
Zdravím Vás na prahu nového cír-
kevního roku, do kterého vstupu-

jeme prvními nešporami (předvečer) 
první neděle adventní. Tento nedlou-
hý, avšak krásný čas smíme prožívat 
přípravu na druhý příchod Ježíše, 
Pána a Krále ve slávě. Vlastně celý 
náš krátký život žijeme v adventním 
očekávání, ale 
moudrost církve 
již po staletí sta-
novila období, 
kdy jej obzvláště 
prožíváme. 

Rorate caeli 
desuper et nubes 
pluant iustum: 
(Rosu nám dejte 
z nebe, spusťte 
déšť práva:) Tou-
to nádhernou 
antifonou začí-
ná introitus ranní votivní mše k Panně 
Marii. Někteří starší možná zavzpo-
mínají na své dětství, kdy každý den 
brzo ráno chodívali na roráty. Toto 
nezapomenutelné kouzlo, kdy ještě 
za tmy přicházíme na mši svatou a v 
očekávání přicházejícího dne si při-
pomínáme očekávání věků příchodu 
slíbeného Mesiáše dávajícího smysl 

lidskému bytí. Krásná mariánská mše, 
jejíž liturgie je spojena se starobylými 
zpěvy - mající původ ve 14. století - 
nám i dnes poodkrývá úžasné kulturní 
bohatství. Málo kdo si dnes uvědomí, 
jedinečnost zpěvů v celé evropské 
hudební historii; žádná jiná národní 
kultura nic podobného nevytvořila. 

Skutečná pří-
prava se neo-
bejde bez chvíle 
zastavení a hlub-
šího zamyšlení 
nad vztahem k 
Bohu, bližnímu, 
sobě samému, 
ale i ke stvoře-
ní. Dnešní doba 
uhánějící překot-
ným tryskem spí-
še za hmotnými 
dary pod vánoč-

ní stromeček, může stáhnout každé-
ho z nás. Nebojme se najít si pravi-
delně chvíli na ztišení před Eucharistií, 
četbu Písma, modlitbu, … aby v pří-
bytku našeho srdce bylo trochu místa 
pro znovunarození Betlémského Dítě-
te přinášející skutečnou vnitřní radost, 
kterou svět nemůže dát.

P. Jenda Kulhánek

PROSINEC 2017
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Jako každý rok i letos jsme se ve farnosti 
zapojili do aktivit spojených se slave-

ním Misijní neděle, kterou vyhlašuje Svatý 
otec. Děti se zhostily obětního průvodu s 
přímluvami a dary za jednotlivé kontinen-
ty. Do misijního jarmarku se zapojily nejen 
děti, ale i spousta žen. I pro mne je letos 
tajemstvím, kdo všechno tu spoustu dob-
rot a dárků připravil a přinesl. Chtěla bych 
Vám všem velmi poděkovat. Samozřejmě 
i Vám farníkům, kteří jste ochutnávali a 
nakupovali. Vybrali jsme neuvěřitelných 
9 000 korun. Děkuji za pomoc potřebným 
dětem nejen v Bangladéši, ale i za pod-

poru Papežského misijního díla.
Šárka Šmídlová

PODĚKOVÁNÍ ZA MISIJNÍ NEDĚLI • • •

ADVENTNÍ NEDĚLE V KLÁŠTERNÍM KOSTELE • • •

Podobně jako loni, i letos Vás zveme na nedělní adventní večery ve společné mod-
litbě. Protože o 4. adventní neděli se bude slavit již vigilie Narození Páně (v 16:00), 

bude se jednat pouze o 1., 2. a 3. adventní neděli:

17.00  Možnost svátosti smíření
18.00  Mše sv.
19.00  Nešpory
19.15  Půlhodinka tiché adorace

bratři kapucíni

Ježíš řekl: „Cokoli jste udělali pro jed-
noho z těchto mých nejposlednějších 

bratří, pro mne jste udělali.“ (Mt 25,40)
Už řadu let 

pomáhají děti z 
náboženství spo-
lu s Římskokato-
lickou farností 
Sušice a okolními 
farnostmi chu-
dým dětem v 
projektu Adopce 
na dálku®. S dět-
mi si dopisujeme 
a dozvídáme se 

tak o jejich životě. Každoročně během 
adventu a Vánoc pro ně šetříme do po-
kladniček peníze. Díky finanční pomoci 
každého z nás mohou chodit do školy a 
získat vzdělání. V současnosti pomáháme 
děvčatům Joseline a Anushe a chlap-
ci Enockovi z Indie a chlapci Derickovi z 
Ugandy. 

