
Docela často slyším, že Sušice je 
město Bohem požehnané. Naše 

farnost patří k těm nejvíce aktivním 
v českobudějovické diecézi. Souhla-
sím. Určitě je k tomu i několik důvodů 
a jeden z nich jsem našel při četbě 
knížky „Hory a údolí života“ od An-
selma Grüna KN 2018. Naše město je 
obklopené horami a už v žalmu 121 
čteme:
Zvedám své 
oči k horám.
Odkud mi při-
jde pomoc?
Pomoc mi při-
jde od Hos-
podina, který 
učinil nebe i 
zemi.

Z v e d á n í 
očí k horám 
není pouhým 
obdivováním 
krásy, ale záro-
veň náš pohled směřuje výš - k Bohu. 
Řekové používali pojem anablepein, 
což znamená pozvednout zrak, ale 
i zároveň vzhlížet vzhůru a slovo, to 
vždycky chápou v duchovním smy-
slu. 

Pohled na hory může i proměnit 
náš pohled na lidi. Můžeme vzhlížet k 
druhým a v nich hledat Boží přítom-
nost. Někdy i v očích druhého najde-
me přímo nádheru nebe. 

Žijeme v místě, které je obklopeno 
horami. Pomalu každý den zaměří-
me svůj pohled vzhůru. Vidíme nejen 
krásu Šumavy, ale vnímáme i krásu 

Božího díla, sílu 
Boží přítom-
nosti a moc 
Božího požeh-
nání. Pohled 
vzhůru je spo-
jený s nadě-
jí, že Bůh je k 
nám milostivý 
a že každého 
člověka ob-
klopuje svou 
láskou a ně-
hou.

Zvedám své oči k horám a věřím, 
že…. Pomoc mi přijde od Hospodina.

P. Marek Donnerstag

ŘÍJEN 2018
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Tato kaple zatím neznámého zasvěce-
ní se nachází v centru dnes rekreační 

osady Žlíbek, 2,5 km severně od Kašper-
ských Hor, v nadmořské výšce 876 m. Jde 
o kamennou, omítnutou stavbu na ob-
délném půdoryse s trojbokým závěrem. 

Je krytá sedlovou střechou, která je 
nad závěrem zkosená. Na hřebeni stře-
chy je posazena polygonální zvonička s 
lucernou a cibulí. V průčelí je štít se širo-
kým vlysem při základně, s vykrojenými 
boky s půlobloukem při vrcholu. 

Kaple je osvětlena dvěma obdélnými 
okny se segmentovými záklenky. V zá-
věru se nachází iluzivní kruhové okénko. 
Pravoúhlý vchod v ploché stuhové šam-
bráně s uchy a dekorativním klenákem. 
Nad vchodem je datum úpravy kaple 
– rok 1820. Fasáda je členěna soklem, 

fabionovou římsou a omítkovou bosáží v 
čelních nárožích. Interiér kaple je plocho-
stropý, v závěrové stěně se nachází vý-
klenek. Tato kaple pochází cca z konce 
18. století z období baroka a upravována 
byla, jak výše zmíněno v roce 1820. 

Prostor k úvahám o možnostech exis-
tence ještě staršího drobného sakrálního 
objektu ve Žlíbku dává samo stáří osady v 
blízkosti královského hradu Kašperk. Osa-
da existovala pravděpodobně již ve 14. 
století, i když nejstarší zpráva o ní je tepr-
ve z roku 1402 v souvislosti s církevními po-
platky kostelu v Sušici. V roce 1584 Žlíbek 
jako ves původně patřící k hradu Kašperk 
získalo koupí město Kašperské Hory. 

V polovině 19. století zde žilo 173 lidí v 
17 staveních. V kapli je umístěna cedul-
ka, že poslední rekonstrukce této kaple 
proběhla v roce 1994 svépomocí míst-
ních chalupářů.

Václav Pikeš

ŽLÍBEK - KAPLE • • •
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VZPOMÍNKA NA FAMILY CAMP 2018 • • •

NABÍDKA ČASOPISU DUHA • • •

Často kolem sebe slyším, že doba je 
složitá, že na to či ono není čas, že 

teď to nejde a podobně.
Doba je ale přesně tak složitá, jak slo-

žitou si ji uděláme a času budeme mít 
na to či ono přesně tolik, kolik budeme 
schopni a ochotni tomu či onomu věno-
vat. Záleží jen na tom, co chceme dělat, 
co považujeme za důležité a zda doká-
žeme v dnešní uspěchané době zasta-
vit nebo alespoň zpomalit. A přesně to 
se povedlo úžasné partě lidí z různých 
koutů naší diecéze letos v létě na Family 
Campu v Kašperských Horách. Ani si už 
nepamatuji jak to všechno začalo, ale 
vím, že hlavní impulz přišel od P. Tomase 
v. Zavrela, který  tuto akci vymyslel a byl 
hybnou silou celého kempu. Jeho touha 
podpořit rodiny s dětmi a udělat něco co 
tu chybělo byla obrovská. Vždyť rodina 
je pro nás tím nejdůležitějším stavebním 
kamenem v našem životě víry. A právě o 
rodině a pro rodiny byl tento camp. 

