ČERVENEC 2019

J

e středa. Teplota dosahuje 32 stupňů. Všichni se už těšíme na prázdniny…
Když se ohlížím zpět, vidím tolik
důležitých i krásných událostí v naší
sušické farnosti: 1. svaté přijímaní,
udělování svátosti biřmování a mnoho dalších. Jedna skupina za druhou,
naše malá společenství připravují poslední setkání před koncem školního
roku, den co den
pokračuje slavení
a loučení.
Určitě si všichni potřebujeme
odpočinout,
uspořádat to, co
se událo. Kolem
každého z nás se
mění tolik věcí,
zvláště v našem
sušicko-nepomuckém vikariátu. Stěhují se faráři
a předávají si farnosti. Do Velhartic
nastoupil P. Robert Paruszewski a do
Horažďovic se už brzy nastěhuje nový
kněz P. Mariusz Piwowarczyk, také
Polák. I naše farnosti získají novou posilu v osobě p. Václava Pikeše, který
v sobotu 29. června přijímá jáhenské
svěcení. Změna bude i v kapucínském klášteře. Loučíme se s br. Nehe-
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miášem a uvítáme nového bratra.
Pokaždé, když si trochu odpočinu
a lehce se nadechnu, vzniká otázka: A co dál? Jak na to? Myslím si, že
většina z nás pořád ještě vzpomíná
na kázání biskupa Vlastimila z minulé neděle. Slova pozvolna doznívají
a mobilizují k zamyšlení. Další ozvěnu přinesla slova Evangelia z úterní
mše svaté: „Vejděte těsnou bránou.
Neboť prostorná
je brána a široká cesta, která
vede k záhubě, a mnoho je
těch, kdo tamtudy vcházejí. Jak
těsná je brána a
úzká cesta, která vede k životu,
a málo je těch,
kdo ji najdou“
(Mt 7,13-14). Potřebujeme trpělivě
pokračovat dál, zbavit se toho co
je zbytečné, co zbytečně zatěžuje a
omezuje. S novým úsilím chceme jít
dál úzkou cestou, kterou připravil pro
nás sám Kristus Pán. Ať On nám všem
požehná a dopřeje dlouhé chvíle
dobrého odpočinku.
P. Marek Donnerstag
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NĚCO ZE SUŠICE ZA ŘEKOU

D

nes to budou trochu ohlášky spojené s pozvánkami. Od 1. 7. v klášteře
přecházíme do prázdninového režimu:
modlitba za závislé s Komunitou Cenacolo, společná Modlitba žen, sobotní
cappuccino i společenství mládeže se
budou konat až v září. Nicméně přece jenom nějaký „program“ poběží: adorace
s terciáři o první středě v měsíci i sobotní
Adorační chvály zůstanou zachovány i
přes léto.
Kapesníky si prosím nachystejte na 8.
7., v tento den Sušici opustí br. Nehemiáš.
Bude se přesouvat do Prahy, kde bude
pečovat o kapucínské novice. Dá-li Pán
a provinciál, v říjnu by naši komunitu mohl
posílit jiný spolubratr.
Největší „prázdninovou akcí“ bude u
nás Porciunkule. V pondělí 29. 7. po ranní
mši sv. by proběhl velký „porciunkulový“
úklid kostela. Budeme také rádi za sladké
a slané občerstvení pro poutníky a už teď
děkujeme za Vaši pomoc. A samozřejmě
srdečně všechny zveme v pátek 2. 8. na
samotnou slavnost Panny Marie Andělské
z Porciunkule. V ten den budou v klášterním kostele slouženy mše sv. v 9, 11 a v 18
h. Mši sv. v 9 h bude celebrovat P. Václav
Salák, po ní by následovala prvopáteční
pobožnost k Srdci Ježíšovu. Hlavní poutní
mši svaté v 11 h bude předsedat P. Martin
Bětuňák, který k nám přijede z Třeboně.
Večerní bohoslužbu v 18 h povede br.
Jan, při ní zazpívá Kytarová schola z Ho-

