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HURÁ DOVOLENÁ – NEZAPOMNĚLI JSME VZÍT NĚKOHO S SEBOU?
Začíná čas dovolené. Mnozí
alespoň na chvíli opouští své
životní prostředí a vydají se na
cestu, aby viděli nové věci a
prožili nové zážitky. Dává nám
to příležitost tak trochu odstoupit od každodenních starostí a
tlaků. Máme možnost se více
věnovat svým blízkým nebo
znovu investovat do našich
vztahů, které v průběhu roku
jsou spíše samozřejmostí, než
že bychom je prožívali s vděkem.
Na co se těšíme o dovolené? Někdo se těší na to, že se konečně pořádně vyspí. Jiný si
libuje v aktivní dovolené a zdolá hory i doly. Další se těší na čas, který stráví s přáteli,
snoubencem, manželkou, rodinou. Dovolená křesťana by měl být kvalitně strávený čas.
Pokud nechci jen promarnit čas, ale zažít skutečně kvalitní čas, pak si ten čas budu muset
naplánovat, neboť vztahy stojí čas. Je potřeba kromě lásky také pořádné doušky disciplíny.
Zejména o prázdninách a dovolených nám protéká čas mezi prsty a než se nadějeme, jsou u
konce.
Koho bereme s sebou o dovolené? Nezapomínáme na toho, který je pro náš život
nejdůležitější? Nebo jsme naopak rádi, že si konečně uděláme volno od Boha a od Církve?
Pokud svůj vztah s Ním beru vážně, pak budu chtít i s Ním o dovolené strávit kvalitní čas.
Doporučuji si přibalit Bibli, nějakou doprovodnou duchovní literaturu, růženec. Pokud jedu
do cizího prostředí není od věci si přibalit kříž, neboť v dnešní době je v ubytovacích
zařízeních moc nenajdeme. Neopomeňme se včas optat na nedělní bohoslužby a zvážit, zda
by nestálo za to o dovolené navštívit nějakou tu bohoslužbu navíc.
Sv. Antonína jednou navštívila jedna stará dáma a stěžovala si, že při své modlitbě
nikdy necítí přítomnost Boží. Světec jí radil, aby se v následujících týdnech přestala modlit
slovně, ale jen v tichu pobývala na jednom místě, prožívala daný okamžik s radostí,
uvědomovala si okolí, ve kterém se nachází s vděčností, a když štrikovala, aby štrikovala
před Boží tváří. Když se pak po nějaké době vrátila, pravila: Je to zvláštní, ale když se
modlím ústy, tak Boha stále nevnímám, ale když jen tak sedím tváří v tvář, tak se cítím být
zcela obejmuta Jeho přítomností. Sv. Antonín jí odpověděl: pokračuj v obojím, ale nikdy
nezapomeň na druhý způsob modlitby. Snad je to i užitečná rada pro nastávající dovolenou.
K tomu nám žehnám +
P. Tomas
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CHLAPSKÁ POUŤ
Budík mi zvoní ve
4.45 a já vím, že
pokud chci jít na
chlapskou
pouť,
organizovanou otcem
Tomasem,
musím
vstát.
V 6.00
už
nasedáme do aut a
(díky
asi
třem
ochotným
řidičům)
vyrážíme v počtu asi
25 mužů a chlapců
směr Dobrá Voda u
Hartmanic, kde máme
mít v 6.30 ranní mši.
Ta také přesně snad
na vteřinu začíná.
Otec Tomas hovoří o údělu otců a synů. A také o svaté Zdislavě, jíž je tato pouť obětována.
Ale nejsme tam sami, je tam i několik dalších poutníků, což je fajn. Přišla i pí Tesařová a
p. Volenec. Mše je vždycky hezká, i když je v kostele chladno.
A pak už přichází čas odchodu. Vyrážíme převážně lesními pěšinami na Malý a Velký
Babylon a v Malém Radkově děláme společné foto. Až později jsme si všimli, že se nám
ztratil jeden poutník. Ale nakonec se chvála Bohu našel. Bylo z toho trochu haló. Další
zastávka je u kostelíka v Rejštejně, kde se modlíme otcovské a synovské modlitby. Čeká
nás pěkný kopec po turistické značce.
Jdeme mlčky a pěkně se potíme. Když
jsme došli k poslední kapličce, spustil
se májový déšť. Rychle napíšeme na
papírek své prosby a pak už za chvíli
vidíme Kašperk. Jsme v cíli, čeká nás
oběd. Vykládáme a klábosíme,
popíjíme pivo, kávu nebo limonádu,
někdo má i něco ostřejšího. Jíme
výborné maso. Ani jsme si nevšimli,
jak to uteklo. A tak nasedáme do aut a
ještě jednou otci Tomasovi děkujeme.
Tak zas někdy a někde!
Milan Kotál

KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - VOLŠOVY - KAPLIČKA NA STAMMBERGU
Původně jde zřejmě o barokní stavbu.
Obloukový vstupní portál a ochuzená
korunní římsa jsou jedinými prvky, které by
mohly stavbu datovat. Interiér je valeně
zaklenut, v západní stěně půlkruhem
završená nika. Výbava kaple je moderní.

Kaplička na tzv. Stammbergu (lidově
Štamperku), podle některých zdrojů
zasvěcená Panně Marii Lurdské, je poprvé
bezpečně pramenně doložena v mapě
stabilního katastru v roce 1837. Podle
pověsti však existovala již v roce 1672.
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Také obraz se dochoval až do dnešních dnů.
Další opravu kaplička prodělala v roce
1960, kdy byl do ní současně umístěn obraz
Panny Marie a soška sv. Jana
Nepomuckého. Za působení administrátora
sušické farnosti P. Antonína Pragera se
pořídil nový krov a plechová střecha
poškozená padlými stromy. Nedlouho poté,
cca v letech 1990-1991, byla kaplička
vykradena. Neznámý pachatel z ní odcizil
mariánský obraz, sochy sv. Jana
Nepomuckého, Ježíše Krista, Panny Marie,
sv. Antonína, dále antipendium a alpakové
svícny.

V roce 1858 se u kapličky modlil
českobudějovický biskup Jan Valerián
Jirsík. V roce 1882 zpustlou kapličku
obnovil hrabě Ferdinand Chotek z Volšov.
Slavnostně vysvěcena byla sušickým
kaplanem P. Janem Soukupem dne
8. prosince 1882.
Stará pověst vypráví, že roku 1672
jakýsi rytíř z Kurmštachu se opilý vydal na
koni do Sušice. V kapli na Stammbergu se
nacházel obraz sv. Anny Samotřetí. Ten
bambitkou dvakrát prostřelil. Božím trestem
zahynul pádem na sušickém náměstí.
Dodnes je na tom místě "kámen neštěstí".

A nakonec ještě něco z historie. Hrabě
Ferdinand Chotek nechal na svém panství
Volšovy na Stammbergu v roce 1907
vysázet u kapličky smíšený les. Dvorské
děti chodívaly úvozem podél panských i
soukromých polí a na rozcestí tří cest
nemohly minout mezi vysokými stromy
kapličku. Bájí opředená kaplička má již
hezkých pár století za sebou. Jedna cesta
kolem ní bývala kočárová a jedna měla být
v dávných dobách císařská. Tenkrát to byla
nejbližší cesta z Klatov do Sušice. Zbývající
cesta sloužila potahům koňským, volským a
kravským.
Příště: Dolní Staňkov – kaplička na návsi.
Václav Pikeš
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ZE SUŠICE JSME VYRAZILI CHVÁLIT PÁNA DO PRAHY
Trošku zvláštní spojení, že?
Však moderátor této akce také
v úvodu uvedl, že v Praze patří
oblast víry spíše do osobní než
veřejné oblasti života. Lidé o
své víře nemluví a neprezentují
se jako křesťané. Právě proto
v něm a ostatních uzrála
myšlenka uspořádat nějakou
akci, aby se lidé nějak víry
mohli dotknout. Z bláznivé
myšlenky se stala tvrdá realita.
Spoustu odpracovaných hodin a
mnoho dobrovolníků, ale akce
„Dny víry“ najednou byla zde.
Je to Boží dílo, celou dobu jakoby nám Pán vál do plachet, řekl.
My jsme s P. Tomasem van Zavrelem vyrazili na vyvrcholení, koncert zpěváka Martina
Smitha, věnovaný za obrácení Prahy. Tento drobný zpěvák, jehož doporučuji poslechnout
na youtube, byl výborný. Svými hity roztančil celou Lucernu, občas se i skákalo nebo
naopak tiše stálo a jen naše srdce chválilo Pána mezi laserovými paprsky a uprostřed
obrovského sálu. Jen vedro bylo hrozný. Lucerna je stará budova, neklimatizovaná.
Nicméně i balkony byly zaplněné. Z návštěvnosti měli organizátoři strach, pozvat si
světovou „celebritu“ není levné. Přišli převážně mladí a usměvaví, ale také střední, stejně
nadšená generace. Pořadatelé nabízeli právě tento koncert těm, pro které by cesta do
kostela byla příliš daleká jejich životu. Nejvíce se ale určitě zúčastnilo katolíků z celé
republiky. Předkapely byly Adonai a Jedním srdcem. Krásná byla i procházka jak
podvečerní, tak večerní Prahou.
Za zúčastněné Jiřina Panušková

