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V

stoupili jsme do nového roku a pro
nás starší je tato číslovka 2020 vysoké
datum, až se divíme. Ale jsme křesťané a
čas nepracuje proti nám, ale pro nás. Co
je tam v budoucnu na konci?
Temná bezedná propast nebytí – říkají ateisté, nebo světlo Kristovo, otevřená
náruč Boží. Jsme křesťané a už teď a tady
na zemi máme veliký důvod k radosti, naději a štěstí
v očekávání věcí
příštích, Božích darů
i v tomto roce. Ten
největší dar, dar
života jsme dostali právě a jen Boží
milostí. Bez souhlasu
Matky Boží Panny
Marie – staň se mi
podle Tvého slova,
by Bůh do tohoto
světa nepřišel. Jak
by svět vypadal bez jeho zásahu do lidských dějin, lidské civilizace?
On je stvořitel, mění a opravuje, co
bylo poškozené, obnovuje a oživuje
všechno dobré. Tak dal světu budoucnost i naši existenci, naši budoucnost,
naši přítomnost. Jak by svět dnes vypadal bez jeho Božího vstupu do lidských
dějin? Nikdo z nás by zde nebyl – fyzicky
neexistoval.
Svět by vypadal zcela jinak, pokud
vůbec. Vše by bylo mnohem horší, jiní
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lidé, jiná civilizace. Možná by někde na
Svatoboru tančili v kůžích nějací primitivní divoši kolem ohňů a lidskými oběťmi
přivolávali déšť. Vše by nejspíš již dávno
zkolabovalo, zastavilo se, vyhynulo bez
působení Boží milosti a vůle. V souhlasu
Panny Marie v příchodu Syna člověka
je naše zrození, naše přítomnost. To stále
platí.
Radujme
se,
jsme dětmi Božími.
Radujme se z darů
víry, toho velikého
pokladu, který svět
nemá. Radujme se
z darů života, který
nám dal Bůh, jak
říká žalm „v zárodku oči Tvé viděly
mne, v knize Tvé
byly napsány dny
mé prv, nežli přišly, dokud z nich
žádný ještě nebyl“ (Žl 139, 16). Radujme
se a naplňme dětsví dětí Božích. Buďme
dětmi, které se někdy smějí, někdy pláčou, někdy něco pokakají. Ale stále jsme
milované Boží děti, které natahují ručičky
k naší nebeské mamince a Otci.
Tak se nechme houpat v tom kočárku – kočáře tohoto světa, který s námi letí
hlubinami kosmu, ať jsme dobře připraveni vstoupit do dospělosti. Do skutečné
dospělosti v Božím království.
P.F. A.D. 2020
P. Jiří Voráček
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SKAUTSKÁ MŠE

•••

V sobotu 7. 12. 2019 se v kostele
sv. Václava v Sušici uskutečnila skautská
mše svatá, sloužená za všechny skautky
a skauty, kteří v roce 1989 pomáhali znovuobnovit skauting v Sušici. Mši celebroval P. Marek Donnerstag. Všichni přítomní
poděkovali Bohu za ochranu a požehnání v naší činnosti. Mše se zúčastnilo více
než 100 skautů a věřících z farnosti. Na
závěr bohoslužby se všichni přítomní rozloučili skautskou večerkou. Děkuji všem,
kteří se zúčastnili. Děkuji i za modlitbu za
ty, kteří se dnešních dnů nedožili.

50 lidí a bylo dohodnuto založení oddílů
v Sušici, Hartmanicích a Kašperských Horách. Od tohoto dne opět v Sušici začalo
pracovat skautské středisko pod vedením
Ády Blahouta – Ještřába. Ještě do konce
roku byla zřízena vývěska na sušickém
náměstí. V lednu 1990 jsme získali klubovnu v budově internátu v Luhu a klubovnu
u nádraží blízko kluziště. Koncem ledna a

