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ÚVODNÍK 

Za koho mě lidé pokládají 
ptá se Ježíš apoštolů. A za koho 
mě pokládáte vy? A za koho 
pokládáme my Krista Pána? Je 
pro nás tím skutečným středem 
a centrem našeho dění, myšlení, 
nadějí? Zdrojem světla neha-
snoucího, hvězdou zářící po 
všechny časy, aby člověk, lidé 
nebloudili, ale šli cestou 
života? Je pro nás tím 
skutečným Králem králů a 
Pánem všech? Toužíme být 
nablízku našemu Pánu? 
Nestrhávají nás odstředivé síly 
tohoto světa?  Mnoho lidí vně 
církve hledá své krále, vůdce, 
spasitele, ale co oni nabízejí. 

Nejistotu, falešné naděje, rozkol a mnozí smrt ve svých válkách- viz dějiny. I v tom lepším 
případě králové tohoto světa nabízejí odměnou polovinu království- viz pohádky a Herodes. Ale i 
tam je ta druhá polovina většinou temná. Pro nás věřící  snad Kristus je tím Králem a spasitelem, 
středem našeho života. Králem, který pro spásu každého z nás nesl kříž a trnovou korunu. 

Slavností Krista Krále jsme uzavřeli církevní rok a touto nedělí vstoupíme do  adventu. 
Budeme si připomínat příchod Ježíše na tuto zemi. Bůh přichází jako jeden z nás, jako bezbranné 
dítě.  Každý, kdo nemá kamenné srdce, snad pocítí milost a požehnání této doby, plné krásných 
symbolů naděje, života, štěstí a lásky- Vánoce. Ježíš je adventem, příchodem ke každému  kdo ho 
hledá. 

Advent, to je také připomínka  slibu Božího Syna, že znovu přijde, že se znovu vrátí na tento 
svět. Už ne jako bezbranné dítě, ale jako Pán a Král s plnou Božskou mocí. Přijde, aby zachránil 
a obnovil vše zničené, mrtvé, aby otevřel nová nebesa a novou zemi. Přichází na konci časů 
soudit spravedlivým a milosrdným soudem živé i mrtvé. Jeho Království nebude mít konce. On je 
Pán a Bůh v Trojici, Král, který nabízí všem lidem dobré vůle celé své království. Nabízí novou, 
 vyšší formu naší existence, ztracený ráj, po kterém už tady na zemi tolik toužíme. 

Otevřme své vnitřní brány Kristu!                                                                                                
          Jiří Voráček 

PROSINEC 
ADVENT, VÁNOCE 

Č. 12 / 2016 (145) 
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KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ  - BOŽÍ MUKA U "ŠVÉDSKÉHO HŘBITŮVKU" U 

PAVLÍNOVA 

Mezi Pavlínovem a 
Mouřencem se nachází tzv. 
"švédský hřbitůvek". Jedná se o 
prostor o velikosti cca jednoho 
aru. Je obehnaný zídkou. 
Uprostřed tohoto prostoru stojí 
Boží muka. Byli zde pohřbeni 
švédští vojáci, kteří padli při 
jedné vojenské srážce ve 
třicetileté válce. Tato válka 
probíhala v letech 1618 až 1648 
a šlo o evropský ozbrojený 
konflikt, který je známý jako 
vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou církví a 
zastánci vyznání, která vznikla po reformaci                 
v 16.století. Tedy kalvinismem a luteránstvím. Vlastní 
válku započala revoluce stavů    v zemích Koruny 
české proti panovníkovi. A skončila uzavřením 

vestfálského míru v roce 1648. A právě 
proto, že tito padlí vojáci byli 
protestantského vyznání, tak nemohli být 
pohřbeni v posvěcené půdě, tedy na 
katolickém hřbitově na Mouřenci. Za 
panování Josefa II. byly ostatky těchto 
vojáků exhumovány a uloženy v kostnici 
na Mouřenci. V této kostnici jsou pietně 
uloženy do dnešních dnů. Na přiložených obrázcích vidíme neutěšený stav Božích muk před 
opravou a posléze jejich současnou podobu po opravě v roce 2013. 

Příště: Kaplička na Hamižné u Hartmanic.                                                              Václav Pikeš 

SVATOHUBERTSKÁ MŠE V SUŠICI 

Trubačské signály na sušickém náměstí 
daly najevo, že hubertská bohoslužba je 
tady! Letos ji celebroval pater Tomas Van 
Zavrel spolu s novým sušickým 
duchovním Markem Donnerstagem. 

