ČERVENEC 2017

R

adost evangelia naplňuje srdce i celý
život těch, kdo se setkávají s Ježíšem.
Ti, kdo přijímají spásu od něj, jsou vysvobozeni z hříchu, ze smutku, z vnitřní prázdnoty a z osamění. S Ježíšem Kristem se
vždycky rodí a obnovuje radost. (1)
Evangelizace je poslušností Ježíšovu
misijnímu poslání: „Jděte tedy, získejte za
učedníky všechny národy,
křtěte je ve jménu Otce i
Syna i Ducha svatého a
učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“
(Mt 28,19-20). Tyto věty popisují chvíli, kdy Zmrtvýchvstalý posílá své učedníky
hlásat evangelium v každé
době a na každém místě,
aby se víra v něho šířila do
všech končin země. (19)
Vyjděme, vyjděme nabídnout všem život Ježíše
Krista. Opakuji tady celé
církvi to, co jsem mnohokrát řekl kněžím i laikům v Buenos Aires:
Je mi milejší církev otlučená, zraněná a
špinavá proto, že vyšla do ulic, než církev, která je nemocná svou uzavřeností
a pohodlností, s níž lne ke svým jistotám.
Nechci církev, která dbá o to, aby byla
středem, a která se nakonec uzavírá do
spleti obsesí a procedur. /…/ Doufám, že
více než strach z pochybení nás bude pudit strach z uzavřenosti do struktur, které
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nám skýtají falešnou ochranu, do norem,
které z nás činí nelítostné soudce, do zvyků, v nichž se cítíme klidně, zatímco venku je množství hladovějících a Ježíš nám
bez ustání opakuje: „Vy jim dejte jíst!“ (Mk
6,37). (49)
Tyto tři úryvky pocházejí s Apoštolské
exhortace papeže Františka o hlásání
evangelia v současném
světě - „Evangelium gaudium“. Je jasně vidět, že
evangelizace patří do priorit působení papeže Františka, že radosti z hlásání
Evangelia chce doslova
„nakazit“ každého křesťana.
I pro nás přichází doba
prázdnin. Mohlo by se nám
zdát, že teď po tolika různých a krásných pastoračních aktivitách, si konečně
můžeme odpočinout. Jenže, spíše to vypadá na to,
že se jenom na krátkou chvíli zastavíme
a hluboce nadechneme. Běžíme dál. Už
koncem července začnou v Sušici Dny
víry. Mimořádná příležitost k prožití hluboké radosti z hlásání Evangelia i širokého
otevření náručí celé farnosti pro ty, kdo
chtějí přijít a setkat se s Kristem. Ať dobrý
Bůh nám pomůže a požehná.
P. Marek Donnerstag
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SETKÁNÍ S NĚMECKÝMI TERCIÁŘI

•••

K

oncem loňského roku přišel náš duchovní asistent bratr Kryštof s myšlenkou pokusit se zjistit, zda někde blízko
česko-německých hranic není nějaké
společenství františkánských terciářů, se
kterými bychom mohli navázat kontakt.
Podařilo se mu najít společenství v Deggendorfu a oslovit sestru Danielu, jejíž
prostřednictvím pak vyřídil pozvání od
našeho místního bratrského společenství
SFŘ na setkání do kláštera kapucínů v Sušici.
Toto setkání se uskutečnilo v sobotu 27.
května 2017. Z Německa přijelo šest sester a bratří společně s jejich knězem ot-

