
Na začátku nového měsíce a tohoto 
listu, který právě držíte v rukou, bych 

se chtěl s vámi podělit o krásnou zkuše-
nost. Jak mnozí tušíte, práce kněze ve far-
nosti je velmi různorodá; připravit, oddat, 
pokřtít, společenství, pohřeb, pomazat 
nemocné, slavit eucharistii … a spoustu 
dalšího dobrodružného dění. Obvykle ve 
farnosti máme rozděleny úkoly, a někdy 
je potřeba zase improvizovat. Při návště-
vě nemocných 
přináším po-
dle potřeby 
službu Božího 
Mi losrdenstv í 
ve svátosti smí-
ření, malou 
nádobku oleje 
nemocných a 
na prsou ma-
lou schránku 
s eucharistií. 
Pro toho, kdo 
je znalý kostel-
ního prostředí 
nic neobvyklého, ale pokud takto „vy-
zbrojený“ kněz potkává neznalé, vzbuzu-
je otázky. 

 Před několika dny, když jsem zavítal 
do nemocničního pokoje, potkal jsem 
tam právě nejbližší příbuzné na návštěvě 
u sousedního lůžka. Po letmém pozdravu 
mne přeměřili zvláštním pohledem, a ani 
jsem nepočítal, že bych je mohl vytrhnout 

z jejich rozhovoru. Právě, když můj pohled 
směřoval k nemocnému, za nímž jsem byl 
povolán, před sebou jsem měl obraz trpí-
cího Ježíše ležícího v nemocniční posteli, 
jak na mne svýma velikýma očima kou-
ká. Pokud ti Ježíši mohu posloužit – říkám 
si v duchu - svěřuji ti i ty, kdo jsou zde s 
námi a možná tě neznají. Jaké nastalo 
překvapení, když se hlasitý hovor změnil v 
naslouchání, a nakonec i prosbu alespoň 

o křížek na čelo 
pro jejich dě-
dečka. To bylo 
to, co dokázali 
v dané chvíli 
přijmout.

Možná cítí-
te také čas od 
času ostych 
před druhými, 
pokud se roz-
hovor přesune 
do oblasti víry. 
Umíme přitom 
rozmlouvat a 

vyměňovat si zkušenosti o velikém množ-
ství témat, ale zkušenosti života s Bohem 
již méně.

Sdílením života z víry můžeme oboha-
covat druhé i sebe, a to nejen na farním 
plesu u skvělé muziky a tanečním parke-
tu. 

Odvahu naplno žít z víry
vyprošuje, P. Jenda.

ÚNOR 2019

www.farnostsusice.cz únor 20191



Již po osmnácté se letos v termínu od 
2.1. – 13.1.2019 konala jako tradičně 

Tříkrálová sbírka v Sušici a okolí, kterou or-
ganizuje Oblastní charita Sušice. Kromě 
skalních koledníků, kteří se už na akci těši-
li, přibyli letos i další koledníci z řad nižších 
ročníků základních škol. Celkem se sbírky 
zúčastnilo téměř 40 dospělých – vedou-
cích skupin a 70 koledníků a ani to žel ne-
stačilo, abychom navštívili úplně všechny 
obce v regionu a domácnosti. Příští rok to 
jistě napravíme a rozšíříme řady dobro-
volníků, protože Tříkrálová sbírka není jen 
penězích, ale hlavně o navštívení lidí a 
domácností, do kterých koledníci přináší 
s radostí jim vlastní požehnání do nové-
ho roku. Všem ochotným koledníkům by-
chom chtěli ze srdce poděkovat za jejich 
účast a ochotu věnovat svůj čas ve pro-
spěch akce, která je prospěšná druhým. 
Díky nim se podařilo Oblastní charitě Suši-
ce vykoledovat celkem 400 214 Kč a pro 
využití na služby obyvatelům našeho regi-
onu se vrátí zpět 260 139 Kč, tj. 65 %.

Rok od roku zaznamenáváme rostou-
cí zájem ze strany lidí, kteří se těší, až je ko-
ledníčci navštíví a přinesou jim požehnání 
pro daný rok. Je to znamením, že tradi-
ce v našem kraji neupadají, ba naopak 
se k nim lidé vrací ve větší míře. Také to 
potvrzuje, že obyvatelé Sušice a okolí my-
slí na pomoc druhým. Lidé mají důvěru 
v tuto akci, protože má tradici a je ce-
lostátní, transparentní. Kasičky jsou vždy 
zapečetěné od Městského úřadu, kde se 
také po ukončení akce rozpečetí a spo-
čítají. Celá akce je dobře organizována 
a monitorována, aby nedošlo k zneužití. 
Již dlouhodobě patříme mezi přední regi-
ony na řebříčku úspěšnosti sbírky. Velkou 
účast měla také každoroční akce na ná-
městí „Příchod Tří králů“, která se konala 
6.1.2019 na sušickém náměstí.