V úplně zaplněném kostele je 
doprovázel velký sbor Svatobor. Promluva 
byla věnována nejen dospělým, ale také 
dětem. Všichni se pousmáli při zmíňce, že 
sv. Hubert zemřel v Nizozemí. Pater 
Tomas pak vybral přímluvy velice citlivě. 
Myslivost, ochrana přírody, ekologie nebo 
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naopak technokratický přístup jsou zde na Šumavě velmi ožehavá a neustále diskutovaná témata. 
Křesťané si při čtení ekologické „Laudato si“ musí  připomínat, že „úcta ke stvoření“ je pro ně 
důležitá. 

Před kostelem jsme se symbolicky rozloučili s jelenem  a za doprovodu mysliveckých trubek 
odešli tmou do svých teplých domovů. Takovéto vzájemné „potkávání“ je v dnešní 
individualistické době velice důležité, protože staví mosty a dává prostor dialogu. 

Jiřina Panušková 

DUCHOVNÍ OBNOVA S KATKOU LACHMANOVOU 

Dva pohledy z obnovy: 
Již delší dobu avizovaná 

duchovní obnova s Katkou 
Lachmanovou je zde! Čekají nás 4. 
přednášky na téma „Hledám Tvou 
tvář”, „Co nám brání v duchovním 
životě”, „Na čem v životě záleží” a 
„Milosrdenství je akční aneb pošli to 
dál‘”. Poté měla být ještě beseda. 
První tři měly být v kostele            
sv. Václava, poslední u kapucínů. 
Bohužel jsem se zúčastnil jen tří. 
Ale někdy i tři nohy stačí stolu, aby 
stál. Všechny tři byly velmi výživné 
a ozdravující a měl jsem z nich slzy 

radosti v očích... 
První - Hledám Tvou tvář - byla o našem hledání Boha. Katka tvrdí, že Bůh s námi nehraje na 

schovávanou, jak si myslíme, jen na Něho nejsme správně naladěni. Vzpomněl jsem si na citát     
z Písma: „Komára cedíte a velblouda spolknete...” 

Také druhá přednáška byla v podobném duchu, tentokrát z naší strany. Trochu jsem se na ni 
opozdil, a tak mi unikl začátek souvislosti. Znovu jsem však měl trochu slano v očích... 
Poslední byla převážně o odpuštění. Katka říká, že odpouštět je „náročné”. A že to chce i trochu 
oběti, zaklepat u dveří a poprosit o odpuštění. Celkem mě to potěšilo i zasáhlo zároveň. A asi 
jsem nebyl sám. 

Katka se nakonec omluvila z diskuse, byla už ze sebe vydaná a navíc už jí jel brzy vlak. Tak 
snad se někdy zase na té „venkovské Šumavě” uvidíme! 

Milan Kotál 
Blíží se advent, specifické období nejen 

církevního roku. Doba, kdy se snažíme rozšířit 
své srdce a orat hlouběji, abychom na jeho 
konci dokázali 
pojmout tu 
chvíli, kdy se 
nebe dotklo 
země. Ale je to 
také období, kdy 
tak snadno 
podléháme 
komerční 

ježíškologii, která nám slibuje vykouzlit ty 
pravé šťastné a veselé.  

Duchovní obnova s Kateřinou 
Lachmanovou byla 
příležitostí natočit 
naše duchovní 
satelity správným 
směrem a obrnit se 
před duchem světa. 
P. Marek 
Donnerstag ji zahájil 
tím nejlepším 
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možným způsobem, setkáním s Pánem              
v eucharistii. Ve svátosti smíření jsme se mohli 
zříkat svých hříchů, prosit o jejich odpuštění,   
k dispozici byla skupinka na přímluvnou 
modlitbu. Páteční adoraci doprovázela 
plzeňská křesťanská kapela Krpál. Byla zima, 
ale jak říká Kateřina, „když to správně 
uchopíte, jako křesťan nemůžete na ničem 
tratit.“ Kateřina Lachmanová má jméno 
ověnčené prestižními tituly, bohaté zkušenosti 
z psychoterapeutické praxe i zajímavý osobní 
život. Její přednášky jsou laskavé, snadno 
pochopitelné a aplikovatelné, spjaté                   

s každodenním 
životem. Někdy 
až nepříjemně 
lehce odhaluje 
překážky, které 
si sami stavíme, 
odkrývá masky, 
které si 

nasazujeme. 
Nemoralizuje a 

nekomanduje. 
Pomáhá nám 
dívat se na sebe 

pravdivěji, 
častěji 

pohlédnout na to 
naše pachtění Božíma očima.  

