KVĚTEN 2017

M

ěsíc květen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii. Letos si zvláště připomínáme sté výročí
zjevení Panny Marie
v portugalské Fatimě
v údolí Cova d´ Iria.
Dne 13. května 1917
krásná paní žádala tři malé pasáčky,
aby činily pokání a
oběti za spásu hříšníků, a každý den se
modlili růženec. To
se opakovalo vždy
třináctého dne až
do října, kdy několik
desítek tisíc lidí viděli
tzv. „sluneční zázrak“.
Toto zjevení iniciovalo připojení tzv. „fatimského dodatku“
při modlitbě růžence
po každém desátku:
Domine Iēsū, dīmitte nōbīs dēbita nostra, līberā nōs ab
igne īnfernī, dūc in caelum omnēs
animās, praesertim illās, quae misericordiae tuae maximē indigent, jako
prosba za všechny lidi od zavržení a
vylití potřebného Božího milosrdenství. To můžeme zažívat každý den
zvláštním způsobem při modlitbě
www.farnostsusice.cz

růžence, kdy rozjímáme nad tajemstvími života rabiho Ježíše z Nazareta Mariinýma očima. Ta prožívala v
Jeho blízkosti chvíle
krásné a radostné, i
tehdy, když z jejího
srdce vytryskl proud
modlitby magnificat,
kterou se církev modlí
každý večer. Její život
pronikly i těžké chvíle, kdy byla přítomna
utrpení a smrti svého
jediného syna, které
nakonec nezůstalo
u temnoty hrobu zavaleného kamenem,
ale prozářeného radostí prvního dne po
sobotě. Letošní mariánský měsíc můžeme
celý také obzvlášť
prožívat radost ze
zmrtvýchvstání Pána,
vítěze nad smrtí a rozvažovat o tomto kardinálním bodu naší křesťanské
víry; nebyl-li vzkříšen Kristus, marná je
naše víra, avšak Kristus byl vzkříšen
jako první z těch, kdo zesnuli. (srov. 1.
Kor 15, 17. 20).
P. Jan Kulhánek
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KAPLE SV. PROKOPA V PRÁŠILECH

•••

K

aple sv. Prokopa v Prášilech byla postavena na ruinách původní kaple z
roku 1756 zasvěcené sv. Janu Nepomuckému. Tato kaple byla postavena (opravena) za podpory prášilského obecního
úřadu a zejména místních podnikatelů.
Ti se na výstavbě kaple podíleli nejen finančně, ale i vlastní prací. Ono šlo více
méně tehdy o spíše mezinárodní spolupráci. Velmi totiž pomohli polští dělníci,
zaměstnaní u stavební firmy. Jako věřící
se sami nabídli, že s opravou (výstavbou)
kaple pomohou. Obecní úřad samozřejmě tuto jejich iniciativu uvítal, protože
mezi nimi byli schopní řemeslníci. Převážnou část odborných prací provedli právě
Poláci. Nápad zrekonstruovat tuto kapličku, či spíše její ruinu vzešel při jednom
polopracovním sezení starosty s místními
podnikateli. Všichni se shodli na tom, že
objekt je zchátralý a je hanbou obce. Slovo tedy dalo slovo a s opravou kapličky
se začalo v červnu roku 1998. Co se týkalo finančních nákladů, to nebylo zrovna
to nejdůležitější. Na prvním místě šlo o lidský přístup. Ruku k dílu totiž položil každý,
kdo chtěl pomoci. Vzhledem k tomu, že v
době opravy(výstavby) této kapličky nebyl v obci kovář, byl osloven kovář ze Srní.
Ten pro kapličku vyrobil mříže do oken.
Madona je zase z dílny řezbáře z Dobré Vody. Terénní úpravy v okolí kapličky
obstaral prášilský obecní úřad. Slavnostní
vysvěcení opravené kaple proběhlo dne
25. července 1998, za účasti asi 50 poutníků, z nichž většina byli místní rodáci, žijící v Bavorsku. Za chladného a deštivého
počasí tuto kapličku vysvětil onoho sobotního odpoledne tehdejší administrátor farnosti otec Slávek Holý.
Příště: Velký Kozí Hřbet a Malý Kozí Hřbet.
Václav Pikeš

www.farnostsusice.cz
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OPRAVA FASÁDY FARY