Jste zváni, abyste se také rozdělili a 
něco ušetřili pro děti z Adopce na dálku. 
Každý svobodně tak jak chce a může.

Vojtěch Šmídl - katecheta

ADOPCE NA DÁLKU - PRO CHUDÉ DĚTI Z INDIE A UGANDY • • •
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Kaple Panny Marie Klatovské – Gran-
tl, se nachází v Kašperských Horách 

poblíž poutního kostela Panny Marie 
Sněžné. Stará kaple zde existovala již 
v 17.století. Do ní roku 1690 umístili míst-
ní měšťané – obchodníci, manželé Jiří a 
Anna Maria Prunnovi obraz Panny Ma-
rie Klatovské. Péčí místních cechů byla 
kaple po čase znovu vystavěna a v roce 
1733 byl opraven i milostný obraz (jak 
dosvědčuje pamětní nápis na obraze). 
Z prostředků dobrodinců dal kapli pře-
stavět a rozšířit, respektive nově vystavět, 
kašperskohorský děkan Mikuláš Töpper 
v letech 1815 a 1816. Následujícího roku 
získala kaple licenci ke slou-
žení mší svatých. Pouť se zde 
držela na den Panny Marie 
Sněžné 5. srpna a byla pout-
níky hojně navštěvována. 
Zvlášť velké množství lidí se 
sešlo např. v roce 1838, jak 
se o tom zmiňuje farní kroni-
ka. A tak vzhledem k sílícímu 
přílivu poutníků byl v letech 
1850 – 1867 opodál vystavěn 
nový poutní kostel zasvěce-
ný Panně Marii Sněžné. Po-
dle písemností citovaných kronikářem 
Pannim se v oltáři kaple Grantl nacházel 
oltářní kámen s ostatky sv. mučedníků 
Valentina Maxima Fortunata a Deodata, 
konsekrovaný v roce 1691 solnohradským 
arcibiskupem Janem Arnoštem z Thunu, 
dále oltářní kámen s ostatky sv. Simplicia 
a sv. Vincence, který roku 1789 konsekro-
val první českobudějovický biskup Jan 
Prokop Schafgotsch. Poutní kaple byla 
opatřena zvonem nebo zvony. O pořízení 
zvonu pro kapli se roku 1842 zniňuje farní 
kronika. Tamtéž najdeme v souvislosti s ro-
kem 1869 zmínku o tom, že zvony z kaple 
byly přemístěny do nového poutního kos-
tela P. Marie Sněžné. V souvislosti s kultem 
P. Marie Klatovské v Kašperských Horách 
je třeba uvést skutečnost, že nedaleko 
kapličky P. Marie Klatovské se nacházela 
štola téhož jména (Maria Glattauer Sto-

llen) ražená do Zlatého vrchu v hloubce 
16 metrů, kde byly práce zahájeny nejspíš 
krátce před rokem 1762. Kaple byla mno-
hokrát opravována v 18., 19. a 20. století 
(1916) a zevrubněji v 70. letech 20. stole-
tí, přičemž bylo železnými táhly staženo 
obvodové zdivo a odbourán zděný štít 
nad západním vstupem. Památný obraz 
P. Marie Klatovské malovaný na dřevěné 
desce z doby 1690 – 1733 byl v kapli ne-
přetržitě uchováván až do roku 1999. Poté 
byl z bezpečnostních důvodů nahrazen 
barevnou fotografickou kopií. Originál je 
zapůjčen k vystavení ve stálé historické 
expozici Muzea Šumavy v Kašperských 

