
Milé sestry a bratři,
začíná oslava Života! Po době 

„umrtvování“, tj. snahy, aby v nás 
umřel zlo-činec a narodil se dobro-či-
nec, se ocitáme v epicentru naší víry: 
Ježíš Kristus, Syn Boží, se dal pro nás 
nedobré ukřižovat, mrtvý byl uložen 
do hrobu, ale Živý z něho vystoupil! 
A žije „furt“! 
„Jeho ranami 
jsme uzdrave-
ni“ (Izajáš 53). 
Aleluja! 

Když pak 
zmrtvýchvsta-
lý doprovázel 
učedníky do 
Emauz, říkal 
jim, že se na 
něm naplnilo, 
co je „psáno 
v zákoně Moj-
žíšově, v Pro-
rocích a Žalmech“ (Lk 24). Právě žal-
my jsem si během jednoho postního 
týdne v tichu a kráse Šumavy opra-
šoval a žasl nad hloubkou, lidskostí 
a proroctvím těchto starozákonních 
modliteb. Při mši svaté nám mohou 
připadat jen jako hudební vsuvka 
po prvním čtení, ale i ony jsou plně 
Božím slovem ve slově lidském. Pro-

to v nich můžeme nalézt překvapu-
jící předzvěst toho, co se naplnilo na 
Mesiáši Ježíši, např.: „Bože můj, Bože 
můj, proč jsi mne opustil...? Já však 
jsem červ a ne člověk, na pohanu li-
dem, na potupu chátře. Posmívají se 
mi všichni, kdo mě vidí…Hrdlo mám 
vyschlé jako střepina a jazyk se mi 

přilepil k patru, 
přivedls mě do 
prachu smrti…
Probodli mi 
ruce i nohy…
Dělí se o můj 
oděv, losují o 
můj šat“ (Ž 22); 
„Má bedra 
jsou celá zaní-
cená, zdravé-
ho místa není 
v mém těle…
Moji přátelé 
a druhové se 

vyhýbají mému neštěstí“ (Ž 38); „Mezi 
mrtvými je moje lože, mezi zabitými, 
kteří leží v hrobě“ (Ž 88). 

Starobylé žalmy však neproroku-
jí jen Mesiášovo utrpení, nýbrž ústí z 
něho v záchranu a chválu: „Proto se 
raduje mé srdce, má duše plesá, i mé 
tělo bydlí v bezpečí, neboť nezane-
cháš mou duši v podsvětí,
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Srdečně zveme o neděli 15. dubna do klášterního kostela v Sušici, kde se bude 
konat slavnost Panny Marie Bolestné (dle dekretu o. biskupa Vlastimila to připadá 

vždy na III. neděli velikonoční). Letošní světové setkání rodin v Irsku, a zvláště skuteč-
nost, že mnohé rodiny v našem okolí provázejí rozličné nesnáze, je výzvou k modlit-

bám za tyto základní buňky každé zdravé společnosti 
(Benedikt XVI.) 

Proto se od 17:00 bude v kostele modlit sedmibo-
lestný růženec, kdy každý „sedmátek“ bude určen za 
uzdravení jednotlivých sedmera bolestí v rodinách: 

- za vzájemnou lásku mezi manžely a dětmi 
- za společně žitou víru v rodině
- za dar dětí a jejich narození
- za dobrou výchovu dětí
- za nemocné členy rodiny
- za vhodné zaměstnání a materiální zabezpečení
- za příjemné vztahy s prarodiči.

Mši svatou v 18:00 přislíbil celebrovat P. Vavřinec Skýpala, ze Zdíkova.
A po bohoslužbě bude možno se s rodinou a přáteli zastavit v refektáři na pohoštění 
(prosíme tímto o výpomoc s přípravou pochutin)   

V předvečer slavnosti, tedy v sobotu 14. dubna, bude v kostele probíhat modliteb-
ní večer v blízkosti eucharistie a milostného obrazu Panny Marie Sušické, s následujícím 
programem:
19:00 Adorační chvály
20:15 Modlitba sedmibolestného růžence
21:00 - 22:00 Osobní svěření bolestí svých a druhých Panně Marii

bratři kapucíni

SLAVNOST PANNY MARIE BOLESTNÉ - SUŠICKÉ • • •

nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil 
porušení. Ukážeš mi cestu k životu, u 
tebe je hojná radost“ (Ž 16); „Věřím, 
že uvidím blaho od Hospodina v zemi 
živých! Důvěřuj v Hospodina, buď 
silný, ať se vzmuží tvé srdce!“ (Ž 27); 
„Hospodinova pravice mocně za-
sáhla, Hospodinova pravice mě po-
zvedla. Nezemřu, ale budu žít a vy-
pravovat o Hospodinových činech“ 
(Ž 118). 

