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ÚVODNÍK - POSTNÍ DOBA

Když se zamýšlím nad letošní postní 
dobou, jaká by pro nás mohla být, napadá 
mne možnost odrazit se hned ze dvou 
pramenů: Jednak nám papež František 
předkládá před oči téma roku Zasvěceného 
života a národní církev ještě konkrétnější a 
bližší téma pro každého věřícího, a tím je 
Eucharistie. Tentokrát se chci zamyslet 
nad tématem Eucharistie, které je blízké, 
jak doufám, všem věřícím. Bohu díky 
žijeme v této poměrně živé farnosti 

s možností 
pravidelně 

adorovat našeho 
Pána v úterý přede mší svatou, nabízejí se nám pravidelné 
Večery chval atd. Ptejme se sami sebe, nakolik využíváme tyto 
možnosti a jakou hodnotu dáváme času strávenému při modlitbě? 
Co pro mne osobně znamená mše svatá, při které se vždy znovu 
zpřítomňuje poslední večeře Páně? Využívám možnosti přijímat 
Tělo Páně i ve všední dny, nebo se spokojím se svatým 
přijímáním jen jednou týdně? K tomu, abych si lépe dokázal 
představit, co se děje ve mši svaté při proměňování, mně pomáhá 
tato myšlenka: „Každá hodina, kdy slavíme eucharistii, nás s 
Ježíšem sbližuje a sjednocuje. Je to chvíle, kdy se čas našeho života, naší „dočasnosti“,
přímo dotkne věčnosti. Nebe se dotkne země, a to přímo ve tvém srdci.“ (brožura 
NEK2015.cz) Využijme proto výzvy, které nám předkládá církev, a pokusme se prohloubit 
svůj vztah s Pánem, aby se v našich srdcích ještě více rozhořel plamen živé víry. 

br. Dominik

KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ:
KAPLIČKA PANNY MARIE BOLESTNÉ U VRABCOVA

Nejprve oprava z minulého čísla FL. Jde o mylný letopočet. V pasáži: Ekonomická 
situace venkova... mělo být po roce 1848 (a ne jak bylo omylem uvedeno 1948). Za chybu 
se omlouvám.
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A nyní již ke kapličce Panny 
Marie Bolestné, která se nachází u 
silnice směrem na Vrabcov. Jde o 
zděnou, pseudogotickou, výklen-
kovou kapličku obdélníkového 
půdorysu. Čelní strana této kapličky 
je tvořena dvakrát odstupněnou, na 
výšku obdélnou nikou, v níž je shora 
další, malá obdélníková nika a pod ní 
na šířku obdélná deska z leštěné žuly 
s vyrytým nápisem. Tento nápis má 

spojitost se vznikem kapličky. Nechal jí zbudovat 
MUDr. Karel Voigt (1847-1909). Zbudování kapličky 
bylo posledním přáním matky tohoto vrchního 
okresního lékaře v Sušici Josefy Voigtové (1807-

1891).
Soudě 
podle 
data 
úmrtí 

Josefy, nechal Voigt kapličku zbudovat 
ještě v průběhu roku 1891. Po deseti letech 
své existence se stala tato kaplička 
svědkyní nehody. Dne 23. dubna 1901 zde 
vypadl z jedoucího kočáru českobudějo-
vický biskup ThDr. Martin Josef Říha, jenž 
byl na cestě z Albrechtic do Dlouhé Vsi.
Zápis o této události v pamětní knize 
sušického děkanství je zajímavý tím, že jde 
o kapličku zasvěcenou Panně Marii 
Bolestné...

Nedávno opravená kaplička je význam-
ným prvkem, který dotváří krajinu sušicka.
Viz foto od Hany Sulánové z r. 2013.

Příště: Kaplička v Záluží (neznámého zasvěcení).
Václav Pikeš
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DĚTSKÝ NÁMOŘNICKÝ KARNEVAL

V sobotu 7. února se konal v sušické 
sokolovně již 24. dětský farní karneval. 
Sešlo se na něm na 130 dětí v maskách 
námořníků, pirátů, mořských víl, ... . Bylo 
pěkné, že v kostýmech přišly i celé rodiny. 
Karneval moderoval námořní kapitán Aleš 
Jahoda s plavčíkem Aničkou Potužníko-
vou. O hudbu se postaral námořník Pepa 
Nový. Zpestřením bylo taneční vystoupení 
klubu Fialka, kde tančili i Tom a Verča 
Jahodovi z naší farnosti.

