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„Musíme mít vždy na mysli Kristova
slova: Filipe, kdo vidí mne, vidí Otce
(Jan 14,9). Dívajíce se na Krista Pána,
musíme se snažit poznat Srdce Boží. Z
Krista Pána, z jeho způsobu jednání,
poznáváme tedy, co vzrušuje Boha,
co je proň veliké, co je pro něho cenné. Bolest vdovy jej vzrušuje, úzkost
otce, jenž se chvěje
o své dítě, opuštěnost sester, kterým
umřel bratr. To jest
tedy Boží velikost. A
když nám tedy Pán
říká: Buďte dokonalí, jako Otec váš v
nebesích dokonalý
jest (Mt 5,48), vidíme
z těchto příkladů, že
ta dokonalost není
tak úplně nedosažitelná, že i my můžeme být podobni
Bohu právě tím, že
nás vzrušuje to, co
jeho, totiž lidské utrpení, bolest lidského srdce.“
Tuto úvahu jsem našel v pražském
kostele sv. Ignáce a pochází z pera
jezuitského kněze Adolfa Kajpra. V
boční kapli je rozestavěno několik
panelů s jeho texty a s fotografiemi
www.farnostsusice.cz

z jeho života. U nich je ještě zvlášť Kajprův obraz a zapálená svíce. Před
dvěma lety padlo rozhodnutí, že bratři jezuité otevřou proces blahořečení…
Kajprův text se velmi hodí ke slavnosti Všech svatých. Někdy se setkáváme s nejrůznějšími návody, jak se
stát zaručeně svatými. A jistě bychom na
toto téma našli dost
teologických
traktátů, ze kterých můžeme mít duchovní
kopřivku,
protože
předpokládáme, že
zase dostaneme naloženo: další úkoly,
další povinnosti, další
„něco“, co má vést
k našemu sebezdokonalení. Na konci
většinou přichází rozčarování, že nikdy
dokonalí
nebudeme… A kněz-jezuita
říká velmi srozumitelně: Nemusí jít o
nic složitého. Jde nám přece o poznání Ježíšova srdce, jak je citlivé pro
lidskou bolest. Budeme-li podobně
citliví, rosteme do podobnosti s Bohem,
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věznice, jeho oslabené srdce to už nevydrželo – prostě umřel smíchy pro Pána.
Připomínáme si Listopad, za kterým
byli podobně stateční lidé. A připomínáme si třicáté výročí, za kterým budou
muset být podobně stateční lidé, aby
hodnota listopadových událostí nebyla
devalvována a pošlapávána.
Přeji nám všem, aby se svatost stala
pro nás aktuální a moderní záležitostí – a
zároveň něčím běžným. A může to být
svatost, když pracujete v obchodě nebo
u počítače, když se staráte doma o děti
nebo o pacienty v nemocnici, když jezdíte jako řidič či pracujete jako účetní.
Svatost je možná v každém věku, v každém životním stavu… Kéž nás vede k zodpovědnosti i za naši zemi. Zdá se mi, že
být celistvý, zbožný, vnitřně pevný, pravdivý, svatý a milosrdný jsou ve výhledu
na Boha téměř synonyma… Tak pojďme
společně do toho…

do svatosti… Právě to Ježíšovo slovo
Buďte dokonalí… či Buďte milosrdní… je
připomínkou a ozvěnou Třetí knihy Mojžíšovy: Buďte svatí… A jak to Ježíš myslel?
Jako pozvánku, abychom byli celiství:
jako Bůh je plně Bohem, abychom byli
plněji lidmi… Zdá se, že tou cestou je milosrdenství…
A proč vzpomínám zrovna Kajpra?
Je to velmi aktuální světec (dá-li Pán),
který promýšlel vztah mezi křesťanstvím
a současností. Podle něj by měl být věřící křesťan člověkem dnešním, měl by
vtiskovat přítomnosti Kristovu tvář. S tímto moderním postojem formuje čtenáře
katolických časopisů a své posluchače
v kostele. Neohne se ani před fašistickou
ani komunistickou totalitou. Byl sledován
a vyšetřován gestapem a nakonec také
vězněn v koncentračních táborech. Komunisté jeho kazatelskou a vydavatelskou činnost ocenili 12 lety vězení, tam
také umírá v roce 1959. Umírá příznačně:
když jej rozesmál nějaký vtip na dvoře

br. Petr Petřivalský, kapucín

PODĚKOVÁNÍ ZA MISIJNÍ JARMARK 2019

V

•••

elice děkujeme všem, kteří se zapojili
do Misijního jarmarku pečením, vařením, vyráběním a tvořením dekorací. Výrobky byly nabízeny v Sušici před kostelem sv. Václava i sv. Felixe a také v Kolinci
v kostele sv. Jakuba. Celkem se vybralo
18000 Kč. Finanční sbírka z Misijního jarmarku byla odeslána na Papežské misijní
dílo dětí.
Šárka Šmídlová