Určitě Vás také bude zajímat, na jaké 
účely budou peníze využity. Tříkrálová 
sbírka je řízena celorepublikově a podlé-
há jasně daným pravidlům. Výnos Tříkrá-
lové sbírky z největší části tradičně putuje 

na podporu lidí v nouzi žijících na území 
ČR, konkrétně regionu, ve kterém byla 
částka vybrána. Jde o různé formy po-
moci pro nemocné, osoby se zdravotním 
postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a 
další. Z daru, který lidé vhodili koledníkům 
do kasičky, pomůže 65 % přímo do naše-
ho regionu, 15 % využije na své projekty 
vaše diecézní Charita, 10 % pomůže po-
třebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní 
projekty a 5 % je režie sbírky.

Letos konkrétně bude příspěvek vy-
užit jako každý rok na spolufinancování 
poskytovaných sociálních služeb Oblast-
ní charity Sušice (pečovatelská služby, 
poradna, odlehčovací služby, sociálně 
aktivizační služby). Jako každý rok i letos 
sbírka pomůže mnohým matkám s dětmi 
a rodinám, které se ocitly v nouzi. Rádi 
bychom využili část sbírky na provozování 
sociálních šatníků a skladů pro potravino-
vou pomoc, provozování centra volného 
času pro děti a mládež a realizaci středis-
ka pro dobrovolnickou činnost.

V závěru bychom rádi poděkovali 
celé farnosti Sušice a faráři Marku Antoni 
Donnerstagovi za požehnání koledníkům 
Tříkrálové sbírky a za poskytnutí zázemí 

pro přípravu každo-
roční akce Příchod 
tří králů.

S poděkováním
Marie Hrečínová 

Prodanová
ředitelka Oblastní 

charity Sušice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V SUŠICI A OKOLÍ • • •
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Buenos,
dnešní den začal snídaní v rodině v 

Buena Vista – Kuna Yala a smutní z roz-
loučení s nimi jsme odjeli dopoledne do 
města San José (asi 15 km od Panama 
City).

Odpoledne jsme jeli ještě na 3 hodin-
ky do Panama City (vlastní program) a 
vrátili se mši – konečně v češtině.

Po večeři bylo rozdělování do rodin. 
Upřímně na to, že tady už umí anglicky a 
jsou civilizovanější než v Guna Yala je to 
malinká vesnička, která není nic moc a 
nikdo nespí v méně než 4 lidech v malič-
kých baráčcích až na výjimky. Nás je tu 8 
a máme 3 místnosti na 14 lidí + děti! Bom-
bastický!!! A někdo spí po 12 poutnících 
v garáži a mají teda i vlastní ToiToi-ku...!? 
Tak nevím, asi ani koupelna v garáži ne-
bude.

Tak snad to přežijeme, ale jsou tu lidi 
milí a pohostinní!

Vaše Lucka

SDM PANAMA 2019 - Z DENÍKU LUCIE BELFÍNOVÉ • • •

NEJSILNĚJŠÍ ZBRAŇ - NOVINKA KARMELITÁNSKÉHO NAKLADATELSTVÍ • • •
„Vojáci, kteří byli Kapaunovi nablízku ho 
nazývali světcem, viděli v něm dar od 
Boha. My tu dnes oceňujeme jeho od-
vahu. Tento americký voják nikdy nevy-
střelil ze zbraně, a přece 
zacházel s nejsilnější zbraní 
ze všech. Miloval své bratry 
natolik, že byl ochoten ze-
mřít, aby oni mohli žít.“ řekl 
Barack Obama při udělení 
Medaile cti otci Emilu J. Ka-
paunovi, 11. dubna 2013. 
Otec Emil Joseph Kapaun 
(1916–1951), americký vo-
jenský kaplan s českým 
jménem i českými kořeny, 
je jednou ze světlých po-
stav korejského konfliktu v 
50. letech minulého století. 
S jeho nevšedním příbě-

hem se konečně mohou seznámit i čeští 
čtenáři. Jeho příběh se zpočátku odvíjel 
zcela obyčejně a nenápadně. Svou od-
vahu, obětavost i poctivě žitou víru pro-