V prvních dvou přednáškách jsme se 
probrali nejčastějšími překážkami duchovního 
života, jako je neobrácené srdce, kdy se sice 
hlásíme k Bohu, ale naše víra nemá sílu 
proměňovat náš život. Pán Ježíš je jen naše 
nálepka, nikoli ten, koho se tážeme na svá 
rozhodnutí. Místo toho, abychom vírou voněli, 
smrdíme tak, že to ani kadidlo nepřeplácne.  

Jindy nám chybí hledání a zůstáváme           
s falešnou spokojeností stát na půli cesty 
spokojeni, že my už všechno víme, posléze 
zapšklí, prožívající prázdnotu našeho vztahu.  

Chaos v životě, kdy se klidně ubavíme, 
případně udřeme k smrti a zdánlivě nevýrobní 
sféru duchovního života odsouváme stranou. 
Duch světa nás plíživě prostupuje a zvolna 
odplavuje zbytky víry, kterou neobnovujeme.  

Z dalších překážek zmíním lid tvrdé šíje- 
svévolníky, kteří žijí podle své palice a Ježíšem 
si do toho příliš mluvit nenechají. Hlásají 
pokoj, ale žádný pokoj nehledají.  

Soukromé přírodní rezervace to jsou ty naše 
komůrky, kam Boha nechceme, protože co by 
tam tak dělal, že. Odevzdat mu klíče i tady 
chce pořádný kus odvahy a důvěry.  

A v neposlední řadě mohou být takovou 
překážkou karikatury Boha- představy o Bohu 
pokřivené našimi lidskými zraněnostmi, 
výchovou, teologií...  

V přednášce „Na čem v životě záleží“ jsme 
nahlíželi na známou trojici víra- naděje- láska       
z méně tradičních úhlů pohledu. Dozvěděli 
jsme se, jak „s vírou vítězit“ a proč je dobrý 
křesťan nezničitelný. Zamýšleli jsme se nad 
křesťanskou nadějí, která není pouhým 
optimistickým pocitem, ale ctností, jenž nás 
vrátí na cestu, když se nám nedostává víry či 
lásky. A nad Boží Láskou, kterou máme volat, 
když se ocitáme na hranici naší lidské, 
reaktivní lásky. Láska, která v nesnázích 
rozkvétá a je nezničitelná.  
Poslední přednáška „Milosrdenství je akční“ 
byla završením duchovní obnovy a vybavila 
nás řadou konkrétních návodů, jak být 
milosrdnými, tedy jak se co nejvíce 
připodobňovat Božímu srdci. Jak aktivovat 
anténky milosrdenství, jak nebýt netečný         
k vlastní krvi, jak hledět na lidi kolem nás 
milosrdným pohledem, jak vytvářet z našich 
domovů základny pokoje, jak najít vnitřní sílu 
k usmíření... Podnětů spousta, teď už je jen 
uvést do života. Jak napsal sv. Jan Pavel II.       
v encyklice „Bohatý v milosrdenství“- „každý, 
kdo poznal Boží milosrdenství, má právo a 
povinnost se ho domáhat“. Jsme přeci „synové 
a dědicové samotného Boha“ a ne nějaké 
socky, dodává Kateřina Lachmannová.  

Abbe Pierre kdysi na otázku „k čemu je 
vlastně život?“ odpověděl, že „život je trocha 
času, který nám byl dán, abychom se naučili 
milovat a připravili se tak na setkání s věčnou 
Láskou.“ Využijme nastávající adventní čas 
právě takto.  

