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ÚVODNÍK
Boží přátelé,
takto nás nazývá náš Mistr a Pán
v Janově evangeliu (15,15), když mluví
o poslání učedníků. Pokud se v kostele
podíváme vpravo, vlevo či před sebe,
můžeme zahlédnout druhého člověka –
Ježíšova
učedníka.
Je
množství
obdarování
ke
službě
druhým
v rozličných životních podmínkách a
stavech; vedle toho nepřeberné množství
úkolů. Jednotlivec vše nezvládne,
potřebuje spolupracovníky. Zkusme si
jen představit, jak by to vypadalo
v našem okolí, kdyby každý uměl vše a nikoho dalšího nepotřeboval. Pravé společenství se
projevuje úžasnou rozmanitostí. A tu nás druhému člověku do cesty s láskou posílá náš Mistr,
aby se radost evangelia stále šířila a proměňovala lidská srdce i mezi těmi, kdo Krista ještě
neznají.
Nerad bych zapomněl připomenout na prahu měsíce října modlitbu růžence, do níž můžeme
nově vstoupit a hlouběji ji prožívat. Nabízí se třeba možnost připojit se k společnému rozjímání
nad ústředními tajemstvími naší spásy pro ty, kdo hledají intenzivnější vztah k Bohu. Jako
vyhlášená delikatesa může budit při prvním letmém pohledu nedůvěru k ochutnání, tak podobně
je to i s touto modlitbou; vyžaduje hledání cesty a vztahu.
Není radno dlouze mluvit, a tak vám přeji upřímnou radost z Boží blízkosti a z pomoci
druhému na všech vašich cestách, kam vás Pán posílá.
P. Jenda Kulhánek

KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - TŘI KAPLE NA PAŠTÍCH
Zadní Paště: Zde stávalo 7 domů. Po likvidaci
obce a jejím záboru armádou zde zbyla jen ruina
kaple sv. Martina. Jelikož byla tato původní kaple
dost velká a nebylo dost prostředků na její obnovu
v původním rozsahu, byla zde po pádu komunismu
postavena kaple menší. Skupina nadšenců z Plzně
postavila novou kapli do prostoru bývalého zdiva
v roce 2011. Tato kaple byla slavnostně vysvěcena
dne 11. listopadu 2011 v 11 hodin.

Přední Paště: V osadách
Přední a Střední Paště stávalo 10
domů. V osadě Přední Paště
stávala před školou kaple,
kterou vidíme na přiloženém
snímku. Stejně jako u Zadních
Paští vše zmizelo (bylo zničeno)
"působením" armády... I zde
skupina nadšenců vybudovala na místě původní kaple novou kapličku
zasvěcenou Panně Marii. Tato kaplička byla slavnostně vysvěcena dne
28. června 2014 P. Tomasem van Zavrelem.
Na východních svazích hory
Křemelné jsou dodnes patrné
zbytky štol. U nich si bývalí
horníci
postavili
původně
dřevěnou kapli Panny Marie
Pomocné. Tuto kapli potkal
stejný osud jako obě předchozí
kaple... Píše se ale rok 2011 a
začíná rekonstrukce kaple
Panny Marie Pomocné na Předních Paštích u štol. Kaplička
byla posléze slavnostně vysvěcena dne 23. června 2012 opět
tehdejším sušickým farním vikářem P. Tomasem van Zavrelem.
Uvnitř kapličky se nachází plastika (viz snímek).
Příště: Hřbitovní kaple Panny Marie v Hartmanicích.
Václav Pikeš