•••

B

udova Děkanského úřadu v Sušici pochází ze 30. let minulého století. Stavební práce dle projektu místního stavitele Karla Houry začaly v říjnu roku 1933 a
byly dokončeny 16. listopadu 1934.
Současná fasáda po 83 letech provozu je už hodně zchátralá. Poslední dva
roky již probíhají přípravné práce na její
opravu. Budova fary se nachází v památkové zóně, což značně omezuje naše
představy a plány ohledně jejího zateplení a vzhledu omítky. Nakonec vše bude
provedeno v souladu s původním projektem, co pomůže uchovat historický ráz
budovy fary i do budoucna.
Celkové náklady se vyšplhaly na
1.127.488 Kč, což v současné době přesahuje finanční možnosti rozpočtu naší
farnosti. Proto jsme se rozhodli rozdělit
opravu do dvou etap. První zahrnuje rekonstrukci západní a severní strany budovy směrem k zahradě, která bude reali-

zována od května do července letošního
roku za částku téměř 550.000 Kč.
Podařilo se nám zajistit účelovou dotaci od Plzeňského kraje z programu „Obnova historického fondu v památkových
rezervacích a zónách a staveb drobné
architektury na území Plzeňského kraje.“
ve výši 150.000 Kč. Pokračujeme také v
jednání s Městem Sušice ohledně finanční podpory na realizaci projektu. Z rozpočtu naší farnosti potřebujeme přispět
částkou 300 - 350 tisíc korun.
Děkuji za poslední velikonoční sbírku,
která přinesla více než 20.000 Kč. Děkuji i
jednotlivým dárcům, kteří přispěli na tento účel. Vaši pomoc lze zaslat převodem
na účet 821360329/0800 pod variabilním
symbolem 702. Budeme i nadále postupovat stejným způsobem a věřím, že s
Vaší pomocí dotáhneme I. etapu opravy
fary ke zdárnému konci a krásnému výsledku.		
P. Marek Donnerstag

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DÍVKY „Z LÁSKY K TOBĚ“

V

e dnech od 10. do 12. března se konala v klášteře kapucínů v Sušici duchovní obnova pro dívky „Z lásky k Tobě.“
Na začátku postní doby jsme se sešly,
abychom obnovily, prohloubily a oživily
svůj vztah k Bohu.
V sobotu dopoledne jsme se setkaly
se Slovem Božím, abychom si uvědomily,
že při mši svaté ke mně promlouvá živý
Bůh. Osobní setkání s živým Slovem v rozjímání nad nedělním evangeliem - co mi
chce Bůh říct, co je pro mě evangeliem
- radostnou zvěstí?

V sobotu odpoledne jsme se vydaly
na křížovou cestu na Andělíček.
Večer jsme shlédly film, který se jmenoval
Příběh Marie.
Od 23 hodin se konala noční adorace,
která trvala do 6 hodin.
V neděli po mši svaté bylo zakončení duchovní obnovy a po obědě jsme se
rozloučily a vydaly se do svých domovů.
20. - 21.5. se bude konat putovní duchovní obnova k Panně Marii Strašínské, na
kterou vás srdečně zveme.
Anežka a Klára Kroupovy

KONFERENCE CHVAL A MODLITEB WORSHIP PRAHA

V

sobotu 3. 6. se uskuteční v pražském
kongresovém centru Olšanka Konference modliteb a chval. Jedná se v
podstatě o dvě konference, které bude
spojovat úvodní a závěrečný společný
program. Od 18 hodin bude koncert skuwww.farnostsusice.cz

