
Milí, letošní adventní čas byl mi-
mořádně krátký. I tak Bohu díky 

za něj! Vždyť tři týdny se každoden-
ně připravovat na oslavu narozenin 
je celkem slušná doba. Jak se nám 
to dařilo je už dru-
há věc; ještě že je 
možnost při grun-
tování před svátky 
využít i zpovědní 
úklidové čety.
Po fialové, kající 
barvě, je však nyní 
na místě vystřídat 
ji jasem liturgické 
barvy bílé, vyjadřu-
jící slavnostní atmo-
sféru a s ní Radost! 
Jestliže se totiž fialo-
vá používá i při lou-
čení na pohřbech, 
o Vánocích napro-
ti tomu v bílé vítáme příchod Toho, 
který je Život: „Život se zjevil, a my 
jsme ho viděli, Život věčný, který byl 
u Otce a zjevil se nám“. A kde je ži-
vot, tam je naděje a budoucnost. 
Poselství Vánoc nám přináší naději 
ve smysl života. A tím poselstvím není 
nějaká teorie, něco abstraktního, ale 
hmatatelné, zranitelné, malé a bez-

mocné betlémské dítě, „zavinuté do 
plenek“, které později prohlásí: „Já 
jsem Cesta, Pravda a Život“. Toto Dítě 
je nám tak blízké, že nebylo ušetřeno 
problémů, ani svých ani druhých, ale 

rozhodlo se do nich 
přijít, aby „lid, který 
chodí v temnotách, 
uviděl velké světlo“. 
Radujme se z Boha, 
který nám dal da-
rem sám sebe! 
Sv.František tak rád 
o vánocích slavil 
Boží pokoru, že když 
jednou připadly 
na pátek a bratři 
váhali, zda se mají 
postit nebo slavit, 
nazval takové po-
chyby hříchem a 
chtěl, aby „v tako-

výto den i zdi jedly maso“. S velkou 
radostí, důvěrou a vděčností tedy 
slavme tuto největší narozeninovou 
slavnost na světě a Boží zájem o nás 
zprostředkujme těm, kteří se nachá-
zejí v nejrůznějším nedostatku! 
 Požehnané svátky a Pokoj z 
nich do nového roku!   
                       br. Kryštof

VÁNOČNÍ
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BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH • • •

Místo

neděle
24.12. 

Štědrý 
den

pondělí
25.12.

Slavnost 
Narození 

Páně

úterý
26.12. 

Svátek
sv. Ště-
pána

sobota
30.12. 

neděle
31.12. 

Svátek
Svaté 

Rodiny

pondělí
1.1. 

Slavnost 
Matky 
Boží, P. 
Marie

Sušice 
děkanský 
kostel

7.30
9.00

24.00
7.30
9.00 9.00 7.30**

9.00**
7.30
9.00

Sušice 
klášterní 
kostel

16.00 18.00 8.00 18.00** 18.00

Petrovice 21.00 10.30 10.30 16.00

Svojšice 12.00 12.00

Kolinec 11.00
22.00 11.00 11.00 11.00 11.00

Mlázovy 21.00*

Budětice 9.30
21.00 9.30 9.30 9.30 9.30

Rabí 16.30* 8.00 16.30
Kašperské 
Hory

9.30
24.00 9.30 18.00 9.30 15.00

Hartmanice 11.30
22.00 11.30 11.30 11.30

Albrechtice 15.00 15.00

Dlouhá Ves 15.00 15.00*

Srní 16.00 16.00

Rejštejn 17.00*

Mouřenec 24.05

Annín 11.00

* bohoslužba slova
** mše s obnovou manželských slibů
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POSVĚCENÍ NOVÉHO OLTÁŘE • • •

Milí farníci, s velikou radosti Vám chci 
oznámit, že v neděli 21. ledna při 

mši svaté v 9.00 hodin, českobudějovic-
ký  biskup Mons. Vlastimil Kročil posvětí 
nový mramorový oltář v našem kostele 
sv. Václava.

Cesta je ještě dlouhá a času málo, 
ale pevně věřím, že všechno dovedeme 
ke zdárnému konci. Oltář a všechny jeho 
prvky jsou doposud v dílně restaurátora p. 
Tomáše Franty, který pokračuje na závě-
rečných pracích. V pondělí 8.1. v 9.00 ho-
din začne demontáž dřevěné podlahy. 
Zde prosím o pomoc zdatné farníky, aby 
práce mohly rychle pokračovat. Násled-
ně začneme s úpravami presbytáře a pří-
pravou místa pod nový oltář. Tyto práce 
budou vyžadovat uzavření kostela, proto 
se bohoslužby během týdne budou ko-
nat v klášterním kostele bratrů kapucínů. 
Doufám, že v neděli 14.1. se sejdeme bez 
problémů na nedělních bohoslužbách v 
děkanském kostele. V následujícím týdnu  
od 15. ledna bude probíhat již samotná 
montáž nového oltáře a bohoslužby bu-
dou opět probíhat v klášteře.