KŘÍŽ SMÍŘENÍ - ZHŮŘÍ 2016
Opět po roce se ke svátku Povýšení
sv. Kříže konala mše svatá u kapličky na Zhůří
nedaleko Keplí. Důvodem k oslavě právě
v tento čas byl opodál vybudovaný kříž
smíření, jehož iniciátorem je Ing. Kamil
Kosturik z Horažďovic, který k tomuto počinu
dodává: Kříž smíření stojí na území bývalé
obce zničené minulým režimem, mezi
pomníkem padlých amerických vojáků a
kapličkou
vybudovanou
vystěhovalými
obyvateli obce. Vlastní stavba kříže vychází
ze středověkého pojetí tzv. „smírčích křížů“
stavěných v místech mimořádných nešťastných
událostí. Je koncipován jako štít s křížem
umístěným v jeho centru. Postaven
z kamenných kvádrů s volným prostorem
ve tvaru kříže. Do kvádrů jsou ze zadní strany
na přání donátorů vkládány artefakty. Letos
sem byl vložen kamínek z hrobu dvanácti
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židovských žen, které byly místními obyvateli pochovány nedaleko Hartmanic při pochodu smrti.
Nebo vzpomínka na Mons. Karla Flosmanna, který sloužil poslední mši v kostele před jeho
zbořením. Ale také jiný artefakt z pouti do Norimberka, kterou letos k významnému výročí
narození Karla IV. uskutečnila
sušická farnost. Karel IV. měl
po Praze Norimberk nejraději a
spojoval oba národy.
Pouť vedl Mons. Adolf
Pintíř, který celebroval letošní
bohoslužbu.
Také
poukázal
na zajímavou ideu prostoru, který
je jen zdánlivě uprostřed kříže
prázdný. Během velice zajímavého
kázání nakonec přítomné upozornil
na svůj nový johanitský kříž, kříž
kaplana Českého velkopřevorství
Maltézského řádu. Spolu s Mons.
Pintířem byl mši sv. přítomný
velhartický kněz Vendelín Zboroň, pod kterého Zhůří spadá. Hojný počet šumavských příznivců
z nejrůznějších koutů přivítal také
poslance Vilímce a Pospíšila. Poté
jsme se přesunuli k pomníčku, kde
řečníci promluvili a předali
květiny
nebo
artefakty.
Hartmanický starosta povolil vjezd
motorových vozidel a sám se
slavnosti
také
zúčastnil.
Velhartické dudácké duo mladých
sourozenců Volfových zahrálo pro
odlehčení
šumavské
písně.
Nádherné babí léto, slunce zalilo
celé údolí a často až do samé
blízkosti se přišlo podívat stádo
krav. Jakési tiché spočinutí
uprostřed místa, které prošlo takovým pohnutým vývojem. Tak díky Bohu za to!
Za všechny obdarované Jiřina Panušková:), foto Vladimír Černý

POZVÁNKA NA SLAVNOST SV. FRANTIŠKA
V předvečer slavnosti, tedy 3. října, se bude v 18 hod.
v klášterním kostele konat tzv. Transitus - připomínka
přechodu sv. Františka do blažené věčnosti. Hudebně tuto
liturgii, jejíž jádro tvoří nešpory a uctívání ostatků světce,
doprovodí sušický chrámový sbor a předsedat jí bude náš
br. Rafael Budil z Brna.
Slavnost sv. Františka letos připadá na úterý 4. října, a
tak jsme se s p. farářem dohodli, že mše sv. ten den bude
v Sušici v 18 hod. v klášterním kostele.
Dle staré tradice, která se mnohde ještě zachovává,
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na sv. Františka sloužili mši sv. u menších bratří (františkánů, kapucínů či minoritů) dominikáni a
na sv. Dominika tomu bylo naopak. Tento zvyk vychází z neobyčejného přátelství, které
spojovalo zakladatele obou řádů. V životopisech se dokonce píše, že sv. Dominik nabízel sv.
Františkovi spojení jejich řeholních společenství.
Oslovili jsme tedy bratry dominikány a ti nám přislíbili jako hlavního celebranta fr. P.
Alvareze Kodedu, zástupce převora z plzeňského kláštera.
Všechny srdečně zveme na tuto slavnost, jejíž součástí bude i pohoštění po mši sv. v refektáři!
Kdo budete mít možnost připravit něco k jídlu pro druhé, přineste, prosíme, s sebou.
Děkujeme!
bratři kapucíni

