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ADVENT - PŘÍCHOD
S blížícím
se
koncem
církevního roku a v první části
adventu, se v liturgii častěji
objevují témata tzv. konce světa.
Některá znamení té rozhodné
doby jakoby nacházela svá
naplnění ve vyhroceném dění
světa blízko nás. O konkrétním
dni a hodině však ví jen dobrý
nebeský Otec (sr. Mt 24).
Jsme o mnoha událostech
vydatně
informováni
skrze
média: emigranti, teror, proměny v přírodě, zvrácenost mravů,… Hledejme zde kvalitní
zdroje informací, totiž „nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte“ (1J 4), zda jim jde o
objektivitu nebo o manipulaci či senzaci. A mimoto, kolik času strávím sledováním zpráv a
kolik se modlím, aby bylo lépe?
Apokalyptický konec má být mnohem víc začátkem, kdy mají být stvořena nová nebesa
a nová země, kde bude přebývat spravedlnost (sr. J 21, 2Pt 3). A kdo by netoužil po
definitivním vítězství Dobra, které nebude pohádkou? Proto je advent dobou toužebného
čekání na Ježíše, s kterým se v Betlémě rodí milosrdenství pro lidstvo, který triumfálně
opět přijde, a který zároveň přichází denně ke dveřím hostince naší duše s pokornou
žádostí o místo.
V každé době a v poslední o něco víc, je nám dávána Matka Ježíšova jako průvodkyně
na cestě: v den památky jejího Zasvěcení byla naše diecéze, tedy každý z nás, svěřen do
ochrany Mariina Neposkvrněného Srdce a o slavnosti jejího Neposkvrněného Početí bude
zahájen Svatý rok Milosrdenství. S ní tedy rozjímejme o Božím milosrdenství, které
způsobilo sestoupení Pána mezi nemilosrdné a usilujme s jeho pomocí o proměnu srdce i
skutků. Budou to nejkvalitnější dárky pro druhé i pro nás.
br. Kryštof
Z promluvy papeže Františka, dne 15. listopadu, při modlitbě Anděl Páně:
Naším konečným cílem je setkání se vzkříšeným Pánem. A já bych se vás chtěl zeptat: kdo
z vás o tom přemýšlí? Přijde den, kdy se setkám tváří v tvář s Pánem. Toto setkání je naším
cílem. Neočekáváme čas nebo místo, nýbrž osobní setkání s Ježíšem. Problémem proto
není, „kdy“ nastanou varovná znamení posledních časů, nýbrž připravenost na toto setkání.
A nejde ani o to vědět, „jak“ tyto věci nastanou, nýbrž „jak“ si máme počínat dnes v jejich
očekávání.
1

KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ
– KAPLE ZVANÁ EMAUZSKÁ NA STARÉM MOSTĚ
Kaple obdélníkového půdorysu byla sedlově
zastřešena. Severní průčelí tvořil půlkruhem
završený vstup lemovaný nápisem: Pochválen buď
Pán Ježíš Kristus. Interiér zdobil monumentální kříž
s Kristem v životní velikosti. Byl atypický přibitím
Kristových nohou dvěma hřeby na způsob rané
křesťanské tradice s erbem sušických měšťanů
Lysanderů z Ehrenfeldu. Pochází z roku 1700. Od
roku 1959 je tento kříž umístěn v kapli sv. Kříže
v kapucínském klášterním kostele sv. Felixe.
Kaple stála
na
starém
mostě
přes
Otavu. Poprvé
je
zmíněna
v roce 1786,
kdy probíhala její oprava. V polovině 19. století se u
ní konaly tzv. „Emauzské pobožnosti“, které
iniciovalo místní „Růžencové bratrstvo“. A odtud
také název Emauzská. Starý most byl velmi úzký a
nestačil stále silnějšímu provozu a tak byl zbourán a
nahrazen novým. Ale jelikož to bylo již v době
komunismu, došlo k následující situaci, kterou
popisuje kronika děkanství: V roce 1958 se boural
most i s kaplí. Tehdejší děkan P. Václav Němec
poslal firmě „Stavby silnic a železnic“ v Plzni přípis,
aby na místě zbořené kaple při konečné úpravě
nového mostu byl postaven jednoduchý železný kříž. Dne 20. 2. 1959 došel z KNV v Plzni
přípis následujícího znění: „Odbor místního hospodářství na váš dopis oznamuje, že
MěNV v Sušici a Krajský vlastivědný ústav v Plzni zaujímají v této věci negativní
stanovisko“.
Na starém kamenném
mostě stála také socha
sv. Jana Nepomuckého.
Jedná se o pískovcovou
sochu brokofského typu
neznámého původu. Je
poprvé zmíněna roku
1750
v souvislosti
s litaniemi, které se před
ní pravidelně konávaly
každoročně 16. května.
Je doloženo, že v 80.
letech 19. století bývala
socha zdobena a že se u
ní konaly osmidenní
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pobožnosti. V roce 1921 byla
opravena a dne 12. 9. 1921
posvěcena děkanem Matějem
Fránou. 28. ledna 1958 byla
socha ze svého místa sejmuta
a po dlouhých peripetiích a
očištění byla teprve v roce
1962 osazena před klášterní
kostel sv. Felixe, kde je
doposud.
Příště: Dvě bývalé kaple
v klášterech Školských sester.
Václav Pikeš

