
Bratři a sestry v Kristu! 
Vstoupili jsme do měsíce břez-

na, který celý prožijeme v době post-
ní. Můžeme se zamýšlet nad mnohý-
mi předsevzetími, počítat zbylé dny 
do Velikonoc, abychom mohli opět 
naplno prožívat radost a slavnostní 
atmosféru. Očekávaná radost se ne-
dostaví sama od sebe, ale má svůj 
hluboký význam ve 
zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. Nedokážeme-li 
ovšem přijmout i dny 
předcházející – vjezd 
do Jeruzaléma, po-
slední večeři s učed-
níky a utrpení Velkého 
pátku – stěží potom 
zažijeme uvnitř srdce 
opravdovost radosti, která prozařu-
je náš život. Stejně je tomu také ve 
svátosti smíření, kde neumět nebo 
nechtít litovat vlastních hříchů a sla-
bostí znamená nemožnost radosti z 
odpuštění. Průměrná vlažnost, ač se 
může zdát snadnější k proplouvání 
každého dne, neumožní vystoupat k 
Bohu a zatemňuje náš duchovní zrak 
(srov. Zj 3). 

Žitá víra, ve které naši současníci 
mohou číst živé evangelium, přivádí 

také každého z nás k Bohu. Nemusí-
me vynakládat enormní úsilí o krát-
kodobou dokonalost zvláště v postní 
době, přesto by naše úsilí mělo mít 
alespoň tak minimální sebezápor, 
abychom vedle sebe začali opět 
vnímat a vidět druhé lidi. Praktická 
láska projevovaná k druhým se musí 
nutně otisknout i do vztahu k Bohu. 

Možná že tomu tak již 
nyní je, ale každoroční 
půst by měl být dalším 
„schodem“ v hlubším 
objevování a obnovo-
vání všech vztahů, a 
to nejen k bližním, ale 
i k Bohu. 

Nad sarkofágem 
Kardinála Tomáš Špid-

líka je krásná věta, odkazující na hod-
noty vpisujíce náš život do věčnosti: 
“Všechno, co žijeme s láskou, pře-
chází s Kristem do vzkříšení.“ „Věč-
nost vytvářejí vztahy, které nekončí.“ 

Přeji nám všem opravdové za-
jetí na hlubinu všech našich vztahů, 
které nás bytostně utvářejí a dávají 
nám zakusit evangelijně žitou radost, 
naději, lásku a víru v každém, Bohem 
darovaném dnu.

P. Jenda Kulhánek
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V naší krajině je vidět 
mnoho křížů, kapliček a 

Božích muk. Všechny jsou 
znamením víry našich před-
ků. Mnohdy kolem nich jez-
díme a chodíme, aniž by-
chom si jich všimli. 

Námět, který nabízíme, 
by nám měl pomoci tyto 
kříže znovu objevit a zamy-
slet se nad tím, co pro naše 
předky kříž znamenal a co 
znamená pro nás.

Cílem je prožít postní 
dobu jako čas, v němž za-
žíváme vděčnost za Boží 
lásku, která se nejvíce pro-
jevila na kříži. Chvíle, které 
takto společně ve své rodi-
ně strávíme mohou být krás-
nou přípravou na radostnou 
dobu velikonoční.

1. Najděte si čas a vydejte 
se se svojí rodinou na vycházku, jejímž 
cílem bude kříž ve Vašem okolí.

2. Vyfoťte se (pořiďte rodinné selfie) u kří-
že.

3. Pomodlete se u kříže společně za ně-
koho, kdo to zvláště potřebuje. Můžete 
také kříž jednoduše ozdobit nebo uklidit 
místo kolem.

