
PROSINEC 2019

Uplynulý měsíc listopad nám všem 
připomenul jednu z důležitých 

událostí spojených s naším národem. 
Bylo to především výročí 30 let od ka-
nonizace sv. Anežky České, se kterou 
je spojen pád totalitního režimu. Ně-
kteří se vydali na pouť do Říma, jiní 
na slavnosti do 
Prahy, ale také 
v mnoha dalších 
městech si lidé 
připomínali listo-
padové události 
roku 1989. 

Stojíme na 
prahu nového 
církevního roku 
– křesťané mo-
hou dvakrát slavit 
nový rok nejprve 
ten církevní, a po 
té i občanský – a mnohdy si neuvě-
domujeme drahocenný čas, který je 
nám darován. Každou chvíli, i tu, kte-
rou věnujete četbě tohoto farního lis-
tu, nedokážeme zadržet. Mnozí světci 
jsou zdárným příkladem, jak dokázali, 
byť za krátký život udělat veliké dílo, 
nad nímž dodnes můžeme žasnout. 
Světcem se nikdo dopředu nerodí, 
ale postupně se jím stává a dozrává 
ke svatosti.

Každý je obdarován, aby využíval 
a moudře spravoval svěřené hřivny a 
to i ty na první pohled nepatrné. Není 
podstatná velikost jednotlivých darů, 
ale způsob jakým s nimi hospodaří-
me. Dobře si pamatuji, když moje ba-
bička říkávala: „Čeho je hodně s tím 

se má dobře hos-
podařit a zbyteč-
ně neplýtvat.“, 
ale v té době 
jsem tomu dobře 
nerozuměl. Když 
na mne před ně-
kolika dny vypadl 
z Bible malý papí-
rek s desaterem 
pokoje blaho-
slaveného Jana 
XXIII., opět jsem 
si jej připomněl a 

chtěl bych se vámi o něj podělit:
1. Jen pro dnešek se budu sna-

žit prožít den, aniž bych chtěl vyřešit 
problém svého života najednou.

2. Jen pro dnešek budu pečlivě 
dbát na své vystupování, abych se 
choval důstojně, nebudu nikoho kri-
tizovat a už vůbec se nebudu snažit 
někoho korigovat nebo napravo-
vat…, jenom sám sebe.
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3. Jen pro dnešek budu šťasten v jisto-
tě, že jsem stvořen pro štěstí nejenom na 
onom, ale také na tomto světě.

4. Jen pro dnešek se přizpůsobím 
okolnostem, aniž bych vyžadoval, aby se 
okolnosti přizpůsobily mým přáním.

5. Jen pro dnešek věnuji deset minut 
svého času dobré četbě. Dobrá četba je 
pro život duše stejně nutná, jako je výživa 
nutná pro život těla.

6. Jen pro dnešek vykonám dobrý sku-
tek a nebudu o tom nikomu vyprávět. 

7. Jen pro dnešek vykonám něco, do 
čeho se mi vůbec nechce. A kdybych se 
snad cítil uražen, dám si pozor, aby to ni-

kdo nepozoroval.
8. Jen pro dnešek si připravím přesný 

program. Možná jej přesně nedodržím, 
ale určím si jej. A budu se chránit před 
dvěma zly: před chvatem a nerozhod-
ností.

9. Jen pro dnešek budu pevně věřit, 
že dobrotivá Boží prozřetelnost se o mne 
stará, jako by mimo mne nebylo nikoho 
na světě. Budu tomu věřit, i kdyby okol-
nosti nasvědčovaly opaku.

10. Jen pro dnešek nebudu mít strach. 
Obzvláště nebudu mít strach radovat se 
ze všeho, co je krásné, a věřit v dobrotu.