První mše svatá spojena se slavnost-
ním posvěcením oltáře se bude konat 
v neděli 21. ledna v 9.00 hodin. Hlavním 
celebrantem bude Mons. Vlastimil Kročil. 
Jak určitě víte oltář je v podstatě staro-

nový, oltářní menza pochází z českobu-
dějovické katedrály, kde celé generace 
českobudějovických biskupů u toho ol-
táře sloužily Nejsvětější Oběť. Po posled-
ní rekonstrukci katedrály byl oltář uložen 
na zahradě biskupství. Ale bude znovu 
obnovený, zrestaurovaný a jak doufám, 
bude dlouhá léta sloužit v našem dě-
kanském kostele sv. Václava. Podařilo se 
nám také získat darem z českobudějovic-
ké katedrály původní svícny, které patří k 
oltáři. Naši farníci společně s kaplanem 
je pracně vyčistili a vrátili jim lesk a krásu. 
Toto spojení s katedrální farností sv. Miku-
láše zdůrazní  na slavnosti také účast P. 
Dr. Zdenka Mareše, Th.D., děkana budě-
jovické katedrály.

Veškeré práce na restaurování oltá-
ře a přestavbě presbytáře jsou finančně 
velmi náročné. Celková částka přesahu-
je 100 tis. Kč. Podařilo se nám získat něko-
lik významných sponzorů a na tento účel 
bude věnována i sbírka při mši svaté 21. 
ledna. Děkuji za veškerou pomoc a mod-
litební podporu.

Pevně věřím, že oltář zazáří na novém 
místě a bude ještě dlouhá léta sloužit dal-
ším generacím sušických farníků a nám 
pomůže ještě více objevit krásu liturgie. 

                                   P. Marek Donnerstag

Děkujeme sestřičkám z Horažďo-
vic za příjemné zastavení a du-
chovní načerpání v adventní době. 
Během adventních střed jsme se, 
vždy v hojném počtu sešly s žena-
mi z naší farnosti na sušické faře. 
Společně jsme chválily Pána a pod vede-
ním sestry Vlasty rozjímavě a kreativně pře-
mýšlely nad úryvky z nedělních evangelií. 
Děkuji všem ženám s kterými jsem 
mohla trávit tak příjemné chvíle! 
Těším se na příští advent.                                                              Zdiška

ADVENT ŽENÁM • • •
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od Ne 24.12. Jesličky v děkanském kostele sv. Václava v Sušici budou přístupné 
do Út 26.12. na Štědrý den, na Boží hod vánoční a na svátek sv. Štěpána (24. – 

26. 12.) vždy od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hodin a dále v 
neděli 31.12. od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin

Út 26.12. Koncert pěveckého sboru Svatobor v děkanském kostele v Sušici v 
17.00 hodin.

Po 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek)  -  18.00  kláš-
terní kostel – Robert Führer - pastorální mše, Tomáš Koutník - Pastore-
lla „Hej, hej jeden i druhej“ - zpívá sušický chrámový sbor

So 6.1. Slavnost Zjevení Páně(Tři králové)  -  18.00  děk. kostel,  mše svatá 
s žehnáním  vody, křídy a kadidla – Robert Führer - pastorální mše, 
Tomáš Koutník - Pastorella „Hej, hej jeden i druhej“ - zpívá sušický 
chrámový sbor

od Po 8.1. Omezený provoz v děkanském kostele sv. Václava, bohoslužby
do So 20.1. během týdne budou přesunuty do klášterního kostela sv. Felixe.
  V neděli 14.1. se bohoslužby v 7.30 a 9.00 budou konat v kostele sv. 
  Václava.

Ne 21.1. Posvěcení nového oltáře v děkanském kostele v 9.00 hod. za účasti 
Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, Ph.D. a děkana českobudějovické 
katedrály Dr. Zdeňka Mareše, Th.D.

So 3.2. Farní dětský karneval od 14.00 hodin v sušické sokolovně. 

So 3.2. Farní ples od 20.00 hodin.

CHYSTÁ SE • • •

RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ
VÁNOCE

PŘEJE DUCHOVNÍ SPRÁVA


