
FFaarrnníí lliisstt        

SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA,
KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY

ÚVODNÍK

Začátkem května se v různých městech naší země 
konaly pietní vzpomínky na osvobození roku 1945. Každý 
vnímáme svobodu jinak. Pokud ji přirovnáme 
k televiznímu vysílání, tak někomu stačí, že vysílá pouze 
jeden kanál. Podobný stav nastal i brzy po roce 1945 v naší
zemi, a to ne na 5 let, ale na dalších 40. Zřejmě je do 
dnešního dne stále dostatek pamětníků, kteří na tuto 
podobu „svobody“ vzpomínají se steskem. Pokud jsem 
fanda právě tohoto jednoho kanálu a baví mě jakýkoliv 
vysílaný program v tomto stylu, tak není divu, že dnešní 
doba, ve které existuje velká rozmanitost pomyslných 
kanálů a je na mně, jak a který si v jakou dobu vyberu, je 
pro takového fandu-jednoho-kanálu skličující. Musí totiž 
také vedle sebe tolerovat lidi, kteří preferují jiný kanál.

Žít v otroctví, tj. koukat povinně na jeden pomyslný 
kanál, je podstatně jednodušší než život ve svobodě, ve 
které si musím stále vybírat z bezpočtu více či méně 

zajímavých kanálů, které soutěží o mou přízeň, můj čas a často i o mé peníze. V této 
svobodě mohu velmi snadno zabřednout do jiného druhu otroctví, ve kterém se nechám vést 
svou slabou a nestálou lidskou přirozeností a manipulovat tím či oním kanálem, který začne 
diktovat můj život.

Církev nám vedena Božím Duchem ukazuje, jak žít skutečně svobodným životem. 
Rýsuje nám určitá pravidla, která k takovému životu nutně potřebujeme. Stává se nám 
směrnicí a rádcem na cestě. Upozorňuje nás, že je mnoho cest, ale jen jedna Cesta, nebo 
chceme-li pokračovat ve výše uvedené metafoře jen jeden kanál, který nezotročuje, ale vede 
ke svobodě. Je to ten nejtišší kanál, který nesoutěží o naší přízeň, ale vyčkává, zda si ho 
naladíme sami. Jmenuje se Ježíš. Hledá všechny, kdo se lopotí a mají obtíže, aby je 
občerstvil a posílil na cestu. Nabízí své jho, které netlačí, a své břemeno, které netíží. A 
vyzývá: učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše pokoj 
(srov. Mt 11,25-30)

Najít ten jeden tichý kanál, který vede ke skutečné svobodě a vysoce kvalitnímu životu 
není v kakofonii kanálů jednoduché. Zůstat naladěný na tuto frekvenci je ještě těžší. Máme 
dobrého Pastýře a známe jeho hlas. Je jen potřeba se soustředit, neboť Jeho hlas je tichým, 
hlas srdce pokorného. K tomu Vám žehnám +

P. Tomas

Červen
Letnice
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KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ – KAPLIČKA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Tato kaplička se nachází za gymnáziem u silnice a je 
začleněna do ohradní zdi 
lemující Pravdovu ulici.
Kaple má čtvercový 
půdorys a sedlovou 
střechu pokrytou při 
poslední opravě finskou 
šindelí. Na deskovém 
oltáříku proti vchodu je 
obraz sv. Jana 
Nepomuckého. Látkový 
závěs pod obrazem nese 
vyšívaný nápis: „Svatý
Jene Nepomucký oroduj 
za nás.“ Obraz sv. Jana 
Nepomuckého v kapli je 
lidová práce z počátku 
19. století.

Kapličku založili manželé Adam a Apolena 
Mühlbergerovi v roce 1698. Původní zasvěcení kapličky bylo širší, zvláště Panně Marii, 
protože v té době ještě nebyl Jan Nepomucký svatořečen. To se stalo až v roce 1729. Takže 

jej fakticky do té doby nebylo možné zvolit za patrona. 
Později se tak však stalo a kaple nebyla známa pod jiným 
než svatojánským zasvěcením. V roce 1832 byla kaplička 
vykradena. Obnovil ji v roce 1837 Jan Adam Uhl. 28.
listopadu 1873 unikla požáru z vedle stojící lípy, který 
z neopatrnosti založili pasáci. 15. listopadu 1885 již ovšem 
vyhořela z téže příčiny do základu. Později byla opět 
obnovena, protože jsou k ní doložena procesí (např. 12.
října 1890). V roce 1926 hrozilo její zbourání, protože 
překážela výstavbě ohradní zdi. Ale po zásahu 
památkového úřadu a podpisové akci sušických obyvatel 
z toho naštěstí sešlo. Naopak v roce 1928 došlo k opravě a 
vymalování kapličky a střecha byla opatřena novou 
krytinou. Ještě v roce 1963 stály vedle kapličky dvě 

vzrostlé lípy. Poslední oprava této kapličky proběhla v roce 2003 zásluhou manželů Jana a 
Marie Haisových (viz obr.)

Příště: Kaple Ecce Homo.
Václav Pikeš

MALÝ PRINC 

V neděli 4. 5. se v sušickém kině uskutečnilo benefiční představení Malý princ, které
zahrál Víťa Marčík jr. Mladý herec přehrál v dobové zelené uniformě letce dobře známý 
příběh o malém chlapci a jeho filosofickém pohledu na život... Citáty „správně vidíme jen 
srdcem, co je důležité, je očím neviditelné,” „řeč je pramenem nedorozumění” nebo „ochočit 
znamená vytvořit vztah” patří ke světovým evergreenům. Doprovázela ho velká okatá 
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loutka, starý kočárek a pár dalších rekvizit. Diváci se zapojili hlasovým doprovodem. Sál byl
téměř zaplněný. Vybraný obnos 20 000 Kč věnuje organizátor akce, kněz Tomas van Zavrel, 
na opravu kostela sv. Kateřiny v Hartmanicích. Všem návštěvníkům patří velký dík! 