Váš P. Jenda

V pátek 8. listopadu vyrazilo za dopro-
vodu 2 katechetů a 2 animátorů 14 

starších žáků náboženství z šesti farností 
našeho vikariátu na duchovní soustře-
dění, které se tentokrát konalo v Praze. 
Tématem byla svatá Anežka Česká a 
Sametová revoluce. 
Jelo se vlakem a čas 
v něm bylo možné vy-
užít k seznamovacím 
hrám. Ubytováni jsme 
byli v klášteře kapu-
cínů na Hradčanech, 
kde jsme ještě večer 
vyrazili na malou noč-
ní výpravu s vyhlídkou 
na Prahu.

V sobotu ráno 
byl čas na modlitbu 
s bratry kapucíny a možnost svátosti smí-
ření. Pak jsme se přenesli do roku 1234 a 
doprovázeli princeznu Anežku Přemys-
lovnu z Pražského hradu do kláštera Na 
Františku v den jejích řeholních slibů. Šli 
jsme stejnou cestou, po které kráčela ve 
slavnostním průvodu před osmi staletími 
ona z Pražského hradu kolem baziliky sv. 
Jiří, Černé věže, kostela sv. Haštala až do 
kláštera Na Františku. Zde v Anežském 
klášteře, jak se dnes klášter jmenuje, jsme 

v kostele sv. Salvátora slavili spolu s františ-
kánskými terciáři mši svatou. Celebroval ji 
bratr kapucín František Kroczek se sušic-
kým farářem P. Markem Donnerstagem 
a horažďovickým farářem P. Mariuszem 
Piwowarczykem. Pak následovala pro-

hlídka kláštera s prů-
vodcem.

Cestou na oběd 
jsme viděli některé 
zajímavosti Starého 
Města: Nejmenší dům 
v Praze, dům Josefa 
Mánesa, Staroměst-
ské náměstí. Odpo-
ledne nás čekala 
prohlídka kláštera 
křižovníků s červenou 
hvězdou a kostela sv. 

Františka u Karlova mostu. Na Křižovnic-
kém náměstí jsme našli i kousek původní 
dlažby, která vedla na Juditin most, po 
kterém kráčela princezna Anežka. Večer 
v klášteře kapucínů připravili animátoři 
pro děti soutěž O poklad svaté Anežky 
České. Neděli jsme začali slavením mše 
svaté v klášterním kostele Panny Marie 
Andělské na Hradčanech. Po ní nás bratr 
kapucín Nehemiáš vzal na prohlídku vel-
kého kapucínského betléma.

2 x 24 HODIN V KLÁŠTEŘE KAPUCÍNŮ – PRAHA HRADČANY
„ZA SVATOU ANEŽKOU ČESKOU“

• • •
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Následující den jsme se chtěli s dětmi 
přenést do roku 1989, kdy na přímluvu 
svaté Anežky České padla vláda totalitní 
komunistické moci v naší zemi a my mů-
žeme žít již 30 let ve svobodě. Proto jsme 
se vydali po části cesty průvodu studentů 
ze Sametové revoluce 17. listopadu ko-
lem Národního divadla na Národní třídu 
až k památníku 17. 11. 1989. Odtud pak 
na Václavské náměstí kolem paláce Me-
lantrich až k soše sv. Václava, u které se 
scházeli demonstranti v prvních dnech 
Sametové revoluce.

Poslední dvě hodiny před odjezdem z 
Prahy jsme strávili v Muzeu Smyslů „MUSE-
UM of SENSES“, kde nemožné se stává 

možným! a kde se dětem i dospělým 
moc líbilo.

