
 1 

  FFaarrnníí  lliisstt  

SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA  

KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY 

 

 

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK – NOVÉ VÝZVY A ŠANCE  

Po prázdninách s velmi teplými dny a s množstvím 

různých akcí a zážitků opět začíná školní rok a s ním se 

objevují nové výzvy a šance.  

Náš nový biskup Vlastimil se hned v létě vrhl do 

práce a snaží se ekonomicky zefektivnit život v diecézi. 

Přináší to nejen finanční úspory, ale také to vyvolává 

nejrůznější reakce všeho druhu. Je třeba to provázet 

modlitbami! 

Papež František vybízí k modlitbám za říjnovou 

biskupskou synodu o rodině a častěji připomíná toto 

důležité téma: rodina! Také vyhlásil od 8. 12. t. r. Svatý 

rok Božího milosrdenství a stojí za to si pozorně přečíst příslušnou bulu (viz  

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21717). A ještě důležitější je jeho poslední 

encyklika Laudato si´ (viz http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22011), kterou 

jsme pozváni k radostné a zodpovědné péči o „náš společný dům“, „sestru a matku zemi“. 

Českou společností hýbe téma migrantů z Afriky a Blízkého Východu a rozhodně to 

není jednoduchá záležitost. Nejde jenom o to nenechat se strhnout xenofobními články a 

postoji politiků, ale především umět se odvážně připojit k těm, kteří hledají a realizují 

opravdu dobrá řešení. Tedy být dobrými občany a také zralými křesťany. 

Někteří z našeho okolí projevili zájem o Boží pomoc k této zralosti skrze přijetí svátosti 

biřmování. Chtěl bych proto pozvat všechny ty, kteří dosud tuto svátost nepřijali, je vám 

více než 15 let a máte zájem přijmout svátost biřmování: ozvěte se a budeme se setkávat 

k přípravě. K těmto setkáním se bude moci připojit i kdokoliv další, kdo chce o své víře a 

vztahu s Pánem Ježíšem mluvit s druhými. Prosím, ozvěte se do 15. září. 

P. Václav   

ROZLOUČENÍ S KAPUCÍNY 

Je středa 24. 6. 2015 a my se loučíme s kapucíny. Ač tu pobyli 

pouhé tři roky, přirostli nám k srdci. Pro bratra Vianneye to bylo 

let už sedm. 

Jediný, kdo zůstává, je bratr Romuald. Je teplý večer a my se 

modlíme, povídáme si, baštíme. Bratr Dominik, který odchází už 

v pátek, nám naposledy poslouží a opeče maso. 

Jak jsem řekl, modlíme se. Bylo to dvanáct modliteb Otčenáš. A 

pak už se opéká maso. Na stole jsou chlebíčky, saláty, buchty od 

našich obětavých farnic. 

Slovo si bere Naďa Balejů a s každým bratrem se smutně roz-
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loučí a předá na památku knížku o Sušici i s věnováním. Bratři i my stěží potlačujeme slzy. 

Je tu také otec Václav a nový bratr Kryštof. Dominik, jako správný moravák, dopéká a 

dolévá ... Bratr Serafín opáčí, že „Praha není nedobytná” a kdykoliv při naší cestě do 

hlavního města máme dveře otevřené, potěšující i pohošťující. 

Tak tu budeme mít zase po nějakém čase takřka nové bratry. Kéž se nám budou líbit 

stejně jako předchozí! 

Milan Kotál 

ENTER CAMP JUNIOR 

Enter camp je setkání věřící mládeže, která chce prohlubovat víru s ostatními nebo 

zkusit něco nového. 

Já jsem byla na Enter junioru už podruhé, jako většina letošních účastníků a můžu říct, 

že se mi na Ktiši, kde se tento camp odehrává, moc líbí.  

Jako minulý rok jsme přijeli 19. 7. a odjížděli 25. 7. 2015. ENTER junior je od 13ti do 

15ti let převážně z Českobudějovické diecéze.  

Celý ten týden jste v jedné skupině (kmenech), kde máte jednoho kněze (starce), 

vedoucího (patrona) a zástupce patrona. Celkem nás účastníků je v jedné skupině asi osm. 