Z KAPUCÍNSKÉHO KLÁŠTERA

•••

D

ěkujeme za společné prožití slavnosti sv. Františka. Začali jsme ve čtvrtek
3. října večer obřadem Transitus, který
svým zpěvem podpořil farní sbor. Bratr
Jan měl během obřadu krásnou promlu-

www.farnostsusice.cz

vu, když přibližoval smrt sv. Františka na
základě svědectví františkánských pramenů. A poděkování patří i sekulárním
františkánům za nachystané pohoštění.
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Vrcholem slavení pak byla páteční
mše sv. v 18 h, které předsedal P. Tomáš
Petráček. Liturgii doprovodil kladenský
soubor Gemini musicales. Otec Tomáš
nás po bohoslužbě občerstvil přednáškou „František a papež František“, na
kterou nás navnadil už svým kázáním.
Jeho vize církve je poměrně osvobozující

a ani moc nechtějí nově promýšlet postavení církve v dnešním světě, vypadají
jako ochránci tradičních hodnot. Zdá se
však, že tradice není jen rozfoukávání a
adorace vyhaslého popela, ale udržování živého ohně: protože tradice není
jen zakonzervování nějakého způsobu
jednání, ve kterém jsme už zabydlení, ale
živé předávání evangelní zvěsti z generace na generaci. Zároveň vedle tridentského modelu církve, který byl založen
na vzájemné nedůvěře mezi papežem,
biskupy, kněžími a laiky, kdy i spása laiků
byla téměř vázána na spásu kléru, postavil model církve očištěný druhým vatikánským koncilem. Inspirativní slova pak přicházela v navazující diskusi i v klášterním
refektáři, u pohoštění. Pro ty, na které už
nezbyly knihy otce Tomáše, jsme na kapucínském webu – v článku „Ohlédnutí
až do léta“ – shromáždili odkazy na jeho
texty a přednášky. Třídenní františkánské
slavení jsme v sobotu ráno zpečetili Cappuccinem. Tedy, všem díky.
Velmi jsme byli také potěšeni společnou modlitbou při připomínce posvěcení
kostela sv. Felixe. Každý si odnesl svoje:
někdo něco z atmosféry slavnosti, někdo třeba myšlenku z kázání br. Dismase
a děti pak bonbony z klášterní zahrady.
Ještě teď obdivujeme, jak je v té tmě,
shozené dronem, mohly najít.
br. Petr

a bylo velmi milé objevit, že existují teologové, kteří promýšlejí současnou situaci
církve a výzvy dnešního světa. Z tohoto
úhlu pohledu pak přibližoval i papeže
Františka, který nemění nauku, jak je mu
někdy podsouváno, ale vybízí k novému
promýšlení postojů církve. Na druhé straně otec Tomáš udělal sondu do prostředí lidí, kteří se jakýmkoliv změnám brání
a chápou je jako svoje osobní ohrožení.
Došli jsme tak k úsměvnému paradoxu: ti,
kdo se před dnešním světem schovávají

FOTOGRAFIE Z MINULÉHO LISTU

•••

V

minulém čísle došlo k záměně – fotek
a popisků z poutí na Šumavě. Možná
to někteří brali jako kvíz, přiřaďit správnou
fotku, správné lidi a místo, kde se pouť
konala.
Léto je krásné a turisticky přitažlivé a
proto i Pán „posílá dělníky na svou žeň.“
A tak vznikají zajímavé projekty a často
vychází z lidí, kteří jsou spíše těmi Zachei,
šedou zónou, jak říká Tomáš Halík než
praktikujícími katolíky. Vidím je jako larvy
motýlů čekající na to, co s jejich dobrými
www.farnostsusice.cz

srdci a nasazením Bůh vykoná. Pro nás,
kteří v církvi a na Šumavě žijeme a s těmito projekty nějak pomáháme je to taková novoevangelizační fáze podle následování slov papeže Františka: lepší církev
umazaná od světa než skomírající ve své
sterilitě.
I když to na nás někdy klade velké
osobní nároky…
Spoléháme na Vaši modlitbu.
Jiřina Panušková