Z MINIKURZU NA MANŽELSTVÍ
O svátku Stigmatizace sv. Františka (17.
9.) se v klášteře konal celodenní „Minikurz
na život ve stavu manželském“, jak bylo
avizováno v posledním Farním listu.
Manželé Poláčkovi z Diecézního centra pro
rodinu i naši místní manželé Melcherovi se
účastníkům obětavě věnovali a předávali
osobní zkušenosti i nastudované poznatky,
zpracované také v podobě promítaní
na plátno nebo i formou hry. Připomínám, že
se jednalo o témata jako např. komunikace
muž-žena,
typy
manželství,
vztahy
k rodičům,
výchova
dětí,
přirozené
plánování rodičovství a dodatečně, konflikty
a jejich řešení. Setkání se účastnilo tři a půl
zamilovaného páru v různých etapách
vztahu. Od těchto jsem obdržel vesměs
pozitivní
ohlasy,
zvláště
na
téma
komunikace. Malý počet účastníků byl
přínosem pro osobnější kontakt.
Obojí přednášející projevili ochotu pomoci
s něčím podobným i do budoucna. To,
myslím si, má smysl, protože jsem pozoroval, jak taková příprava na manželství ve skupině,
nadto vedená samotnými manžely, uvolňovala atmosféru, působila evangelizačně a vytvářela
mezi těmi, co chtějí jít podobnou cestou životem, určité společenství, které se pro ně může stát
oporou i do budoucna.
br. Kryštof

SETKÁNÍ RODIN -PODĚKOVÁNÍ A
INFORMACE

Děkujeme za pomoc s hlídáním dětí při Setkání
rodin v neděli 18. 9. 2016 Jindře Lejskové a
mládeži – Tomášovi a Veronice Jahodovým a
Anetě Králové. Poděkování zároveň patří bratrům
kapucínům za poskytnutí prostor a Šárce Šmídlové
za dodání hracích pomůcek. Děkujeme také všem,
kteří přišli. Škoda, že nás tentokrát bylo méně.
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Otec Martin Sklenář je skvělým knězem.
Ze setkání s ním jsme načerpali mnoho
podnětů pro manželský a rodičovský úděl
a vůbec pro život křesťana. Těm, kteří se
nezúčastnili, doporučujeme jeho webové
stránky:
http://masklen.webnode.cz/,
případně stačí ve vyhledávači zadat heslo
Martin Sklenář. Na svých stránkách má

systematicky seřazené texty, homilie,
katecheze atd. Například zde má
internetovou výuku náboženství pro
dospělé, zhruba každý týden doplňuje
nový text. Uveřejňované texty mohou být
dobrou
pomůckou
pro
křesťany
jakéhokoliv věku i povolání.
Petr a Tereza Jáchimovi

FOTOPAMÁTKA NA HAUSWALD

V polovině srpna se opět uskutečnila na tomto místě, které se také nazývá šumavskými
Lurdami, česko-německá pobožnost s mysliveckou muzikou. Po promluvě otce Tomase van
Zavrela a dalších organizátorů jsme se s procesím vydali na tříkilometrovou cestu do Srní, kde
byla mše sv. ..
Pouti se účastnila také velká skupina sušických poutníků, kteří jako by našeho šumavského
kněze doprovázeli svou blízkostí vstříc novému působišti...
Jiřina Panušková