kázal tento muž v plné míře 
až tváří v tvář protivníkům 
na bojištích v komunisty 
ovládané Severní Koreji. 
Kapaun byl řadě svých spo-
lubojovníků posilou, mno-
hým z nich dokonce za-
chránil život, o čemž svědčí 
i tato kniha. Od roku 1993 
probíhá jeho kanonizační 
proces. Posmrtně se mu ne-
dávno dostalo i nejvyššího 
amerického vojenského vy-
znamenání.
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PODĚKOVÁNÍ ZA SBÍRKU PRO DĚTI Z ADOPCE NA DÁLKU • • •

Díky štědrosti farníků i rodičů a dětí z 
náboženství se ve velkých kasičkách 

v našich kostelích a v malých kasičkách, 
které vyráběly a přinesli děti, shromáždilo 
45 655,- Kč. Budeme tak moci zaslat po-
třebnou částku pro naše 4 děti z Adopce 
na dálku na letošní rok 2019 a ještě při-

spět na provoz Česko-Ugandské nemoc-
nice svatého Karla Lwangy v Buikve v 
Ugandě.

Na konci prosince jsme všem čtyřem 
dětem poslali dopisy a přiložili fotografie 
z mikulášské besídky v kostele v Sušici a 
Kolinci.

Od dětí z Adopce na dálku nám také na přelomu roku přišly dopisy, z nichž jsou 
následující úryvky:

32. dopis od Joseline D’Costa z Indie (19 let, pomáháme jí od roku 2004)
Drazí přátelé,
vřelé pozdravy Vám všem posílá Joseline D’Costa. Jak se 
máte? Já se tu z milosti Boží mám dobře a doufám, že to samé 
platí i pro Vás.

Blíží se doba radosti a veselí, a při této příležitosti bychom 
Vám chtěli i s rodinou popřát veselé Vánoce a šťastný Nový 
rok. Vánoce jsou úžasné svátky naplněné radostí a nadšením. 
Je to také báječná příležitost být vděční za všechny ty, kteří se 
o nás starají, a poslat jim vřelé vánoční pozdravy a požehnání.

U nás slavíme Vánoce tím, že připravíme jesličky pro malé-
ho Ježíška, nápaditě ozdobíme vánoční stromek i své domo-
vy, navštěvujeme své rodiny či přátele společně se Santou a 
předáváme si dárky. Také děláme různé cukroví a moc si tento den užijeme.

Momentálně studuji bakalářský obor ošetřovatelství na Institutu zdravotnických 
věd sv. Ignáce v Honavaru. Do mé třídy chodí asi 50 studentů. Starší spolužáci pro nás 
prváky připravili večírek, který jsem si moc užila.

Páter Gabriel mi Vaším jménem předal vánoční dárek (přikrývku). Já i moji rodiče 
jsme Vám velmi vděční za všechny dary.

Pozdravujte ode mě své rodiny. Tím uzavírám svůj dopis.
S láskou Vaše Joseline D’Costa

26. dopis od Dericka Kamya z Ugandy (17 let, pomáháme mu od roku 2009)
Milí přátelé,
jak se Vám daří a jak jde u Vás život? Já se mám dobře a doufám, že Vy také. Píšu 
Vám tento dopis, abych Vám poděkoval za všechno, co pro mě děláte. Děkuji Vám, 

že jste tu pro mě a mou rodinu.
Také Vám chci poděkovat, že jsem díky Vám 

mohl jet na výlet. Bylo to pro mě velice zajíma-
vé. Navštívili jsme mnoho míst, například svatyni 
ve městě Namugongo, kde byli zabiti ugandští 
mučedníci, také sídlo Ugandské televize a parla-
ment. Prohlédli jsme si tenkrát sochy mučedníků, 
které dal zabít král Mwanga Bugandský. V budo-
vě parlamentu nám ukázali prezidentskou kan-
celář a pak místnost, kde poslanci dělají politiku
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a schvalují zákony, které řídí zemi. Také nám ukázali velké žezlo, které nese předseda 
sněmovny, když vstupuje do parlamentu. Je to symbol moci a autority. ...

Je mi velkým potěšením Vám popřát veselé Vánoce a šťastný nový rok s Vašimi 
rodinami.