BOŽÍ TĚLO NA LOMCI
O této velké slavnosti sloužil mši sv. otec Tomas
van Zavrel ze Sušice. Při kázání zdůraznil, že se
Slavností Těla a Krve Páně ocitáme ve středu tohoto
roku Eucharistie. Vyvrcholení bude při Národním
eucharistickém kongresu 17. října. Také proto zařadil
tento hymnus během mše sv. Počasí bylo krásné a
monstranci s modlitbami u oltářů světových stran
doprovázely také malé družičky.
Jiřina Panušková

NĚCO PRO ZASMÁNÍ
„Jaroušku, máš nějaký úkol?“ ptá se maminka po
příchodu syna ze školy.
„Mám,“ odpoví syn, „ale, maminko, neboj, je to
jen jedna stránka, to napíšeš hned!“
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V NAŠICH FARNOSTECH
V neděli 7. června přijalo při mši sv. v 9.00 v kostele sv. Václava v Sušici poprvé Pána
Ježíše v eucharistii 22 dětí. Ten stejný den při mši sv. v 11.15 v kostele sv. Jakuba Staršího
v Kolinci 4 děti. A následující neděli 14. června při mši sv. v 9.30 v kostele sv. Markéty
v Kašperských Horách 2 děvčata.
Šárka Šmídlová

SVĚCENÍ NAŠEHO NOVÉHO DIECÉZNÍHO BISKUPA
V sobotu 13. června 2015 se vypravilo
23 farníků spolu se svým farářem P.
Václavem Hesem ze Sušice do Českých

Budějovic, aby zde zažilo událost, která se
opakuje přibližně jednou za čtvrt století.
Tento den zde byl v katedrále sv. Mikuláše
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chvíle předsedat bohoslužbě a řídit jemu
svěřenou Českobudějovickou diecézi.
Před koncem bohoslužby náš nový
biskup Vlastimil vyjádřil v proslovu svůj
úžas a vděčnost nad tím, jak Bůh koná
veliké divy v životě lidí i jeho osobním.
Připomněl svoji životní cestu, v níž ho
Pán dovedl až k plnosti kněžství. Na
závěr řekl: „Chtěl bych začátek své
pastýřské služby vložit pod ochranu
Panny Marie. Zde v Budějovicích je
Panna Maria vzývána jako „Ochránkyně
města“. Kéž není jen ochránkyní tohoto
města, ale kéž je ochránkyní i celé diecéze,
ochránkyní nás všech, ochránkyní i biskupa
budějovického! Spolu s Řehořem Velikým
říkám: „Modlete se za mne, bratři a sestry,
abych působil požehnaně. A sv. Mikuláš,
nechť se přimlouvá!“
Naše sušická výprava vzala biskupova
slova vážně a po společném slavnostním
obědě vedly naše kroky do klášterního
kostela Obětování Panny Marie, kde jsme se
před obrazem Panny Marie Budějovické –
též zvané Klasové – pomodlili za našeho
nového biskupa modlitbu Pod ochranu tvou
a zazpívali píseň k Panně Marii. Následně
v již vyprázdněné katedrále každý z nás
v tiché modlitbě svěřil svého biskupa
přímluvě patrona diecéze sv. Mikuláše.