Jako kmen se setkáváme na místech zvaných klevetiště. Cílem těchto skupinek je více se 

poznat s lidmi, kteří jsou jiní než ti věřící ve vašem okolí. (Ale nebojte, s kmenem tolik 

času zase netrávíte.) 

Časté jsou i návštěvy kostela, kam chodíme na mše, katecheze, svědectví nebo 

modlitební písničky doprovázené kapelou zvanou backspace band. 

Na programu jsou i workshopy (sklepy), aktivity, scénky a naše volná zábava. 

Enter camp doporučuji všem mladým a to nejen v tom mladším věku 13 – 15, ale i 16 – 

23 let na starší ENTER camp, kam se chystám v příštím roce. 

Lucie Belfínová 
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KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - DOLNÍ STAŇKOV – KAPLIČKA NA NÁVSI 

Otevřená barokní stavba obdélníkového půdorysu se 

sedlovou střechou. Interiér je zaklenut valeně, uvnitř 

v půlkruhové nice spočívá polychromovaná dřevořezba 

sedícího Krista Trpitele ze 16. století, obnovená 

naposledy na přelomu 80. a 90. let 20. století panem 

Františkem Švecem z Dolního Staňkova. Kaplička je 

neznámého zasvěcení a také neznámého stáří. Poprvé ji 

zachycuje císařský otisk mapy stabilního katastru v roce 

1837. Podle lokální 

tradice postihl Dolní 

Staňkov 16. dubna 1858 

zhoubný požár, při 

kterém vyhořela od 

základu celá ves. Po 

roce 1860 byla kaplička 

postupně obnovena. Nikdy ale nesloužila k veřejným 

bohoslužbám. Pamětníci vzpomínají pouze na to, že byla 

jedním ze zastavení při velikonočním řehtání. Dosud 

poslední opravu prodělala na konci 90. let 20. století, kdy 

byla obílena vnější fasáda a oplechován štít. Kovovou mříž 

zhotovil pan  František Karaus. V současné době je 

kaplička v majetku města Sušice. 

Příště: Nuzerov - kaple Panny Marie. 

Václav Pikeš 

POUŤ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ U KAPUCÍNŮ 

V návaznosti na starobylou tradici pan biskup Vlastimil Kročil 11. 8. 2015 ustanovil, 

aby se v kapucínském kostele v Sušici „konala každoročně slavnost Sedmibolestné Panny 

Marie, a to vždy o 3. neděli velikonoční“. Nejbližší termín tam bude tedy 10. 4. 2016. 

P. Kryštof 

POUŤ NA HAUSWALDU 

Rok se s rokem sešel a mé kroky 

zase směřovaly k základům kaplí 

nedaleko Srní. Dlouho to vypadalo, 

že zmokneme, ale plášť Panny 

Marie nás chránil. Více než tři sta 

návštěvníků se sešlo na pobožnosti, 

kterou vedl P. Tomas van Zavrel. 

Pásmo promluv, recitace a modlitby 

se neslo šumavským lesem. 

Vyslechli jsme modlitbu sv. 

Františka, chválícího zemi, a prosili 

za nejrůznější úmysly. P. Tomas 

požehnal svázaným kytičkám, které 

vyrobili ženy ze sousedního 
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Bavorska a krásná srdce darovaná sdružením Karla Klostermanna. Václav Sklenář k tomu 

řekl, že je to dárek a poděkování za deset let obnovených poutí. Srdce byla z perníku 

upečená Karlem Rendlem, spolu s nimi jsme dostali také placky s původní Hauswaldskou 

kaplí. 

Poté jsme se s Pannou Marií vydali procesím do Srní a růžencem se snažili promodlit 

tento krásný kraj. Úžasné bylo střídání českých a německých slok mariánských písní. 

Lingvisticky náročné, zrovna tak asi náročné pro ty, kteří nemluví druhým jazykem, ale 

spojení připomíná zdejší propojení českých a německých obyvatel a hluboké pozastavení 

se nad tímto místem a krajem. 

V Srní se pak konala mše sv. 

vedená novoknězem Pavlem 

Němcem. Také on mluvil výstižně o 

Panně Marii, však se slavil největší 

mariánský svátek „Nanebevzetí“. 