Váš milující kamarád Derick Kamya

8. dopis od Anushy Arjun Bavidodi z Indie (9 let, pomáháme jí od roku 2015)
Moji milí přátelé,
Vaše milující Anusha Vám posílá přání pokoje a radosti. Mám 
se dobře a doufám, že Vy také. Ze všeho nejdřív bych Vám 
chtěla popřát veselé Vánoce a šťastný Nový rok.

Letos chodím do 4. třídy. Učím se dobře a mám dobré 
známky. Zapojuji se do všech školních aktivit a programů. Také 
jsem vyhrála několik cen v soutěžích. Máme hodnou třídní uči-
telku a učí nás dobře. Ve volných dnech pomáhám rodičům 
a chodím do kostela. Účastním se táborů a církevních akcí.

Moje rodina je v pořádku. Společně se za Vás modlíme. 
Prosím, i Vy na nás pamatujte ve svých modlitbách.

11. října jsme v naší farnosti slavili pouť. Tři dny se konala 
pouť do svatyně ve městě Bhalki. Byla to skvělá událost.

Jsem Vám všem vděčná za Vaši podporu a pomoc s mým 
vzděláním. Ať Vám Bůh žehná.

Vaše milující Anusha

7. dopis od Enocka Prajwala D‘Souzy z Indie (9 let, pomáháme mu od roku 2015)
Mí drazí církevní přátelé,
přišel mi Váš dopis s podpisy dětí a různými kresbami. Moc rád jsem si dopis přečetl. 
Děkuji Vám. Mám Vás všechny rád.

Od smrti mého tatínka pracuje maminka za mzdu pro 
jednu domácnost. Také tam přespává. Můj mladší bratr 
je ještě malý, a tak tam bydlí s maminkou. Domů se vra-
cejí jednou za týden. O mě se stará moje babička.

Jak víte, chodím teď do čtvrté třídy. Mám velmi zají-
mavé nové předměty. ...

Ve škole chodím na obědy. Jednou za týden máme 
khír (indický rýžový pudink) a rýžový pilaf. Tahle jídla mám 
moc rád. ...

Hojně jsme oslavili Den nezávislosti. Jako hlavní host 
přišel pan farář. Přivítala ho kapela s foukací harmonikou. 
I já jsem byl v kapele. Toho dne jsme měli bohatý pro-
gram. ...

Za peníze, které mi darujete k Vánocům, mi maminka 
koupí nové oblečení. Mockrát Vám děkuji. Doma připra-
vím malé jesličky. Půjdeme na půlnoční mši. Modlím se za 
Vaše zdraví a pokoj. Společně se svou maminkou, mlad-

ším bráškou a babičkou Vám přeji veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019.
Tím končím svůj dopis.

Váš milující syn Enock Prajwal D’Souza
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MEŠNÍ KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ • • •

Tato kaple stojí na návrší uprostřed osa-
dy Červená a tvoří tak nápadnou po-

hledovou dominantu obce. Osada Čer-
vená se nachází 3 km jihovýchodně od 
Kašperských Hor, v nadmořské výšce 785 
m. Byla založena patrně již ve 13. století 
v souvislosti s těžbou zlata. První dolože-
ná zpráva o Červené je z 13.4.1356. Do 
16. století náležela k hradu Kašperku a 
v roce 1584 připadla městu Kašperské 
Hory. Dominantou osady je právě kaple 
Panny Marie Pomocné. V roce 1910 zde 
žilo ve 42 domech 295 Němců a 1 Čech. 
Před odsunem německého obyvatelstva 
měla obec 76 č.p. a 480 obyvatel (z toho 
5 Čechů). Poté již osada spolu s kaplí 
pustla a část jejího mobiliáře stačil skrýt 
na faře v Kašperských Horách kněz Fran-
tišek Novák. Ten pak zkraje 80. let rovněž 
inicioval opravu kaple. Dnešní osada 
Červená slouží převážně k rekreaci. Ale 
vraťme se ke kapli. Jedná se o jednolodní 
stavbu s trojbokým závěrem presbytáře, 
k němuž je přistavěna nižší trojboká sa-
kristie. Loď i presbytář jsou překryty sed-
lovou střechou. V průčelí je hranolová 
věž s hodinami, které 
byly pořízeny zásluhou 
krajanů z Ameriky ve 20. 
letech min. století. V 70. 
letech byl hodinový stroj 
demontován. Objeven 
byl v roce 2007 a vrácen 
do kaple. Na místě dnešní 
svatyně stávala původně 
kaplička zasvěcená ob-
líbené ochránkyni horní-
ků – sv. Anně. V polovině 
19. stol. byla tato kaple 
značně zchátralá a svými 
rozměry již neodpovída-
la potřebám větší osady. 
Proto místní učitel Anto-
nín Frána, rodák z Tedra-
žic u Sušice, a kateche-
ta místní školy – kaplan z 
Kašperských Hor, P. Franz 