Pro děti byly připraveny podle věku 
soutěže rybářů, kormidelníků, trosečníků a Robinsonů. Všechny děti v maskách skládaly 
námořnickou zkoušku – lodičku z papíru. Každý pak dostal z pravé námořnické truhly 
odměnu a diplom za krásnou masku. Více fotografií na www.farnostsusice.cz

Vojtěch a Šárka Šmídlovi

KLUB MAMINEK S MALÝMI DĚTMI

V letošním školním roce se na faře 
v Sušici scházejí maminky s malými 
dětmi. Setkání je ve farním sále pravidelně 
v úterý od 10 do 11 hodin (mimo 
prázdniny). Náplní je vždy nějaký příběh 
nebo pohádka, skrze které se učíme 
poznávat sebe a svět kolem nás na 
křesťanských základech. Podle příběhu 
pak s dětmi malujeme, tvoříme, zpíváme, 
hrajeme si a modlíme se. Maminky si zde 
mají možnost popovídat a sdílet své 

zkušenosti s dětmi. Pro nejmenší děti jsme nedávno dostali darem od firmy Podlahářství 
Mazura s.r.o. krásný koberec na hraní. Úterní setkání jsou otevřena všem maminkám 
s malými dětmi. Více fotografií na www.farnostsusice.cz

Šárka Šmídlová

OSLAVA VYSVĚDČENÍ

V Dětském křesťanském klubu v Kolinci 
jsme ve čtvrtek 29. ledna oslavili pololetní 
vysvědčení. V klubovně místní knihovny se 
sešlo 18 dětí z náboženství a jejich kamarádů. 
Na oslavě nechyběl ani dort v podobě 
kolineckého kostela, který přinesla Adélka 
Prunerová. Do toho skutečného jsme pak 
s dětmi šli poděkovat Pánu Ježíši za vše dobré a 
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svěřit mu i to, co se třeba nepovedlo. Nakonec děti radostně odcházely domů s požehnáním 
a dárkem za vysvědčení.

Vojtěch Šmídl

SLAVNOST PRVNÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

Více než dvacet dětí se již od listopadu 
připravuje na svátost smíření a svátost 
eucharistie.

Slavnost první svátosti smíření dětí bude 
v úterý a ve středu 10. a 11. března 2015 od 
15.45 ve farním kostele sv. Václava v Sušici.

Děti se pak budou dále scházet na přípravu 
ke svátosti eucharistie. Slavnost prvního 
svatého přijímání dětí se uskuteční v neděli 7. 
června 2015.

Vojtěch a Šárka Šmídlovi

NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Jdou dva lidi po poušti a ztratili se. Tak se zeptají beduína, kam jít: „Prosím vás, jak se 
dostaneme do nejbližšího města?“

On jim odpoví: „Jděte pořád rovně a v úterý zahněte doprava.“

CHYSTÁ SE

Ne  22. 2. sbírka na Svatopetrský haléř
Út   24. 2.   9.00  Velhartice: mše sv. při vikariátní konferenci 
St   25. 2. 19.00  beseda ČKA o knize „Tichá srdce - o klášterech a lidech v nich“
Čt   26. 2. 19.30  gymnázium: koncert Kruhu přátel hudby (housle, viola) 
Pá   27. 2.  19.00  klášter: večer chval
Út    3. 3. 19.00  kino: přednáška „Mistr Jan Hus jako eticky i duchovně inspirativní 

osobnost“ - promluví prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D. z TF JU v Č. B.
Út 10. 3. a  St  11. 3. - 15.45  první svátost smíření dětí
St   11. 3. 19.00 farní rada sušické farnosti 
Pá  13. 3. „24 hodin pro Pána“ – celosvětové modlitební společenství 
So  14. 3. 14.00  postní duchovní obnova – vede P. Michal Pulec z Tábora 
Ne  15. 3.   9.00 děkanský kostel – 15.00 klášter: společenství rodin
St   18. 3. muzeum: multimediální přednáška s besedou „Cesta ke sv. Prokopovi“ –

Akad. arch. Ivan Adam přiblíží historii a současnost kostela sv. Prokopa 
v Prášilech v několika obrazech

So  21. 3. 15.00  Nepomuk: slavnostní otevření znovuobnoveného svatojánského muzea
Pá 27. 3. 17.00  křížová cesta pro rodiče s dětmi na Andělíček

17.00  křížová cesta o pochodu smrti – děkanský kostel 
19.00  klášter: večer chval

So  28. 3. České Budějovice: diecézní setkání mládeže
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