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M

ilé sestry a bratři,
atmosféra podzimního času nás
možná vede k útlumu a přípravám na
zimní spánek. Nicméně v říjnu nás čeká
několik významných životabudičů.
Záhy po Andělech strážných, které jsme
sice uctili o nedávné pouti, ale jistě neuškodí s nimi počítat i nadále, oslavíme
sv. Františka (4.10.). Za jeden z důležitých momentů jeho obrácení, se uvádí
pokyn Krista z kříže,
který k němu promluvil v rozpadajícím se
kostelíku sv. Damiána:
„Františku, oprav můj
dům!“ A František to
vzal doslovně, až později mu došlo, že šlo o
dům církve. Náš klášterní dům modlitby je
rovněž delší čas v opravě. Bylo už několik
termínů, kdy se měl zprovoznit, ale zdržuje
se to především na dodávce součástek.
Další termín otevření proto raději nezmiňuji - „dokud neuvidím, neuvěřím“. Přiznám se, že je to pro mne škola trpělivosti. Zřejmě i tuto opravu domu duše tímto
Pán zamýšlí. Liturgicky Františka oslavíme
tedy ve farním kostele a jsem tomu vlastně rád: on totiž není „náš“ kapucínů, františkánů, ale je celé církve, ba pro všechny
lidi a stvoření, protože se stal „heroldem
Krista“.
Královnou října je bezesporu Panna
Maria Růžencová (7.10.). Ne náhodou
bude v den jejího svátku, jako vyvrchowww.farnostsusice.cz

lení putování sochy Panny Marie Fatimské po České republice, celá naše zem
v Koclířově odevzdána Panně Marii a
skrze Ni zasvěcena Bohu. To by nám asi
málo pomohlo, kdybychom se Té, která
„Pána slávy učinila naším bratrem“ (sv.
František), nedrželi. Záchranný kruh, který
nám nabízí, a který je v Ní pevně ukotven,
je růženec. K jeho modlitbě, nejen v říjnu,
nechť nás povzbudí výroky zkušenějších:
„Dejte mi armádu,
modlící se růženec, a
já dobudu svět“ (bl.
papež Pius IX.); „Milujte
Pannu Marii a modlete
se růženec, protože její
růženec je zbraní proti
zlu v dnešním světě“
(sv. pater Pio); „Říkám
vám, že neexistuje tak
náročný problém, který bychom nevyřešili modlitbou posvátného růžence“ (sestra Lucie dos Santos z Fatimy).
Jubileum Fatimy i výročí tragédie
VŘSR, nám mohou být podnětem k vytrvalejší modlitbě, moudrosti při volbách i
aktivitě vůči zlu.
Misijní neděle (22.10.) bude příležitostí
jak ke konkrétní pomoci, tak k uvědomění si sounáležitosti s církví po celém světě.
Letošní letní misie v naší farnosti nám však
daly na vědomí, že i zde žijeme v misijním
prostoru a měli bychom být misionáři,
jako František ve svém Assisi.
Pokoj Vám!
bratr Kryštof

1

říjen 2017

POROZUMĚNÍ MEZI NÁRODY S FRANTIŠKOVOU POMOCÍ

P

od tímto názvem vyšel článek v jedněch německých regionálních novinách v oblasti Regenu.
V měsíci srpnu totiž došlo k dalšímu
setkání německých a českých členů III.
Řádu sv. Františka. Tentokrát k nám zavítala skupinka 8 členů terciářského řádu
z farnosti Geiersthal-Teisnach s jejich duchovním otcem Tobiasem Magerlem a
setkání to bylo opravdu milé a srdečné a
naši němečtí spolubratři a sestry nešetřili v
článku chválou.
Nejprve navštívili kostel sv. Vintíře na
Dobré Vodě, kde slavili mši svatou, prohlédli si muzeum Šimona Adlera a pak
jejich cesta pokračovala do Hartmanic,
kde obdivovali znovuobnovenou židovskou synagógu.
U nás v Sušici je očekával nejprve otec
Kryštof spolu s manželi Šmídlovými, kteří je
provázeli po historickém centru našeho
města. Bratr Václav Felix Šmídl opět oslnil
svými znalostmi historie a sklidil velký obdiv od všech. Velice naše německé spolubratry a sestry zaujala i kronika našeho
terciářského společenství v Sušici, o kterou se pečlivě stará právě bratr Václav
Felix.
V odpoledních hodinách pak do refektáře kláštera dorazili i ostatní členové