dém kraji, ze kterého pochází. Také nás
dokázal nadchnout svým zpěvem, doprovázeným hrou na bubínky. Řekl, že my
všichni jsme dětmi jednoho otce, který
nás spojuje a že si dokážeme rozumět i
beze slov, svým srdcem.
Během naší dopolední diskuze jsme se
dotkli i otázek problémů v terciářském
řádu v Německu i u nás a také otázky
usmíření mezi národy – vzájemné omluvy
a odpuštění. Němečtí terciáři obdivovali,
že naše MBS v Sušici má i hodně mladých
členů a také mužů. Oni mají problém získat do řádu nové členy, zvláště mladé.
To myslím je ale problém i našeho národního společenství. Proto je třeba stále v
modlitbě prosit o nová povolání ke kněžství a do všech řeholních i terciářských
řádů.
Po společném obědě jsme se pak ještě
vydali auty do Dobrou Vodu, kde jsme
slavili mši svatou v kostele sv. Vintíře. Ještě
před začátkem mše pan Václav Volenec
řekl pár informací o poutním místě Dobrá
Voda i o kostele, jehož patronem je svatý Vintíř (v němčině Gunther) – mnich –
poustevník, který je charakterizován jako
misionář, diplomat, mírotvorce a stavitel
cest a mostů mezi národy.
Mše svatá byla v latinském jazyce, doprovázena zpěvy z Téze. V přímluvách
pak zazněly všechny prosby, týkající se
usmíření, spolupráce a vzájemné tolerance mezi národy.
Po požehnání jsme našim německým
spolusestrám a spolubratřím předali malé
dárky, jako upomínku na setkání a každý
osobně jim poděkoval. Loučení bylo velice dojemné a mnozí z nás se neubránili
slzám.
Sestra Izolde nás pak jménem německých terciářů pozvala na další setkání k
nim do Německa.
Anna – Brigita Blažková
MBS SFŘ Sušice

cem Josefem. Celé setkání probíhalo
skutečně v srdečném duchu svatého
Františka. Po úvodním přivítání jsme společně zasedli ke stolu v refektáři kláštera
a postupně jsme se navzájem představili
a řekli každý o sobě pár slov, o svém životě i o svém povolání do františkánského
řádu.
S jazykovou bariérou pomáhali ochotní
překladatelé terciářka Libuška – Antonie
Schödelbauerová z Čachrova a akolyta
pan Václav Volenec z Hartmanic.
Svým vyprávěním nás všechny zaujal
mladý otec Josef, indický kněz, který v
Německu vypomáhá. Řekl nám, že sice
není františkán, ale že ke svatému Františkovi měl vždy velice blízko a chová k
němu veliký obdiv a úctu. Vyprávěl o
křesťanství v Indii, o své rodině i o chuwww.farnostsusice.cz

2

červenec 2017

DNY VÍRY V SUŠICI

•••

23.–29. 7. | ne–so | 9.00–17.00 | Děkanský kostel
SVATÝ DOMINIK A JEHO NÁSLEDOVNÍCI - výstava k 800 letům dominikánského řádu
23. 7. | ne | 20.30 | Kostel sv. Václava
NIKODÉMOVA NOC - duchovní program
24. 7. | po | 19.00 | Klášterní sál, Klášter kapucínů
KŘESŤANSKÁ LÁSKA K BLIŽNÍMU. JSOU NĚKTEŘÍ BLIŽNÍ BLIŽŠÍ NEŽ JINÍ?
přednáška Tomáše Machuly, rektora Jihočeské univerzity
24. 7. | po | 20:30 | Kostel sv. Václava
NIKODÉMOVA NOC - duchovní program
25. 7. | út | 19.00 | Kino Sušice | 80,–
PSI PÁNĚ - dokumentární film o dominikánském řádu s diskusí s tvůrci (film od 20.00
hodin)
25. 7. | út | 20.30 | Kostel sv. Václava
NIKODÉMOVA NOC - duchovní program
26. 7. | st | 14.00–17.00
OTEVŘENÉ KOSTELY - možnost prohlídky kostelů s průvodcem - Kostel sv. Václava,
Panny Marie, kaple Anděla Strážce
26. 7. | st | 19.00 | Ostrov Santos
LÁĎA KŘÍŽEK - koncert legendárního rockového hudebníka
26. 7. | st | 20.30 | Kostel sv. Václava
NIKODÉMOVA NOC - duchovní program
27. 7. | čt | 19.00 | Kostel Panny Marie
HODŮ LA ADONÁJ - koncert hebrejských písní, Hudební sdružení Tov Toda
27. 7. | čt | 20.30 | Kostel sv. Václava
NIKODÉMOVA NOC - duchovní program
28. 7. | pá | 19.00 | Kino Sušice | 80,–
ANDĚL PÁNĚ 2 - film a diskuse o filmu s režisérem Jiřím Strachem (film od 20.00)
28. 7. | pá | 20.30 | Kostel sv. Václava
NIKODÉMOVA NOC - duchovní program
29. 7. | so | 9.00–12.00 | 14.00–17.00
OTEVŘENÉ KOSTELY - možnost prohlídky kostelů s průvodcem - Kostel sv. Václava,
Panny Marie, kaple Anděla Strážce
Na celý program, kromě kinoprojekce je vstupné dobrovolné.
www.farnostsusice.cz
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MALÁ POZVÁNKA DO ŠUMAVSKÝCH LUHŮ A LESŮ