Z historie sušického skautingu po sametové revoluci
Připomněli jsme si tak 30 let znovuobnovení Junáka (skautu) v Sušici a odvahu
tehdejších zakladatelů. Již čtyři dny po
17. listopadu 1989 se sešli první odvážní:
Ludvík Šnaiberk – Tambor, Zdeněk Prančl
– Wabi a Jaroslav Marek – Stopař a začali připravovat podmínky pro obnovení
sušického střediska. Dne 2. prosince 1989
proběhla v Praze skautská konference
(nikdo ze Sušice se jí ještě nezúčastnil)
a tímto dnem zahájil Junák – svaz skautů a skautek ČR – už počtvrté od svého
založení svoji činnost. Po dohodě s Ádou

během února pak začaly postupně pracovat oddíly našeho střediska.
Výsledkem odvahy několika bratrů a
sester je prosperující středisko Vydří stopa
Sušice, kde je v současnosti registrováno
235 členů. Středisko Vydří stopa Sušice
vlastní klubovnu v Sušici, další základna
je na Svárožné u Železné Rudy. V současnosti nás najdete také v Hartmanicích,
Hlavňovicích a Kašperských Horách. Děkuji všem, kteří se v dalších letech zapojili
do práce ve středisku. Chtěl bych poděkovat Zdeňkovi Prančlovi – Wabimu, který
vedl do letošního roku sušické skauty, za
desítky let života věnovaných skautingu.
Děkuji Bohu za stovky dětí, které skautem
v Sušici prošly a prožily spoustu krásných
zážitků a do života si odnesly v srdci skautský zákon: že je důležité být věrný, prospěšný, pravdomluvný, být ochráncem
přírody a že všichni skauti jsou si bratry a
sestrami.
Čeněk Šebesta,
vedoucí střediska Vydří stopa Sušice

Blahůtem – Ještřábem, který pracoval
jako vedoucí střediska do roku 1970, byla
na 15. prosinec svolána do hotelu Fialka
schůzka skautů a dalších lidí, kterým byl
skauting blízký. Na schůzi se sešlo kolem
www.farnostsusice.cz
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CHIARA LUBICHOVÁ – SNOUBENKA JEŽÍŠE OPUŠTĚNÉHO

O

V letošním roce si připomene církevní i kulturní svět významné výročí
– 100 let od narození Chiary Lubichové
(22. 1. 1920 – 14. 3. 2008). Je laureátkou
Templetonovy ceny za pokrok v náboženství, Ceny UNESCO za výchovu k míru,
stala se čestnou prezidentkou Světové
konference náboženství za mír a čestnou
občankou mnohých měst na celém světě. Rada Evropy jí udělila Cenu za lidská
práva a dvanáct předních světových
univerzit čestné doktoráty z různých oborů.
Ale co je podstatné: objevila krásu života podle Evangelia. Stala se duší
malého společenství a ze zkušenosti vzájemné lásky uplatňované v každodenním
životě se zrodila spiritualita jednoty, která
předznamenala ducha 2. vatikánského
koncilu. Všeobecným cílem Hnutí fokoláre – Díla Mariina je dokonalost v lásce,
která přináší Ježíšovu přítomnost do společenství (Mt 18, 20) a stává se předpokladem pro dosažení jeho specifického

•••

cíle, jímž je dar jednoty podle Ježíšovy
modlitby k Otci „aby všichni byli jedno“
(Jan 17, 21).
10. 11. 2019 byla uzavřena diecézní
fáze procesu blahořečení a svatořečení
služebnice Boží Chiary Lubichové.
.....pokračování příště.....
			

TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ V DLOUHÉ VSI

Lada Kopecká

•••

J

iž potřetí se v kostele sv. Filipa a Jakuba
konalo „Tříkrálové zpívání“, jehož smyslem není jen zahájení Tříkrálové sbírky
v Dlouhé Vsi u Sušice, ale také benefice
pro chátrající varhany.
Hlavním tahounem celé akce byla
paní Bubeníková, která představila děti
ze zdejší školy, koledníky a hvězdu české rockové scény Dana Bártu, který zde
prožil své dětství. Akce přilákala více než
stovku diváků, a tak se touha po restaurování varhan zase o trochu více naplnila.
Páter Jenda Kulhánek v krátké předmluvě uvedl, že občas bývají Boží láskou
zasaženi lidé, kteří toho o Kristu moc neví,
stejně jako mudrci z Východu.
Jiřina Panušková
foto Lukáš Milota

www.farnostsusice.cz
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MOUŘENECKÁ SETKÁNÍ