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ SE ROZBÍHÁ
Od 8. září postupně začala výuka náboženství
na všech základních školách v Sušici a Kolinci.
Na ZŠ Sušice, Lechova ul. jsou na prvním stupni
tři samostatné skupiny: prvňáčci, druhý a třetí ročník,
čtvrtý a pátý. To má velikou výhodu, protože se
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obsah a metody výuky mohou lépe přizpůsobit věku a znalostem žáků. Na ZŠ T. G. Masaryka je
v horní budově jedna skupina prvního stupně (1. – 5. ročník) stejně jako v budově v Komenského
ul., kde výuku navštěvují i žáci praktické školy. Toto širší věkové rozpětí není pro výuku úplně
ideální, ale na druhou stranu učí děti větší toleranci a vzájemné spolupráci.
Na ZŠ Kolinec jsou dvě skupiny, a sice první až
pátý ročník a šestý až devátý ročník.
V
Kolinci je navíc každý čtvrtek po náboženství ještě
Dětský křesťanský klub. Od 15 hodin jsme s dětmi v
klubovně obecní knihovny, kde
po malém
občerstvení a modlitbě hrajeme hry. Od 16 hodin
následuje mše svatá v kostele
sv. Jakuba, na které
děti ministrují.
A to nejlepší nakonec: Letos se podařilo díky
vstřícnosti ředitelů škol domluvit, že v Sušici se
budou žáci šestého až devátého ročníku z obou ZŠ a
primy až kvarty Gymnázia scházet k výuce nepovinného předmětu náboženství společně
ve
Středisku volného času v budově Komunitního centra v Klostermannově ulici. Tito mladí lidé tak
mají možnost napříč školami vytvářet společenství a růst ve víře.
Několik statistických údajů: V Sušici se letos přihlásilo na náboženství 74 dětí, z toho 20
na druhém stupni. V Kolinci je jich 19, z toho 7 na druhém stupni. A na první schůzku Dětského
křesťanského klubu v Kolinci přišlo 10 dětí.
Mám z toho velikou radost a jsem za to vděčný Pánu Bohu i proto, že smím být u toho. Bohu
díky!
Rozvrh náboženství najdete na http://www.farnostsusice.cz/.
katecheta Vojtěch Šmídl

SETKÁVÁNÍ MAMINEK S MALÝMI

PŘÍPRAVA DĚTÍ KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

DĚTMI

A EUCHARISTIE ZAČÍNÁ

Vážení rodiče, nabízíme Vám pomoc
v přípravě Vašich dětí na uvedení do života
ze svátosti smíření a eucharistie.
Tato příprava je určena dětem ve věku
přibližně 3. třídy nebo starším, které navštěvují
výuku náboženství a jsou pokřtěny. Další
podmínkou přijetí svátostí je pravidelná účast
na nedělní mši svaté a účast na nabízené
přípravě.
Přípravy se mohou účastnit i nepokřtěné
děti, pro které rodiče žádají křest, kde tato
příprava může být zároveň součástí přípravy
ke křtu.
Příprava bude probíhat od listopadu
do června na faře v Sušici. Informační schůzka
pro rodiče je ve středu 12. října 2016 od 17.00
na faře v Sušici. Zde se domluví den a čas
přípravy a další informace.
Přihlášky k přípravě dostanou děti na hodině
náboženství nebo jsou na faře v Sušici.

6. září opět začalo na faře v Sušici setkávání
maminek s malými dětmi. Bude probíhat vždy
v úterý od 10.00 do 11.00 (mimo prázdniny).
Přijďte si popovídat a společně pohrát s
dětmi.
Šárka Šmídlová
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PŘEDPLAŤTE SVÝM DĚTEM ČASOPIS DUHA
Vážení rodiče a prarodiče, předplaťte svým dětem či vnoučatům katolický časopis pro děvčata
a chlapce DUHA, který je již více než dvacet let pomocníkem v křesťanské výchově a katechezi
dětí. Zároveň přináší každých čtrnáct dní podněty a témata ke společné práci a rozhovoru o víře a
křesťanských hodnotách ve Vaší rodině.
Nabídku objednávky časopisu DUHA za zvýhodněné předplatné (se slevou 25%) obdrží děti
na hodině náboženství od svého katechety nebo katechetky. Více o časopisu na
www.mojeduha.cz.
katecheta Vojtěch Šmídl

NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Jedou dvě kamarádky v autě a jedna povídá druhé: „Zpomal,
tady bývá policejní radar.“ Druhá zpomalí, ale za chvíli za nimi
vyrazí policejní auto a zastaví je.
„Co se děje?“ brání se řidička. „Já jsem přece nejela moc
rychle!“
„To máte pravdu, madam. Tu červenou jste projela jen
třicítkou!“