Horách. Dvě plastiky ze sta-
rého vybavení kaple byly již 
od 60. let min. stol. uloženy 
do farního depozitáře. U se-
verní strany kaple se nachází 
kamenná nádržka s vytéka-
jícím pramenem a nad ní je 
na kamenném podstavci 
nový litinový kříž (viz foto). Ke 
vzniku této kaple se vztahuje 
několik pověstí. Jedna z nich 
vypravuje o chudém tovary-
ši z Klatov, který jako jediné 

dědictví po matce nesl ve svém tlumoku 
obraz Matky Boží. Když si po namáhavé 
cestě odpočinul právě pod Kašperskými 
Horami a chtěl pokračovat dál, nemohl 
s rancem, kde měl obraz ani pohnout. 
Místní děkan tuto situaci vysvětlil tím, že 
se na tomto místě Matce Boží zalíbilo a 
že obraz zde musí zůstat. Chlapec tedy 
vstoupil do služby ve městě a teprve až 
vydělal dost peněz a z nich postavil kap-
ličku, bylo možno obraz zvednout a uložit 
jej do ní. Další pověst vypravuje o vozko-
vi, který z mlýnů z údolí převážel mouku 
do města. Když se mu koně únavou za-
stavily na strmé cestě právě u kapličky s 
obrazem, myslel si chlapík, že je tím vinen 
obraz. S rouhavými nadávkami švihnul 
po obraze bičem a hned se z čela Matky 
Boží vyřinuly krůpěje krve. 

Václav Pikeš

KAPLE PANNY MARIE KLATOVSKÉ • • •
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Letos v létě vyšla v nakladatelství Hespe-
rion nová kniha s názvem In Sinu Jesu. 

Jedná se o přepis deníků nejmenované-
ho benediktinského mnicha a kněze, k je-
hož srdci začal před deseti lety uprostřed 
ticha adorace promlouvat Pán Ježíš, 
Matka Boží a svatí. Kniha vyšla s církevním 
schválením původně v Irsku. Jejím hlav-
ním tématem je klanění se eucharistické-
mu Kristu a přinášení náhrady za ty, kdo 
se neklanějí.  Zároveň se zde otvírají další 
základní témata našeho duchovního ži-
vota – modlitba, potřeba a nezbytnost 
ticha, neproniknutelné tajemství Nejsvě-
tější oběti Mše svaté, podstata kněžství a 
klíč k jeho apoštolské plodnosti… 

Myslím, že jsem nikdy dost dobře ne-
chápala samotnou podstatu kněžství… 
až do chvíle, kdy se mi do ruky dostal 
text, kde byla malá, okrajová zmínka o 
tom, že kněz je více než anděl, protože 
ani sto andělů dohromady nezpřítomní 
Krista v Nejsvětější oběti Mše svaté, ale 
dokáže to každý, úplně nevýznamný 
kněz…. Tuto skutečnost potvrzuje sám 
Pán Ježíš v Dialogu s Kateřinou Sienskou: 
„Tuto důstojnost, kterou nemají andělé, 
jsem udělil lidem, právě těm, které jsem 
si vyvolil za zástupce a které považuji za 
anděly. Mají totiž v tomto životě být an-
děly, protože mají být čistí, jako jsou čistí 
andělé. (sv. Kateřina Sienská, Dialog 113). 
Také svatý don Bosco uvádí, že kněžství 
je nejvyšší hodnost, k jaké může být člo-
věk vůbec povýšen: „Kněžství je nejvyšší 
hodnost, k níž může být člověk pozdvižen. 
Jemu a ne andělům byla dána moc pro-
měňovat chléb a víno v podstatu Těla 
a Krve Ježíše Krista, jemu a ne andělům 
byla dána moc odpouštět hříchy. Je slu-
hou Boha třikrát svatého (sv. Jan Bosko v 
Trofarellu před kněžským svěcením). Také 
svatý Alfons Maria z Liguori si po svém 
vysvěcení na kněze dal toto předsevze-
tí: „Jsem kněz; má důstojnost převyšuje 
důstojnost andělů; musím proto usilovat 
o naprosto čistý a andělský život. Bůh je 

poslušný mých slov (při konsekraci); já 
musím být poslušný Jeho slov, Jeho mi-
losti a svých představených; Jsem kněz 
a musím působit tak, aby byla milována 
ctnost a oslavován Nejvyšší a věčný kněz, 
Ježíš Kristus.“