•••

B

yla silvestrovská půlnoc a na Mouřenci, kterému světlo dodávaly jen svíčky
a rozzářené stromečky, se scházeli lidé.
Přišlo jich asi 50. Pan farář Jenda začal
sloužit tradiční noční mši. Bylo to setkání s
Božím slovem, setkání s lidmi z blízka i z daleka, chvíle intimní, doprovázená prosbami a modlitbami. Bylo to setkání, kterým

se na ně! Některá setkání už proběhla.
V sobotu 18. ledna jsme se na Mouřenci
potkali při brigádě, při které jsme vyčistili
další území v okolí hřbitova od náletů a
křovin. Přijelo 15 pomocníků, někteří i z Plzně nebo Příbrami. Pomáhali všichni včetně pátera Jendy. Navázali jsme na loňské
česko-německé brigády, při kterých jsme
čistili hřbitov a jeho okolí. Další česko-německé pracovní setkání chystáme ještě
letos na jaře. Čeká nás také obnova nátěru kostelní věže. Farnost uspěla s žádostí
o dotaci u Česko-německého fondu budoucnosti. Zhruba polovinu nákladů tedy
uhradí fond. Další peníze přidá spolek
Přátelé Mouřence a německý podpůrný
spolek, a to opět z darů od návštěvníků,
od sponzorů a ze sbírek.
Kostel na Mouřenci vznikl kolem roku
1220. Nabízí se tedy, abychom letos
oslavili 8 století Mouřence. Hlavní oslavy
chystáme spolu s německými přáteli na
víkend 23. a 24. května. V sobotu budou
koncerty a přednášky, v neděli odpoledne pak mše svatá. Účast přislíbil opat
kláštera Niederalteich, který Mouřenec

vyvrcholil další rok oživování a probouzení Mouřence a další rok snah udržet toto
místo našich předků krásné, duchovně
silné a otevřené všem lidem dobré vůle.
Těch setkání na Mouřenci byla v roce
2019 opět tisíce. Lidé přicházeli na bohoslužby, koncerty i prohlídky. A nepřicházeli s prázdnou. Za peníze od návštěvníků a
od německého podpůrného mouřeneckého spolku duchovní správa obnovila
nátěr čelní stěny fasády kostela. Další lidé
podpořili mouřenecké aktivity sponzorským darem. Všem těmto pomocníkům,
kteří nám důvěřují a nám a Mouřenci fandí, chci jménem spolku Přátelé Mouřence moc poděkovat. Děkuji i všem, kteří
během adventní doby přinášeli do kostela malé dárky, které jsme pak předali
sušickým seniorům. Za ohromné nasazení
děkuji také celému našemu týmu, tedy
všem mouřeneckým dobrovolníkům.
Půlnoční silvestrovskou mší ale nekončil uplynulý rok. Mše začala až po půlnoci,
byla tedy zároveň první akcí roku nového. Roku, ve kterém je před námi hodně
dalších výzev, úkolů a setkání. Těšíme
www.farnostsusice.cz

ve 13. století budoval. Od června do září
pak chystáme další duchovní, kulturní a
vzdělávací Mouřenecké léto s bohoslužbami, koncerty a prohlídkami.
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Máme velikou radost, že můžeme také
napravit zlo napáchané v minulosti. A to
nejen na Mouřenci, ale i na dalších místech mouřenecké farnosti. Díky iniciativě
a nasazení pana Emila Kintzla a ve spolupráci s manželi Skálovými ze zámku Palvínov stavíme kříž na místě kaple svatého
Valentýna v Palvínově, která byla v 70. letech odstraněna. Kříž zaplatíme z peněz
od dárců a v neděli 16. února ve 14 hodin mu požehná P. Jenda. Všechny na
tuto slavnost zveme a věříme, že toto mís-

to spojené se svatým Valentýnem bude
jednou i šumavským místem lákajícím k
zastavení všechny zamilované.
Pro netrpělivé máme dobrou zprávu.
Mouřenec sice v těchto měsících odpočívá, ale ne úplně. Dveře otevírá každou
sobotu v 11 hodin při komentovaných
prohlídkách. A to celoročně a za každého počasí. A těší se na každého z vás!
Lukáš Milota
spolek Přátelé Mouřence