vysvěcen v pořadí již 13. biskup Českobudějovické diecéze Mons. Vlastimil
Kročil. Hlavním světitelem byl pražský
arcibiskup kardinál Dominik Duka a spolu
s ním všichni přítomní biskupové.
Obřad svěcení začal slibem svěcence,
který na otázky biskupa hlavního světitele
odpovídal „Ano“ a vyjadřoval tak svobodný
souhlas se závazky vyplývajícími ze služby
biskupa, pastýře Kristova lidu. Pak následovaly litanie ke všem svatým, při kterých
všichni klečeli a svěcenec se v hluboké
pokoře před Bohem položil v prostraci na
zem katedrály. Vlastní jádro svěcení je
vlastně velice prosté: jde o vkládání rukou
biskupů, nástupců apoštolů doprovázené
tichou prosbou k Duchu svatému a
konsekrační modlitbu, během níž
drží dva jáhni otevřený evangeliář
nad svěcencovou hlavou. Dále
následují
doplňující
obřady:
Pomazání
svěcencovy
hlavy
křižmem na znamení vyvolení
k účasti
na
kněžství
Krista
Velekněze. Předání evangeliáře jako
symbolu poslání biskupa trpělivě a
s moudrostí hlásat slovo Boží. A na
konec předání biskupských insignií:
prstenu – symbolu věrnosti Kristu a
jeho církvi, mitry – symbolu
povolání ke svatosti a berly –
symbolu pastýřské služby. Na závěr svěcení
nově vysvěcený biskup usedl na katedru
(předsednické sedadlo), odkud má od této

Celý proslov biskupa Vlastimila a další
fotografie z jeho svěcení lze nalézt například
na webu farnosti Veselí n. Lužnicí.
Vojtěch Šmídl
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MOUŘENEC ZVE I LETOS V LÉTĚ NA KONCERTY, PŘEDNÁŠKY A PROHLÍDKY
Květnovou česko-německou bohoslužbou
začalo už tradiční Léto na Mouřenci.
V červnu pozval chrám sv. Mořice nad
Annínem na koncert třebíčského Ad Hoc
Quartetu, který přednesl skladby J. S.
Bacha, W. A. Mozarta a dalších velikánů
světové klasické hudby. V neděli 14. června
zavítala na Mouřenec vynikající česká
kytaristka, skladatelka a zpěvačka Lenka
Filipová. Do šumavského kostela přijela se
svými hosty, klavíristou Jindřichem
Konířem a harfenistou Seanem Barry.

nákladů půjde na další opravy a zvelebení
kostela. Zpěvačka Lenka Filipová také
přestřihla při koncertu pásku a slavnostně
tak otevřela nové mouřenecké muzeum.
Vzniklo v prostorách sakristie a oratoře nad
ní a pomocí dobových fotografií a dokumentů mapuje historii kostela a kostnice.
Během července zve Mouřenec na tradiční
adoraci (5. 7.) s P. Tomasem. Během dalších
víkendů pak v kostele vystoupí vokální sbor
Canticorum, Modlitbu za Šumavu přednese
Toník Yetti Jelínek, posluchači se mohou
těšit i na varhanní koncert Markéty Schley
Reindlové a sopranistky Gabriely Pechmannové. S muzikálovými písněmi zavítá na
Mouřenec také např. sólista plzeňského
divadla Aleš Kohout se svou sestrou Marcelou Puldovou. Poslední červencový víkend
ozdobí koncert vážné hudby v podání
Pellant tria. V srpnu bude na Mouřenci
přednášet prof. Jan Royt o mouřeneckých
freskách, archeolog Martin Čechura připravil přednášku o kostnici a chybět nebudou
ani koncerty Žihelského pěveckého sboru
nebo skupin Pokus a Druhý pokus. Během
července a srpna zve Mouřenec také na
pravidelné komentované prohlídky kostela,
kostnice a nového muzea. Konají se denně
kromě pondělí a pátku, a to vždy od 11 a od
12 hodin. Podrobnosti k programu Léta na
Mouřenci 2015 najdou zájemci na
internetové
stránce:
www.pratele
mourence.cz
nebo
na
www.farnosts
usice.cz nebo
na
Facebooku:
www.faceboo
k.com/moure
nec