ROK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Papež František vyhlásil Svatý rok milosrdenství. Začne 8.
prosince, o slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního
hříchu. Toho dne před 50 lety skončil II. vatikánský koncil, který
měl jako hlavní cíl přiblížit Boží lásku k lidem naší doby. Svatý
rok bude zakončen příští rok o slavnosti Ježíše Krista Krále,
v neděli 20. listopadu 2016.
Svatá brána milostivého léta bude otevřena nejen u sv. Petra ve
Vatikánu, ale i na mnoha dalších místech světa. V naší diecézi to
bude v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech a v kostele
stejného zasvěcení v Dobré Vodě u Nových Hradů.
Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství:
Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.

Tys chtěl, aby také tvoji služebníci
byli podrobeni slabosti,
a tak mohli soucítit s těmi,
kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká,
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a
odpouští mu.

Tvůj láskyplný pohled osvobodil
Zachea a Matouše z otročení penězům,
cizoložnici a Marii Magdalénu
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.
Dej, ať každý z nás
slyší tvá slova určená samařské ženě,
jako bys je říkal nám:
„Kdybys tak znala Boží dar!“

Sešli svého Ducha
a posvěť nás všechny jeho pomazáním,
aby se Svatý rok milosrdenství
stal rokem Hospodinovy milosti
a aby tvá církev s obnoveným nadšením
mohla přinášet radostnou zvěst chudým,
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným
a navrátit zrak slepým.

Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje svou všemohoucnost
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.

Na přímluvu Panny Marie, Matky
milosrdenství,
o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků.
Amen.
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POMOC BLIŽNÍMU - ADOPCE NA DÁLKU - PRO CHUDÉ DĚTI Z INDIE A UGANDY
Ježíš řekl: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“ (Lk 6,36) „Cokoli jste udělali
pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“ (Mt 25,40)
Už řadu let pomáháme s dětmi z náboženství s Římskokatolickou farností Sušice a
okolními farnostmi chudým dětem v projektu Adopce na dálku®. S dětmi si dopisujeme a
dozvídáme se tak o jejich životě. Díky finanční pomoci každého z nás mohou chodit do
školy a získat vzdělání.
Od roku 2004 pomáháme Joseline z Indie, která se výborně učí, letos končí poslední 10.
ročník základní školy a chtěla by být lékařkou. Zapojuje se do různých farních aktivit a o
prázdninách byla na křesťanském táboře.
Od roku 2009 podporujeme Dericka z africké Ugandy. V poslední době měl nějaké
těžkosti doma i ve škole, takže musí opakovat 6. ročník. Doma musí hodně pracovat a ve
svém dopise slibuje, že se bude i ve škole co nejvíc snažit.
Od letošního adventu začínáme pomáhat dvěma novým dětem z Indie: dívce Anushe a
chlapci Enockovi. Oběma je šest let a začali chodit do první třídy. Anushin tatínek je
námezdní dělník a maminka se stará o domácnost. Má dva mladší sourozence. Rodina je
velmi chudá a žije v nuzných podmínkách. Enock má ročního bratříčka, o kterého pomáhá
pečovat. Oba rodiče těžce pracují. Tatínek měl poraněnou nohu, stále se léčí a rodina se
proto dostala do dluhů.