www.farnostsusice.cz
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a přátelé našeho místního bratrského
společenství na společné posezení a popovídání s našimi hosty z Německa.
Diskuse byla velmi živá a podnětná, naši

němečtí přátelé obdivovali nejen množství členů mladšího věku v našem MBS,
ale také naši aktivitu v národním společenství, pak i to, že při složení slibu trvalé profese si každý člen zvolí i své řeholní
jméno, to už v Německu dávno padlo.
Velice se jim také líbila naše trička, podle
kterých nás každý pozná i ve světě, že
patříme do františkánské rodiny. To mohu
potvrdit, že jak vloni v Itálii, tak i letos na
pouti do Lurd, Santiaga a Fatimy, se k
nám vždy hlásili františkánští terciáři, i když
jsme se domlouvali někdy jen gesty.
Na závěr jsme se společně pomodlili v
latinském jazyce Otčenáš a Zdrávas Maria a v kostele Matky Boží zazpívali Salve
Regina a slíbili si, že zůstaneme navzájem
v kontaktu.
Obdrželi jsme stejně tak jako od první
skupinky německých terciářů na jaře, tak
i nyní, pozvání k návštěvě společenství v
Německu.
Anna – Brigita Blažková
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Srdečně zveme:

KÁJOV
kostel Nanebevzetí Panny Marie
sobota 14. a neděle 15. října 2017

Hlavní kájovská pouť
Program:
Sobota 14. října – „Zlatá sobota“
19:00 hodin – zahajovací mše svatá
hlavním celebrantem bude novokněz R. D. Bc. Pavel
Bicek, farní vikář u sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích
po mši svaté bude novokněz Pavel Bicek, udělovat novokněžské požehnání
následuje po mši svaté mariánská pobožnost/světelný průvod
22:00 hodin - celonoční adorace
Neděle 15. října
7:30 hodin – společná modlitba – „RANNÍ CHVÁLY“
8:00 hodin – poutní mše svatá
hlavní celebrant: R. D. Václav Pícha, JC. D., prelát českokrumlovský
10:00 hodin – hlavní poutní mše svatá
J. E. Dominik kardinál Duka, OP
arcibiskup pražský a primas český
13:30 hodin – litanie k Panně Marii a svátostné požehnání;
a po té odpoledne možnost soukromé modlitby
Příležitost ke svaté zpovědi bude v sobotu od 18:00 hodin.
V neděli bude tato možnost omezena počtem přítomných kněží.

SLAVNOST SV. FRANTIŠKA Z ASSISI

•••

S

rdečně zveme na oslavu sv. Františka. V její předvečer, v úterý 3. října v 18:45, se v
děkanském kostele bude konat takzvaný Transitus - připomínka přechodu sv. Františka do Nebe.
V den slavnosti patrona milovníků Božího stvoření (4. října), se v 17:00 před klášterním kostelem uskuteční žehnání zvířátkům, které se dostaví (přijdou, přiskáčou, přiletí,
připlazí, připlavou,…) se svými paničkami a pány.
V 18:00 začne v děkanském kostele mše svatá, předsedaná dominikánem fra Alvarezem Kodedou z Plzeňské komunity. Po liturgii jsou všichni zváni na pohoštění do
kláštera!
bratři kapucíni
www.farnostsusice.cz

3

říjen 2017

KAPLE HORY OLIVETSKÉ
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T

ato kaple se nachází na návrší ve svahu
nad starou cestou směrem na Rejštejn,
na jihozápadním okraji Kašperských Hor.
Jedná se o zděnou stavbu obdélníkového půdorysu s trojbokým závěrem. Je krytá sedlovou střechou, krytinou je plech.
Fasáda je hladká, v průčelí prostý obdélný vchod, přístupný po čtyřech kamenných stupních ve svahu s dvoukřídlými
dveřmi. Na bocích po jednom drobném,
segmentem zaklenutém okénku. Nad korunní římsou je štít členěný dvojicí pilastrů,
které nesou segmentový nástavec. Interiér je valeně zaklenutý. Kaple pochází
cca z konce 18. století, tedy z období baroka. Podle městské kroniky je tato kaple
od neznámého zřizovatele a stála tam
„od nepaměti“, s obrazem Spasitele potícího krev. Na Velký pátek večer se u kaple zastavovalo procesí, jdoucí od kaple
Kalvárie a na
Zelený čtvrtek
ke kapli směřovala
procesí se zpěvem pašijové
písně. Byl to
originální kašperskohorský
zvyk. Ten zanikl vyhnáním
původních
německých
obyvatel po