Poděkování za 2 x 24 hodin v klášte-
ře patří na prvním místě jako vždy Pánu 
Bohu a také svaté Anežce, která nás do-
provázela svou přímluvou. Rovněž kně-
žím, kteří finančně přispěli dětem ze svých 
farností, bratrům kapucínům, kteří nás při-
jali ve svém klášteře, panu Daníčkovi za 
přivezení jídla a odvoz batohů, dospělým 
průvodcům dětí a všem 14 dětem za je-
jich zájem, nadšení a vzorné chování.
Příštích 24 hodin v klášteře nás čeká, dá-li 
Bůh, v postní době 20. a 21. března 2020 
v Sušici.

katecheté Šárka a Vojtěch Šmídlovi

A CO SE NEJVÍCE MIMO JINÉ LÍBILO DĚTEM:

Klášter kapucínů vedle Lorety, zajímavý program o sv. Anežce České a v neděli kus 
cesty, kudy šel studentský průvod 17.11. 1989. Maruška

Pražský Hrad. Petr

Kostel sv. Františka z Assisi v klášteře křižovníků a oběd v McDonald´s. Adam

Soutěž O poklad svaté Anežky České. Martina

Grilované kuře k večeři a Muzeum smyslů. Milda

Zážitky v Muzeu smyslů a skvělé jídlo. Terka

Vycházka noční Prahou, která mohla být i delší, a krásný výhled ze zahrady kláštera 
křižovníků. Dan

Více fotografií z této akce na webu farnosti: http://www.farnostsusice.cz/fotogalerie/317

PRVNÍ ZASEDÁNÍ „NOVÉ“ FARNÍ RADY • • •

Ve středu 13. listopadu na svátek sva-
té Anežky České se prvně sešla na 

faře v Sušici nová farní rada. Po modlitbě 
předal pan farář každému členovi Jme-

novací dekret do farní rady. Na něm je 
psáno: „Chci svědomitě plnit své poslání 
v pastorační radě a přispívat k růstu Boží-
ho království v naší farnosti.“
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POUŤ DO RINCHNACHU • • •

Sušičtí farníci se v neděli 13. září 2019 vy-
dali na pouť do bavorského Rinchna-

chu, pod duchovním vedením P. Jendy 
Kulhánka. S historickým výkladem se při-
pojil Ing. Václav Volenec. V Rinchnachu 
se konala oslava 1000 let od založení be-
nediktinského kláštera svatým Vintířem. 
Místní farní kostel patří mezi nejkrásnější 
barokní kostely v Bavorsku. Slavnostní 
bohoslužbu v přeplněném kostele cele-

broval pasovský sídelní biskup Dr. Stefan 
Oster SDB za doprovodu chrámového 
sboru. Pan biskup vyzdvihl tisíciletou křes-
ťanskou tradici a vyslovil přání, aby křes-
ťanství v této oblasti trvalo dalších tisíc let. 
Po chutném obědě v místní restauraci se 
poutníci odebrali zpět k domovu plni du-
chovních zážitků.

Josef Nový
foto: Pavel a Lada Kopeckých

Více fotografií z pouti na webu farnosti: http://www.farnostsusice.cz/fotogalerie/318
http://www.farnostsusice.cz/fotogalerie/313

P. Marek upozornil, že význam farní 
rady je pracovat pro dobro a blaho far-
nosti a členové jsou také prostředníky 
mezi farníky a farářem. Dále byly probí-
rány chystané i uskutečněné pastorační 
aktivity, stavební úpravy a nechyběl pro-

stor i pro volnou diskuzi.
Farní rada byla zakončena modlitbou a 
čtením Božího slova, které bylo namát-
kou otevřeno na Matouš 24,1-2 předpo-
věď zkázy Božího chrámu.

Šárka Šmídlová

JESLIČKY

Jesličky v děkanském kostele sv. Václa-
va v Sušici budou přístupné od 22.  do 

26. prosince a také v úterý 31. prosince, 
vždy od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 
16.00 hodin.

Radostné požehnané Vánoce Vám 
přeje duchovní správa.

• • •

www.farnostsusice.cz prosinec 20194



Místo

úterý
24. 12.

Štědrý 
den

středa
25. 12.

Slavnost 
Narození 

Páně

čtvrtek
26. 12.

Svátek
sv. Ště-
pána

neděle
29. 12.