Eva Kolářová 
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24H V KLÁŠTEŘE 

24 hodin začalo v pátek 11. 
11. 2016 v 16:00. To se nám 
otevřel vstup do kláštera. Tam 
nás přivítal bratr Kryštof, bratr 
Jan, Vojta, Šárka, Jenda, Zuzka a 
později přijela i sestra Jana. 
Krásné bylo, že na ten den i den 
poté sněžilo a spoustu z nás mělo 
radost. A pak už nás čekaly 
seznamovací hry a následovalo 
ubytování, pak krátká modlitba  
v kostele sv. Felixe a potom 
příběh o sv. Martinovi a 
následovala hostina k svatému 

Martinovi, takže samozřejmě nechyběly ani svatomartinské husy, knedlíky, zelo, podkovy, 
buchty a sladkosti od maminek, vinea a pro dospělé svatomartinské víno. Stoly se zkrátka 
prohýbaly. A když bylo letos téma milosrdenství, chtěli jsme také nějaké udělat, tak jsme se        
se Šárkou a dalšími patrony rozdělili do 5 skupin  podle českých svatých (sv. Vojtěch,                
sv. Ludmila, sv. Jan Nepomucký, sv. Václav a  sv. Anežka)  a pustili se do vyrábění růžiček        
z krepového papíru pro 33. důchodců. Potom byla modlitba se svátostí smíření v kostele a hurá na 
výpravu do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde nám Vojta říkal strašidelný příběh, co se tu 
stalo před 10 lety. Naštěstí dopadl dobře. A pak už do postele.. Ráno jsme měli budíček v 7:10 a 
začali jsme den ranními chválami. Než jsme se mohli nasnídat, museli jsme taky pomoct. Někdo 
s dřívím, jiný v kuchyni a nebo při výrobě několika růžiček a pak už konečně začala snídaně. 
Potom už jen odchod do domova důchodců. Začali jsme společně mší svatou, ve dvojici jsme si 
vzali jednu babičku nebo dědečka a odvedli jsme je na pokoj a pak jsme se vrátili do svých družin 
a chodili po pokojích a zpívali jsme a povídali jsme si s nimi. Pro mě i nás to byl úžasný zážitek 
vidět jakou mají radost, i když nám to někteří nemohli dát najevo, ty slzy v našich očích i  v jejich 
byly veliké. A rychle na oběd a  pak následoval film- České Nebe. Pak už jen úklid a potom jsme 
měli rozloučení v kostele, kde jsme dostali lampičky a naše svatozáře (Made in Nebe). 
Po rozloučení jsme pak odjeli do svých domovů za rodinou. 

Zuzana  
A zde jsou ohlasy ostatních dětí: 
 
Pobyt v klášteře se mi velice líbil. Nejvíce 

se mi líbilo hraní her, vytváření růžiček. 
Zajímavá byla i návštěva domova pro 
důchodce. Napínavá byla večerní návštěva 

kostela.  Ubytováni jsme byli v klášterních 
celách. Mezi mými spolubydlícími jsem si 
našla kamarádky. Po obědě jsme se rozloučili a 
24hodin uteklo jako nic.  

Eliška  
V klášteře jsem poznala nové přátele, ale i 

sama sebe. Měli jsme čas na společnou zábavu 
i na rozjímání. Martinská husa byl výborná. 

Lucka  
Výborně se mi spalo, výborné jídlo, zkrátka 

není co dodat. Prostě super! Určitě se to ještě 
někdy musí opakovat . 

Anička 
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V klášteře byla dobrá atmosféra, nejvíce se 
mi líbily různé společenské hry a pokud to 
vyjde, tak půjdu i na akci dvaatřicet hodin 
v klášteře. 

Vojta 
V klášteře jsme zažili spoustu dobrodružství 

a legrace. Byli jsme na noční výpravě, hráli 
jsme zábavné hry, chodili jsme do kostela, byli 
jsme v domově důchodců. Dvacet čtyři hodin   
v klášteře byla skvělá akce a jsem ráda, že jsem 
se jí mohla zúčastnit. 

     Marie  
24 hodin v klášteře bylo velmi nádherné a 

zajímavé. Nejlepší ze všeho byla návštěva 
domova důchodců, kde jsme obdarovali 
všechny stařečky papírovými růžemi.  

Kateřina, Eliška a Michaela 

Shrnu to asi takto: Byla to oblíbená akce      
s netradičním programem.  

 Fanda 
Na 24 hodin v klášteře mě zaujala večeře.  

Jana 
Letos se mi nejvíce líbilo svatomartinské 

posvícení se vším všudy. Také se mi líbila 
výroba růží pro lidi v domově důchodců a 
návštěva u nich. 