2. světové válce. V kapli byl
až do počátku 60. let min.
století
uchováván obraz-olej na plátně z 19.století,
představující
klečícího Krista
na Hoře Olivetské-Zahradě Getsemanské.
Odtud
také
patrně
pochází název
kaple. Z bezpečnostních důvodů tato památka našla své nové uložení ve farním depozitáři
v Kašperských Horách. Chátrající kaple
byla opravena péčí města v roce 1993
a slavnostně požehnána v srpnu téhož
roku v rámci poutní slavnosti Panny Marie
Sněžné farářem Františkem Štriblem. V 90.
letech se ke kapli na Zelený čtvrtek večer
několikrát uskutečnil průvod za svitu pochodní s následnou krátkou pobožností
a zpěvem rytmických duchovních písní v
podání mládeže z místního Dětského domova. V současnosti je připraven návrh
na prohlášení této kaple za nemovitou
kulturní památku.
Václav Pikeš

LITURGIE PRO DĚTI

•••

V

minulém roce si řada z Vás rodičů objednala barevné sešitky s nedělními
čteními Liturgie pro děti cyklus A od M. a
J. Nedbalových. Nabízíme objednání Liturgií pro děti cyklus B pro příští liturgický
rok. Volit můžete ze dvou variant: Šanon
s kompletem 54 sešitků cyklu B + 14 sešitků používaných pro všechny cykly A, B,
C (např. Slavnost Narození Páně, slavnost
Zjevení Páně, Popeleční středa, Květná
www.farnostsusice.cz

neděle, ...) za příspěvek 310,- Kč nebo jen
šanon s kompletem 54 sešitků cyklu B (pokud máte cyklus A a chcete si z něj sešitky
používané pro všechny cykly přendat) za
příspěvek 270,- Kč. Zapsat (objednat) se
můžete do seznamu v sakristii kostela sv.
Václava v Sušici do neděle 22. října. Platit
se bude až po vyzvednutí Liturgií.
katecheté Vojtěch a Šárka Šmídlovi
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4. smečka vlčat

Stopaři Sušice
Přijímáme nové členy, kluky navštěvující 1. stupeň ZŠ.
Přijď poznat nové kamarády a zažij s nimi spoustu dobrodružství ve
městě i v přírodě.
Scházíme se každou sobotu od 9:00 do 11:00
v klubovně Na Burince 356.
Kontakt na vedoucího oddílu:
Jakub Šmídl
mobil: 731 939 825			
e-mail: jakub.smidl@skaut.cz

Více informací na www.vydristopa.cz

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH

•••

K

oncem září začala letos čtvrtá, zatím
poslední oprava fary. Pokračujeme ve
výměně zastaralé elektroinstalace, která
byla a částečně pořád ještě je v havarijním stavu. Jedná se o hodně náročnou
opravu, protože je zapotřebí odstranit

dveře budou posunuty o 1,5 metru tak,
aby byly volně přístupné toalety a zároveň uzavřena obytná část fary.
Celkové rekonstrukce se také dočká
vstupní hala a místnost v přízemí, které říkáme „zpěvárna“. Zvláště tato místnost
už nutně vyžaduje opravy. Naposledy
zde bylo malováno ještě za P. Holého,
knihovnu už téměř nikdo nepožívá a
nábytek je také hodně opotřebovaný.
Jedná se o prostory, kde dochází k prvnímu kontaktu s širokou veřejností. Tento
prostor je doslova vizitkou celé farnosti, a
proto si určitě zaslouží nové uspořádání a
nový vzhled.
Rekonstrukce bude trvat přibližně 4
týdny a celkový rozpočet na opravu činí
60-70 tis. Kč. Na tento účel bude vyhlášena sbírka v neděli 15. října. Můžete také
přispět přímo na účet farnosti č. 821 360
329/ 0800 pod variabilním symbolem 702.
Děkuji za pochopení, za pomoc všem,
kteří přiložili ruku k dílu a také za finanční
podporu.
Těším se na setkání v nových prostorách fary.
P. Marek Donnerstag

kabely starší více než 50 let a vysekat místo na nové vedení, včetně telefonních a
datových kabelů. Asi dlouho nezapomeneme na ty hromady sutin a všude přítomný prach a kouř.
Vzhledem ke skutečnosti, že byla rozbourána velká část chodby v přízemní,
rozhodli jsme se zrealizovat již dlouho plánovanou přestavbu této části fary. Vnitřní
www.farnostsusice.cz
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PODĚKOVÁNÍ