Příliš letos ani nerušily světské 

atrakce, které stojí v bezprostřední 

blízkosti kostela, zvuk varhan je 

silnější a naše uši tomuto zvuku 

bedlivě naslouchaly. Na závěr jsme 

zazpívali šumavskou hymnu. Po mši 

nám udělil tento novokněz naší 

diecéze jako dárek nejcennější 

novokněžské požehnání. Odpoledne 

bylo požehnání všem poutníkům od otce Tomase a koncert v kostele. Matko Boží, 

děkujeme, že se u Pána přimlouváš za nás i šumavský kraj! Nechť se nám ekologie stane 

důležitým tématem, jak na to v nové encyklice Laudato si´ apeluje papež František. 

Jiřina Panušková 

STŘÍPEK Z LETNÍHO MOUŘENCE 

Skryté, trochu tajuplné a 

vzácné místo setkání nebo 

místo vzácných setkání, tak 

by šlo letmo charakterizovat 

šumavský kostelík sv. Mořice 

– Mouřenec nad Annínem, 

který se snaží široké 

veřejnosti již čtvrtým rokem 

otvírat rodák Lukáš Milota. 

Letošní léto bylo opravdu 

velmi nabité. V červnu zde 

vystoupila zpěvačka Lenka 

Filipová, aby spolu s květnovou česko-německou mší sv. zahájila sezonu. Někde jsem 

četla, že se o její vystoupení „přátelé Mouřence“ snažili dva roky. Bylo úplně plno. 

Benefičně vystupoval také velký žihelský smíšený sbor, který navštěvuje kostel v době 

adventní. Já jsem animovala dvě dětská odpoledne určená hlavně pro ty, kteří přijedou do 

kraje na rodinnou dovolenou.  

Ráda bych však čtenářům připomněla odpoledne věnované kapličkářům, tedy těm, kteří 

se ve svém volném čase věnují opravě nebo i stavbě šumavských kapliček. Povídání se 



 5 

prolínalo s plzeňskou kapelou Jen Tet. Vzácnou návštěvou byla spisovatelka Marie Malá, 

která se s pozvanými hosty zná osobně. Paní Malá vyprávěla o svém raném dětství 

v zaniklých Paštích. Obyvatelé byly po válce odsunuti a obec zanikla. Domy si rozebrali 

lidé z okolí na stavbu svých domů. Všichni byli překvapení číslem přes 2000, tolik lidí 

odhadem v Paštích žilo. 

Jednu z kapliček zde opravil, téměř znovu vystavěl Pavel Bečvář, jehož kamarádka si 

přečtla jednu z knih této spisovatelky. Spojili se s ní a za čas byla kaplička na světě. Na 

základě prožité zkušenosti a radosti založili sdružení Šumavské cesty, které se profilovalo 

jako sdružení snažící se o oživení života v okolí Dobré Vody, kde je známý skleněný oltář 

Vladěny Tesařové s málo využívaným kostelem sv. Vintíře. Letos také pořádali Aktivní 

léto na Dobré Vodě u příležitosti poustevníkova výročí.  

Druhým hostem byl známý stavitel kapliček Čenda Šebesta, ten jich opravil už pět. 

Ráda bych přiblížila opravu kaple na Předních Paštích, tak jak nám to vyprávěl, protože je 

to také napínavé a přesvědčivé svědectví o Božím působení. Téměř rok vyřizoval různá 

povolení, aby se stavbou mohl začít. Když se mu papíry sešly, zjistil, že nemá na stavbu 

dost peněz. Poradil se s paní Malou, jak dál pokračovat. Dali zprávu do sušických novin i 

k místu, kde zchátralá kaple stojí. Téměř okamžitě volal pekař Karel Rendl, kolik že by 

potřeboval. Za dva dni měl peníze na účtu. „Tak jsem mu šel do pekařství poděkovat, 

osobně jsem ho neznal, a on že by se rád na opravě podílel. Nedokázal jsem si představit, 

co tím myslí,“ vyprávěl Č. Šebesta. „To byl podzim, tak jsem to nechal být. Na jaře, když 

jsem s opravou začal, hned mi pan Rendl volal, že by tedy rád pomohl. Má k tomuto místu 

osobní vztah. Pak pokaždé přijel s náklaďákem, dvěma zaměstnanci (nebo kamarády) a 

bednou koláčků. Tak rychle jsem žádnou kapli neopravil.“  

Na závěr dojemného odpoledne ještě vystoupil Václav Sklenář ze Sdružení Karla 

Klostermanna, ten, který se podílel na znovuobnovení procesí mezi Hauswaldskou kaplí a 

Srním, resp. na česko-německých setkáních zde a kamarádka Marie Malé předala velké 

růžence, které našla na půdě po babičce jako dary pro tato místa. Jeden dostal i Mouřenec. 