Grössel vystoupili v květnu 1856 s přízni-
vě přijatým návrhem, aby se v Červené 
postavila nová kaple tentokrát zasvěce-
ná Panně Marii Pomocné. Stavba nové 
kaple byla dokončena v rekordně krátké 
době a již o slavnosti Nanebevzetí Panny 
Marie – 15. srpna téhož roku byla dokon-
čena. Byla dokonce opatřena licencí ke 
sloužení mší svatých. Sbírkami a dary byl 
pořízen oltář, oltářní obraz, mešní kalich, 
oltářní plátna, bohoslužebná oblečení 
pro kněze a ministranty a skleněné svíc-
ny. Poblíž oltáře byla umístěna soška sv. 
Anny z původní kaple. Protějšek jí tvořila 
soška P. Marie. V kapli se také nacházely 
obrazy křížové cesty. Novou kapli vysvětil 
při první mši svaté P. Franz Trachta, farář z 
Rejštejna a zároveň okresní vikář. Kázal P. 
Franz Grössel, děkan z Kašperských Hor. V 
době výstavby kaple měla Červená ško-
lu, 22 domů a 232 obyvatel. Neuplynuly 
ani dva roky a došlo k rozšíření kaple. Toto 
rozšíření umožnilo zvednutí lodě, krovu a 
střechy a přistavění předsíně a kůru. Kůr 
dával prostor pro malé varhany, které Frá-
na a Grössel zakoupili od varhanáře Jana 

Fischpery v Pavlínově u 
Hartmanic. V roce 1892 
bylo opravováno vnitřní 
zařízení kaple, opatřeny 
dvě nové lavice a zřízena 
kazatelna. Krajanka Ka-
rolína Fischerová, žijící ve 
Vídni pořídila nový oltářní 
obraz představující Pan-
nu Marii Pomocnou. Roku 
1898 se obec postarala 
o vystavění nové sakristie 
při kapli. V roce 1900 bylo 
provedeno oplechování 
střechy věže. V současné 
době se provádí gene-
rální oprava kaple – krov, 
střecha, omítky, okna, 
dveře a vysoušení objek-
tu.

Václav Pikeš

www.farnostsusice.cz únor 20197



Vydává Římskokatolická farnost Sušice, Bašta 54, 342 01 Sušice
tel.: 376 523 368,  e-mail: info@farnostsusice.cz

č. ú.: 821 360 329 / 0800
http://www.farnostsusice.cz   

redaktor: Aleš Jahoda, sazba: Tomáš Jahoda
e-mail: farnilist@farnostsusice.cz

Farní list č. 25 / 2019 (169), vyšel dne 26. 1. 2019. 
Uzávěrka dalšího čísla je v pátek 22. 2. 2019.

CHYSTÁ SE • • •
So 2. 2.  Dětský farní karneval; v sobotu 2. února jste zváni na Dětský farní   
  karneval do Sokolovny v Sušici, začátek 14.00 hodin.
  Na téma „Hádej, kdo jsem?“

So 2. 2.  Farní ples; v sobotu 2. února jste zváni na tradiční Farní ples
  do Sokolovny v Sušici, začátek 20.00 hodin. Hraje hudební skupina  
  Orchidea. Lístky na ples si můžete během týdne zakoupit v trafice
  v domě „U Zahradníků“.

Čt 14. 2.  Křesťanské chvály - provází Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
  Začátek 19 hodin v kostele sv. Václava, od 21 hodin Vyučování 
  o charismatech

So 2. 3.  Oblastní setkání Katolické charismatické obnovy
  v Českých Budějovicích v DK Metropol. Začátek v 9 hodin. 
  Přednáší Paľo Strežo na témata „Boží Otcovská láska“ a „Od sirotků
  k synům“. Mše svatá, prorocké chvály, přímluvná modlitba.

Pá 8. 3. - 24 hodin v klášteře kapucínů v Sušici; duchovní soustředění
So 9. 3.  pro starší žáky náboženství, přihlášky u katechetů

So 9. 3.  Půst chlapů - první postní setkání chlapů
  začátek 4.45 hodin v kostele sv. Václava

Po 11. 3. a Slavení první svátosti smíření dětí v kostele sv. Václava v Sušici
Út 12. 3.