Joseline 16 let
Indie

Derick 14 let
Uganda

Anusha 6 let
Indie

Enock 6 let
Indie

Stejně jako děti do svých malých kasiček, které si vyrobily na náboženství, mohou i
dospělí během adventu a Vánoc přispět na tyto děti do velkých kasiček v kostele.
Milé srdce otevřené pro druhé Vám přeje
Vojtěch Šmídl - katecheta
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SOBOTNÍ CAPPUCCINO
Církev bývá nazývána rodinou.
Říkáme si „bratři“ a „sestry“. Ale přitom
se
třeba
až
tak
moc
se
sousedem/sousedkou v lavici neznáme:
jak se mu/jí žije, nepotřebuje pomoci, co
se mu/jí v poslední době podařilo, co
nikoli, na co se těší, jaké mu/jí Bůh
prokazuje milosrdenství, co osvěžuje
jeho/její víru nebo s čím v ní zápasí…?
Možná nám k takovémuto prostému a
současně hlubšímu setkání schází
příležitost.
Pro posílení našich vztahů v církvi a povzbuzení ve víře proto srdečně zveme všechny
od 0 roků (včetně nenarozených) do 139 roků, každou první sobotu pod ochranný plášť
Panny Marie Sušické, kdy budou v návaznosti na ranní mši sv. probíhat neformální besedy
v klášteře (vchod za kostelem). My zajistíme pitný režim (zvl. cappuccino), ostatní
pochutiny ponecháme na vynalézavosti příchozích a o program se postaráme společně.
První setkání se bude konat první sobotu Roku milosrdenství, tedy 2. ledna 2016.
Těší se bratři kapucíni

NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Sejdou se tři zaměstnavatelé a hovoří spolu o přijímání nových zaměstnanců.
Jeden povídá: „Já vedu cukrárnu, a protože mi zaměstnanci pořád ujídali cukrovinky a
dortíčky tak, když přijímám nového zaměstnance, nechám ho první den sníst všechno
možné, co tu mám, ono je mu potom špatně a více se toho ani nedotkne!"
Druhý říká: „Já vedu restauraci a moji zaměstnanci mi pořád upíjeli alkoholické nápoje
a tak, když já přijímám nového zaměstnance, tak ho nechám vypít první den tolik alkoholu,
kolik se do něj vejde, ono je mu pak špatně a od té doby se více alkoholických nápojů
nedotkne."
Poslední je poslouchá a pak říká: „Vy se máte, my jsme se to taky takhle snažili uplatnit
při přijímání nových zaměstnanců, ale u nás v bance to nějak nefunguje!!''

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
neděle 6. 12. 2015 od 15.00
kostel sv. Václava v Sušici
 divadlo
„O milosrdném Samaritánovi“
hrají děti sušické farnosti
 setkání se svatým Mikulášem
 písničky a nadílka
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ADVENT A VÁNOCE
ve farnosti Sušice
Neděle 13. prosince 2015

3. neděle adventní, otevření Svatých bran Roku milosrdenství
7.30 a 9.00 mše sv. v děkanském kostele; 18.00 mše sv. v klášteře
15.00 klášter: literárně-hudební pásmo Popelka nazaretská
16.00 klášter: duchovní obnova (promluva, svátost smíření, přímluvná modlitba)
Sobota 19. prosince

14.00 klášter: adventní obnova ve františkánském stylu - vede br. Dismas
Čtvrtek 24. prosince

Štědrý den
16.00 klášter: vánoční mše sv. s dětmi
24.00 děk. kostel: půlnoční mše sv. – J. J. Ryba: Vánoční mše Hej, mistře
přístup k jesličkám a pro Betlémské světlo 24. – 27. 12.: 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00
Pátek 25. prosince

Slavnost Narození Páně (zasvěcený svátek)
9.00 děk. kostel: sváteční vánoční mše sv.
18.00 klášter: mše sv.
Sobota 26. prosince

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
9.00 děk. kostel: mše sv. s rodinami
17.00 děk. kostel: vánoční koncert sboru Svatobor
18.00 klášter: mše sv.
Neděle 27. prosince

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
7.30 děk. kostel: mše sv. s obnovou manželských slibů
9.00 děk. kostel: mše sv. s rodinami a obnovou manž. slibů
18.00 klášter: mše sv. s obnovou manželských slibů
Čtvrtek 31. prosince

Připomínka sv. Silvestra I., papeže
18.00 děk. kostel: mše sv. na poděkování na konci roku
24.00 Mouřenec: půlnoční mše sv. na přivítání nového roku
Pátek 1. ledna 2016

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek)
9.00 děk. kostel: novoroční mše sv.
18.00 klášter: mše sv. – J. J. Ryba: II. vánoční mše (s chrámovým sborem)
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Bohoslužby o Vánocích 2015 v Sušici a okolí
Místo
Sušice –
děk. kostel
Sušice –
klášterní k.
Petrovice

