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  FFaarrnníí  lliisstt  

SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, 

KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES 

 

 
 

PRÁZDNINY – ČAS NA SETKÁVÁNÍ 

Končí školní rok, 

začínají prázdniny.  

V češtině máme pro 

některé skutečnosti dost 

zvláštní pojmy: např. pro 

sedmý den v týdnu, který 

Rusové označují slovem 

„vaskresenje“, tedy 

Vzkříšení, a latina má 

pro něj termín Dominica, 

tedy „den Páně“, 

v češtině máme slovo 

neděle od slovesa 

nedělat. Jako by právě to 

„nedělání“ bylo tím podstatným. 

Podobně pro dva letní měsíce, kdy není školní vyučování, máme pojem prázdniny, jako 

by to byl prázdný, ničím nenaplněný čas. Ale to přece ne! Právě to je Bohem darovaný čas 

na to podstatné! A co to je? 

Někteří mají za to, že to nejdůležitější v životě je „mít se dobře“. A rozumí tím: dobře 

se bavit, mít dobré jídlo a pití, hodně různých drahých věcí, spoustu času na své koníčky a 

zájmy apod. Jiní, možná více nábožensky vychovaní, mají za to, že důležité je nehřešit, 

nedělat zlo a konat dobro, prohlubovat zbožnost. 

Ale Bible od prvních stránek dává důraz ještě na jiný aspekt života člověka. Ve druhé 

kapitole Geneze čteme konstatování Hospodina: „Není dobré, aby člověk byl sám.“ Celý 

Starý zákon je potom svědectvím o tom, jak si Bůh vytváří „svůj lid“, jak jej vede, 

vysvobozuje i „trestá“, jak mu dává „zaslíbenou zemi“ a potom také soudce, proroky a 

krále, kteří se stávají nástrojem Jeho péče o „vyvolený Boží lid“. Naříká nad jeho 

nevěrností a nabízí znovu a znovu cestu zpět, do společenství s Nim i mezi sebou.  

V Ježíši Kristu potom tato Boží péče o člověka dochází svého vrcholu, a to nejen Jeho 

obětí na kříži a zmrtvýchvstáním, ale také vytvářením společenství učedníků. Už na 

začátku svého veřejného působení si z posluchačů vybral 12 apoštolů a vytvořil z nich 

komunitu. Později zdůraznil Petrovi, že „na něm“, na jeho vyznání víry v to, že Ježíš je 

Mesiáš a Pán, postaví svou církev – tedy společenství těch, kteří přijmou Ježíše za svého 

Spasitele a Pána. A po seslání Ducha svatého o letnicích začíná toto společenství 

Ježíšových bratří a sester růst, formovat se, rozvíjet svůj společný život. 
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To je tedy onen cíl, ke kterému směřujeme: být víc a více společenstvím, „být jedno, 

aby tak svět uvěřil“. A právě o prázdninách máme více času být s těmi druhými – na 

výletech, na letních táborech, při návštěvách příbuzných … Tedy ten čas dobře využijme a 

s druhými se setkávejme v co nejvíce rovinách! 

Na různá krásná setkání bohaté prázdniny přeje a ze srdce žehná 

P. Václav 

DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA MOUŘENCI 

Nejočekávanější doba celého 

roku přišla a prázdniny začaly. 

Vysvědčení rodiče pečlivě 

uschovali a školní tašky zapadly 

někam za skříň nebo do kouta. 

Hurá! Teď co nejlíp využít 

sluníčka a každého dne. My jsme 

na Mouřenci zase dali hlavy 

dohromady a už chystáme 

pomůcky na třetí dětské 

odpoledne. Letos se bude konat už 

3. 7. a to od 14.00. Děti čeká 

bohatý a různorodý program. 