3

listopad 2019

BRATŘI KAPUCÍNI ZVOU

•••

Rádi zveme na akce: v sobotu 2. listopadu bychom se mohli po ranní mši sv. setkat na
Cappuccinu; večer v 18.30 h se v krbovce kláštera setká mládež.
Výraznější událostí bude debata o současné politické situaci s Martinem Fendrychem, bývalým náměstkem ministra vnitra, spisovatelem, novinářem komentátorem na
Aktuálně.cz, který má zkušenost i s prostředím televize. Začínáme v 19 h v refektáři
kláštera ve středu 6. listopadu. Jako motivaci k debatě si můžeme položit třeba tyto
otázky: Jak se od roku 1989 proměnila naše společnost, je dnes skutečně rozdělená?
Je u nás ohrožena demokracie a svoboda? Neodložili jsme třicet let po Listopadu
něco podstatného z toho, co nám přinesl? Uvidíme, jaké debata přinese odpovědi…
Ve čtvrtek 7. listopadu od 20 h proběhne v refektáři Modlitba chval. Na pondělí
18. listopadu jsou naplánovány Modlitby žen. Začíná se ve 20 h krátkým povzbuzením
„Žena jako dcera“. Během modlitby pak bude možné slavit svátost smíření, setkat se s
knězem k duchovnímu rozhovoru nebo využít nabídky přímluvné modlitby.
Další pozvánka je trochu specifická a týká se dívek či mladých žen od 15 do 35 let.
Pro ně v našem klášteře pořádají sestry sv. Alžběty duchovní obnovu s názvem „Ježíši,
důvěřuji Ti!?“ Obnova proběhne od 22. do 24. listopadu. Přihlásit se na ni dá do 18.
listopadu na e-mail smfrantiska@email.cz.
A pak ještě můžeme proradit, že v sobotu 30. listopadu v 18 h, při mši sv. v klášterním
kostele sv. Felixe, dva terciáři budou skládat trvalou profes. Jste zváni na samotnou
slavnost i na pohoštění po ní.
bratři kapucíni

www.farnostsusice.cz
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9. setkání u kapličky sv. Martina na bývalých Zadních Paštích
9. listopadu 2019 ve 12:00 hodin

Srdečně zveme všechny příznivce a milovníky Šumavy na tradiční
setkání na úpatí hory Křemelné.
V 16:00 hodin proběhne v kostele sv. Vintíře v Dobré Vodě varhanní koncert
při svíčkách, na který naváže v 17:00 hodin krátká bohoslužba.
Pro zájemce z Plzně bude vypraven autobus. Přihlášky a bližší informace:
sumavske.cesty@centrum.cz, 603 265 034, 724 006 625

www.farnostsusice.cz
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JEŽÍŠI, DŮVĚŘUJI TI!?
•duchovní obnova
pro dívky 15 – 35 let

• 22. – 24. 11. 2019
Sušice
klášter Kapucínů
•zastavení se
• ztišení
• příležitost
ke svátosti
smíření

• začátek v pátek 18.00 h.,

zakončení v neděli po obědě,

• mše svatá
• adorace

• s sebou: Bibli, hodinky,
přezůvky, spacák

•společenství
• sdílení

• více informací
a přihlášení (nejpozději do 18. 11. 2019):
smfrantiska@email.cz, mobil: 732 974 522
•na setkání s Tebou se těší
o. Lukáš Dořičák
a Sestry sv. Alžběty

