu doby se také měnila frekvence 
vydávání, střídaly se plodné s méně plod-
nými roky. 

Nejprve se začínalo jedním listem, pak 
se přidal další list A4. I toto řešení se překo-
nalo a přešlo se na menší formát A5, který 
už fakticky připomínal časopis. Vše se vy-
víjí a časem stárne, a proto také Farní list 
se dočkal v tomto vydání nové grafické 
úpravy. 

Závěrem chci poděkovat všem těm, 
co se za celou éru Farního listu nějakým 
způsobem podíleli na jeho vydávání, pře-
devším duchovní správě a jejich finanční 
podpoře tomuto projektu. Přeji Farnímu 
listu mnoho zvídavých čtenářů, aktivních 
přispěvatelů a pracovitých vydavatelů.

Josef Jílek

• • •

NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Pan farář říká v ohláškách na konci mše svaté: „Mám pro vás, milí farníci, dvě zprávy. 
Jednu dobrou, druhou špatnou. Dobrá je, že máme dostatek financí na opravu 

kostela, ta horší je, že ty peníze máte stále ještě ve svých kapsách.“

• • •
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CHYSTÁ SE
Pá 30.12.  od 15h zpívání koled u jesliček v kostele sv. Václava v Sušici, zpívá   
  Kapelka

Pá 30.12.  16.00 na Srní Vlachobřežská mše zpívá

So 31.12.  bude na faře, stejně tak jako každý rok na Silvestra, po mši svaté 
  společné posezení. Jsou srdečně zváni skutečně všichni farníci
  ze Sušice i okolí. Zúčastní se P. Marek, kapucíni a otec Jenda 
  - novokněz

So 31.12.  od 23.30 - 0.30h v kostele na Mouřenci silvestrovská půlnoční
  při svíčkách

Ne 1.1.   v 15.00 novoroční mše svatá v kostele Panny Marie Sněžné
  v Kašperských Horách

Út 17.1.  Přednáška Patera Lukáše Engelmanna v 17.30 hod. KINO Sušice

So 4.2.   od 14h v Sokolovně dětský farní karneval na téma
  „Ať žije VEČERNÍČEK“

So 4.2.   od 20h v Sokolovně farní ples

• • •

MODLITBA ZA KATOLICKOU MISII V SUŠICI • • •

Duchu Svatý, Bože,
Ty sestupuješ na Kristovy učedníky, 

abys osvítil jejich rozum,
zapálil srdce, upevnil víru a posvětil jejich 
život.
Prosíme Tě, ochraňuj nás před nepřítelem
a připrav nás na dobu misijních milostí.
Vylij na všechny hojnost svých darů bě-
hem misie v Sušici.
Osvěcuj v pochybnostech, otevři naše 
srdce Božímu slovu,
vyveď nás z chyb, pozdvihuj z hříchů a 
sjednocuj ve vzájemné lásce.
Učiň si z nás nástroje hlásání radostné 
zvěsti

a sdílení nového života v Kristu.
Ať vydáváme městu pravdivé svědectví 
o dobrém Bohu,
ať zachytíme ty, kterých se dotkneš svou 
milostí, a přijmeme je
mezi sebe, do společenství Církve.
Ať nakonec všichni dojdeme do šťastné 
věčnosti, kde budeme,
uchváceni Krásou, v plnosti nahlížet Prav-
du, zakoušet Lásku
a sdílet Život Nejsvětější Trojice.

Amen.