Jiřina Panušková

KATECHETICKÁ POUŤ DO PLZNĚ PRO ŽÁKY NÁBOŽENSTVÍ 4. – 9. ROČNÍKŮ ZŠ

V první květnový pátek jsme se vydali na 
zajímavou pouť do Plzně. Vedoucími byli 
Šárka a Vojta Šmídlovi, Jirka Kopelent a br. 
Dominik kapucín, děti jsme měli nejen ze 
Sušice, ale i z Kolince, Malonic, Soběšic, 
Janovic a Hrádku. Celkem nás bylo 21. 
Vyjeli jsme ráno  vlakem z Kolince a Sušice 
směr Plzeň a vystoupili na zastávce Plzeň –
Doudlevce.  Za chvíli jsme došli do jednoho 
z hlavních cílů naší pouti, Památníku 
obětem zla v Plzni - meditační zahrady pana 

Luboše Hrušky. Po zhlédnutí působivého filmu o životě pana Hrušky a vzniku památníku 
jsme se v krásné meditační zahradě pomodlili křížovou cestu, do které nám Hospodin poslal 
přiměřenou dávku vláhy z nebes. 

Poté jsme se přemístili pomocí MHD do centra Plzně ke katedrále svatého Bartoloměje, 
ve které jsme měli domluvenou prohlídku s výkladem. A jelikož jsme toužili shlédnout na 
Plzeň i z ptačí perspektivy, tak jsme všichni vyšlapali na věž kostela. Zlatým hřebem akce 
byla návštěva interaktivního Muzea loutek, kde se někteří na chvíli proměnili v loutkovodiče 
a zahráli si vlastní divadlo. To už se blížil čas rozloučit se s centrem Plzně a vydat se 
k hlavnímu nádraží. Během celé pouti děti sbíraly informace a zapisovaly je na připravenou 
kartičku. Celou tuto soutěž jsme zakončili a odměnili ve zpátečním vlaku po vyjetí z Plzně.

Za výpravu zaznamenal br. Dominik kapucín

SETKÁNÍ RODIN NA SUŠICKU

Dne 11. 5. 2014 se v Sušici uskutečnilo 2. setkání rodin z místní farnosti a přilehlého 
okolí v klášteře u kapucínů.

Na téma „láska a vztahy v rodině“ měli přednášku manželé Poláčkovi – odborníci
z diecézního centra pro rodinu, které jsme mezi námi rádi přivítali. Jejich přednáška byla 
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poutavá a naučná. A aby rodiče měli na přednášku klid, probíhal souběžně doprovodný 
program pro děti a mládež, který vedly pracovnice z Diecézního katechetického střediska.

Společně jsme prožili příjemnou neděli, přičemž jsme zároveň oslavili Den matek. Na 
závěr byly samozřejmostí chvály a díky k našemu Pánu.

Na další setkání, které bude na podzim, se již těšíme.
J. + V. Melkusovi

NĚCO PRO ZASMÁNÍ:

Jde misionář po poušti a 
nenadále se před ním zjeví 
lev. Misionář se začne 
úpěnlivě modlit:

„Milý Bože, dej tomu 
lvovi naše křesťanské city.“

A ten lev se postaví na 
zadní, sepne ruce a povídá:

„Pane Bože, děkuji Ti za 
jídlo, které teď budu ze tvé 
štědrosti přijímat ...“

Ze Sušice je možno jet společně objednaným autobusem, 
odjezd z nábřeží v 8.20 hod. Bližší informace a přihlášky       

u katechetů nebo na faře. Program pro děti i s rodiči!

CHYSTÁ SE:

29. 5. 19.30  kavárna ČKA – pokračování debaty o exhortaci Evangelii gaudium
31. 5. pouť do Neukirchen v Německu – přihlášky u P. Tomase van Zavrela 

12.30  „Andělíček“: církevní svatba – Jan Šuba a Marie Volencová 
  1. 6.   9.00  sv. Václav Sušice: mše sv. s prvním svatým přijímáním dětí

11.15  Kolinec: mše sv. se křtem a prvním svatým přijímáním dětí
14.00  svatodušní farní duchovní obnova v kapucínském klášteře 

  7. 6. dětská vikariátní pouť v Kašperských Horách 
21.00  sv. Václav Sušice: svatodušní vigilie se křtem 2 dospělých 

12. 6. 19.30  muzeum Sušice: přednáška P. Tomase van Zavrela z cyklu V co věříme?
13. 6. 19.00  klášter: večer chval
14. 6. 18.00  Čepice: poutní mše sv. u kaple sv. Antonína 
19. 6. 18.00  „Andělíček“ – slavnost Těla a Krve Páně – „Boží Tělo“ s P. Tomasem 
22. 6. poutě:  11.15 Mlázovy – 11.30 Dobrá Voda u Hartmanic – 12.00 Svojšice 
26. 6. 19.30  kavárna ČKA – pokračování debaty o exhortaci Evangelii gaudium
29. 6.   9.30  Budětice: poutní mše sv. 

10.30  Petrovice: poutní mše sv. s biskupem Pavlem Posádem 
  4. – 5. 7.  Kašperské Hory: Mount Kašperk – festival křesťanské hudby 
  9. – 13. 7.  Brno: Katolická charismatická konference 
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