Svátek
Svaté

Rodiny

úterý
31. 12. 

středa
1. 1. 2020

Slavnost 
Matky 
Boží, P. 
Marie

Sušice 
děkanský 
kostel 24.00 7.30

9.00
9.00

17.00**
7.30
9.00 18.00 9.00

Sušice 
klášterní kostel

16.00
dětská 18.00 18.00 18.00 18.00

Petrovice 21.00 10.30 10.30 16.00 10.30

Svojšice 12.00 12.00 12.00

Kolinec 22.00 11.00 11.00 11.00 16.00 11.00

Mlázovy 21.00*

Budětice 21.00 9.30 9.30 9.30 9.30

Rabí 14.00 8.30 so 28.12.
16.30

Kašperské Hory 24.00 9.30 9.30 so 18.00
ne 9.30 16.30 15.00

Hartmanice 22.00 11.30 11.30 11.30

Annín 11.00

Albrechtice 15.00 so 28.12.
15.00 15.00

Dlouhá Ves 15.00*
sobota 
28.12.
15.00

Rejštejn 16.30

Mouřenec 00.05

Srní 15.00 so 28.12.
16.30

Dobrá Voda 14.30

tučně .. s Chrámovým sborem, * .. bohoslužba slova, ** .. koncert sboru Svatobor

ROZPIS BOHOSLUŽEB V DOBĚ VÁNOČNÍ V SUŠICI A OKOLÍ • • •
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neděle 22. prosince 2019 – 4. neděle adventní
 •   7.30 a 9.00 mše sv. v děkanském kostele s adventními rorátními zpěvy
 • 18.00 klášter kapucínů: mše sv.

přístup k jesličkám a pro Betlémské světlo: od 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00

pondělí 23. prosince 2019
 • 8.00 klášter kapucínů: mše sv.

přístup k jesličkám a pro Betlémské světlo 23. 12.: od 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00

úterý 24. prosince 2019 – Štědrý den
 • 16.00 klášter kapucínů: vánoční mše sv. s dětmi
 • 24.00 děkanský kostel: půlnoční mše sv. – J. J. Ryba: Vánoční mše Hej, mistře

přístup k jesličkám a pro Betlémské světlo: od 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00

středa 25. prosince 2019 – Slavnost Narození Páně (zasvěcený svátek)
 •   7.30 děkanský kostel: mše sv.
 •   9.00 děkanský kostel: sváteční vánoční mše sv.
 • 18.00 klášter kapucínů: mše sv.

přístup k jesličkám: od 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00

čtvrtek 26. prosince 2019 – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
 •   9.00 děkanský kostel: mše sv. pro rodiny s dětmi
 • 17.00 děkanský kostel: vánoční koncert sboru Svatobor
 • 18.00 klášter kapucínů: mše sv.

přístup k jesličkám: od 10.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00

neděle 29. prosince 2019 – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
 •   7.30 děkanský kostel: mše sv. s obnovou manželských slibů
 •   9.00 děkanský kostel: mše sv. s rodinami, obnova manželských slibů
 • 18.00 klášter kapucínů: mše sv. s obnovou manželských slibů

středa 1. ledna 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek)
 •   0.05 Mouřenec: půlnoční mše sv. na přivítání nového roku
 •   9.00 děkanský kostel: novoroční mše sv.
 • 18.00 klášter kapucínů: mše sv. E. Marhula: Česká mše vánoční (Chrámový sbor)

neděle 5. ledna 2020 – 2. neděle po Narození Páně
 •   7.30 děkanský kostel: mše sv.
 •   9.00 děkanský kostel: Urbánek: Mužská vánoční mše (Chrámový sbor)
 • 18.00 klášter kapucínů: mše sv. z vigilie slavnosti Zjevení Páně s žehnáním vody,
 křídy a kadidla

pondělí 6. ledna 2020 – Slavnost Zjevení Páně (Tři králové)     
 •   8.00 klášter kapucínů: mše sv.
 • 18.00 děkanský kostel: mše sv. mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla

ADVENT A VÁNOCE VE FARNOSTI • • •
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ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO DĚTI Z ADOPCE NA DÁLKU • • •

Adventní a vánoční sbírka pro děti z Adopce na dálku v našich farnostech Sušice, 
Kolinec, Budětice, Rabí, Dlouhá Ves, Petrovice, Svojšice.