Anička  
Na 24 hodinách v klášteře to bylo super 

:D. Úžasná společnost, vyrábění, večerní 
vycházka,... Nejvíce mě tam zaujala mše          
v domově důchodců a to, že jsme jim mohli 
zazpívat a udělat radost. 

Jaroslava  
Minulý týden jsem se poprvé v životě 

zúčastnila akce "24 hodin v klášteře" a do  této 
doby jsem o ní  slyšela pouze od starší sestry, 
která byla vždy nadšená. Mě osobně nejvíce 

oslovila návštěva domova důchodců, kde jsme 
zpívali a rozdávali růže důchodcům.   

Simona  

Setkal jsem se tu s velkým počtem mých 
kamarádů. Program byl zábavný: noční 
návštěva u Matky Boží, mše svatá v domově 
důchodců se zajímavým kázáním, dojemné 
chození po pokojích dědečků a babiček. 
Nakonec zakončení v kostele kapucínů. 

Toník 
Na akci 24 hodin v klášteře se mi líbila 

návštěva domova důchodců. 
Lukáš  

Akce 24 hodin v klášteře byla fajn jako 
obvykle. I když jsem nebyl na pokoji s mým 
velice dobrým kamarádem, hodnotím rozřazení 
pokojů kladně. Nejlepší byla večeře. Ano, je to 
zvláštní že píšu o jídle, ale tradiční husa byla 
úchvatná. Tudíž děkuji všem za přípravu, bylo 
to vynikající :). Program byl dobře rozvržený a 
myslím, že se v něm našel každý!   

Michal  
V klášteře se mi moc líbilo, ale nejlepší a 

nejzajímavější  byla noční výprava. Úžasné 
bylo také jídlo, které mi moc chutnalo.    

Tereza 

V klášteře se mi nejvíc líbila noční výprava.  
Jana
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SETKÁNÍ OLD-MINISTRANTŮ (NULTÝ ROČNÍK)  

V sobotu 5. listopadu 2016 se 
sešla asi desítka old-ministrantů, kteří 
sloužili před čtyřmi desetiletími         
v Sušici pod panem děkanem             
P. Antonínem Pragerem a pod 
kaplanem P. Adolfem Pintířem, s ním 
jsme také navštívili v domově 
důchodců naši paní kostelnici v. v. 
Antonii Mirtlovou (Toničku), které je 
neuvěřitelných 95 let. Na hřbitově 

jsme se pomodlili u hrobů našich blízkých a v poledne 
slavili mši svatou v děkanském kostele sv. Václava. Vše 
završil společný oběd v pivovaru U Švelchů.  

V příštím roce 2017 to bude 40 let, kdy do Sušice 1. 
srpna 1977 nastoupil jako kaplan P. Adolf Pintíř (byl zde 
až do března 1982, kdy ho vystřídal P. Zdislav Pešat) a 50 
let, kdy do Sušice 1. září 1967 nastoupil jako kaplan P. 
Antonín Prager (od 15. května 1968 se stal děkanem a 
později i vikářem až do roku 1992).  

Proto chceme v sobotu 17. června 2017, dá-li Bůh, 
uskutečnit první ročník setkání old-ministrantů Sušice, na 
který Vás srdečně zveme.  

Pepa Jílek a Vojta Šmídl, foto Petr Hlaváč  

ADOPCE NA DÁLKU - PRO CHUDÉ DĚTI Z INDIE A UGANDY  

Ježíš řekl: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“ (Lk 6,36)  
„Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších 

bratří, pro mne jste udělali.“ (Mt 25,40)  
Už řadu let pomáhají děti z náboženství spolu s Římskokatolickou 

farností Sušice a okolními farnostmi chudým dětem v projektu Adopce 
na dálku®. S dětmi si dopisujeme a dozvídáme se tak o jejich životě. 
Každoročně během adventu a Vánoc pro ně šetříme do pokladniček 
peníze. Díky finanční pomoci každého z nás mohou chodit do školy a 
získat vzdělání. V současnosti pomáháme děvčatům Joseline a Anushe a 
chlapci Enockovi z Indie a chlapci Derickovi z Ugandy.  

