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  FFaarrnníí  lliisstt  

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

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

 

 

 

EVANGELIZACE NA ŠUMAVĚ 

Nová evangelizace má mnoho 

podob a je na dispozici a svobodné 

volbě každého, jak ji ztvární. 

Samotná evangelizace není pro 

křesťana volbou, ale úkolem, 

dokonce posláním. Evangelizace je 

setba na cestě do nebe, při které se 

nehledí na výsledky. Svatý Otec 

říká: „namítnete: Otče, můžeme se 

ale zmýlit… Pokračujte, když se 

zmýlíš, povstaneš a půjdeš dál. Tak 

to na cestě chodí. Ten, kdo raději 

nikam nejde, aby náhodou nechybil, 

se mýlí daleko vážněji.“ Setba je velmi náročná a často se ani nesetkává s velkým ohlasem. 

Každý, kdo se snaží o evangelizaci, ví, že se spíše setkává s nepochopením. „Když církev 

ztratí tuto apoštolskou odvahu, zastaví se. Je sice pěkně uspořádaná, úhledná a pěkná na 

pohled, avšak neplodná. Ztratila odvahu vyjít na periferie, kde žije mnoho obětí 

modloslužebnictví, světskosti, slabého myšlení a mnoha dalších věcí“, říká papež 

František.  

Několik spolupracovníků, kteří jsou v nejrůznějších fázích svého života z víry, se 

v rámci projektu „Křesťanská Šumava“ snaží o evangelizaci velmi rozmanitým způsobem. 

Jsou to komentované prohlídky šumavských kostelů na nové církevní turistické trase, ve 

kterých není jen důraz na historii, ale také na křesťanské základy. Jsou to ubytovací 

prostory, ve kterých se hosté setkají s křesťanskou pohostinností a kříži či obrazy 

křesťanských světců, které 

společnost z veřejných prostor 

vytlačila. Je to široká kulturní 

nabídka, která je cestou, jak se setkat 

i s lidmi, kteří by se jinak těžko 

nechali oslovit, a to jak hledající, tak 

nepraktikující. Při těchto setkáních 

v prvé řadě nejde o výklad 

křesťanské nauky, ale o otevřenou 

náruč, přátelský úsměv, aby Ježíš 

mohl postupně přistoupit co nejblíže 

k srdcím a z návštěvníků se časem 

stali posluchači vyhledávající 

ŘÍJEN 

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 
Č. 9 / 2015 (132) 



 2 

otevřený dialog. Máme být staviteli mostů, nikoliv staviteli zdí. A pak tu jsou aktivity, ve 

kterých přímo zaznívá Boží slovo, ale které se tím či oním liší od běžné bohoslužby, jako 

například cyklus Noc na Andělíčku, Andělské tóny na Andělíčku, Hubertské a Rybové mše 

svaté, festival Mount Kašperk, Léto na Mouřenci a Léto na Dobré Vodě. I Muzeum Brána 

nebes v Kašperských Horách je více specifickou snahou zprostředkovat křesťanské pojetí 

života a smrti svým návštěvníkům. Bohoslužby za nenarozený život, ve kterých se 

výslovně zdůrazňuje Boží milosrdná tvář, jsou nabídkou pro všechny, kteří v sobě 

zpracovávají bolest potratu. 

Uzavírám slovy papeže Františka: „Je třeba mít odvahu k nebojácné evangelizující 

pastoraci, protože muži, ženy, rodiny a různé skupiny, které ve městech žijí, od nás 

očekávají – a potřebují to ke svému životu – radostnou zvěst, kterou je Ježíš a jeho 

evangelium. Musíme pracovat na tom, abychom se nestyděli radostně hlásat Ježíše Krista a 

tomuto hlásání se nevzpouzeli.“ Díky všem, kteří vědomě a cíleně ve svém osobním životě 

a veřejnými aktivitami na Šumavě pomáhají připravovat půdu pro Boží slovo, orat a 

rozsévat jej v hojnosti.  

P. Tomas + 

KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ – NUZEROV – KAPLE PANNY MARIE 

Jde o velmi prostinkou stavbu, krytou plechovou 

sedlovou střechou. Z průčelní strany střechu omezuje 

trojúhelný štít s kovovým křížkem ve vrcholu, z jižní 

strany je opatřena valbou. Boční strany jsou bez 

oken. Interiér kapličky je zaklenut valeně, v jižní 

stěně je velká čtvercová nika, kterou původně 

vyplňoval malovaný obraz Panny Marie s Ježíškem. 

Rovněž v menších, postranních čtvercových nikách 

byly umístěny deskové obrazy. Na evangelijní straně 

byl sv. Jan Křtitel. Dnešní výbava interiéru je 

moderní. Kaplička je vyznačena na mapě z roku 

1837. Ke kapličce se vztahuje následující pověst: Měl 

se zde zastavit kočár 

se splašenými koňmi, 

jenž vezl hraběnku 

z Dolejšího Krušce. 

