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B

ratři a sestry v Kristu,
většina z nás si na začátku měsíce února připomene tajemství svátku Uvedení Páně do
chrámu neboli lidově
Hromnice. V tento
den – 40 dní po slavnosti Narození Páně,
dříve končila vánoční
doba. Je to okamžik,
kdy se Svatá rodina opět vydává na
cestu a přináší svého
syna do chrámu odevzdat Hospodinu. V
jeruzalémském chrámu se jejich kroky
potkávají se spravedlivým Simeonem, který z vnuknutí Ducha
je veden nejen do
chrámu, ale i v Jeho
síle poznává v malém
dítěti slíbeného mesiáše, zachránce
vyvoleného národa. Také my všichni,
kdo jsme načerpali z Božího obdarování, nemůžeme zůstat stát na místě.
Stejně jako svíce se rozsvěcuje, aby
přinášela světlo, i za cenu toho, že
sama sebe stravuje, i my všichni jsme
povoláni vyjít na křižovatky světa.
Je to jeden z momentů naplňováwww.farnostsusice.cz

ní bytostného křesťanského poslání
svěřeného každému od samotného
Mistra a Pána, Ježíše Krista – vydávat
svědectví. Přestože
mnohdy
nerozumíme všemu, co přináší život v přátelství s
Bohem, můžeme se
nechat vždy znovu
a znovu inspirovat
Pannou Marií, uchovávající a rozjímající
všechny tyto události
ve svém srdci. Vždyť
společný život Svaté
rodiny nebyl od samého počátku naplněn klidem a pohodlím, ale skutečným
dobrodružstvím života s Bohem. Nebojme
se otevřít a žasnout
nad prozíravým vedením Ducha svatého na stezkách
každodenního života, života z víry naděje a lásky.
P. Jan
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VÁNOČNÍ OHLÉDNUTÍ V OKOLÍ SUŠICKA

V

ánoční doba je vždy bohatá na kulturní i pastorační události. Ráda bych
čtenáře seznámila se dvěma z nich. Předloni navštívil sušické kino Víťa Marčík s betlémským příběhem. Vyprodané hlediště
mu dlouho tleskalo. Byla to akce benefiční a pozval ho náš tehdejší duchovní P.
Tomas, aby vybral nějaký finanční obnos
na plášť kostela sv. Markéty na Kašperkách. Letos do nedalekých Velhartic
zavítal divadelník Pavel Šmíd, Vítkův kolega, s představením „Zpátky do betléma“,
které všechny účastníky
také nadchlo.
Ve
vytopeném sále zasněženého
hradu
jsme
shlédli
vánoční příběh,
který vyprávěl stárnoucí
učitel se svým
žákem Vojtou
Vrtkem, budějovickým
kejklířem, jehož role poplety mu velice sedla. Během
představení předváděl žonglování s míčky nebo let anděla, a tím udržel pozornost také malých diváků. Hlavní protagonista přijel z Hosína, současné farnosti P.
Tomase van Zavrela. Náš Pán má smysl
pro humor :).
Druhé setkání se uskutečnilo o dvě
desítky kilometrů dál na přelomu roku.
Novoroční mši sv. ve skrytém mouřeneckém kostelíku sloužil P. Jan Kulhánek. Dveře kostela už několik let široké veřejnosti
otvírá zdejší rodák Lukáš Milota se svým
týmem. Mnozí sušičtí farníci už určitě nějakou kulturní akci nebo komentovanou
prohlídku navštívili. Půl hodiny před prvními minutami nového roku začala hrát reprodukovaná hudba a návštěvníci mohli
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ochutnat svařák a s prvními minutami
roku 2017 p. Milota rozezněl ručně zvon
z roku 1329. Mnozí příchozí byli jistě v kostele i na mši po dlouhé době, tak bedlivě
naslouchali Lukášovu evangeliu a také se
nechali omámit vůní kadidla...
Během Vánoc mohli pod nazdobeným stromečkem nechat lidé dárečky
pro klienty domova důchodců v Sušici a
nebo třeba koupit benefičního těstovinového andílka pro mobilní hospic. Papež František nás svým příkladem vybízí
k evangelizaci, abychom
o Ježíši Kristu
svědčili
na
perifériích. A
tyto periferie
nemusí
být
jen
materiální na hony
vzdálené české krajině. I u
nás je dobré stále více
milosrdného
Boha zvěstovat. Tyto akce
na mě právě tímto jemným evangelizačním duchem působily. Ocitáme se v
čase, kdy naše střední generace jakoby
teprve v tomto ohledu dokázala naplnit
myšlenky Druhého vatikánského koncilu.
Svatořečený Jan Pavel II. se o evangelizaci velmi zasazoval, avšak větší úspěchy
zaznamenal na poli pastoračním. My drženi modlitbami rodičů a prarodičů musíme vyrazit kupředu....
Jiřina Panušková
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V KOSTELE SV. MARKÉTY NA KAŠPERSKÝCH HORÁCH BYL POŽEHNÁN
RESTAUROVANÝ BETLÉM