Od 1. adventní neděle začíná sbírka na naše čtyři děti z Adopce na dálku v Indii a 
Ugandě, které naše farnosti dlouhodobě podporují. Jsou to:

Sbírka bude do konce doby vánoční, tedy do neděle 12. ledna 2020. Můžete při-
spět do kasičky k tomu určené v kostele nebo do malých kasiček, které přinesou děti 
domů z hodin náboženství. 

Z vybraných peněz také každoročně přispíváme na Česko-ugandskou nemocnici 
svatého Karla Lwangy v Buikve v Ugandě. (Minimální částka do Ugandy na jedno dítě 
činí 7 000 Kč, minimální částka na jedno dítě do Indie je 4 900 Kč.)

Vojtěch Šmídl

Anusha z Indie
(10 let)

chodí na základní 
školu a pomáháme 

jí od roku 2015

Enock z Indie
(10 let)

chodí na základní 
školu a pomáhá-
me mu od roku 

2015

Joseline z Indie 
(20 let)

studuje na vy-
soké škole obor 

zdravotní sestra a 
pomáháme jí od 

roku 2004

Derick z Ugandy 
(18 let)

chodí na střední 
školu a pomáhá-
me mu od roku 

2009

Chtěla bych tímto moc poděkovat 
otci Markovi, který zorganizoval pouť 

do Prahy, abychom společně s františ-
kánskými terciáři z celé republiky, mohli 
uctít památku 30. výročí kanonizace sv. 
Anežky České.

Velikým duchovním zážitkem určitě 
nejen pro mne, ale i pro všechny účast-
níky poutě, byla mše sv. v Anežském kláš-
teře a po ní i komentovaná prohlídka ce-
lého kláštera. Přítomnost sv. Anežky tam 

byla patrná úplně všude, její duch nás 
provázel a bylo úžasné dotýkat se míst, 
kterých se dotýkala i ona.

Odpoledne pak jsme měli ještě mož-
nost navštívit klášter Rytířského řádu kři-
žovníků s červenou hvězdou. Tento řád 
založila sv. Anežka Přemyslovna v r. 1233, 
nachází se poblíž Karlova mostu a v té 
době zde byl zbudován i špitál Svatého 
Ducha s kostelem sv. Františka. Hlavním 
úkolem bratří tohoto řádu vždy bylo

POUŤ ZA SVATOU ANEŽKOU ČESKOU • • •
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Ve středu 6. listopadu jsme v refektáři 
kláštera uvítali Martina Fendrycha, 

novináře, spisovatele, bývalého náměst-
ka ministra vnitra… Sám nám pak prozra-
dil i něco víc ze svého života, zvláště jak 
do jeho rodiny neblaze zasáhl totalitní re-
žim. Na druhou stranu jsme se dozvěděli, 
jak se dostal do blízkého okruhu spolupra-
covníků prezidenta Václava Havla.

Setkání bylo pojato jako debata o 
současné politické situaci s podtitulem 
Kam jsme se to vlastně po Listopadu do-
stali? Martin Fendrych nabídl ohlédnutí 
za uplynulými třiceti lety, vypíchl klíčové 
okamžiky, kterými si naše demokracie 
prošla. Zásadním zlomem v tom negativ-
ním smyslu podle něj byla opoziční smlou-
va z let 1998 až 2002, jejíž důsledky mají 
dosah až do dneška.