Na konci devatenáctého století se ve 
Francii narodila další svatá, které kněží 
leželi obzvlášť na srdci, dokonce tak, že 
kvůli nim nabídla svůj život v oběť. Marie 
Františka Terezie Martinová se narodila 
2. ledna 1873. V patnácti vstoupila do 
kláštera bosých karmelitek v Lisieux.  Zde 
vynikala především pokorou, prostotou 
a jednoduchostí, chtěla být jen „malý 
míček v Boží ruce.“ Celý svůj krátký život 
obětovala za obrácení hříšníků, za kněze 
a za šíření víry. Zemřela na tuberkulózu 30. 
září 1897. V roce 1925 byla prohlášena 
za svatou, roku 1927 za patronku misií a 
v roce 1997 za učitelku Církve. Louise a 
Zélie Martinovi, rodiče sv. Terezie z Lisieux, 
byli svatořečeni 18. října 2015. Svátek Te-
rezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, pan-
ny a učitelky Církve slavíme 1. října.

KNĚZ JE VÍC NEŽ ANDĚL! • • •
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Svatá Terezie velice obdivovala dů-
stojnost kněžství, moc, kterou jim Pán Ježíš 
prostřednictvím Církve udělil, dokonce si 
přála mít za bratra kněze. Zároveň si byla 
vědoma toho, že i oni jsou jen křehcí lidé 
a tak se zástupná modlitba a oběť za 
kněze dostaly na první místo jejího života 
na Karmelu: „Mám dojem, že nejvíce Ho 
musí zasáhnout nevděčnost, především 
však to, že zasvěcení věnují svá srdce, 
která absolutně patří Jemu, jiným věcem. 
Modlit se za hříšníky mne nadchlo, avšak 
modlit se za kněze, které jsem pokládala 
za čistější než křišťál, mě uvádělo v údiv! 
… viděla jsem, že i když jejich vznešená 
důstojnost převyšuje anděly, jsou přesto 
slabými a křehkými lidmi.“ (Rudolf Ster-

tenbrink: Jen láska, s. 60).
Sama Terezie je autorkou velice vý-

stižné přímluvné modlitby za kněze. Kně-
ží stojí v první linii útoků Zlého, byla jim 
dána moc zpřítomnit Kristovu Nejsvětější 
oběť zde na zemi, znovu a znovu; byla 
jim dána moc odpouštět hříchy; byla jim 
dána moc vyhánět zlé duchy…  Corruptio 
optimi pessima est – zkažení toho nejlep-
šího je nejhorší… Převyšují svou důstojností 
anděly, ale jsou slabí a křehcí… modleme 
se za své kněze! Modleme se za kněze ka-
ždý den, pomáhejme tak odrážet ohnivé 
střely Zlého, bude to ten nejlepší vánoční 
dárek, jaký jim můžeme dát. 

Tereza Jáchimová

Duchovní soustředění pro starší žáky náboženství v klášteře kapucínů v Sušici 24. a 
25. 11. 2017 - 24 hodin v klášteře „Adventní čas připraví nás na dobu vánoční“

foto br. Romuald

24 HODIN V KLÁŠTEŘE • • •
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ADVENT, VÁNOCE A PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU NA MOUŘENCI • • •
Neděle 3.12. Zahájení adventu s P. Jendou a kapelou Memento
13.30 h.  dobročinný prodej adventních věnců a následné žehnání všech   
  adventních věnců
Neděle 10.12. Otevření mouřeneckých jesliček se skupinou Druhý pokus
14.00 h.

Neděle 17.12. Žihelský sbor /tradiční adventní koncert, Betlémské světlo od skautů/
14.00 h.

Neděle 24.12. Štědrá hodinka /koledy, prodej dárků B. světlo, svařák Mouřák/
11.00-12.00 h.

Úterý 26.12. Mouřenecké dětské Vánoce s duem Zelená liška /příchod Panny   
14.00 h.  Marie a Josefa s Ježíškem, zpívání koled u stromečku, Vánoce na   
  Šumavě - příběh, svařák Mouřák/

Pátek 29.12. Radost mysle vánoční (vánoční mše z Radomyšle) /JISTEM a hosté/
18.00 h.