•••

O

třetí neděli adventní, která je také
nazývána radostnou, byl slavnostně
požehnán „kostelní betlém,“ který se tak
vrátil na své původní místo, kam byl zřejmě původně pod oltář postaven v roce
1859. P. Jenda Kulhánek pak zúčastněné
pozval na faru, abychom se o betlému
dozvěděli něco více od truhláře pana
Kůse. Akci provázelo šumavské hudební
uskupení Metanoia.
Kašperské Hory, podobně jako jiná
horská města, jsou starobylým střediskem
beltlémářství. Tuto tradici zde můžeme
vystopovat minimálně od doby baroka.
Na přelomu 19. a 20. století pracovalo v
místě několik řezbářů. Zcela mimořádnou
památkou šumavského betlémářství je
starý kostelní betlém. Tato lidová práce

deskových malovaných betlému k betlémům s plnoplastickými řezanými figurami. Betlémské město tvůrce stylizoval do
doby starých Kašperských Hory, jak je lidé
znali v polovině 19.století. Snadno tu rozeznáme místní radnici s třemi barokními
štíty a věžičkou uprostřed, kostel s tehdejší
barokní kupolí, městské brány a městské
domy a také hrad Kašperk. Z podnětu
duchovního správce Tomase van Zavrel
tuto památku restauroval a rekonstruoval Truhlářský ateliér Kůs v roce 2016. Pro
možnost trvalého vystavení v kostele vyrobili truhláři Kůsové – otec Miroslav a syn
Zdeněk velkou stylovou skříňovou vitrínu,
píše pro Kašperskohorský zpravodaj historik a ředitel zdejšího Muzea Šumavy PhDr.
Vladimír Horpeniak.
Co dodat k tomuto počinu závěrem?
Během vánočních prázdnin se u něj vystřídalo mnoho turistů s dětmi i bez nich,
aby obdivovali dílo staré Šumavy a aby
se trochu nadýchali vánoční atmosféry. A tak jsme rádi, že jejich kroky vedou
nejen na sjezdovku nebo do restaurací,
ale také do historie kraje a k tepu lidského srdce, kterého se betlémský příběh v
tomto svátečním čase dotýká...
Ze Šumavy zdraví Jiřina Panušková

je připisována místnímu truhláři a řezbáři
Prokopu Mackovi. Vývojově je tento betlém přechodným typem od archaických
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KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE NA BASILU • • •

Ž

ežulka, vzdálená cca 1,5 km od Kochánova leží v údolí Pstružného potoka. V
minulosti zde bylo šest domů a v nich žilo
43 obyvatel, vesměs německé národnosti. U statku Basil byla postavena (přesné
datum neznáme) kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici. Tento statek dosud stojí a
dnes je v něm ekofarma. Od roku 1885 až
do konce války, tedy do roku 1945, zde
byla německá škola. Na kapli byla v roce
2008 provedena výměna střechy.
Příště: Kaple na severním okraji
Hartmanic, dvoje Boží muka u Prostředního Kružce a kaple sv.Jana Nepomuckého v Dolním Kružci.
Václav Pikeš

PŘEDNÁŠKA O SV. MAXMILIÁNU MARIA KOLBEM

M

ožná jste si před Vánoci všimli v našem kostele v kapli sv. Kříže několika
velkých panelů o životě sv. Maxmiliána
M. Kolbeho. Jedná se o putovní výstavu,
kterou organizují bratři minorité (spolu s
kapucíny a františkány navazují na řád
založený sv. Františkem), jejichž spolubratrem sv. Maxmilián byl. Loni totiž uběhlo 75
let od mučednické smrti tohoto polského
kněze a letos je to 100 let od založení jeho
apoštolského hnutí Rytířstvo Panny Marie
Neposkvrněné, známé v souvislosti s časopisem Immaculata. Panely jsou zatím
kvůli betlému umístěny v chodbě podél
kostela, kde si je lze prohlédnout. K nám
byly přivezeny z plzeňské Meditační zahrady, kde se nachází kaple zmíněného
mučedníka.
S výstavou souvisí i přednáška, jejíž
termín se konečně podařilo domluvit.
Takže pokud se chcete dovědět více o
životě, smrti a odkazu tohoto výjimečného světce, jenž si navzdory nesnesitelnosti
podmínek koncentračního tábora uchoval pevnou víru a lásku k bližnímu, jste srdečně zváni na přednášku s promítáním,
www.farnostsusice.cz
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kterou povedou bratr Bohdan Heczko,
OFMConv. a Jitka Navrátilová, Ph.D., a
to v pátek 17. února od 16h. v refektáři
kláštera. Poté bude následovat růženec
a mše sv. v děkanském kostele.
Organizátoři, kteří přijedou až z Brna,
vzkazují: „Přijďte se dozvědět něco více o
tomto „moderním“ světci, z jehož bohatosti života může načerpat každý.“
bratr Kryštof

Přednáška se koná 17. 2. 2017
od 16.00 hod.
v refektáři kláštera
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Naši nejmenší s generálním vikářem
Mons. ThLic. Davidem Henzlem.

CHYSTÁ SE

•••

So 4. 2. 		
		

od 14 h v Sokolovně dětský farní karneval na téma
„Ať žije VEČERNÍČEK“

So 4. 2.

od 20 h v Sokolovně farní ples hrají TŘI ČUNÍCI

So 11. 2.		
		
		
		

Putování k lurdské kapli; 17:00 sraz v kostele sv. Václava, poté
půjdeme pěšky do kaple Panny Marie Lurdské, kde bude
v 18.00 hodin mše.
Mše v kostele sv. Václava v 18.00 hod. se nekoná.

Pá 17. 2.

od 16 h v refektáři kláštera přednáška o Maxmiliánu M. Kolbem

Pá 17. 2.
		
		
		
		

pořádá otec Tomas van Zavrel v Sokolovně v Sušici
narozeninový ples se swingem a dobrou zábavou, na který
zve všechny, kdo s ním chtějí oslavit jeho životní jubileum. Začátek
ve 20 hod. Předprodej vstupenek v kanceláři v KD Sokolovna,
cena 200,- Kč.

Pá-So 3. – 4. 3.

32 h v klášteře pro děti 2. stupně základní školy
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