ražďovic. Jako obvykle bude příležitost
také ke slavení svátosti smíření: 8.30-12,
17-19 h.
A snad už teď můžeme připojit dvě
vzdálenější pozvánky. Když to všechno
dobře dopadne, tak ve středu 18. 9. v 19
h uvítáme v našem refektáři Miloše Doležala, básníka, spisovatele, kronikáře a
dokumentaristu. Možná znáte jeho dvě
knihy „Jako bychom dnes zemřít měli“ a
„Krok do tmavé noci“, kde se věnuje postavě číhošťského faráře Josefa Toufara,
kterého umučila komunistická Státní bezpečnost. Právě osobu P. Toufara by nám
Miloš Doležal ve svém povídání s fotografiemi přiblížil.
V tuto chvíli máme přislíbeného i dalšího hosta. Na svatého Františka 4. 10. by
slavnostní bohoslužbě předsedal P. Tomáš
Petráček, teolog, církevní historik a akademický kaplan. Zároveň hned po mši
sv. by nám nabídl přednášku „František a
papež František“ o současném pontifikátu papeže Františka, v čem se inspiruje a
proč to tolik lidí provokuje. Myslíme si, že
to bude velmi inspirativní večer…
Slavnosti svatého Františka bude 3.
10. v 19 h předcházet obřad Transitus, po
něm bude následovat pohoštění. A druhý den po slavnosti, 5. 10., se už sejdeme
u cappuccina a dalšího pohoštění. Prostě z toho slavení pořádně nevyjdeme…
bratři kapucíni

MODLITBA ŽEN

•••

K

aždé třetí pondělí, s výjimkou prázdnin, se schází u kapucínů, ženy ke společné
modlitbě. Při modlitbě je možnost slavit svátost smíření, setkat se s knězem k duchovnímu rozhovoru nebo využít nabídky přímluvné modlitby.
Nejbližší společné setkání bude v pondělí 16. září 2019. Modlitba probíhá od 20.00
do 21.15, v klášterním kostele (když je teplo), v refektáři kláštera (když je zima).
16. září budeme společně chválit Pána, po modlitbě následuje malé pohoštění.
Letošní setkání budou zaměřena na téma identity ženy.
Termíny společných modlitebních setkání jsou: 16.9., 21.10., 18.11., 16.12.2019,
20.1., 17.2., 16.3., 20.4., 18.5., 15.6. 2020.
Všechny vás srdečně zveme mezi nás!
www.farnostsusice.cz
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232 CHVILEK PRO DEMOKRACII

•••

N

edávno mne zaujalo, jak biskup Václav Malý mluvil ve Výzvě (19. 6.), kterou odvysílala TV Seznam.cz. Otázky moderátora se týkaly listopadových událostí
89 a také hodnocení dalšího vývoje naší
společnosti. Asi nepřekvapí, že biskup-chartista, blízký spolupracovník Václava

litika se chápe v myslích dosti velké části našich spoluobčanů „to je záležitost
těch mocných“. Ale politika je starost o
věci veřejné: já jsem zároveň občan, žiji
v nějakém společenství, žiji v nějaké obci,
takže jsem také spoluzodpovědný za
atmosféru, jak ta obec žije, nebo jak to

Havla dává důraz na mravní étos a na
občanskou společnost. Zrovna tak z jeho
úst nepřekvapí varování před novou totalitou myšlení, před demagogy, populisty a manipulátory. Směr rozhovoru prozrazuje i samotný název pořadu: „Bylo by
dobré, aby Babiš odstoupil, říká muž, který na Letné před 30 lety přiměl lidi modlit
se Otčenáš“. Proti populismu, proti atomizaci společnosti nabízí biskup „zbraň“:
hovořit o společenských záležitostech,
osvětou vytvářet lepší klima ve společnosti, vytvářet domov…, sám si dává za
úkol žít jako křesťan a jako zodpovědný
občan…
Zarezonovala ve mně i tato jeho slova: » Musím být kritický i do vlastních řad,
to ne, že bych se stavěl, že jako vím a že
jsem ten moudrý, vůbec ne, ale jistý odstup od občanského dění u části věřících
také pozoruji. Pozoruji také i jisté zúžené
vidění skutečnosti, takovou neochotu
dát si práci s tím, jak se mám rozhodnout,
takže i my máme (jako církev) své dluhy,
nemůžeme říci: „Nás se to netýká…“ Po-