Neděle 31.12. Silvestrovská půlnoční mše při svíčkách (celebruje P. Jenda Kulhá- 
Pondělí 1.1. nek, areál osvětlen, baterku s sebou, nový rok přivítá zvon z roku   
0:05 h.  1329)
  Mouřenecká nadílka! do 26.12. můžete přinést malý praktický dárek  
  pro seniory v DD v Sušici! (tip: největší radost měli v minulosti z pono 
  žek, šátků, polštářků, sáčků s levandulí nebo mýdel)

Neděle 7.1. My tři králové jdeme k vám! (koleda, Tříkrálová sbírka, Obl. charita  
14.00 h.  Sušice) 

PROHLÍDKY KOSTELA: neděle 3.12., 10.12., 17.12., 31.12. a na Nový rok (vždy v 10.30 h)

GODZONE TOUR 2017 V PRAZE • • •

V sobotu jsme s naším Spolčem vyrazili 
do Prahy na skvělý evangelizační pro-

jekt pro mladé.  Zažili jsme velké chvály, 
svědectví, přímluvné modlitby. Na této 
akci jsme byli poprvé a byl to skvělý zá-
žitek. Je neuvěřitelné jak nás to naplnilo 
energií. Moc jsme si to užili. Čas strávený 
s mými přáteli je pro mě důležitý. A jsem 
velmi rád, že jsme mohli do Prahy všichni 
společně vyrazit. 

Tomáš Jahoda

(Více fotografií na stránkách farnosti).
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Místo
Neděle
24. 12. 

Štědrý den

Pondělí
25. 12.

Slavnost Naro-
zení Páně

Úterý
26. 12. 
Svátek

sv. Štěpána
Sušice 
děkanský kostel

7.30
9.00

24.00
7.30
9.00 9.00

Sušice 
klášterní kostel 16.00 18.00

Petrovice 21.00 10.30

Svojšice 12.00

Kolinec 11.00
22.00 11.00 11.00

Mlázovy 21.00*

Budětice 9.30
21.00 9.30 9.30

Rabí 16.30* 8.00

Kašperské Hory 9.30
24.00 9.30

Hartmanice 11.30
22.00 11.30 11.00

Annín
Albrechtice 15.00

Dlouhá Ves 15.00

* bohoslužba slova

RADOSTNÉ 
A POŽEHNANÉ 

VÁNOCE
PŘEJE DUCHOVNÍ SPRÁVA

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2017 V ŠUŠICI A OKOLÍ • • •
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Uzávěrka dalšího čísla je ve čtvrtek 18. 1. 2018.

Ne 3.12.  Advent, Vánoce a přivítání nového roku na Mouřenci, od 13.30 hod.
  zahájení adventu P. Jendou a kapelou Memento.
  + prohlídky kostela: neděle 3.12., 10.12., 17.12., 31.12.
  a na Nový rok (vždy v 10.30 h)

Ne 3.12.  Farní mikulášská besídka s divadlem v neděli 3. prosince v 15.00
  v kostele sv. Václava.

St 6.12.  Advent pro ženy - Zveme srdečně všechny ženy na tři adventní
  setkání 6., 13. a 20. prosince vždy v 19.00 hodin na faře v Sušici.

Pá 29.12. Radost mysle vánoční - JISTEM a hosté, v kostele sv. Mořice
  na Mouřenci nad Annínem v 18.00 hod.

Po 18.12. Síť pro Boha - Všechny opět srdečně zveme na setkání Sítě
  pro Boha do nově otevřeného P R O S T O R u Obl. charity Sušice.   
  Prosincové setkání 18. 12. 2017 je na téma Ulice Naděje - Kinshasa.  
  Komunita Chemin-Neuf dostala do správy farnost sv. Kristiny
  v Kinshase a začala se starat o bezprizorní děti ulice.

21.1. 2018 Posvěcení nového oltáře v děkanském kostele v 9.00 hod. za účasti 
Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, Ph.D. a děkana českobudějovické 
katedrály Dr. Zdeňka Mareše, Th.D.

CHYSTÁ SE • • •

Modlíte se za prezidenta?

Má se křesťan modlit za dobrý výsledek prezidentské volby, která nás čeká v lednu 
2018? Jistě. Příští hlava státu dá novou tvář celému „tělu“, ovlivní život všech občanů 
České republiky. Modlitba za politiky přináší klid obci. „Ať se konají prosby, modlitby, 
přímluvy,...

Více na https://www.modlisezaprezidenta.cz

MODLÍTE SE ZA PREZIDENTA? • • •