NAJDI SÁM SEBE – SETKÁNÍ PRO MLÁDEŽ

•••

P

rvní březnový víkend zveme všechny mládežníky ve věku 13–17 let na
víkend plný zážitků, poznávání nových
kamarádů a hlavně poznávání i sebe
samotné, samotného. Budeme ubytovaní v sušickém klášteře u kapucínů, čeká
nás zážitková hra, společenství, modlitby
a mnoho dalšího.
Život není bludiště, i když to tak může
někdy vypadat. Ježíš Tvému životu může
dát jasný smysl, může Ti ukázat cestu,
směr. Ale Ty mu nejprve musíš otevřít dveře, aby mohl do Tvého života vejít...
Aleš Jahoda

ENTER CAMP – LETNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH KŘESŤANŮ
Opět se blíží skvělá akce pro mládež
– ENTERcamp pro kluky a holky
16 – 23 let a ENTERjunior pro věk 13–15 let.
Kemp pro mladší věkovou kategorii je
v termínu od 19. 7. do 25. 7. 2020 a kemp
pro starší je od 27. 7. do 2. 8. 2020.
Objednávání
bude
spuštěno
1. 3. 2020 ve 20 hodin. Nabízím naši pomoc s objednáním – stačí zavolat nebo
napsat, poskytnout potřebné údaje a my
vše ostatní zařídíme.

•••

V tomto případě opravdu platí, že kdo
zaváhá, ten..., protože podobně jako
loni, přibližně ve 20.30 hodin už nebude
volné ani jedno místo na ENTERjunior. Tak
pište nebo volejte.
Aleš Jahoda

tel.: 608 343 432
e-mail: jahoda.ales@seznam.cz

www.farnostsusice.cz
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LADISLAV HERYÁN V SUŠICI

•••

O

pár řádků k heryánovské návštěvě
projevily zájem Sušické noviny, tak si
dovoluji napsat jen jeden článek: pro ně
i pro Farní list.
Ve středu 15. ledna jsme v sušickém
kapucínském kostele přivítali rodáka
z etřvaldu, salesiánského kněze, člověka,
který se věnuje lidem na periferii, rockera, pastora undergroundu, pedagoga,
biblistu, spisovatele, Božího exota a stopaře… A v těch neobvyklých charakteristikách by se dalo ještě pokračovat:
prozrazuje to, jak je Ladislav Heryán těžko
zařaditelný a uchopitelný… Doktor biblistiky mluvící hebrejsky, aramejsky a řecky,
zároveň člověk hluboce lidský. Pro dokreslení: druhý den ráno měl pak v Praze
program pro studenty a po něm ho až do
večera čekala kaplanská práce ve věznici.
Známý může být jako autor několika
knih: „Exotem na této zemi“, „Stopařem
na této zemi“, „Sami na této zemi?“.
A k biblickým rozhovorům „Země bez
obzoru“ přibyla i publikace mapující Heryánův život „U Božího Mlýna“. Sušické
setkání bylo nazváno „Jak a jakého jsem
potkal Boha?“ a čerpalo z obou těchto
poloh: z sobní roviny, ze životní zkušenosti hosta a z velmi osvobozující interpretace biblického poselství.
Posluchač mohl být překvapen, při
kázání a zvláště během přednášky, jak
otevřeně o. Ladislav mluvil o klíčových
momentech svého života: o svém rozhodování se pro duchovní službu, kdy
v době totality nebylo možné přiznat se
k životu řeholníka; o emigraci, u které tu-

www.farnostsusice.cz

šil, že bude stát jeho rodného otce život;
o pochybnostech ohledně kněžské identity; o činu, který ho „postavil na vodu“,
kdy se rozhodovalo o jeho bytí či nebytí
v církvi… A na tomto životním půdorysu
se pak odvíjelo, k jaké zkušenosti s Bohem
došel… A zdá se mi, že to nutně musí
být zkušenost, ke které docházejí všichni
„sympatičtí průšviháři“: kdy objevují Boha
velkorysého, odpouštějícího a milosrdného… Jde samozřejmě o velmi rychlou
zkratku… Zároveň tím narážíme na para-