Ta jako díkůvzdání za tuto záchranu nechala v místě 

postavit právě tuto kapli. Kolem  roku 1880 byla již 

kaplička ve velmi zuboženém stavu. V roce 1906 proběhla 

oprava kapličky zásluhou nuzerovského sedláka Johanna 

Stingla. Kaplička nebyla nikdy využívána ke konání 

bohoslužeb. Byla jen jedním ze zastavení při každoročním 

řehtání (hrkání) o Velikonocích. Kolem roku 1970 byla 

kaplička vykradena. Byl z ní odcizen ústřední obraz Panny 

Marie s Ježíškem, sádrové sošky a dva deskové obrazy 

z postranních nik. 

Příště: výklenková kaple na Stráži. 

P. S. Půjde o poslední kapli v Sušici a okolí, ale náš 

"seriál" o kaplích a kapličkách ještě zdaleka nekončí. 

Václav Pikeš 
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ZMÍNKA O POUTI KE SV. BARTOLOMĚJI V REJŠTEJNĚ 

Na konci srpna se opět uskutečnila tato česko-německá pouť, kterou vedl P. Tomas. 

V kázání promluvil o zlu ve světě i v nás samotných a se zúčastněnými jsme se shodli, že 

kázání bylo velmi pěkné a aktuální. Hudebně mši sv. doprovodili němečtí přátelé. Účast 

byla o něco menší než loni, kdy byli přítomni také hasiči, aby se jim dostalo požehnání. 

Zato zábavy pro děti a také posezení přibylo ... Je určitě dobře, když se místní lidé schází 

ve veřejném prostoru. Také na úřadě pak bylo možné shlédnout kroniky.  

Alenka Bernardová čte z Písma sv.                       Paní kostelnice vše pečlivě připravila ... 

Jiřina Panušková  

K POUTI V KAŠPERKÁCH ... 

Léto se přehouplo 

k podzimu a já sedím a 

u kávy si čtu knihu o 

kostelu Neposkvrně-

ného početí PM, kterou 

otci Tomasovi van 

Zavrelovi přivezl 

z Dubí její starosta ing. 

Petr Pípal a prohlížím si 

farní kašperskohorskou 

zahradu. Uprostřed léta 

se zaplnila mnoha 

poutníky, které přivezl 

kamarád pana faráře 

otec Patrik Maturkanič, 

aby jim ukázal kousek 

šumavského kraje… 

Naplnil celý autobus, 

což není samo sebou 

v ateistickém kraji severních Čech, jak sám po mši připomněl. I přes velkou překážku, 

rozbití autobusu během návštěvy Klatov, poutníci šťastně dorazili. P. Tomas jim tedy mohl 

oplatit návštěvu sušických v Novosedlici. Spolu s nimi přijeli také poutníci ze 

strakonického vikariátu. Na zahradě se rozezvučelo flamengo v podání skupiny Los 

gitanos rubios a kromě piva u stánku dostali všichni výborné rizoto od manželů ze Sušice.  
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Pak jsme se průvodem přesunuli do kostela PM Sněžné, kde se konala sobotní česko-

německá mše za přítomnosti P. Kajetána ze sousedního Bavorska. Již v pátek otevřel tento 

chrám dveře při noční adoraci, kterou vedl jáhen a šumavský příznivec Jan Pečený. 

Náměstí bylo zaplněno středověkými a staročeskými stánky a návštěvníci slavnostní 

nedělní mše si mohli P. Patrika poslechnout. A také zakoupit jeho knihu. Nebo šumavské 

oplatky s osobním věnováním… Kašperskohorská pouť má tradici, ale život jí dávají právě 

Ti, kteří každý rok přijedou. Tak na viděnou…  

A pokud zavítáte, nezapomeňte pokleknout před krásnou novou sochou PM 

Ochranitelky, kterou farnosti věnoval místní řezbář Vladivoj Hrach. Má trochu zamyšlenou 

tvář, ale to je těmi šumavskými kopci, které schovává pod svůj plášť. 

Všichni se moc snaží, aby se návštěvníkům na Kašperkách líbilo! 

Jiřina Panušková 

ŽIVÝ BETLÉM 

Církev bratrská oslovila farnost 

o pomoc při pořádání Živého 

Betlému, který se minulý rok 

nemohl konat, protože bylo málo 

lidí. Myslím, že je to krásná forma 

ekumeny. Kontakt je níže.  

Hledáme na představení živého 

Betléma pár lidí, hlavně mužů. 

Představení budou probíhat v Ho-

ražďovicích a v Sušici poslední 

víkend před Vánoci (17. - 19.) 

vždy v podvečerních/večerních 

hodinách, v průběhu podzimu bude 

několik zkoušek. Herci na scéně nemusí mluvit, kostýmy dostanou. Případní zájemci ať se 

obrátí na mě. 

Děkuji!!  