Strávili jsme společně krásných pět dní. 
Pět dní plných smíchu, radosti, pochope-
ní a poznávání se navzájem. V nabitém 
programu nechyběly modlitby, hry pro 
malé i velké, různé přednášky či besedy 
nebo divadelní představení. Na své si při-
šli jak malí tak i velcí. Každý večer jsme 
měli možnost prožít mši svatou, po které 
následovaly modlitební večery chval, 
které doprovázela skupina s příhodným 
názvem Family Band, která vlastně vznik-
la za účelem tohoto campu. Velké díky 

organizátorům a velké díky všem, kteří se 
zúčastnili. Byl to moc krásný a požehnaný 
čas, myslím, že jsme měli všichni obrov-
skou příležitost duchovně načerpat, za-
stavit se, odpočinout si, ale hlavně najít si 
čas, čas na sebe, na druhé, na přátele a 
na rodinu. Troufnu si říci i za ostatní, že se 
už teď těšíme na příští rok, na setkání, na 
ten čas, který budeme moci strávit spo-
lečně. 

I příští rok se chystá Family Camp, to 
je jasná věc. Ale rok je dlouhá doba a 
tak jsme se rozhodli, že se musíme setkat 
dříve. Někdo (myslím že to byl P.Tomas) 
dostal nápad, že uspořádáme Family 
Weekend. A nápad se stává postup-
ně skutečností a tak i vy, kteří jste třeba 
chtěli přijet na Kašperky a nevyšlo vám to 
nebo vy, které zaujalo mých pár řádek, 
jste srdečně zváni na rodinný víkend 22.3. 
- 24.3.2019, který se bude konat pravdě-
podobně  v DCŽM Ktiš, kde budete mít 
možnost prožít něco podobného jako my 
na Kašperkách letos v létě.
                                                  Aleš Jahoda

DUHA je katolický časopis pro děti, ale 
také pro všechny, kteří je doprová-

zejí na cestě víry. Nabízí ve školním roce 
každých čtrnáct dní témata ke společ-
nému čtení a rozhovoru o víře a křes-
ťanských hodnotách. Čeká vás 20 čísel 
A5 v rozsahu 20 stran, včetně advent-
ního kalendáře a dárku na prázdniny.

Duhu si můžete předplatit samostatně i s 
poštovným za 378 Kč nebo můžete ušet-
řit a  využít společné objednávky na vý-
uce náboženství u katechetů za 285 Kč. 

Další informace naleznete na webo-
vých stránkách www.mojeduha.cz.  Ča-
sopis Duha vydává Petrinum s.r.o., šéfre-
daktorem je P. Tomáš Cyril Havel CFSsS.
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CHYSTÁ SE • • •

Út 2.10.   Kaple Anděla Strážce - mše svatá v 18 hod. poslední v tomto roce.

St 3.10.   V 19 hodin obřad Transitus v klášterním kostele, kterým si
  připomeneme přechod sv. Františka ze smrti do nebeské slávy.

Čt 4.10.  O slavnosti sv. Františka, mše sv. v 18 h. je přesunuta z farního
  kostela do klášterního. Po mši sv. jste všichni zváni na pohoštění.

So 6.10.   Slavnostní nešpory na Dobré Vodě od 18.00 hodin.

Ne 7.10.  Pouť na Dobré Vodě, česko-německá mše svatá od 13.00 hodin.

Ne 7.10.  16. farní pěší pouť ke sv. Vintíři, vyrážíme v 8.30 hod. od kostela
  sv. Václava, více informací o trase na plakátu nebo na webových  
  stránkách.

Út 9.10.  Informační schůzka pro rodiče o přípravě dětí na svátost smíření
  a první svaté přijímání v tomto školním roce. Fara Sušice od 17 hodin.

St 17.10.  Křesťan v 21. století - Stavy a vztahy, aneb je věřit normální? 
  prof. PaedDr. ThDr. MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů Ph. D., dr. h. c.
  Přednáška tohoto svérázného muže, katolického kněze a psychiatra,
   která se koná v Rytířském sále hradu Strakonice od 18 hodin.

Pá 19.10. Misijní vyprávění s promítáním fotografií Mgr. Hany Koukalové

  ředitelky Papežských misijních děl z cesty na Srí Lanku.
  Kostel sv. Václava v Sušici od 17.00 hodin. 

Ne 21.10. Misijní neděle a misijní jarmark před kostelem sv. Václava v Sušici
  po mši svaté.