Na tento blok pak navázala samotná 
diskuse, dva moderátoři měli „pro jistotu“ 
nachystané otázky, ale publikum se vel-
mi rychle osmělilo. Jaký byl vlastně záměr 
celé debaty? Zkusit najít klíč, jak se lépe 
zorientovat v politickém dění, najít důvo-
dy a motivy jednání politiků, abychom si 
mohli udělat celistvější názor. Příjemným 
překvapením bylo, i když jsme mluvili o 
bolavých tématech (např. o jednání, kte-
ré nás posouvá k Rusku a Číně, o společ-
nosti podváděné politikou marketingu), 
že debata byla poměrně klidná.  Zároveň 
se ji podařilo vést tak, že i člověk opač-
ného názorového spektra neodcházel 
z debaty zahanbený. A velkým bonusem 
bylo, že jsme skončili ne v nějakém nářku 
nad rozlitým mlíkem, ale pozitivně: hned 
několika příklady, jak věřící i nevěřící lidé 
– jako občané – probouzejí okolní společ-
nost dobrým jednáním a zájmem o dru-
hé. Podle reakce účastníků debaty, kte-
rých se sešlo kolem šedesáti (a byli to lidé 
„kostelní“ i „mimokostelní“), odhaduji, že 
odcházeli docela spokojení. Také Martin 
Fendrych byl rád za naše pozvání, mož-
ná bude ještě příležitost se s ním potkat, 
zvláště když prozradil, že do Sušice občas 
přijede za svými známými…

br. Petr

pečovat o nemocné, zestárlé, chudé a 
opuštěné.

Průvodcem po klášteru nám byl sám 
jeho současný velmistr a též představený 
kláštera, který nám velmi poutavě po-
vyprávěl o celé historii Řádu křižovníků 
s červenou hvězdou.

Po zhruba dvouhodinové prohlídce 
kláštera jsme se sešli v kostele sv. Fran-
tiška, kde jsme se pomodlili litanie ke sv. 
Anežce České a dostali závěrečné po-
žehnání na cestu. Naše srdce byla napl-
něna radostí a vše pak bylo ještě umoc-
něno nádherným pohledem na večerní 
Prahu, kterou jsme v autobusu opouštěli.

Anna – Brigita Blažková

Více fotografií z pouti na webu farnosti: http://www.farnostsusice.cz/fotogalerie/316

Z KAPUCÍNSKÉHO KLÁŠTERA • • •
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MALÝ OBJEV NA OLTÁŘI PANNY MARIE • • •

Oltář Panny Marie Sušické už nějaký 
čas není v našem kostele. Momen-

tálně se nachází v horažďovické restau-
rátorské dílně Jindřicha Šlechty. A odtud 
přišlo překvapení…

Manželé Baštovi, což jsou kunsthisto-
rici, kteří působí v rámci naší kapucínské 
provincie, během kontrolního dne pořídili 
několik fotografií, z nichž je zřejmé, kterým 
směrem se restaurování ubírá. Hnědý ná-
těr už je odstraněn a oltář se vrací ke své 
původní barevnosti: k pastelově zelené 
s jemným mramorováním v kombinaci 
s růžovou barvou. Jednotlivé ornamen-
ty budou znovu pozlaceny. Svatostánek 
z tohoto oltáře je očištěn a zpevněn a 
rám milostného obrazu se chystá na po-
zlacení.

A zároveň se podařilo udělat i malý 
objev: ve vrchní části oltářního sloupku 
restaurátoři odkryli jméno sušického měš-
ťana Matyáše (Matěje) Hammerla. Ten-
to dobrodinec nechal oltář Panny Marie 

Sušické na své náklady upravit. Stalo se 
tak poté, co neznámý zloděj odcizil stří-
brný rám obrazu. Díky nápisu na sloup-
ku máme potvrzeno, že k úpravě oltáře 
došlo 9. června 1791. Pokud byste chtěli 
vidět víc, podívejte se do klášterní foto-
galerie.

br. Petr

zachycené jméno sušického měšťana

CHYSTÁ SE • • •
Advent pro ženy (kněží ženám)!
Téma: „Já jsem ho povolal, přivedl jsem ho a jeho cesta bude zdárná…“ (Iz 48,15)
Vždy na faře od 19.00 hod. – 4. prosince, 12. prosince, 19. prosince 2019.
Duchovní slovo, promítání, slavení.