město žije… A to myslím, že ne vždycky je
v povědomí. Ano, my budeme žít mravní život, dobrý rodinný život, díky Bohu za
to, pokud se to daří, ale nemůžeme žít
jenom jako izolovaná jednotka. A mně
se zdá, že tohleto nebezpečí někdy zasahuje i část věřících, při vší úctě, neříkám
to jako ten, který se cítí jako osvícený,
opravdu ne…«
Ve světle těchto slov mi přijde sympatické, že jsou i mezi sušickými křesťany
lidé, kterým jako občanům není jedno,
jakým směrem se společnost posouvá.
Navštívil jsem setkání lidí, kteří souzní s výzvou Milion chvilek pro demokracii, a byl
jsem mile překvapený pokojnou atmosférou i duchovním rozměrem shromáždění,
jak ho moderovala paní Marie Hrečínová
Prodanová. Aby člověk vystoupil na sušickém náměstí, to někdy chce víc odvahy, než přijet do Prahy na Václavák
nebo na Letnou. Naposledy se našlo 232
odvážlivců, díky za ně…
br. Petr

www.farnostsusice.cz
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BOHDAŠICE - NÁVESNÍ KAPLE

•••

Tato kaple, neznámého zasvěcení, stojí
na návsi ve vesničče Bohdašice, které
jsou písemně zmiňovány již kolem roku
1394 a které příslušely ke kašperskohorskému panství. Odtud se otevírají nádherné výhledy do údolí řeky Otavy až k
románsko-gotickému kostelíku sv. Mořice
na Mouřenci u Annína.
Můžeme také na chvíli odbočit do
Platoře, do kouzelné vesničky s kaplí, k
níž úzká cesta vede půvabnou krajinou s
výhledy na hrad Kašperk. Cestou jistě nemineme zcela originální zděná válcová
Boží muka z 18. století. Je při této příležitosti vhodné připomenout, že při rozprodeji panství hradu Kašperku v roce 1584 si
vesničku Bohdašice koupil poslední purkrabí na hradu - Jan Prechtl z Rotenburku.
S Bohdašicemi se rozloučíme na návrší u
malé, pěkně udržované kapličky, také
neznámého zasvěcení u odbočky k samotě Stupná.
Václav Pikeš

AKCE O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH V KAŠPERSKÝCH HORÁCH

•••

So 6.7.		
TIBURTINA ENSEMBLE Praha – ženský vokální soubor
		(legendy o svatých, koncert při svíčkách)
		
Kašperské Hory, kostel sv. Mikuláše od 20.00 hodin
Ne 14.7.		
KOMORNÍ ORCHESTR a sólisté, hráči České filharmonie
		
a Symfonického orchestru ČRo v Praze
		Kašperské Hory, kostel sv. Markéty od 20.00 hodin
So 20.7.		
		
		

COLLEGIUM MARIANUM; Kašperské Hory, kostel sv. Mikuláše od 20.00
Jana Semerádová, Lenka Torgersen – housle,
Andreas Torgersen – viola, Hana Fleková – violoncello

Ne 4.8.		
		
		

Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy a hosté F.J. Aumann,
Missa in C; Kašperské Hory, kostel sv. Markéty
doprovod poutní mše svaté v 9.30 hodin

Pá 9.8.		
		

VARHANNÍ KONCERT JAROSLAVA TŮMY skladby mistrů evropského
baroka a klasicismu; Kašperské Hory, kostel sv. Markéty od 20.00

Pá 23.8.		
ENSEMBLE INÉGAL – umělecký vedoucí Adam Viktora
		
Adam Václav Michna z Otradovic: LOUTNA ČESKÁ
		Kašperské Hory, kostel sv. Mikuláše od 20.00 hodin
www.farnostsusice.cz
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MARIÁNSKÁ POUŤ PRAHOU