•••

•••

piny Rend Collective, na který pořádá
zájezd Církev bratrská. Odjezd autobusu
ze Sušice je ve 14.3é hod. Více T. Linzmajer (linzmajer@seznam.cz | 724 005 471)
a na http://www.worshippraha.cz.
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NÁKLADY NA TISK

•••

K

aždou nedělí si odneseme z kostela
„Nedělní liturgii“ a téměř každý měsíc také i „Farní list“. Už dlouhá leta naše
farnost vydává tento plátek, který nás
informuje o dění ve farnosti, zajímavých
aktivitách nebo máme možnost se předem připravit na to, co teprve ve farnosti chystáme. Určitě je to dobře, že se
můžeme pravidelně sklonit nad četbou
Písma svatého a máme i k tomu vhodné
komentáře. Ale tyto tiskoviny mají i svoji
nákladovou stránku, o které Vás možná
jako první budu informovat. A nejsou to
malé náklady…
Faktura za celoroční objednávku
„Nedělní liturgii“ v množství 200 kusů, činí
9.088 Kč.
Poslední dvě čísla „Farního listu“ představovala celkem 3300 vytištěných stránek. Průměrná cena za kopírování jedné
A4 je 1,50 Kč. Znamená to, že dubnový
„Farní list“ nás stál 4.950 Kč.
Průměrná faktura za měsíční provoz
kopírky se pohybuje v rozmezí 2,5 – 4 tis.
korun.
Sečteno a podtrženo, celkové ná-

klady na tisk a kopírování se vyšplhají na
částku 40 - 50 tisíc Kč za rok. Náklady na
tisk musíme hradit ze sbírek sušické farnosti (částečně i z vikariátního fondu). Pravidelně na to přispívá každý farník přítomný
v děkanském kostele. My v podstatě celou tuto velikou částku praktický „rozdáváme“ a doposud nebyla možnost přímo
přispět na tento účel. Polovina výtisků
odchází do okolních farností a zatím jsme
všechno hradili sami.
Prozatím nebudeme měnit tento „rozdávací“ systém, ale do budoucna bych
chtěl omezit počet výtisků tak, aby odpovídal skutečným potřebám. Náklady
na tisk jednoho kusu „Nedělní liturgie“
je 1 Kč, a jednoho kusu „Farního listu“ je
6 Kč. Budu rád, když každý, kdo využije
nabídky liturgie a farního listu přispěje na
tisk. Váš příspěvek budete moci vložit do
pokladničky v děkanském kostele u mříží,
případně lze přispět přímo na účet farnosti 821 360 329/0800, což mohou využít
především farníci z okolí. Děkuji za pochopení a finanční podporu.
P. Marek Donnerstag

SVĚDECTVÍ O SÍLE MODLITBY

•••

J

e krásné být Božím dítětem… Začátek
jedné křesťanské písně, která mě teď
doprovází na mé cestě víry. Prožívala
jsem totiž poslední dny se svou milovanou
babičkou. Její zdravotní stav se poměrně
rychle zhoršil, dostala zápal plic a byla
hospitalizována v nemocnici, kde po šesti dnech zemřela. Poslední dva dny jsme
s ní mohli být v nemocnici a provázet ji v
posledních hodinách jejího života. Poprvé v životě jsem se setkala se smrtí tváří v
tvář. Vážně silný moment, kdy jsem mohla svou milovanou babičku držet za ruku
až do konce. Cítila jsem, že mi Pán dává
sílu, abych to zvládla a byla jsem naplněná pokojem. V těchto dnech se za mě,