Děkuji za krásné odpoledne. A děkuji všem účastníkům kulturního a náboženského léta 

na Mouřenci. My, co věnujeme svůj čas pro nezištnou práci druhým, jsme rádi, když se 

lidé zúčastní, neb je to jediné ocenění naší práce!  

Jiřina Panušková 

VEČER NA „ANDĚLÍČKU“ 

V pátek 21. 8. 2015 jsem se nechal 

zlákat chválovým večerem na 

„Andělíčku“ a nelitoval jsem. V první 

části večera vystoupil chrámový sbor 

z Lomnice nad Lužnicí KOS LOMNICE 

se zpěvy rozdělenými na 2 části. V první 

části jsme si poslechli spirituály i 

s komentářem od vedoucí sboru před 

každou písní. Část posluchačů si 

zazpívala se sborem. V druhé části 

zazněly zpěvy z Taizé. Na žádost 

vedoucí sboru se vůbec netleskalo mezi 

písněmi, abychom se navzájem nerušili. Po poslední písni se strhl veliký aplaus, který 

vyvolal přídavek. Každý člen sboru dostal květinu a byli jsme ubezpečeni, že nejpozději 

v adventu soubor v Sušici opět uslyšíme.  
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Poté soubor vystřídala chválová kapela 3B z křesťanských sborů z Vimperka. Po 

naladění nástrojů začaly znít chválové písně, ke kterým se přidávali i posluchači. Asi po 

třetím potlesku nám zpěvačka sdělila, že kapela nehraje kvůli potlesku, ale pro chválu 

Boha, ať tleskáme směrem k nebi. Zapnutím veřejného osvětlení došlo k nasvícení 

centrální kaple, před kterou účinkující vystupovali – tím došlo k umocnění celkové 

atmosféry a krásně to zapadlo do celého večera. Ke konci chval už většina návštěvníků 

stála a chválila Boha spolu s kapelou. Po závěrečné písni přečetli prosby z řad účastníků i 

vystupujících paní Bernardová a paní Větrovská. Večer byl zakončen modlitbou Otče náš, 

ke které se většina účastníků připojila. Obohaceni společným zážitkem jsme se vraceli do 

svých domovů.  

Ing. Jiří Lejsek  

PODZIMNÍ POUTĚ 

V podzimních dnech jsme zváni na několik větších poutí: 

 O slavnosti sv. Václava, hlavního patrona české země, se tradičně koná Národní pouť 

ve Staré Boleslavi. Naše farnost, která má sv. Václava také za svého patrona, a i já 

osobně, který rovněž nosím jeho jméno, se k této slavnosti každoročně rádi 

připojujeme. Zveme Vás tedy i letos v pondělí 28. 9.: odjezd v 7.00 ze Sušice, návrat do 

17.30, cena: dospělí 350,- Kč, děti 150,- Kč, rodina s dětmi 800,- Kč.  

 V sobotu 3. 10. se v Bechyni koná Diecézní pouť dětí. Program najdete na plakátku. 

 Už 13. ročník pěšího putování ze Sušice za sv. Vintířem na Dobrou Vodu se uskuteční 

v neděli 11. října. Jako obvykle vyrazíme v 10.00 hod. a v 15.00 budeme slavit mši sv. 

 Vyvrcholení Národního eucharistického kongresu bude v sobotu 17. října v Brně. 

Mše sv. bude v 10.30 na Náměstí Svobody s následným eucharistickým průvodem. Ze 

Sušice vyrazíme v 5.00, cena: dospělí 450,- Kč, děti 200,- Kč, rodina s dětmi 1000,- Kč.  

o Přihlášky do Staré Boleslavi i do Brna co nejdříve: v sakristii, na děkanství, na tel. 