www.farnostsusice.cz

6

listopad 2019

NOVÁ FARNÍ RADA

•••

Na základě stanov byli do Farní rady jmenováni a potvrzeni farářem tito členové:
1/ 6 členů příslušných k ní z titulu funkce: farář, farní vikář, jáhen, delegát řeholního
společenství
P. Marek Donnerstag – farář, předseda Farní rady
P. Jan Kulhánek – farní vikář
P. Adolf Pintíř – výpomocný duchovní
P. Jiří Voráček - výpomocný duchovní
br. Petr Alk. Petřivalský OFMCap.
Václav Pikeš - jáhen
2/ 5 členů, kteří byli zvoleni farním společenstvím
Aleš Jahoda - 60 hlasů
Jan Švehla ml. - 37 hlasů
Čeněk Šebesta - 35 hlasů
Václav Švehla - 33 hlasů
Jan Blahouš - 29 hlasů
3/ 5 členů, kteří byli jmenováni farářem
Anna Blažková
Jiří Lejsek
Anna Potužníková
Šárka Šmídlová
Vojtěch Šmídl
Anna Blažková
„Ve Farní radě jsem od doby působení otce Václava v Sušici, jsem terciářka, v našem
MBS SFŘ v Sušici mám službu sekretářky. Vedu páteční modlitební společenství a občas zajdu na biblické tance. Účastním se i ostatních akcí, které se ve farnosti konají
- Setkání žen 1x v měsíci nebo Modlitby chval. Snažím se pomáhat při organizaci různých farních akcí, když je potřeba sloužím u přímluvné modlitby.“
Jan Blahouš
„Dosud jsem ve FR nebyl. V kostele jsem vyrůstal od svého dětství a to nejen jako ministrant, protože můj dědeček Jan Krejčí, kterému jsem pomáhal, byl v Sušici 36 let kostelníkem. V návaznosti na rodovou tradici bych rád v nové FR využil svých zkušeností s
provozem kostela a s životem farnosti.“
Aleš Jahoda
„Ve Farní radě jsem dosud nepracoval. Chtěl bych se věnovat především dětem,
mládeži a ministrantům. Svoji práci bych chtěl plnit v duchu výzev papeže Františka
- vést k jednotě, modlitbě a posílení práce laiků v naší církvi. Podílím se na tvorbě farního listu, webových stránek farnosti (spolu se synem Tomášem) a na propagaci farnosti. Jsem v týmu lidí, kteří organizují semináře Obnovy v Duchu sv. v našem vikariátu.
Pomáhám organizovat akce pro děti a mládež (Mikuláš, farní karneval) a podílím se
na organizaci Noci kostelů.“
www.farnostsusice.cz
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Jiří Lejsek
„Ve farnosti jsem za otce Loffelmanna působil jako stavební konzultant a poradce,
za otce Václava jsem byl pozván do Farní rady, ve které jsem doposud vykonával
poradce a občasný stavební dozor na akcích farnosti. Protože jsem byl zvolen v současných volbách do farní rady, chci pomáhat i nadále v oblasti stavebnictví, která
je rovněž mým hlavním zaměstnáním.“
Anna Potužníková
„Ve Farní radě jsem poprvé. Chtěla bych se zaměřit na práci s dětmi a pomáhat při
utváření modlitebních společenství dětí a rodičů.“
Čeněk Šebesta
„Ve FR jsem krátce působil už v roce 1999. Chtěl bych pomoci při opravě kaple Anděla Strážce a jejímu většímu využití. Mám zkušenosti s opravami nemovitých památek.
Mohu nabídnout technickou pomoc při akcích pořádaných farností. Pomáhám ve
vedení křesťanského oddílu vlčat ve skautském středisku Vydří stopa Sušice.“
Šárka Šmídlová
„Ve Farní radě působím od roku 2011. Věnuji se výuce náboženství na ZŠ, setkávání
maminek s dětmi na faře, aktivitám z dětmi ve farnosti (mikulášská besídka, divadlo,
farní odpoledne, Misijní jarmark). Spolu s manželem Vojtěchem připravujeme víkendová setkávání školních dětí (24 hodin v klášteře), vikariátní poutě apod. Na zasedání
Farní rady mám na starosti zápis setkání.“
Vojtěch Šmídl
„Ve farní radě jsem od roku 1999, takže bych mohl pomáhat především v oblasti
pamětníků. A protože se již 40 let věnuji s Boží pomocí katechezi a 30 let i výuce náboženství, nabízím i v této oblasti svoje síly k dispozici.“
Jan Švehla ml.
„Ve FR jsem poprvé. Můj primární zájem je hudba – sobotní kytarovka a skautský křesťanský oddíl Atawa.“
Václav Švehla
„Ve FR jsem od 28. 3. 1999. S přerušením činnosti v období za P. Loffelmanna jsem
členem doposud. Činnost: vedení chrámového sboru, akolyta, příležitostná potřebná
pomoc.“
Funkční období nové Farní rady jsou 4 roky, tedy od 1.11.2019 do 31.10.2023.
Členové svůj slib složí 3.11.2019 na dětské mši sv. v 9.00 ve farním kostele.

www.farnostsusice.cz
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NĚCO MÁLO PRO VYVÁŽENÍ NÁZORŮ