www.farnostsusice.cz

babičku i celou mou rodinu modlilo plno
lidí. S některými z nich, jsem byla v intenzivním kontaktu, s jinými jen skrze pár slov
a myslím, že o mnohých jsem ani nevěděla. Cítila jsem sílu společenství, přímluvné
modlitby a boží podpory. Bylo zvláštní, jak
mě rozhovory o umírající babičce, smrti a
mém prožívání této situace, naplňovaly
pokojem, radostí a moudrostí.
Rozloučila jsem se s babičkou, která
mě bezprostředně přijímala, vždy mě přivítala s úsměvem na tváři a láskou v srdci,
podporovala mě při studiu a všech mých
volnočasových aktivitách. Mohla jsem za
ní, kdykoli přijít a ona tu pro mě byla. Jejím odchodem se plno věcí změnilo.
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Její židle v kuchyni je prázdná, hrneček, ze kterého pila čaj stojí v poličce, a v
její noční košili spím momentálně já. Ale i
přes tuto fyzickou prázdnotu je tu stále se
mnou, v mém srdci, ve vzpomínkách a i
takovým zvláštním způsobem, který neumím popsat, možná i proto, že její snubní
prstýnek je teď na mém prstě a připomíná mi její věrnost, věrnost v manželství, ve
víře, v lásce ke mně a celé rodině.

A chtěla bych všechny povzbudit v
tom, abyste se nebáli poprosit své blízké,
svou farnost, své společenství o pomoc,
o modlitbu. Já jsem díky této velké podpoře, zvládla věci, o kterých jsem si nemyslela, že bych je mohla během života
zvládnout a najednou to přišlo v poměrně brzkém věku.
Nebojte se, je krásné být božím dítětem!
Zdislava Jirásková

VIKARIÁTNÍ POUŤ DO STRAŠÍNA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

•••

Zdrávas, Maria
PROGRAM:
8.30 - odjezd autobusu od kostela sv. Václava v Sušici do Pohorska a Strašína
9.00 - Pohorsko náves - putování do Strašína (2 km lehká cesta i pro kočárky)
po cestě překvapení pro poutníky; v cíli přivítání poutníků Andělem
10.00 - modlitba růžence v kostele; možnost svátosti smíření
10.30 - mše svatá v poutním kostele Narození Panny Marie ve Strašíně
po mši sv. biblické tance v nádvoří kostela
12.00 - polední zvony a modlitba Anděl Páně před kostelem
společný oběd pro poutníky, poutní krámek
13.00 - pro děti a rodiče hry a soutěže kolem kostela					
pro dospělé na faře promítání fotografií z pouti do Fatimy - P. Donnerstag
15.00 - Loretánské litanie, požehnání a dárek z pouti v kostele
po požehnání letecká show s bonbony P. Saláka na hřišti u kostela
16.30 - odjezd autobusem ze Strašína domů
17.00 - návrat do Sušice
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU AUTOBUSEM:
děti 50,- Kč; dospělí 100,- Kč; rodina 150,- Kč
Přihlašovat se můžete do neděle 7. května 2017 v sakristii kostela sv. Václava v Sušici nebo u kněží a katechetů.

VIKARIÁTNÍ POUŤ
DO STRAŠÍNA
sobota 13. května 2017

www.farnostsusice.cz
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SLAVNOST PANNY MARIE BOLESTNÉ

•••

S

lavnost Panny Marie Bolestné
Srdečně zveme malé i velké na slavnost Panny Marie Bolestné, která se koná
o III. neděli velikonoční, tedy 30. dubna,
v našem kostele. Mimořádnou mši sv. v
11.00 hodin bude celebrovat P. Jan Kulhánek, který po mši sv. bude udělovat
novokněžské požehnání a v 18.00 přislíbil
předsedat liturgii P. Václav Hes.
Přijďte uctít Královnu Sušice!
Po večerní mši sv. je v plánu „grilovačka
à la Sušice“ na zahradě či v refektáři, i
program pro děti.
V předvečer slavnosti (sobota 29. dubna)
se v kostele uskuteční:
19.00
Adorační chvály
20.15
Modlitba sedmibolestného růžence za udravení bolestí v rodinách
21.00 - 22.00
Osobní svěření bolestí svých a druhých
Matce Ježíšově