Vojtěch Šmídl - katecheta  

ADVENTNÍ PÁSMO HUDBY A SLOVA 

Do častého předvánočního shonu a nedělního nakupování dárků, připravujeme pro zklidnění 
kulturně-duchovní alternativu „Hudba a slovo“, s podtitulem „Na cestě k Vánocům s Františkem 
z Assisi“. Mělo by se jednat o pásmo varhanní hudby, prokládané texty ze života a myšlenek 
tvůrce prvního betléma. Mohlo by to něco říci i tomu, kdo do kostela obvykle nechodí.  
Termín konání je stanoven na 18. prosince v 16:30, v klášterním kostele. 
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NEŠPORY A ADORACE V KLÁŠTEŘE 

Kdo by se chtěl během adventu více společně modlit, může zavítat o adventních nedělích do 
klášterního kostela, kde se po mši sv. budeme modlit nešpory a po nich zůstaneme půlhodinky 
v tiché adoraci před eucharistií.                                                                                        br. Kryštof 

VZPOMÍNKA NA P. JANA KOTÁLA  

11. prosince uplyne dvacet let od úmrtí P. Jana 
Kotála. Přestože přišel do naší farnosti již vážně 
nemocný, pracoval zde s horlivostí pravého 
služebníka Božího. Dodnes jsem mu vděčný za to, 
že měl pochopení pro rodiny s dětmi a s osobním 
nasazením znovu zavedl druhou dopolední nedělní 
mši svatou. 

Kéž se s ním jednou shledáme v nebi. 
Vojtěch Šmídl 

NĚCO PRO ZASMÁNÍ 

 Do nebe přilétne dušička. Je celá pomačkaná a v ruce ještě drží volant. Přichází před soudnou 
stolici Boží a po chvilce přilétne její anděl strážný, celý udýchaný se omlouvá: "Já sice mám 
trénovaná křídla, ale on jel tím Porschem tak rychle, že jsem mu zkrátka nestačil." 

ADVENTNÍ VÝZVA 

V adventu máme také projevovat milosrdenství (almužnu) – nabízím jednu možnost:  
Přijďte si pro brýle ke mně do optiky – Nádražní 388, Sušice a přispějete tím na pomoc lidem 

ohroženým ztrátou zraku – přes organizaci Světlo pro svět (viz www.svetloprosvet.cz )  
Z celkové hodnoty vaší zakázky pošlu 5% na zajištění potřebné lékařské péče, kterou 

poskytují čeští oční lékaři.                                                      Dáša Větrovská, (mobil 603 525 450)  

CHYSTÁ SE: 

Ne 27.11.  ve 14.00h zahájení adventu na Mouřenci 
Pá 2.12., So 3.12., Ne 4.12., St 7.12. a So 10.12.- kino Sušice od 20h pohádka Anděl Páně 2 
So 3.12., So 10.12., So 17.12., v 7h rorátní mše svatá v Kašperských Horách 
Ne 4.12.    ve 14.00h bronzová neděle na Mouřenci 
Ne 4.12.    v  15.00h v kostele sv. Václava v Sušici mikulášká besídka s divadlem, písničkami, 

sv. Mikulášem a nadílkou 
Ne 11.12.  ve 14.00h stříbrná neděle na Mouřenci  

Ne 18.12.  ve 14h adventní romantika na Mouřenci 

Ne 18.12.  ve 14h v Mlázovech před kostelem vánoční jarmark s živým betlémem 
Ne 18.12.  na nedělní mši v 9h v kostele sv. Václava v Sušici přinesou skauti betlémské světlo 
So 24.12.   od 11h -12h štědrá hodinka na Mouřenci 

Po 26.11.  od 14h mouřenecké Vánoce 
Po 26.11.  od 17h koncert Svatoboru v kostele sv. Václava v Sušici 
Pá 30.11.  od 15h zpívání koled u jesliček v kostele sv. Václava v Sušici, zpívá Kapelka 
Pá 30.12.  16.00h na Srní Vlachobřežská mše zpívá pěvecký smíšený sbor z Vlachova Březí 
So 31.12.  od 23.30 - 0.30h v kostele na Mouřenci silvestrovská půlnoční při svíčkách 
Ne 1.1.      v 15.00h novoroční mše svatá v kostele Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách  

Vydává Římskokatolická farnost Sušice, Bašta 54, 342 01 Sušice, tel. 376 523 368 
 e-mail: farnostsusice@seznam.cz ; http://www.farnostsusice.cz   