Kolik radostné naděje v těchto te-

prve příslibech! Kolik výzev k vděčnos-
ti a chvále slyšíme v žalmech, dávno 
před tím, než Mesiáš přišel?: „Aleluja 
(Chvalte Pána)…Prozpěvujte Bohu…
Pějte žalmy jeho jménu…Jásotem ho 
oslavujte…Dobrořečte Bohu…Kéž ti 
vzdají chválu všichni lidé…!“Což te-
prve ti, kdo zmrtvýchvstalého ukřižo-
vaného Krista již poznali? 

Vskutku z víry radostné Velikono-
ce nám všem!

br. Kryštof
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KAPLE SV. ROCHA (ROSALIE A ŠEBESTIÁNA) • • •

Kaple sv. Rocha (Rosalie a Šebestiána) 
se nachází v severozápadním výběžku 

města Kašperské Hory, jižně při cestě ke 
hřbitovu, proti objektu továrny Medica 
Filter ve Smetanově ulici. Jde o druhou 

ze čtyř stá-
vajících kaplí 
podél ces-
ty od města 
ke hřbitovu. 
Stavba je mír-
ně zapuště-
ná do svahu, 
zděná, s ma-
sivními dveřmi 
na obdélném 
půdorysu, kry-
tá sedlovou 
š i n d e l o v o u 
střechou s 
valbou nad 
závěrem. V 

průčelí se nachází široký, segmentem 
zaklenutý vchod, v němž jsou v hloubce 
zapuštěny dvoukřídlé dřevěné dveře. 
Průčelí završuje trojdílný štít s drobným 
trojúhelným nástavcem nad římsou. V 
ploše štítu je vpadlé obdélné pole pro 
obrázek (t.č. prázdné). Štít byl původ-
ně ve spodních rozích zdoben volutami. 
Vybrání nad nimi byla při poslední opra-

vě dozděna. V levé boční stěně je jed-
no malé obdélné okénko s mříží. Fasády 
hladké. Interiér zaklenutý segmentem.
Jde o barokní stavbu, cca 17. století, pře-
stavba v 19. století.

Zasvěcení kaple sv. Rochu, popř. sv. 
Rosalii a sv. Šebestiánu potvrzuje známou 
skutečnost, že v kapli byl až do počátku 
60. let 20. století umístěn obraz znázorňu-
jící tyto patrony, malovaný na dřevěné 
desce, svými rozměry a úpravou přizpů-
sobený ploše v závěru kapličky nad oltář-
ním výstupkem (menzou). Obdélný obraz 
se segmentovým obloukem (120x68 cm), 
dnes vystavený v jižní obdélné lodi arci-
děkanského kostela v Kašperských Ho-
rách, znázorňuje známé „protimorové“ 
patrony sv. Šebestiána, sv. Rosálii a sv. 
Rocha (viz. obr.). Jak dokládá zápis na 
obraze i zpráva ve farní kronice, kapli dal 
přestavět a obraz do ní pořídil pan Achaz 
Hable, měšťan a městský radní se svou 
manželkou Cecilií v době 1860-1861.

Nápis na obraze zní: „ Dieses Bild hat 
malen lassen Achaz Hable, Bürger u. 
Stadt-verordneter und dessen Ehegattin 
Cäcilia. Ao 1860. Gemalt I.Pock.“

Při vypuknutí epidemických chorob se 
zde konaly večerní pobožnosti.

Václav Pikeš
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CHYSTÁ SE • • •
Ne 1.4.   Velikonoční fotbal a volejbal.
  Zveme vás na velikonoční fotbal a volejbal, který se uskuteční
  tradičně neděli 1. 4. 2018 ve 14 hod. na hřišti ZŠ Lerchova.

St 4.4.  První setkání semináře v Duchu svatém ve Velharticích na faře
  od 20.00 hod.

Ne 15.4.  Slavnost Panny Marie Bolestné.

Pá 4.5. -  3x24 hodin v Klášteře františkánů
Po 7.5.  Duchovní soustředění a pouť pro starší žáky z hodin náboženství
  v Klášteře františkánů vikariátu Sušice-Nepomuk od 4. května
  do 7. května.

Pá 25. 5.  Noc kostelů

Ne 3.6.  První svaté přijímání dětí v Sušici se uskuteční v neděli 3. června
  v kostele sv. Václava při mši sv. v 9.00 hod.

So 9. 6.  Diecézní pouť v Sušici