4. Přineste do kostela v Sušici 
nebo v Kolinci, nebo pošle-
te po dětech na nábožen-
ství nebo pošlete e-mailem 
na vojtech.smidl@centrum.
cz fotografii 10 x 15 s popi-
sem, kde se kříž nachází, pří-
padně, co jste zjistili o jeho 
historii. Připište také kontakt 
na Vás. To vše nejdéle do 
pondělí po Květné nedě-
li 26. března 2018 - ale čím 
dříve, tím lépe. Fotografie 
s textem budou vystaveny 
pro inspiraci dalším rodinám 
ve farním kostele v Sušici a 
Kolinci. Před koncem doby 
velikonoční je dostanete 
zpět na památku.

5. V neděli 1. dubna 2018 
o slavnosti Zmrtvýchvstá-
ní Páně obdrží Vaše rodina 
od pana faráře P. Marka 

Donnerstaga při mši svaté v Sušici v 9.00 
nebo při mši svaté v Kolinci v 11.00 krás-
nou velikonoční odměnu.

(Námět převzatý z Katechetického 
věstníku č. 6/2017-18 Biskupství brněnské-
ho.)

Mgr. Vojtěch a Šárka Šmídlovi
katecheté

KŘÍŽ - ZNAMENÍ BOŽÍ LÁSKY K NÁM • • •

Postní doba nás vede k modlitbě, po-
stu a almužně. Proto Diecézní charita 

společně s pastoračním týmem biskup-
ství obnovili dříve zaběhlou postní akci, 
která se také nazývala postní kasičky. 
Prosíme vás, abyste je jako dříve rozda-
li ve farnostech při první neděli postní a 
vysvětlili farníkům, že příspěvky budou 
rozděleny na dvě části. Polovina bude 

použita prostřednictvím Diecézní charity 
na pomoc lidem v nouzi a druhá polovi-
na bude použita prostřednictvím pasto-
račního týmu na pomoc při pastorační 
činnosti v diecézi, za účelem poznávání 
Krista naukou a výchovou. Děkujeme za 
vaši podporu.  

Pastorační tým a Diecézní charita
České Budějovice

PODPORA PASTORACE A CHARITY V POSTNÍ DOBĚ • • •
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Skupinka dětí, které se v naší farnosti při-
pravují na první svaté přijímání uděla-

la  první velký krok na cestě k přijetí této 
svátosti. 

V úterý 27. února 2018 v kostele sv. 
Václava v Sušici děti prožily společně se 
svými rodiči a sourozenci svoji první svá-
tost smíření, na kterou se pečlivě připra-
vovaly již delší dobu. 

Mgr. Vojtěch a Šárka Šmídlovi
katecheté

SEMINÁŘ ŽIVOT V DUCHU • • •

Seminář Život v Duchu je seminářem 
charismatické obnovy podle P. Ernsta 

Sieverse. Cílem semináře je prohloubit 
svůj osobní duchovní život a vztah k Ježíši 
Kristu, otevřít se milosti nového vylití Du-
cha svatého a skrze jeho hlubší působe-
ní v životě se učit žít křesťanský život ne z 
vlastní síly, ale v síle Ducha svatého. 

Seminář vychází z tradice charisma-
tické obnovy, mnohým lidem umožnil 
prohloubit zásadním způsobem život s 
Bohem. Pro přihlášené je závazný a uza-
vřený, tj. v jeho průběhu již není možné 
se připojit. Součástí semináře jsou krátké 
přednášky, skupinky s osobním sdílením, 
společná modlitba, účast na liturgii.

K čemu se po čas semináře zavazuješ?
•účast na všech středečních setkáních
•každodenní minimálně 15 minutové 
chvíle tiché osobní modlitby s Pánem
•dvě večerní modlitby (v rámci setkání 
ve středu)
•duchovní rozhovor s knězem

Proč je účast povinná?
Vše důležité v našem životě vyžaduje čas. 
Brzy zakusíš, kolik milosti Ti Bůh během 
„chvíle ztišení“ daruje, pokud Mu věnuješ 
svůj čas… 

V jakém termínu se seminář koná?
Od středy 4. dubna do středy 20. června 
2018.