Přivítá je Mouřeneček a okolo 

malebného šumavského kostelíku 

bude připraveno několik stanovišť – sportovní, tvořivé či mlsavé. Pro dospěláky proběhne 

během toho také prohlídka, a i maminky se budou moci zapojit. Lukáš Milota se těší na 

dětské obrázky kostela, které vystaví a zůstanou zde až do konce prázdnin ... 

Jako hudební klenot odpoledne zazpívá a na kytaru zahraje zpěvačka Lenka 

Němečková, která se na Mouřenec ráda vrací. Zakoupit bude možné drobné občerstvení, 

jinak je vstup dobrovolný. Peníze půjdou na financování provozu a lehké opravy.  

Takže až nebudete vědět co odpoledne s dětmi, tak u nás jste srdečně vítaní a vyřiďte to 

i svým ratolestem -:) 

 Za přípravný tým Jiřina Panušková 

DOLNÍ KOCHÁNOV – KAPLE SV. VÁCLAVA A KARLOV – KAPLE SV. MARKA 

Kaple v Dolním Kochá-

nově (Unter Kochet), 

zasvěcená hlavnímu 

patronu naší vlasti svatému 

Václavovi, byla postavena 

v roce 2000 majitelem 

zemědělské farmy panem 

Bílkem. Na prvním 

snímku je pohled na 

současnou kapli a na 

druhém je patrně původní 

kaple, o které se ale 

nedochovaly žádné informace. Ani o současné kapli toho více  
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                                        nevíme. Jde o soukromou kapli. 

V nedaleké obci Karlov (spíše osadě) 

je zámeček z 19. století. Koncem právě 

tohoto 19. století zde byla přistavěna 

kaple zasvěcená evangelistovi svatému 

Markovi. Jde o památkově chráněnou 

kapli s cibulovou bání. I tato kaple je 

v současnosti v soukromém vlastnictví. 

Rovněž ani o této kapli nemáme více 

informací. 

Na posledním snímku je ještě 

opravený křížek u Karlova. A to byly 

zatím poslední kaple. Příště (po 

prázdninách a dovolených) se můžete, 

vážení farníci, těšit na kapli sv. Vintíře na 

Březníku. 

Přeji požehnaný čas prázdnin a dovolených a při různých 

cestách a výletech nezapomínejme navštěvovat (nebo jen 

postát) u mnohých kaplí, kapliček, Božích muk, křížků a na 

chvíli se zamyslet nad tím, proč zrovna zde stojí, jistě ne 

náhodou... A nezapomínejme při těchto toulkách na Pána Boha, 

On totiž nikdy žádnou dovolenou ani prázdniny nemá...!!! 

Václav Pikeš 

ANIMÁTORSKÝ KURZ 2015-2017  

Co to je vlastně 

animátor? Proč se jím stát? 

K čemu je animátorský 

kurz dobrý? Proč bych se i 

já měl/a stát animátorem?  

První otázku zodpovím 

celkem snadno. Dokonče-

ním animátorského kurzu 

se stanete animátorem, to 

znamená, že jste 

k dispozici Bohu, máte 

splnit spoustu úkolů, které 

byste měli zvládnout, jste 

tu vlastně proto, abyste 

pomáhali hlavně s mládeží 

a dětmi, ale i připravovali spoustu dalších aktivit i pro dospělé. A dáváte najevo, že pro 

církev chcete něco udělat i tímto jednoduchým krokem.  

Stát se jím není jednoduché. Je třeba si uvědomit, co všechno jste schopni pro církev 

udělat, jestli vás to bude bavit, budete na to mít čas a spoustu dalších věcí, které s tím 

souvisí.  

Animátorský kurz vám dá spoustu užitečných nápadů, myšlenek, námětů. Naučí vás, 

jak pracovat s různými skupinami lidí, jak tvořit modlitby, připravovat hry, dělat přednášky 

a dozvíte se ještě spoustu užitečných rad, abyste zvládli tento těžký úkol.  
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Já jsem se o tomto kurzu dozvěděla náhodou a přihlásila jsem se tam se svou 

kamarádkou. Pokud vás to také láká, tak si hlídejte, kdy se bude konat další, abyste ho 

neprošvihli.  