Čtvrtek
24. 12.
Štědrý den

24.00

Pátek
Sobota
25. 12.
26. 12.
Svátek
Slavnost
Narození sv. Štěpána
prvomuč.
Páně
9.00
9.00
17.00**

Neděle
27. 12.
Svátek
Svaté
Rodiny
7.30
9.00

16.00

18.00

18.00

18.00

21.00

10.30

10.30

10.30

Svojšice

18.00

9.00
18.00

16.00*

10.30

12.00

12.00

11.15

11.15

9.30

9.30

9.30

14.00

16.00

11.30

11.30

Kolinec

22.30

Mlázovy

21.00*

Budětice

21.00

Rabí

16.00*

Kašperské
Hory

24.00

9.30

Hartmanice

22.00

11.30

Albrechtice

Čtvrtek
Pátek
31. 12.
1. 1. 2016
Památka sv. Slavnost
papeže
Matky Boží,
Silvestra I.
P. Marie

12.00
16.00

11.15

16.30
17.00

15.00

Dlouhá Ves

15.00*

Rejštejn

16.00

Srní

20.00

Mouřenec
0.05

15.00

13.00

17.00*

tučně = s chrámovým sborem; * bohoslužba slova; ** koncert sboru Svatobor

Jesličky v děkanském kostele
sv. Václava v Sušici budou přístupné
na Štědrý den, na Boží hod vánoční,
na svátek sv. Štěpána a na svátek Svaté
Rodiny (24. – 27. 12.)
vždy od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin

Radostné a požehnané
Vánoce
přeje duchovní správa
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CHYSTÁ SE
Každé úterý v adventu: Advent ženám – 17.00 adorace a 18.00 mše sv. v děkanském
kostele, 19.00 promluva na faře, agapé, modlitba tancem
Ne 29. 11. 14.00 Mouřenec: zahájení adventu s duem T´N´T
Čt 3. 12. 19.30 kino Sušice: koncert Pavla Helana, host: Sušický dětský sbor
Pá 4. – Ne 6. 12. Kašperské Hory: adventní duchovní obnova s P. Tomasem
Ne 6. 12. sbírka na opravu katedrály
14.00 Mouřenec: druhá adventní neděle s P. Tomasem
15.00 děkanský kostel Sušice: mikulášská besídka
Út 8. 12. začíná Svatý rok milosrdenství
So 12. 12. 17.00 Budětice: koncert duchovní hudby

Tábor – Klokoty

Dobrá Voda u Nových Hradů

Ne 13. 12. otevření Svaté brány: Řím a jednotlivé katedrály; v naší diecézi: České
Budějovice - katedrála, Tábor- Klokoty, Dobrá Voda u Nových Hradů
14.00 Mouřenec: Adventní zastavení – koncert duchovní hudby
15.00 klášter: ČKA zve na literárně-hudební pásmo Popelka Nazaretská Václav Renč & Vít Petrů, účinkuje sbor KOS z Lomnice nad Lužnicí
16.00 klášter: duchovní obnova – promluva, svátost smíření (P. Václav,
P. Kryštof, P. Jan), přímluvná modlitba, 17.30 růženec, 18.00 mše sv.
So 19. 12. 14.00 klášter – adventní obnova ve františkánském stylu – duchovním
průvodcem bude br. Dismas Tomaštík, kapucín z Prahy, 18.00 mše sv.
Ne 20. 12. 14.00 Mouřenec: Žihelský sbor
Chrámový sbor k výročí Jana Jakuba Ryby – 250 let od narození a 200 let od smrti:
Čt 24. 12. 24.00 děkanský kostel: Rybova vánoční mše Hej, mistře
Pá
1. 1. 18.00 klášter: II. Rybova vánoční mše
Ne
3. 1. 9.00 děkanský kostel: II. Rybova půlnoční mše
So 26. 12. 14.00 Mouřenec: Mouřenecké vánoce s Druhým pokusem
17.00 děkanský kostel Sušice: Vánoční koncert sboru Svatobor
Čt 31. 12. 19.00 Silvestr na faře v Sušici
Pá
1. 1. 2016 0.05 Mouřenec: Půlnoční mše – celebruje P. Tomas van Zavrel
So
2. 1. 11.00 děkanský kostel: mše sv. na poděkování – 30 let kněžství
(P. Slávek Švehla, P. Vendelín Zboroň, P. Pavel Liška, P. Karel Plavec)
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8