František Falešník, 724 355 758, frantisek@falesnik.cz  
 

NEJLEPŠÍ ŠTRŮDL SV. VINTÍŘE 

Léto skončilo (a s ním i to 

letošní Aktivní léto 2015 

v Dobré Vodě), to ale 

neznamená, že je konec našim 

aktivitám. S podzimem přichází 

do šumavské přírody mnoho 

nových barev i vůní. Přijměte 

proto pozvání na „Šumavské 

štrůdlování“ - soutěž o NEJ 

štrůdl. 

Snad v každé rodině se 

minimálně jedenkrát za sezónu 

upeče jablkový štrůdl. Někdo 

má svůj zaručený recept, někdo 

mailto:frantisek@falesnik.cz
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starý rodinný děděný z generace na generaci, někdo otevře internet a zkouší. Cítíte tu vůni 

pečených jablek, skořice, ořechů, …? 

Tak, přátelé, upečte ten svůj a přijeďte se v sobotu 10. 10. 2015 pochlubit do Dobré 

Vody. 

Pohodový den zakončíme od 19:30 h koncertem Pavlíny Jíšové v kostele sv. Vintíře – 

vstupenky jsou již k rezervaci za 150,- Kč. 

Mnohokrát děkujeme za šíření pozvánky na „Šumavské štrůdlování“ a koncert dál mezi 

své přátele a známé a pokud Vám to situace dovolí.  

Těšíme se samozřejmě na Vás a tentokrát i na Vaše štrůdly!!! 

 Jana Kolářová, Pavel Bečvář - Šumavské cesty, z.s.  

NĚCO PRO ZASMÁNÍ 

Učitel se ptá žáků: "Kdo nařídil vraždu svatého 

Václava?"  

Nic. Nikdo neví. Ticho.  

Pan učitel se rozhodne trochu napovědět: "B... 

Bo... Bol..."  

Po chvilce zvedne váhavě ruku 

Pepíček: "Bolševici?" 
 

CHYSTÁ SE 

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 – přihlášky u Vojty Šmídla  

Ne 4. 10. Svátek sv. Františka – mše sv. pouze v klášteře: 9.00 s P. Tomasem,      

11.00 s biskupem Jiřím Paďourem a 18.00 s bratry kapucíny  

    8.00 kaple Podmokly – poutní mše sv.  

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

Čt 15. 10. 19.00 diskusní kavárna ČKA – o papežově bule vyhlašující Milostivé léto 

Božího milosrdenství (na děkanství s P. Václavem) 

So 17. 10. Národní eucharistický kongres v Brně: 

    5.00 odjezd ze Sušice  

  10.30 mše svatá na náměstí Svobody v Brně – celebruje papežský legát 

kardinál Paul Cordes, emeritní předseda Papežské rady Cor unum; 

hudební doprovod Schola brněnské mládeže  

  12.30 eucharistický průvod na Zelný trh, vyznání víry, obnova smlouvy 

s Bohem, svátostné požehnání a společné agapé  

  14.00 možnost účasti na doprovodných programech – viz letáky v kostele  

  cena autobusu: dospělí 450,- Kč, děti 200,- Kč, rodina s dětmi 1000,- Kč 

(v případě potřeby sleva!) – přihlásit se co nejdříve! 

Ne 18. 10. sbírka na misie 

Út 27. 10.   9.00 Zbynice – mše sv. při vikariátní konferenci 
 

 

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 16. 10. (uzávěrka dalšího čísla) 

mailto:farnostsusice@seznam.cz
http://www.farnostsusice.cz/
mailto:jirkakopelent@seznam.cz


 6 

 

Římskokatolická farnost 

 Sušice 

 

vás srdečně zve na 

 

13. farní  

pěší pouť 

ke svatému Vintíři 

v neděli 11. října 2015 

V době biskupské synody o rodině v Římě 

vyprošujeme poutí Boží požehnání               

pro synodní otce i naše rodiny  

   9.00  mše sv. v děkanském kostele sv. Václava 

 10.00  vyrážíme od děkanského kostela v Sušici 

 10.30  Páteček – Červené Dvorce 

 12.00  Prostřední Krušec u křížku – občerstvení  

 13.00  Hartmanice u kostela  

 14.00  Březník – Vintířova skála (pro zájemce) 

o 14.30 vyjíždí autobus ze Sušice od kostela 

 15.00  Dobrá Voda - společná poutní mše svatá 

 16.00  pohoštění v Domově sv. Vintíře (D. Voda) 

 17.00  návrat autobusem domů  

Lze se připojit na kterémkoli místě putování nebo 

naopak požádat o dovezení autem na konci cesty 

 

Další bohoslužby v kostele sv. Vintíře na Dobré Vodě: 

sobota 10. 10. – 18.00  slavnostní nešpory  

neděle 11. 10. – 11.00  slavnostní mše sv. s opatem Marianem Bieberem OSB 

z Niederaltaichu 

 