•••

Tridentský koncil je svou velikostí a významem zcela srovnatelný s druhým vatikánským koncilem. V době hlubokého
náboženského i společenského rozdělení
Evropy, zvláště německy mluvících zemí
(reformace), se snažil obnovit dialog s
protestanty a přivést je k úplnému společenství s církví. Tento úkol se nepodařil. Někteří historikové uvádějí, že právě v
hlubokém náboženském rozdělení Evropy je možné vystopovat počátky existence světového ateismu, na který reagoval
také druhý vatikánský koncil.
Koncilu se naopak mimořádně podařilo ujasnit diskutované oblasti víry, jako
byly prameny víry, nauka o dědičném
hříchu a svátostech. Věřícím to umožnilo
zcela jasně rozlišit, co je katolické a jaké
názory už katolické nejsou. Proto důležitým pokoncilním dokumentem byl takzvaný Římský katechismus (1566). Dále
byla zásadně reformována příprava budoucích kněží, byly zakládány diecézní
semináře, a v Římě byla založena věhlasná Gregorianská univerzita.
Proto všichni, kdo se v následujících
staletích snažili o uskutečňování závěrů

koncilu, měli kvalitní duchovní formaci,
vzdělání i potřebné nástroje. Autentický
křesťanský život tak mohl prostupovat a
oduševňovat všechny oblasti života jednotlivců i společnosti a vytvářet novou
kulturu Evropy i světa, známou pod názvem baroko. (zdroj: www.pastorace.cz)
Dnes nikdo zatím nemá hotový recept
jak vyřešit problémy současnosti. Možná
jde především o cestu, kterou se budeme ubírat dál. Já osobně se kloním k cestě pozvolného růstu, zrání a objevování
toho, co zrovna teď potřebujeme a co
dříve už možná dávno bylo. Všichni vyrůstáme z tradice, která byla před námi.
Jsme formování tradici a doufám, že nikdo ji ani nechce popírat i přes některé
její nedokonalosti. Tradice totiž přináší
věci dobré i nesnadné, zatěžující. Než
ale uvedeme věci úplně nové, je třeba
všechno pečlivě zvážit a promodlit, domyslet jejich dopad.
Oheň, který není pod kontrolou se
brzo může změnit v požár. A pak je už
pozdě…
P. Marek Donnerstag, farář

ADVENT V KAŠPERSKÝCH HORÁCH

•••

V době adventní se v Kašperských Horách
připravují mše svaté se zpěvy rorátů, vždy
v sobotu od 7.00 hodin.
Roráty (z latinského rorate „rosu dejte“)
představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu.
Pro roráty je příznačné střídání chorálního
zpěvu a menzurálních písní coby komentáře chorálního tématu.
Přijďte zažít nebývalou atmosféru adventu se zpěvy rorátů. Všichni jste srdečně
zváni.
www.farnostsusice.cz
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So 2.11.
		

V 10.00 hod. budou Mouřenecké Dušičky neboli vzpomínka
na všechny věrné zemřelé s P. Jendou Kulhánkem.

St 6.11.		
		

Debata o současné politické situaci s Martinem Fendrychem
- v refektáři kláštera od 19 h.

Čt 7.11.		
		

Modlitba chval - v refektáři kláštera od 19 h, pořádá společenství
Jozue

Pá 8.11. až
Ne 10.11.

Duchovní soustředění pro starší žáky náboženství vikariátu
2 x 24 hodin v klášteře v Praze „Za svatou Anežkou Českou“.

So 9.11.		
		

Pouť za svatou Anežkou do Prahy - při příležitosti 30. výročí
kanonizace

So 9.11.		
		
		

Pouť u kaple sv. Martina na Zadních Paštích, pobožnost u kaple
ve 12.00 hod.; poté na Dobré Vodě koncert od 16.00 hod.
a od 17.00 hod. mše svatá v kostele sv. Vintíře na Dobré Vodě.

Pá 22.11.
		
		
		

Na Kašperské Hory přijede prof. Jaroslav Tůma (AMU) se svými žáky
shlédnout unikátní varhany a při této příležitosti doprovodí
bohoslužbu v 16.30 hod. na portativ a připojí krátký koncert
duchovní hudby v 17.30 hod. - kostel sv. Markéty.

Pá 22.11.
		
		
		

Svatohubertská mše B dur; od 18.00 hodin. V 17.30 zazní „Lovecké
signály“ na náměstí před radnicí v provedení Jihočeských trubačů.
Pak průvod do kostela sv. Václava. Zazpívá pěvecký sbor Svatobor
a Jihočeští trubači.

So 30.11.
So 23.11.
		

V kostele sv. Vintíře na Dobré Vodě vystoupí od 16.00 Spiritualkvintet.
Od 15.00 hod. bude VIII. Sametový Mouřenec, tentokrát bude
hostem písničkář Jaroslav Hutka.

Ne 1.12.		
		

Ve 14.00 hod. zveme všechny na tradiční Zahájení adventu
s P. Jendou a skupinou Učedníci + žehnání adventních věnců.

Ne 8.12.		
		

Mikulášská besídka s divadlem a nadílkou ve farním kostele
sv. Václava v Sušici od 15.00 hodin.
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