•••

V

sobotu 1. června 2019 se v Praze konal již 281. ročník jedné z nejstarších
poutí v naší vlasti. Tuto pouť pořádala Národní rada Sekulárního františkánského
řádu ČR a letošního ročníku se zúčastnil
rekordní počet – 140 poutníků.
Když císař Ferdinand III. dal v roce
1652 postavit na Staroměstském náměstí
v Praze sloup se sochou Panny Marie na
poděkování za vítězství Pražanů nad Švédy v r. 1648, začaly se konat poutě vedené terciáři. Poutě vycházely od kapucínů
na Hradčanech z kostela Panny Marie
Andělské. V roce 1993 obnovený Sekulární františkánský řád navázal na tuto tradici a 4. září při příležitosti převezení mariánské sochy Panny Marie - „Our Lady in Exil“
z USA do baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Praze, obnovil i tradici poutí Prahou.
V letošním roce to byl již 27. ročník
obnovených pouti a sušičtí terciáři se do
Prahy vydali společně s pozvanými hosty – německými terciáři z oblasti Deggendorfu.
Pouť byla zahájena mší svatou v
kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech, při které v promluvě hlavní celebrant mše sv. provinciál kapucínů br.
Dismas Tomaštík OFMCap. poukázal na
Pannu Marii – matku a vzor těch, kteří ve všech situacích dovedou doufat v
našeho Pána. Na konci bohoslužby přivítal a pozdravil všechny poutníky z Čech,
Slovenska, Německa i Rakouska ministr
Sekulárního františkánského řádu ČR br.
František Reichel OFMCap. a také promluvil o historii a významu pouti.
Po občerstvení u bratrů kapucínů
jsme pak přešli do kostela Narození Páně
u Lorety a po modlitbě Anděl Páně v pra-

vé poledne za zvuku loretánských zvonků
vyšli na cestu do dalších pražských kostelů: navštívili jsme kapli sv. Jana Křtitele
a sv. Jana Nepomuckého v arcibiskupském paláci, ve které každý den slaví mši
sv. otec arcibiskup Dominik Duka, odtud
jsme se vydali do katedrály sv. Víta a Vojtěcha a ve Svatováclavské kapli zazpívali Svatováclavský chorál, pak již naše
pouť pokračovala k Panně Marii Vítězné
(Pražskému Jezulátku) a starou Prahou
přes Karlův most jsme došli ke kostelu sv.
Františka z Assisi a odtud na Staroměstské

náměstí, kde jsme se na místě, kde stával
Mariánský sloup, pomodlili za jeho obnoveni. Po té jsme ještě navštívili baziliku sv.
Jakuba a naši pouť zakončili kolem 17.
hodiny v kapli sv. Michaela u kostela Panny Marie Sněžné u hrobu 14 pražských
mučedníků. Závěrečné Tedeum a požehnání ostatky 14 pražských mučedníků byl
pro nás všechny silný duchovní zážitek,
který mnohým vháněl slzy do očí.
A přestože jsme v horkém dni ušly téměř 8 kilometrů rozpálenou Prahou, na
konci naší pouti jsme všichni měli obrovskou radost a Boží pokoj v srdci.
Anna-Brigita Blažková

•••

DĚKUJI

Díky všem, kteří se za mě přimlouvali u Pána v okamžicích, kdy jsem Vaše modlitby
potřeboval v mé nemoci. Díky za tuto velkou podporu, ve které se ukázala síla společenství. Díky Bohu za Vás za všechny.                                  
Ervín Joksch
www.farnostsusice.cz
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KOSTELÍK MOUŘENEC ZÁŘÍ DO DÁLKY
A ZVE NA PESTRÉ MOUŘENECKÉ LÉTO!

•••

Z

arostlý a trochu omšelý byl donedávna kostel na Mouřenci u Annína. To se
ale postupně mění. Na jaře se tu dobrovolníci obou stran hranice potkali při
společné brigádě a vyřezali náletové
dřeviny a křoví v okolí kostela. Mouřenec
se znovu nadechl! A teď i více září do dálky. Farnost se totiž s podporou českých a
německých mouřeneckých přátel pustila
do nátěru fasády. Zatím je hotová přední
stěna.
Kdo si chce vše prohlédnout a užít si
toto krásné místo, bude mít v létě nespočet šancí. Spolek Přátelé Mouřence totiž
připravil v pořadí už sedmé Mouřenecké
léto. Multižánrový cyklus zve na kulturní
a duchovní setkání. V pátek 5. července v 19 hodin začíná v kostele adorace,
tedy příležitost ke ztišení a k modlitbě
s P. Jendou. Ten bude také v sobotu 20.
července od 11 hodin sloužit mši svatou
za mouřenecké a další šumavské dobrodince. Jako každé léto pozve kostelík
nad Annínem i tentokrát na koncerty různých žánrů. Posluchače potěší písničkáři
Žalman (6.7.) a František Nedvěd (26.7.),
předvedou se šušičtí muzikanti z Mementa a GO Spirit (16.8.) nebo plzeňští zpěváci z Touch Of Gospel (7.9.). Po celé
prázdniny bude v kostele k vidění výstava věnovaná Josefu kardinálu Beranovi
„Milovat dobro, odporovat zlu“, kterou
Mouřenec připravil spolu s Ústavem pro
studium totalitních režimů k 50. výročí Beranovy smrti. Opožděná vernisáž výstavy
s její autorkou Stanislavou Vodičkovou
bude v sobotu 20. července od 18 hodin.
Ve čtvrtek 25. července od 21 hodin na
Mouřenec zavítá Beranův praprasyno-