dox: dotýkáme se tady Někoho, a my nevíme, jak vypadá, a zároveň musíme mít
nějakou jeho představu, když o něm mluvíme a k němu se obracíme… A navíc si
musíme dát pozor, abychom nesklouzli
ke karikatuře Boha…
Mluvené slovo bylo několikrát přerušeno hudbou, kdy Heryán dostál své pověsti rockera. Na přednášku pak navázaly
dotazy z publika a zaplněný kostel sv. Felixe znovu vyslechl poměrně odvážné
a přemýšlivé odpovědi. Samotné setkání
potom bylo zakončeno autogramiádou.
Milou dohru měla heryánovská akce
pro hudební uskupení, které doprovázelo
bohoslužbu. Doposud bezejmenná chválová kapela byla oslovena Abrahámovým, Mojžíšovým, Samuelovým… prostě
hebrejským zvoláním „Zde jsem“… Tedy,
až uslyšíte o skupině „Hineni“, můžete zavzpomínat na návštěvu Ladislava Heryána v Sušici.
			
bratr Petr
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STŘÍPKY Z KLÁŠTERA

•••

Asi jste zaregistrovali, že přes silvestra
a na Nový rok náš klášter navštívili bratři
kapucíni z Olomouce, kteří jsou ve formaci, tzv. junioři. Přijeli se svým magistrem
br. Radkem. Byl to čas milého setkání.
Těšíme se, že tu jednou také přivítáme i
bratry novice s jejich novicmistrem, tedy
s br. Nehemiášem. Každopádně na přelomu února a března se u nás objeví bohoslovci z pražského semináře. Vzpomeňte prosím na ně na všechny v modlitbě.

Koncem ledna v našem klášteře proběhla vizitace. Tedy měli jsme tu na „pracovní návštěvě“ br. provinciála Dismase.
Nemusíte se bát, kapucíni v Sušici nadále
zůstávají. :-)
Co se v klášteře chystá?
6. 2. Modlitby chval, výjimečně 8. 2. Cappuccino, 17. 2. Modlitby žen. A v březnu
to bude podobné: 5. 3. Modlitby chval,
7. 3. Cappuccino, 16. 3. Modlitby žen.

POZOR na novou dopravní značku
Nedávno se před naším kostelem a klášterem, zhruba na úrovni „Zemské pstruhové líhně“, objevila nová dopravní značka zakazující stání na levé straně ulice. Domníváme se, že je tam nainstalovaná kvůli řidičům kamionů, kteří si toto místo oblíbili ke
svému parkování. Zkusíme na radnici zařídit, aby se zákaz nevztahoval na návštěvníky
bohoslužeb. Zatím si ale prosím na něj dejte pozor.
br. Petr

SOBOTNÍ MŠE S KYTAROVKOU

•••

Zveme vás každou sobotu do kostela sv. Václava na večerní mši sv. od 18 hodin
s doprovodem kytarovky. 1 x za měsíc jsou po mši sv. tzv. MALÉ CHVÁLY.

www.farnostsusice.cz
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CHYSTÁ SE

•••

Čt 6. 2. 2020
		

srdečně Vás zveme na „Modlitby chval“ se společenstvím Jozue
v refektáři kláštera od 20 hodin

So 8. 2. 2020

výjimečně Cappuccino u kapucínů po ranní mši svaté

Pá 14. 2. 2020
		

modlitba chval od 19 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého
v Hlavňovicích – P. Tomas v. Zavrel a Lenka Krištofová

Po 17. 2. 2020

společné modlitby žen u kapucínů od 20 hodin

So 29. 2. 2020
		
		

první setkání mužů na akci „Půst chlapů“ – začátek ve 4.45 v kostele
sv. Václava – na prvním setkání dostaneš materiály s kterými
budeme pracovat celou postní dobu

Pá–Ne		
6.–8. 3. 2020
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