B

ohaté na události bylo nejen léto (Dny
víry) ale také období před létem a právě za akce v tomto období bych chtěla
jejich organizátorům poděkovat a sdělit
několik zážitků. Po mnoha letech jsem
absolvovala Seminář v Duchu sv., který v
Sušici pod záštitou P. Marka Donnerstaga
profesionálně zorganizoval Marek Novák.
Už od druhého vatikánského konsilu se
říká, že 21.století bude století laiků, protože Ti dokážou oslovit lidi ve svém prostředí, zaměstnání, školách… Našimi skupinkovými vedoucími byli lonští účastníci,
kteří měli také přednášky nebo svědectví. My účastníci jsme se vesměs shodli, že
nás velice zasáhl večer chval spojený s
přímluvnými modlitbami. Já si pak odnáším hluboký dojem, že ve společenství je
síla a moc Ducha božího.
Také bych chtěla poděkovat za poutní
zájezd do Polska. Těšila jsem se na PM
Čenstochovou a na místa, kde žila sv.
Faustýna. Korunku BM se modlím od třetího ročníku na gymnáziu, tedy rovných
dvacet let a tak to byl pro mě takový
imaginativní návrat domů, anebo příchod? Velká bazilika, jejíž plány schvaloval sv. Jan Pavel II a která vyrostla vedle

kláštera je takovým monumentem víry
současnosti. Odproštěná od výzdoby,
pouze s obrovským obrazem milosrdného
Ježíše, který je srozumitelný lidem i mimo
církev, protože kříž se dnes těžko autenticky předává, byť utrpení nezmizelo, jen
se přeneslo mimo naše horizonty. A představující jakýsi koráb, který se nepotopí.
Moře symbolizují modré vitráže. A před
bazilikou se v dáli rozprostírá Krakov, město spojené právě se světcem naší doby
papežem Janem Pavlem. A uvnitř přilehlého kláštera dál tiše žijí sestry, které se
starají o problémové dívky. Zájezd do Polska byl hodně o přejezdech, až v autobuse mi přišlo, jak malá země je naše Česká
republika. Když jedete Polskem, velice
dlouho vidíte jen zeleň, lesy a pole, ale
žádné město nebo vesnici, což je rozdíl
třeba od naší D1. Zájezd byl ale také o
Polsku samotném a o víře jako běžné součásti života. Byl pečlivě připravený, velký
dík patří páteru Markovi a jeho polskému
srdci. A také Panně Marii „ v poli,“ která
ví, že když mají lidé velkou duši, dokáží
velké věci (účastníci ví :-)).
Jiřina Panušková

CELODIECÉZNÍ POUŤ TÁBOR-KLOKOTY

•••

Více fotografií na webových stránkách: www.farnostsusice.cz/fotogalerie/171
www.farnostsusice.cz
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BESEDA
Honza Pospíšil
františkánský terciář,
autor knihy „Z pošťákovy brašny“
vypráví

v pátek 6. října 2017
od 19:00 v refektáři
kapucínského kláštera
o putování do Santiago de Compostela
a Říma
Autor knihy, přestože se potýká s vážnou,
nevyléčitelnou nemocí,
srší životním optimismem a radostí, kterou
dokáže rozdávat i druhým.
Bude promítnut i dokument o jeho pouti
a pak bude možnost si knihu zakoupit
a nechat autorem podepsat.

PŘÍPRAVA DĚTÍ KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A EUCHARISTII ZAČÍNÁ

V

ážení rodiče, nabízíme Vám pomoc
v přípravě Vašich dětí na uvedení do
života ze svátosti smíření a eucharistie.
Tato příprava je určena dětem ve věku
přibližně 3. třídy nebo starším, které navštěvují výuku náboženství a jsou pokřtěny. Další podmínkou přijetí svátostí je
pravidelná účast na nedělní mši svaté a
účast na nabízené přípravě.
Přípravy se mohou účastnit i nepokřtěné děti, pro které rodiče žádají křest, kde
tato příprava může být zároveň součástí
www.farnostsusice.cz

•••

přípravy ke křtu.
Příprava bude probíhat od října do začátku června na faře v Sušici. Informační
schůzka pro rodiče je v úterý 10. října 2017
od 17.00 na faře v Sušici. Zde se domluví
den a čas přípravy a další.
Přihlášky k přípravě dostanou děti na
hodině náboženství nebo jsou na faře v
Sušici.
P. Marek Donnerstag
a katecheté Vojtěch a Šárka Šmídlovi
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CHYSTÁ SE
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Út 3.10.		
		

Pravidelné setkání maminek s malými dětmi 10.00 - 11.00 na faře
v Sušici.

St 4. 10. 		
		