R

áda bych naše obyvatele pozvala na
Šumavu, byť s mnohými se tam potkáváme…
Už po dvanácté všechny milovníky
přírody přivítal Václav Sklenář ze Sdružení
Karla Klostermanna na Hauswaldu nedaleko Srní. Traduje se, že pramen zde vyvěrající pomohl v 19.století několika lidem
při onemocnění zraku. Stará pověst zase
vypráví příběh dvou německých žen,
které jen díky modlitbě vyvázly ze spárů
medvěda. Tehdejší německé obyvatelstvo nechalo na tomto místě z vděčnosti
vystavět kapli. Když nestačila proudům
poutníků, postavila se ještě jedna. Obnovena byla v roce 2006. Letos pramenu požehnal a přítomné vydatně pokropil nový kašperskohorský kněz Jenda
Kulhánek za doprovodu horažďovické
skupiny Jiřího Kučery (Volného sdružení
horažďovických zpěváků a muzikantů).
A zúčastnila se také spisovatelka a průvodkyně Marie Malá, která právě vydala
knihu Šumava pohledem Marie Malé, na
kterou je slyšet jen chvála. Tato babička,
chodící to encyklopedie, nás pak na začátku června vzala na obnovené kaple
v Paštích.
Ty obnovil kamarád Čenda Šebesta s významným přispěním pekaře pana Rendla.
Ale vraťme se do Kašperských Hor.
Tam všechny srdečně zveme na pouť o
prvním srpnovém víkendu. Bohatý program bude v kostele sv. Markéty i na ná-

městí (hudební program doprovází v kraji
největší řemeslný trh). Už 1. 7. se zde také
koná tradiční přehlídka křesťanských kapel. Šedovlasí chlapíci z „Citové záležitosti“ (rock) nebo mladá dvojice TNT (gospely) z Prahy jsou největšími lákadly.
A 2. 7. se uskuteční již třetí ročník dětského dne na Mouřenci, který organizuji
pod ochranou správce Lukáše Miloty. S
kamarády natáhnu slack lano, necháme
děti zasadit kytičku, ale na děti čekají i
další aktivity a otevřená bude i kostnice.
Možná uvidí i Leontýnku:)
Malý půvabný kostelík z pohádky Anděl Páně nebo ze seriálu Policie Modrava
se stal díky mnohým letním akcím takovou kulturní perlou. Letos již podruhé přivítá Jaroslava Hutku, Báru Basikovou nebo
prof. Royta, který každoročně vypráví o
vzácných freskách. Na Šumavě je krásně,
tak přijeďte spočinout!
Jiřina Panušková

PODĚKOVÁNÍ

•••

D

ěkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem v tomto školním roce zapojili
do práce s dětmi a pomohli tak nám, rodičům v křesťanské výchově dětí.

Šmídlovým, kteří připravili skupinu dětí na
první svaté přijímání a organizovali akce
pro větší děti v rámci výuky náboženství.
Děkujeme!
rodiče

Poděkování patří hlavně Zdišce Novákové a Dáše Jíchové, které vedly naši
oblíbenou Kapelku a taky manželům
www.farnostsusice.cz