CHYSTÁ SE
Út 27. 9. Vikariátní schůze kněží v Sušici, začíná mší v 9 h v klášterním kostele
Út 27. 9. Přednáška Ing. Václava Felixe Šmídla Historie farního kostela sv. Václava v Sušici
s prohlídkou po večerní mši sv. - začíná v 18.00
St 28. 9. Svatováclavský piknik na faře v Sušici od 15 h
St 28. 9. Svatováclavská pouť chlapů do Staré Boleslavi
Pá 30. 9. Večer mladých v Nových Hradech
So 1. 10. Diecézní pouť do Nových Hradů, odjezd v 7 h ze Sušice
Ne 2. 10. Přednáška Ing. Václava Felixe Šmídla Historie klášterního kostela sv. Felixe
v Sušici s prohlídkou po večerní mši sv. - začíná v 18.00
Ne 2. 10. Od 16.30 pobožnost svatého růžence, následuje v 17 h setkání členů živého růžence na
faře
Po 3. 10. V předvečer svátku sv. Františka bude od 18 h v klášterním kostele tzv. Transitus
Ne 9. 10. Pouť k sv. Vintíři, v 11.30 h česko-německá mše na Dobré Vodě se žehnáním varhan,
hlavní celebrant Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický
pěší pouť ke sv. Vintíři, vychází se po mši svaté v 9.45 od kostela sv. Václava v
Sušici, mše svatá u sv. Vintíře v 15 h, zpět zajištěn autobus
St 12. 10. Setkání rodičů k 1. svatému přijímání dětí od 17h
Ne 23. 10. Misijní neděle, po mši svaté v 9 h následuje misijní jarmark před kostelem sv.
Václava; výzva - přineste prosím doma upečené sladké nebo slané pečivo, výtěžek z
prodeje bude odeslán na Papežská misijní díla
Út 25. 10. Vikariátní schůze ve Velharticích, začíná mší svatou v 9 h v kostele ve Velharticích
St 26. 10. Vikariátní setkání katechetů po mši svaté v 18 h na faře
So 29. 10. Hubertská mše svatá od 18 h v kostele sv. Václava, celebruje P. Tomas van Zavrel
So-Ne 29.-30. 10. Změna letního času na zimní!!! Z 3 h na 2 h
Ne 2. 11. Hubertská mše svatá v Kašperských Horách v 14h
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Redaktor: Mgr. Jiří Kopelent, e-mail: jirkakopelent@seznam.cz;
případné příspěvky pošlete do pátku 21. 10. (uzávěrka dalšího čísla)

Slavnost svatého Václava
v sušické farnosti 2016
úterý 27. září - vigilie svátku sv. Václava
18.00 - mše sv. ve farním kostele sv. Václava
v Sušici - ze slavnosti sv. Václava
- po mši sv. přednáška Ing. Václava Felixe
Šmídla z cyklu „Historie sušických kostelů“
spojená s prohlídkou kostela sv. Václava

středa 28. září - svátek sv. Václava,
Den české státnosti - státní svátek
7.30 - mše sv. ve farním kostele sv. Václava
9.00 - mše sv. ve farním kostele sv. Václava
s poděkováním za úrodu
Po každé mši sv. uděluje novokněžské požehnání
P. Pavel Fořt.
15.00 - piknik na farní zahradě v Sušici
• povídání s panem farářem „Zeptejte se na co
chcete, já na co chci odpovím.“
• biblické tance
• hry pro děti
• sladké překvapení
• ping pong pro mladé i pokročilé
• zpěv s harmonikáři
• pískoviště pro nejmenší
• točené pivo a limonáda, opékání vuřtů
Na piknik můžete přinést vámi upečené dobroty.
Do neděle 25. září můžete přinést do sakristie kostela sv. Václava nebo na faru v Sušici
ovoce, zeleninu a ostatní plodiny z Vašich zahrádek, polí a lesů.

Všichni jste srdečně zváni!
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