Redaktor: Mgr. Jiří Kopelent, e-mail: jirkakopelent@seznam.cz ;  
případné příspěvky pošlete do pátku 16.12. (uzávěrka dalšího čísla)  
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Bohoslužby o Vánocích 2016 v Sušici a okolí 

tučně = s chrám. sborem; * bohoslužba slova; ** koncert sboru Svatobor; ***koledy u jesliček; 
**** Rybova mše - zpívá Šumavan z Klatov  

Jesličky v děkanském kostele sv. Václava 
v Sušici budou přístupné  

na Štědrý den, na Boží hod vánoční, 
na svátek sv. Štěpána a na svátek Svaté Rodiny 

(24. – 27. 12.) 
vždy od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin 

Radostné a požehnané Vánoce 

přeje duchovní správa 

Místo 

Sobota 
24. 12. 

Štědrý den 
 
 

Neděle 
25. 12. 

Slavnost 
Narození 

Páně 

Pondělí 
26. 12.  
Svátek 

sv. Štěpána 
prvomuč. 

Pátek  
30. 12. 
Svátek 
Svaté 

Rodiny 

Sobota 
31. 12.  

Památka sv. 
papeže 

Silvestra I. 

Neděle 
1. 1. 2017 
Slavnost 

Matky Boží, 
P. Marie 

Sušice – 
děk. kostel 

24.00 9.00 
9.00 

17.00** 
18.00 

15.00*** 
18.00 9.00 

Sušice – 
klášterní k.  

16.00 18.00 18.00 9.00 9.00 18.00 

Petrovice 21.00 10.30 10.30  16.00 10.30 

Svojšice  12.00    12.00 

Kolinec 22.30 11.00 11.00   11.00 

 Mlázovy 21.00*      

Budětice 21.00 9.30 9.30   9.30 

Rabí 16.00*  16.30  16.30  

Kašperské 
Hory 

24.00 9.30 9.30 19.00**** 9.30 15.00 

Hartmanice 22.00 11.30    11.30 

Albrechtice  15.00    15.00 

Dlouhá Ves 15.00*  15.00       15.00  

Rejštejn 16.00    
Mouřenec 

23.30 - 0.30 

Srní 14.30   16.00   
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ADVENT A VÁNOCE  
ve farnosti Sušice 

Neděle 18. prosince 2016 

4. neděle adventní 
  7.30  a  9.00  mše sv. v děkanském kostele s adventními rorátními zpěvy; 18.00 mše sv. v 

klášteře 

16.30  klášter: kulturně-duchovní alternativa „Hudba a slovo“, s podtitulem „Na cestě 

k Vánocům s Františkem z Assisi“. 
Sobota 24. prosince 

Štědrý den 
16.00  klášter: vánoční mše sv. s dětmi  
24.00  děk. kostel: půlnoční mše sv. – J. J. Ryba: Vánoční mše Hej, mistře  

přístup k jesličkám a pro Betlémské světlo 24. 12.:10.00-12.00 a 14.00 – 16.00  
Neděle 25. prosince 

Slavnost Narození Páně (zasvěcený svátek) 
  9.00  děk. kostel: sváteční vánoční mše sv. 
18.00  klášter: mše sv.  

Pondělí 26. prosince 

         Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
  9.00  děk. kostel: mše sv. s rodinami   

17.00  děk. kostel: vánoční koncert sboru Svatobor  

18.00  klášter: mše sv.  

Pátek 30. prosince 

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
  18.00  děk. kostel: mše sv. s obnovou manželských slibů  

  15.00  děk. kostel: koledy u jesliček - zpívá Kapelka 

  8.00  klášter: mše sv. s obnovou manželských slibů  
 

Sobota 31. prosince 

Připomínka sv. Silvestra I., papeže 
18.00  děk. kostel: mše sv. na poděkování na konci roku  

23.30  Mouřenec: půlnoční mše sv. na přivítání nového roku 
 

Neděle 1. ledna 2017 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek) 
  9.00  děk. kostel: novoroční mše sv.  
18.00  klášter: mše sv. – J. J. Ryba: II. vánoční mše (s chrámovým sborem)  

Pátek 6. 1. 2017 

Slavnost Zjevení Páně(Tři králové) 

 18.00  děk. kostel:  mše svatá s žehnáním  vody, křídy a kadidla, Koledová mše Urbánek - 

zpívá sušický chrámový sbor 