Během pořadu Concertino zazpívala
Filipová zaplněnému Mouřenci své největší
hity, ale také kytarovou klasiku nebo
keltské balady. I když vystoupení kvůli
problémům s elektroinstalací v kostele
začínalo o půl hodiny později, bezmála
dvouhodinový koncert úvodní čekání
divákům vynahradil. Atmosféru podpořila
vynikající květinová výzdoba od Aleny
Bernardové a Radky Zelené. Ubytování
vystupujícím poskytl bezplatně Hotel
Annín, květinu pro Lenku Filipovou
věnovaly ženy z farnosti a další květinu
darovala paní Iva Voláková z Annína.
Všichni tři vystupující umělci dostali také
broušené sklo s motivem Mouřence od
annínských brusičů. Koncert měl částečně
benefiční charakter. Část výtěžku ze
vstupného po odečtení honoráře a dalších

Lukáš Milota
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CHYSTÁ SE
Aktivní léto 2015 v Dobré Vodě –
program pro všechny věkové
kategorie každou sobotu v létě
Út 30. 6. 9.00 Dobrá Voda: mše sv.
při vikariátní konferenci
So 4. 7. 13.00 Mount Kašperk –
festival populární křesťanské hudby
koncerty u sv. Markéty:
13.00 Miriam (Zdíkov)
14.00 Křesťanské sbory (Vimperk)
15.00 Los Gitanos Rubios (Úbislav)
16.00 Memento (Sušice)
17.00 Šest strun (Hartmanice)
19.00 T´N´T (Praha)
20.00 Zebedeus (Klatovy)
21.00 Citová záležitost (Praha)
22.00 Večer otevřených srdcí
(ztišení, modlitba, zpěv)
So 4. 7. 14.00 Prášily: poutní mše
sv. (P. Tomas van Zavrel)
St 8. 7. – Ne 12. 7. Katolická charismatická konference v Brně
So 11. 7. Klatovská pouť 2015 –
15.00 mše sv. s biskupem
Františkem Radkovským
Ne 12. 7. 9.30 Kašperské Hory – sv.
Markéta: poutní mše sv.
So 18. 7. 9.30 České Budějovice –
jáhenské svěcení (František
Žák a ing. Jan Kulhánek)
Ne 19. 7. 15.00 Sušice, děk. kostel – koncert houslového virtuosa Václava Hudečka
Pá 24. 7. Kolinec – Svatojánský hudební festival – kytarový recitál Lubomíra Brabce
Ne 26. 7. 11.15 Kolinec – poutní mše sv. (P. Jan Wirth)
Út 28. 7. klášter kapucínů: přichází P. Kryštof a P. Jan, odchází P. Serafín a br. Vianney
Ne 2. 8. Porciunkule v klášteře kapucínů – mše sv.:
9.00 P. Václav Hes; 11.00 biskup Vlastimil Kročil; 18.00 bratři kapucíni
Ne 2. 8. Pouť Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách (10.00 – mše sv. Markéta)
sbírka na Charitu
So 15. 8. 10.00 Hauswaldská kaple Panny Marie – pobožnost, procesí do kostela v Srní
Ne 23. 8. 11.00 Rejštejn – poutní mše sv.
St 26. 8. Sušice: adorační den (osadní svátek); 19.00 farní rada
So 5. 9. - Ne 6. 9. – hlavní sušická pouť na Andělíčku – 11.00 mše sv. s mons. Pintířem
Vydává Římskokatolická farnost Sušice, Bašta 54, 342 01 Sušice, tel. 376 523 368
e-mail: farnostsusice@seznam.cz ; http://www.sumavanet.cz/farnostsusice
Redaktor: Bc. Jiří Kopelent, e-mail: jirkakopelent@seznam.cz ;
případné příspěvky pošlete do 21. 8. (uzávěrka dalšího čísla)
8