376 523 368 nebo mobil 731 402 855 a nebo e-mail: farnostsusice@seznam.cz . 
 

CHYSTÁ SE 

Pá  4. 9. - Ne 6. 9. – hlavní sušická pouť na Andělíčku – viz plakátek  

Pá 11. 9. – Ne 13. 9. Lomec u Vodňan: Christ-life – křesťanské setkání pro mladé 

So 12. 9. 12.00 Hůrka – poutní mše sv. s P. Slávkem Holým 

  17.00 Strašín – poutní mše sv. – celebruje P. prof. Martin Weis 

Ne 13. 9. 11.00 Strašín – slavná poutní mše sv. – celebruje P. Josef Prokeš  

  list biskupů o Národním eucharistickém kongresu; sbírka na bohoslovce 

So 19. 9. 14.00 Mouřenec – poutní mše sv.  

Ne 27. 9. 15.00 svatováclavský piknik na farní zahradě v Sušici  

Po 28. 9. 10.00 Stará Boleslav – Národní svatováclavská pouť  

Út 29. 9.   9.00 Žihobce – mše sv. při vikariátní konferenci 

So 3. 10. Dětská diecézní pouť v Bechyni – viz plakátek  

Ne 4. 10. Svátek sv. Františka – mše sv. pouze v klášteře, v 11.00 s biskupem Jiřím 

Ne 11. 10. Pěší pouť za sv. Vintířem na Dobrou Vodu u Hartmanic 

So 17. 10. Národní eucharistický kongres v Brně  
 

Vydává  Římskokatolická  farnost  Sušice,  Bašta 54,  342 01  Sušice, tel. 376 523 368 

 e-mail: farnostsusice@seznam.cz ; http://www.farnostsusice.cz   

Redaktor: Bc. Jiří Kopelent, e-mail: jirkakopelent@seznam.cz ;  

případné příspěvky pošlete do 20. 9. (uzávěrka dalšího čísla) 
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mailto:farnostsusice@seznam.cz
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mailto:jirkakopelent@seznam.cz
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ 

Pan kostelník se vrací z Lurd přes hranice a musí otevřít kufr auta. Celník se ho ptá, zda 

má něco k proclení, ale on řekne, že nic. A tak se celník začne hrabat v kufru auta, až 

vyhrabe ze spodu mezi zavazadly pořádnou láhev koňaku.  

"A co má být toto?", ptá se.  

"To je lurdská voda," odpovídá kostelník.  

Celník si nevěřícně přičichne, a když ucítí nefalšovanou vůni alkoholu, naježí se a říká: 

"Vždyť to je pravý koňak!"  

Ale kostelník nezaváhá ani chvíli a začne volat: "Zázrak, zázrak...!"  
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Sušická pouť  
 

 

 

 

 

 

4. – 6. září 2015 
 

   Pátek 4. září:  NOC NA ANDĚLÍČKU 
19.00 – koncert duchovní hudby – Eva Henychová  

20.00 – křesťanské chvály s kapelou Citová záležitost  

   Sobota 5. září: 
17.00 – pobožnost křížové cesty (začátek u řeky) 

18.00 – kaple Anděla Strážce – mše sv., celebruje P. MVDr. Jan Janoušek, 

duchovní správce ve Čkyni a okolí – doprovází skupina Memento 

   Neděle 6. září: 
  7.30 – děkanský kostel – mše sv., celebruje P. Bohuslav Švehla (Mnichov) 

  9.00 – kaple Anděla Strážce – mše sv., celebruje 

P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel  

11.00 – hlavní poutní  mše sv. v kapli Anděla 

Strážce, celebruje Mons. Adolf Pintíř, 

generální vikář budějovické diecéze  
18.00 – klášterní kostel sv. Felixe – mše sv., 

celebruje P. Jan Ev. Hladík, OFMCap. 

   Pondělí 7. září: 
  8.00 – kaple Anděla Strážce – mše sv. na závěr, 

celebruje P. Kryštof Javůrek, OFMCap.   
 

Příležitost ke sv. smíření (na Andělíčku): 

sobota 17.00 – 18.00, neděle 8.00 – 11.00 
 

Všichni jste srdečně zváni! 

Informace: Římskokatolická farnost Sušice, Bašta 54, Sušice (tel.: 376 523 368)  