•••
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KNIHA „NÁŠ KARDINÁL“- JIHOČESKÉ
VZPOMÍNKY NA MILOSLAVA VLKA

•••

POZVÁNKA NA PRÁZDNINOVÝ VÝLET VLAKEM DO PUTIMI

•••

R

áda bych upozornila na tuto novinku.
Téměř 40 vzpomínek vybral a uspořádal redaktor Katolického týdeníku Radek
Gális. Autenticita knihy je podržena dobovými fotografiemi a z knihy dýchá žité
otcovství, láska k církvi i pevnost osoby
pana kardinála, tehdy ještě kněze, myče
oken a pak biskupa. K dostání v Karmelitánském nakladatelství, objednáním na:
ragal@seznam.cz nebo případně u mně.
Jiřina Panušková

Římskokatolická farnosti Sušice zve děti (i
rodiče)
na prázdninový výlet vlakem do Putimi v
sobotu 19. 8. 2017
Tam: sraz 8.05 na vlakovém nádraží Sušice; odjezd vlaku 8.15 do Ražic; pěší putování krásnou turistickou cestou do Putimi
(5 km)
Zpět: odjezd 18.31 z vlakového nádraží v
Putimi; příjezd na vlakové nádraží Sušice
v 19.36 a rozchod
Příspěvek na jízdné a občerstvení 150,Kč. Přihlašovat se můžete u katechetů
Šárky a Vojtěcha Šmídlových
(mb. 604 731 804).

www.farnostsusice.cz
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SVOJŠE – KAPLE SV. MARTINA
VELKÝ RADKOV – KAPLE SV. PETRA A PAVLA

S

vojše (Zwoischen), návesní kaple sv.
Martina se nachází v samém centru
osady při silnici Rejštejn-Kvilda, asi 5 km
jihozápadně od Kašperských Hor. Jde o
stavbu obdélníkového půdorysu s odsazeným polokruhovým závěrem. Vstup je
obdélný, trojúhelný štít, střecha sedlová –
nad závěrem pětiboká ve tvaru polovičního jehlanu, krytinou je eternit s oplechováním. Na hřebeni střechy hned za štítem
je osazena čtyřboká dřevěná zvonička s
cibulovitou bání a zvonkem. Do bočních
stěn jsou prolomena dvě protějšková obdélná okénka, fasáda je hladká. Před
kaplí vlevo je pomníček Franze Bauera
z umělého kamene, vpravo jsou malá
kamenná Boží muka s „výklenkovou kapličkou“, uprostřed nasazen litinový kříž.
Kaple byla opravena zásluhou německých krajanů za podpory Obecního úřadu v Rejštejně a slavnostně požehnána v
srpnu 1999. Do kaple byl znovu umístěn
původní obraz patrona kaple sv. Martina.
Jde o lidovou práci z 19.století. Dále našel v kapli své místo nový dřevěný reliéf
s motivem Ukřižovaného Krista, který zároveň připomíná v detailech
staré i novější
osudy obyvatel Svojše. Tato
kaple sice není
jmenovitě prohlášena kulturní památkou,
ale leží uvnitř
vesnické památkové zóny
Svojše.
V osadě Svojše se nachází ještě jedna menší kaple neznámého zasvěcení,
a to na dolním okraji obce, při silnici na
Rejštejn. Jde o jednoduchou stavbu obdélného půdorysu s obdélným vchodem,
s nízkým trojúhelným štítem, se dvěma
protějškovými obdélníkovými okénky v
bočních stěnách.
www.farnostsusice.cz

•••

Nejstarší zprávy o osadě Svojše jsou v
souvislosti se sklářskou výrobou. Nejstarší
dochovaná zmínka je již z roku 1523. Nelze tedy z tohoto důvodu vyloučit existenci kapličky před 19. stoletím...