www.farnostsusice.cz

vec a ukáže několik předmětů z kardinálovy pozůstalosti.
V druhé polovině července se přímo
před kostelem usídlí sochař Bartoloměj
Štěrba, který bude přímo před zraky návštěvníků tvořit pískovcovou sochu sv.
Anny, kterou předá Annínským o posledním červencovém víkendu při sklářské
anenské pouti.
V programu Mouřeneckého léta jsou
i letos historické přednášky. O barokní
kostnici bude vyprávět archeolog Martin
Čechura (3.8.), o vzácných freskách prof.
Jan Royt (17.8.), a o mouřeneckém faráři
Franzi Andraschkovi mladý badatel Luděk Němec (24.8.).
Mouřenecké léto vyvrcholí česko-německou poutní mší svatou a setkáním rodáků v sobotu 21. září od 14 hodin.
Podrobnosti k programu na Mouřenci,
který se letos s celým annínským údolím
kvůli uzavírkám ocitl ve slepé ulici a je přístupný pouze po silnici ze Sušice, najdou
zájemci na internetové stránce: www.
pratelemourence.cz. Informace je možné získat i na telefonu: 607118846
Lukáš Milota,
předseda spolku Přátelé Mouřence
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CHYSTÁ SE

•••

Čt 4.7.		

Koncert Elias z Klatov; Dobrá Voda, v 19.00 hod.

Pá 5.7. 		

Eucharistická adorace na Mouřenci v 19.00 hod.

So 6.7.		
		
		
		

Svatoprokopská pouť Prášily; ve 14.00 hod., česko-německá
mše svatá v prostoru odstřeleného kostela.
Celebruje P. Jan Kulhánek, po mši následuje pobožnost
za zemřelé rodáky na hřbitově.

Út 16.7.		

Sólista Markéta Stivínová; Srní, kostel Nejsvětější Trojice 19.00 hodin

Pá 19.7.		

Sólista Eduart Šístek; Dobrá Voda, kostel sv. Vintíře 19.00 hodin

So 20.7.		

Pouť v Lukovišti ve 14.00 hod. v kapli

Ne 21.7.		

Pouť v Dobršíně v 9.00 hod. v kapli

Ne 21.7.		

Pouť na Roku ve 14.00 hod. v kapli

Ne 28.7.		

Pouť ve Chmelné v 9.00 hod. v kapli

Ne 28.7.		

Pouť v Kolinci v 11.00 hod.

Pá 2.8.		
		
		
		

Porciunkule u kapucínů; srdečně Vás zveme na Slavnost Panny
Marie Andělské, Porciunkuli. Mše svaté v klášteře u kapucínů v Sušici
9.00 s P. Václavem Salákem, hlavní mše svatá v 11.00 s P. Martinem
Bětuňákem, mše svatá v 18.00 s bratrem Janem Hladíkem.

Pá 2.8. až
Ne 4.8.

Poutní Slavnosti v Kašperských Horách (podrobnosti na plakátech).

So 17.8.		
		

Pouť na Srní v 10.00 hod. začátek u Hauswaldu
a 12.00 hod. česko-německá mše svatá v Srnském kostele.

So 24.8.		
		
		

Farní výlet vlakem do Putimi na Setkání přátel časopisu Duha
a Papežských misijních děl, pro děti a rodiny.
Přihlásit se můžete u katechetů Šárky a Vojtěcha Šmídlových.

Ne 25.8.		

Pouť v Rejštejně v 11.00 hod. česko-německá mše svatá.
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