		
		
		

Slavnost sv. Františka. V 17 h. před klášterním kostelem se
uskuteční žehnání zvířátkům, které se dostaví se svými paničkami
a pány. V 18 h. začne v děkanském kostele mše sv., předsedaná 		
dominikánem fra Alvarezem Kodedou z Plzně.
Po liturgii jsou všichni zváni na pohoštění do kláštera!

Pá 6.10.
		
		
		

Beseda o putování do Santiaga de Compostela. V pátek 6.října
v klášteře u kapucínů se uskuteční zajímavá beseda s Honzou
Pospíšilem, františkánským terciářem o putování do Santiaga de 		
Compostela a Říma od 19 hodin v refektáři kláštera.

So 7. 10.		
		

Slavnostní nešpory. V sobotu 7. října v 18:00 slavnostní nešpory
v kostele sv. Vintíře na Dobré Vodě.

Ne 8.10.
		
		
		

Pouť ke sv. Vintíři. V neděli 8. října zveme na pouť ke sv. Vintíři
na Dobrou Vodu. Odcházíme v 8.30 od děkanského kostela
a pak poutní mše svatá v kostele na Dobré Vodě ve 13 hod.
Lze se připojit na kterémkoli místě putování.

Út 10.10.
		

Informační schůzka rodičů k přípravě dětí na svátosti 17.00 na faře
v Sušici.

Ne 22.10.

Misijní jarmark před kostelem sv. Václava v Sušici po mši svaté.
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PRAVIDELNÉ AKTIVITY VE FARNOSTI

•••

Pondělí:
Chrámový sbor - 19.00 zimní čas /19.30 letní čas na faře, zodpovědná osoba: Václav
Švehla tel. 722 937 318
Modlitba matek po skupinkách – jednou za měsíc všechny skupinky setkání 19.00
v klášteře, zodpovědná osoba: Zdiška Nováková tel. 733 741 863
Úterý:
Setkání maminek s dětmi – 10.00 na faře, zodpovědná osoba: Šarka Šmídlová
tel. 604 371 334
Příprava dětí na svátosti – odpoledne na faře, zodpovědná osoba: Šarka Šmídlová
tel. 604 371 334
Biblické tance – 19.00 na faře, zodpovědná osoba: Markéta Prosserová
tel. 736 760 160
Středa:
Příprava dětí na svátosti – odpoledne na faře, zodpovědná osoba: Šarka Šmídlová
tel. 604 371 334
Františkánští terciáři - 19.00 refektář kláštera kapucínů, zodpovědná osoba: Miroslav
Melcher tel. 728 817 271
Farní rada - (1x za 1 ½ měsíce) 18.45 po večerní mši sv. fara, zodpovědná osoba:
P. Marek Donnerstag tel. 603 456 125
Čtvrtek:
Kapelka – zpívání dětí 16.15 na faře, zodpovědná osoba: Zdiška Nováková
tel. 733 741 863
Křesťanský klub pro děti Kolinec – 15.00 klubovna obecní knihovny a 1x za 14 dnů
16.00 kostel, zodpovědná osoba: Vojtěch Šmídl tel. 604 731 804
Večery chval - 20.00 - 21.30 v kostele sv. Václava – pokračování seminářů Obnovy v
Duchu svatém, zodpovědná osoba Marek Novák, tel.: 732 314 620
Společenství v duchu hnutí focolare - 20.00 po rodinách, zodpovědná osoba: Lada a
Pavel Kopeckých tel. 774 174 910
Pátek:
Modlitební skupina - 19.00 na faře, zodpovědná osoba: Anička Blažková
tel. 606 640 940
Setkání mládeže - (1. a 3. týden v měsíci) 19.00 na faře, zodpovědná osoba:
P. Jan Kulhánek tel. 776 344 997
Ministrantská schůzka - (2. a 4. týden v měsíci) 19.00 na faře, zodpovědná osoba:
P. Jan Kulhánek tel. 776 344 997
Setkání akolytů - (1. pátek v měsíci) 19.00 zodpovědná osoba: P. Marek Donnerstag
tel. 603 456 125
Sobota:
Cappuccino u kapucínů – každá první sobota v měsíci po ranní mši sv. refektář
kláštera kapucínů, zodpovědná osoba: kvardián br. Romuald Jarolímek
Frmol – františkánská mládež - 19.00 v klášteře kapucínů, zodpovědná osoba:
br. Romuald Jarolímek tel. 604 350 458
Adorační chvály - 19.00 v klášteře kapucínů, zodpovědná osoba: br. Jan Hladík
tel. 731 600 082