V adventu jste zváni 7., 14, a 21. 12. na zpívané Roráty; mše svatá při svíčkách
v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách do 7.00 hod., poté agapé
ve farním klubu na faře.

Ne 1.12.  Ve 14.00 hod. zveme všechny na tradiční Zahájení adventu
  s P. Jendou a hudební skupinou + žehnání adventních věnců.

každé Po Pondělní modlitby za závislé s komunitou Cenacolo.

Čt 5.12.  Oslava svátku sv. Mikuláše v kostele sv. Jakuba v Kolinci,
  od 15.30 hod. bude divadlo, které nacvičily děti z Křesťanského klubu
  v Kolinci a od 16.00 mše svatá, mikulášská nadílka.

So 7.12.  Po ranní mši sv. Vás bratři kapucíni zvou na Cappuccino.
  Příští setkání u Cappuccina: sobota 4. ledna 2020.
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So 7.12.  Skautská mše svatá k 30. výročí skautského oddílu v 18.00 hod.
  v kostele sv. Václava. A po mši svaté následují „Malé chvály“.

So 7.12.  Setkání mládeže od 18.30 hod. v krbovce sušického kláštera.

Ne 8.12.  Poutní mše svatá ve hřbitovním kostele sv. Mikuláše
  v Kašperských Horách od 9.30 hodin.

Ne 8.12.  Mikulášská besídka s divadlem a nadílkou, doprovází
  sušická kytarovka, od 15.00 hod. kostel sv. Václava v Sušici.

Čt 12.12. Zveme Vás na Křesťanské chvály se společenstvím Jozue.
  Začínáme ve 20.00 hod. v refektáři sušického kláštera.

So 14.12. Mše svatá při svíčkách v kapli P. M. Bolestné
  ve Vatěticích od 15.45 h.

So 14.12. Žehnaní dalších nových figurek do městského betléma
  v 17.00 hod. - na radnici v Kašperských Horách.

Po 16.12. Modlitba žen od 20.00 hod. v sušickém klášteře, možnost svátosti
  smíření, duchovního rozhovoru nebo přímluvné modlitby.
  Příští setkání Modlitby žen: pondělí 20. ledna 2020.

Út 17.12. Adventní rozjímání v kostele Matky Boží od 19.00 hod.
  se sborem Academia Mariae Sanctae.

Čt 26.12. Mše svatá ve sklářské kapli nad Annínem od 11.00 hodin.

Čt 26.12. Mše svatá v kostele sv. Vintíře na Dobré vodě od 14.30 hodin.

Čt 26.12. Vánoční koncert pěveckého sboru Svatobor v kostele
  sv. Václava od 17.00 hod.
  (na programu skladby J. Pavlici, B. Brittena a J. J. Ryby)

So 28. 12.  V předvečer Svátku Svaté Rodiny bude v Kašperských Horách
  „Rybova mše vánoční“ se žehnáním manželům v kostele
  sv. Markéty od 18.00 hodin.

St 1. 1. 2020 Na přelomu roku z 31. 12. na 1. 1. bude o půlnoci mše svatá
  ze slavnosti Matky Boží Panny Marie v kostele sv. Mořice na Mouřenci.

So 4. 1. 2020 Srdečně Vás zveme na „Malé chvály“ v děkanském kostele
  sv. Václava po večerní mši svaté.

So 1. 2. 2020 Jste srdečně zváni do sušické sokolovny na Farní maškarní ples
  od 14.00 hod. na téma „Na českém dvoře“ a od 20.00 hod.
  na tradiční Farní ples.