ky i psychicky. Přesto si dokázal uchovat
modlícího se a radostného ducha. Ať už
ho obdarovali nebo jej haněli, na vše odpovídal „Deo gratias“ - „Bohu díky“, což
mu vyneslo přezdívku „Bratr Deo gratias“. Římané si Felixe oblíbili také pro jeho
moudrost v každodenních problémech,
které řešili, i pro jejich zázračná vyřešení,
když se Božímu muži svěřili. Zjednodušeně
řečeno, ve dne byl mezi lidmi, v noci se
za ně modlil. Jeho moudrostí i humorem
se přicházeli osvěžit také význačné osobnosti jako šprýmař sv. Filip Neri, reformní
kardinál sv. Karel Boromejský či progresivní papež Sixtus V.
Nicméně, velká část zázračných uzdravení se měla skrze Felixe udát na dětech,
takže je vzýván také jako patron matek a
dětí. Po smrti z jeho hrobu vytékala jakási
tekutina, kterou sbírali a používali k uzdravení dalších, četných nemocných.
bratr Kryštof

Patrocinium klášterního kostela
Na 18. květen připadá svátek sv. Felixe z
Cantalice, patrona našeho kostela, kterého se jistě sluší uctít při nedělní mši svaté. Stane se tak 14. května v 18.00 hodin,
kdy mši sv. bude celebrovat P. Jiří Voráček, který po bohoslužbě bude udělovat
novokněžské požehnání.
Sv. Felix (1515-1587) pocházel z prostých poměrů středoitalského venkova,
kde pracoval v zemědělství jako pastýř či pomocník. Vstoupil asi v 29 letech
do začínajícího řádu kapucínů a stal se
záhy v Římě sběračem almužen (regulérní žebrák živobytí, ne peněz) pro bratry a
chudé lidi. Denně, po 40 let procházel s
mošnou římským Babylónem a prosil po
domech o dary, což bylo náročné fyzic-

www.farnostsusice.cz
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LOURDES - SANTIAGO - FÁTIMA

•••

O

d 27. 7. do 6. 8. 2017 se uskuteční
zájezd po poutních místech Francie,
Španělska a Portugalska. Cena tohoto
zájezdu činí 13 500 ,- Kč.
Bližší informace naleznete u Anny
Blažkové (anna.bl@email.cz), J. Hladké (tel.: 544 211 192, info@ckhladky.cz,
www.ckhladky.cz) nebo na webových
stránkách farnosti: www.farnostsusice.cz.

JAK SE HRÁL VELIKONOČNÍ FOTBAL

•••

VELIKONOČNÍ OHLÉDNUTÍ Z KAŠPERSKÝCH HOR

•••

www.farnostsusice.cz
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CHYSTÁ SE

•••

So 13. 5.		

Dětská vikariátní pouť na poutním místě Panny Marie ve Strašíně

So 20. 5.		

Duchovní obnova pro dívky „Nech se vést Královnou máje“

So 27. 5.		
		
		

Mše sv. s Mons. Vlastimilem Kročilem, kde bude udělována svátost
biřmování a proběhne obřad ustanovení akolytů.
Přesunuto z neděle 28.5.

Po 29. 5.
až Čt 1. 6.

Poutní zájezd „MARIÁNSKÁ POUTNÍ MÍSTA POLSKA“ - zbývá
posledních 10 míst. Přihlášky u P. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125

So 3. 6.		

Konference modliteb a chval Worship Praha

So. 3.6.		
		

Pouť chlapů z Dobré Vody přes Paštecké kaple až do Kašperských
Hor, kde na zdejší faře bude společná grilovačka.		

Pá 9. 6. 		

Noc kostelů

Ne 18. 6.

První svaté přijímání dětí v Sušici

So 22. 7.		
až Ne 30. 7.

Katolické misie s br. dominikány

Čt 27. 7.		
až Ne 6. 8.

Poutní místa Lourdes, Santiago de Compostela, Fátima
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