Máme za sebou už rok kurzu a už se těšíme, co nového nás čeká ten příští rok.  

Kurz se koná na Ktiši v Diecézním centru mládeže se skvělými lidmi, se kterými si 

budete rozumět, prohlubovat své myšlenky, setkávat se s přáteli a hlavně posunovat sám 

sebe blíž k Bohu.  

Tímto děkuji všem, kteří nám umožnili na kurz jezdit, zvláště P. Tomasovi, a těm, kteří 

pro nás připravují programy, hry a přednášky!  

Lucie Belfínová  

 POUŤ DO NORIMBERKU 

V sobotu 18. 6. v 6 hod. 

ráno od kostela sv. Václava 

v Sušici vyrazilo 47 účastníků 

po stopách Karla IV. do 

Norimberku. Počasí přálo, jen 

po dosednutí do autobusu a po 

přejezdu do Schwabachu 

trochu pršelo, jinak bylo 

úžasné. Po cestě účastníci 

dostali informace o 

pamětihodnostech, kolem 

kterých právě projížděli a 

Mons. Adolf Pintíř obeznámil 

spolucestující s historií střední 

Evropy ve vztahu k Čechám a 

Norimberku a rozdal všem mapy města s popisem. 

V 10 hod. dorazili poutníci do cíle své cesty – Norimberku, kde zaparkovali přímo u 

hradu. Krásy Norimberku účastníkům ozřejmil průvodce na slovo vzatý, velmi dobrý 

znalec historie a města, náš rodák žijící již 23 let u Norimberku, pan Pelikán, který je 

synovcem Mons. Pintíře. Ten 

dovedl účastníky přímou cestou 

ke kostelu Panny Marie, který 

nechal postavit sám Karel IV. Zde 

bylo možno při prohlídce uvidět 

sochy sv. Václava a sv. Ludmily a 

za zpěvu svatováclavského 

chorálu vzdali všichni čest 

českým světcům, zvlášť sv. 

Václavovi. Přesně v poledne bylo 

možno zhlédnout orloj na kostele, 

kde procházeli kurfiřtové přímo 

kolem Karla IV. Pak následovalo 

volno na oběd a prohlídka dalších 

kostelů, domu Alberta Dürera a 

ostatní pamětihodnosti. 
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V 15 hod. následoval odjezd do Schwabachu ke 

kostelu sv. Petra a Pavla, který byl postaven v roce 

1967. V 16 hod. je pak v tamní farnosti uvítal pan 

děkan, rodák z Hamrů u Nýrska, kterému předali 

jako malou pozornost české koláčky pro jejich 

farnost. V místním kostele pak slavnostně slavili 

mši svatou za krásného zpěvu, který vedl pan 

Václav Švehla. Po mši svaté něco po 17. hod. se 

potom účastnici duchovně posilněni vydali na 

zpáteční cestu do Sušice, kam dorazili kolem půl 

desáté. 

A co dodat na závěr? Perfektní příprava Mons. 

Pintíře, jeho duchovní slovo, vedení modliteb, 

informace po cestě, krásné město, krásné počasí, 

výborná doprava autobusem od pana Vichra, kterou 

část cesty vystřídavši manžela odřídila krásná a milá 

řidička - je třeba ještě něco dodávat? A že jste tam 

nebyli? Velká škoda, tak snad někdy příště až bude 

podobná akce, jistě bude stát opět za to.  

Václav Volenec a Jiří Kopelent 

NĚCO PRO ZASMÁNÍ 

Když Franta přišel v Horní Lhotě 

na fotbal, běžela desátá minuta. 

Pepík se ho ptá: "Proč jdeš tak 

pozdě?" 

"Nemohl jsem se rozhodnout, 

jestli půjdu do kostela, nebo na 

fotbal," povídá Franta. "A tak jsem 

si hodil korunou." 