Velký Radkov, kaple sv. Petra a Pavla. O historii jejího vzniku vyprávěl dnes již
zesnulý pan František Hausler z Rejštejna
a jiní. Důvodem stavby bylo díkůvzdání
za záchranu života, když blesk zabil dva
voly z povozu pana Wilkelbauera, který
stál vedle onoho povozu. Jeho rodina
žila v Radkově č.p.7. Dnes jsou zde jen
ruiny a studna. V kapličce býval obraz
sv. Petra a Pavla malovaný na plechu,
kříž a řada památek. Jelikož se kaplička
nachází mimo osadu, tak byla koncem
šedesátých let min. století vykradena.
Ke kapličce chodívali mj. i skláři z nedalekého „Klášterského mlýna“ poděkovat,
že se jim podařilo „dílo“. Poslední oprava
kapličky proběhla v roce 1996 a to stejně
jako u předchozí zásluhou OÚ v Rejštejně
a řady ochotných chalupářů. Jsou doložena jména dalších lidí, kteří s láskou pečovali o tuto kapličku. Zvláště velmi zbožná a prostá paní Albínka Krňanská. Pán
Bůh je všechny odměň životem věčným!
I o okolí kapličky je dobře postaráno. Je
odtud nádherný výhled na Pošumaví
(Svatobor, Sušicko). Je dostupná i autem.
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P.S. Vážení čtenáři Farního listu, milí farníci! Jsou to již téměř 4 roky, co začal vycházet tento „seriál“ o kaplích a kapličkách našeho farního obvodu. Tyto dnešní
dvě kaple jsou poslení na Rejštejnsku. Bude-li zájem v našem „seriálu“ pokračovat
a já věřím, že ano, je možno nabídnout
ještě 25 kaplí v Kašperských Horách a

okolí. A nakonec by ještě zbývalo 5 kaplí na Dlohovesku. A pak už by zbývala
jen naše nejvýznamnější kaple – Andělů
Strážných a „kruh by se uzavřel“. Děkuji
za dosavední přízeň a přeji požehnanou
dobu prázdnin a dovolených!!
Václav Pikeš

NOC KOSTELŮ 2017

•••

J

iž pošesté se rozezněly zvony sušických
kostelů u příležitosti akce příhodně nazvané Noc kostelů. Letos poprvé s naší
farností spolupracoval sbor Církve bratrské. Jako každý rok se tato akce těšila
velkému zájmu a i přes nepřízeň počasí

byl o návštěvu sušických kostelů a kaplí
veliký zájem. Děkujeme všem návštěvníkům i těm, kteří se do akce zapojili jako
pořadatelé. Těšíme se na příští ročník
a věříme, že bude určitě minimálně tak
úspěšný jako ten letošní.

Více fotografií na webu farnosti (www.farnostsusice.cz/fotogalerie/141)

FOTOGRAFIE ZE SLAVNOSTI BOŽÍHO TĚLA A KRVE PÁNĚ

•••

Více fotografií na webu farnosti (www.farnostsusice.cz/fotogalerie/143)
www.farnostsusice.cz
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POZVÁNKA NA OSLAVU

Z

•••

veme všechny gratulanty na oslavu šedesátníků v sobotu 22. července na děkovnou mši sv. ve 14 hod. v kostele sv. Václava a potom na veselé posezení v klášteře
kapucínů.
Účast přislíbil také P. Václav Hes, P. Vendelín Zboroň a P. Jan Löffelmann – též
oslavenci.
manželé Kopeckých, Melcherovi a Marie Jíchová

CHYSTÁ SE
Ne 2. 7.		
Ne 2. 7.		
		
St 5. 7. 		

•••
9.30 pouť v Buděticích
Mons. Adolf Pintíř oslaví 40. výročí kněžského svěcení. Výročí oslaví
při modlitbě nešpor v 17 hod. v rodném kostele v Žihobcích.
9.30 pouť v Čímicích

So 15. 7.

14.00 pouť v Lukovišti

Ne 16. 7.

14.00 pouť na Roku

Ne 16. 7.

9.30 pouť v Dobršíně

So 22. 7.		

14.00 slavnostní mše k výročí 60. narozenin

Ne 23. 7.
		

9.00 slavnostní mše k zahájení Dnů víry (celebruje generální vikář
R. D. Mons. ThLic. David Henzl)

Ne 23. 7.

11.00 pouť ve Chmelné

Ne 23. 7.

14.00 pouť v Kadešicích

Ne 23. 7. až
Ne 30. 7.

budou probíhat v Sušici Dny víry s Českou dominikánskou provincií

So 19. 8.

prázdninový výlet vlakem do Putimi

Ne 3. 9.		

pouť v Sušici
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