"Ale to ti nemohlo trvat tak 

dlouho," diví se Pepík. 

"No," říká Franta váhavě, "musel 

jsem si hodit 35 krát." 

LETNÍ KŘÍŽOVKA PRO DĚTI A HRAVÉ DUŠE 

oblíbené domácí zvíře: _ _ _ 

podle jakého zvířete je pojmenovaná šumavská řeka: _ _ _ _ _ 

v jakém žiji okrese: _ _ _ _ _ _ _  

co vypadne dětem mezi 6 a 9 rokem: _ _ _ _ 

kalendářní měsíc je rozdělen na 30 nebo 31: _ _ _ 

kdo nás přivádí k Ježíši: _ _ _ _ _   _ _ _ _ _  

co mají rodiče v létě, aby se svými dětmi mohli trávit čas: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

kam chodím den co den 10 měsíců v roce: do _ _ _ _ _  

 

 Tajenka je : __ __ __ __ __ __ __ __ __         
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SUŠICE ZVE DĚTI (I RODIČE) 

NA PRÁZDNINOVÝ VÝLET 

VLAKEM DO PUTIMI V SOBOTU 

20. 8. 2016 

Tam: sraz 8.05 na vlakovém nádraží 

Sušice; odjezd vlaku 8.15 do Ražic; 

pěší putování krásnou turistickou 

cestou do Putimi (5 km) 

Zpět: odjezd 18.31 z vlakového 

nádraží v Putimi; příjezd na vlakové 

nádraží Sušice v 19.36 a rozchod 

Doprovází katecheté Šárka a Vojtěch 

Šmídlovi (mb. 604 731 804) 

Přihlášky s příspěvkem na jízdné 

100,- Kč na osobu odevzdejte 

katechetům nebo na faru v Sušici do 30. 6. 2016. 

CHYSTÁ SE 

Nabídka putování po kostelech a kaplích - Křesťanská Šumava - je letos rozšířena o 

další objekty, které budou zpřístupněny. Informační letáček bude k dispozici od 1. 7. 2016 

v elektronické podobě na webu farnosti: www.farnostsusice.cz  
 

Ne 26. 6. 10.00 děkanský kostel sv. Václava: primiční mše sv. Jiřího Voráčka, kazatel 

mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický  

  15.00 farní zahrada Sušice: farní piknik pro děti i dospělé  

Čt 30. 6. 14.00 ostrov Santos: Oblastní charita Sušice – 15 let spolu – kulturní program 

  18.00 Andělíček: mše svatá na závěr školního roku pro děti, rodiče, učitele, ... 

Můžete přinést kytičku na poděkování Pánu Ježíši. Od 17.30 možnost 

svátosti smíření. 

So 2. 7. Mount Kašperk – festival křesťanské hudby v Kašp. Horách: mountkasperk.cz   

Ne 3. 7. poutní mše sv.: 9.30 Budětice (P. Jan, OFMCap); 10.30 Petrovice (P. Voráček) 

  15.00 kostel Svojšice: koncert skupiny ZEBEDEUS 

St – Ne 6. – 10. 7. Brno, výstaviště BVV: Katolická charismatická konference 

20. – 31. 7. Krakov: Světový den mládeže  

Ne 31. 7. 11.15 Kolinec: poutní mše sv.  

Út 2. 8. kostel sv. Felixe: porciunkule 8.00 – 11.00 svátost smíření;  

                            mše sv.: 9.00;  11.00 (P. Slávek Holý) a 18.00  

Ne 7. 8. 10.00 Kašperské Hory: poutní mše sv. 

  sbírka na Charitu  
So 13. 8. 10.00 Hauswaldská kaple: pobožnost + procesí do Srní; 12.00 Srní: mše sv. 

Ne 4. 9. hlavní sušická pouť na Andělíčku; mši sv. v 11.00 celebruje biskup Vlastimil 

  svatořečení Matky Terezy 
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