Kde se seminář koná?
Středeční setkání budou vždy od 20 ho-
din na faře ve Velharticích. Předpokláda-
ný konec je kolem 22. hodiny.

Kdo seminář povede?
Seminář pořádají P. Vendelín Zboroň a 
Marek Novák s týmem. 

Dotazy a přihlášky: 
Marek Novák, hwest@seznam.cz,
732 314 620

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ • • •
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V letošním roce si připomeneme několik 
významných „osmičkových“ výročí. 

Tím nejbližším je 25. únor 1948. Před 70 
lety byl poeticky nazýván „Vítězným úno-
rem“. Zamysleme se nad tím, kdo nad 
kým zvítězil. Také bývá tato událost nazý-
vána vítězstvím pracujícího lidu nad reak-
cí a nad vykořisťovateli. Rád bych slyšel 
odpověď na otázku, kolik bylo mezi po-
raženými vykořisťovatelů a reakcionářů? 
Kolik jich bylo skutečných a kolik uměle 
vytvořených, aby bylo komu ničit životy 
a zabírat poctivě nabitý majetek? Nebo 
snad byla hlavním motivem těchto udá-
lostí msta, nenávist a nebo jen obyčejná 
lidská závist? Jsem pamětníkem těchto 
událostí a nepatřil jsem ani mezi vykořis-
ťovatele, ani mezi reakcionáře. Ale ani 
jsem nejásal nad novými pořádky, zvláště 
když jsem viděl kolik všehoschopných lidí 
získalo moc, ne k prospěchu společnosti, 
ale k svému prospěchu a k likvidaci svých 
protivníků a údajných nepřátel, podle 
často používaného hesla : „Kdo nejde s 
námi, jde proti nám“.

Dobře jsem znal rodinu, kde otec byl 
dělník a jeho synům v roce 1951 nebylo 
dovoleno studium. Dotazem u jednoho 
vlivného soudruha na důvod, mu bylo 
sděleno, že je sice dělník, ale není komu-
nista a celá jeho rodina chodí do kostela. 
Kde byla ona tak halasně propagovaná 
rovnost a ústavou zaručená náboženská 
svoboda? Na Sázavě u sv. Prokopa se v 
červenci 1948 konala „Národní pouť“! 
Tehdejší nechvalně proslulý ministr školství 
Zdeněk Nejedlý v projevu prohlásil: „ V 
únoru jsme zúčtovali s reakcí a nyní zúčtu-
jeme s církví“! Jak dobře věděl, co říkal!
V letech 1946-1948 jsem měl s bratrem tu 
čest ministrovat v klášterním kostele bra-
tří kapucínů a trochu poznat jejich život, 
lásku a ochotu pomoci svým bližním. Pro-
to chci vydat svědectví o třech bratřích, 
působících v Sušici a to, jak se k nim nový 
režim zachoval.

P. Aleš Josef Cihlář pocházel z Česko-

moravské vysočiny. Na kněze byl vysvě-
cen v roce 1942. Do Sušice přišel v roce 
1943 a pak znovu v roce 1947. V roce 
1949 onemocněl TBC. Byl léčen v sanato-
riu a tím pádem nebyl přítomen likvidace 
sušického kláštera v květnu 1950. Poté byl 
internován v Broumově. V září 1950 naru-
koval k PTP v Komárně, ale pro nedolé-

čenou TBC byl ihned z vojny propuštěn. 
Na přelomu let 1948-1949 poskytl pobyt 
v klášteře několika lidem před jejich útě-
kem za hranice. Byl mezi nimi i hrdina II. 
světové války, ale vybral si k tomu „ne-
správnou“ stranu-Londýn. Stb se o tomto 
přechodu dozvěděla jen náhodou a to 
až v roce 1954. P. Aleš byl zatčen a pět 
měsíců vyslýchán na Borech. Krajským 
soudem v Plzni 13. srpna 1954 následně 
odsouzen za „vlastizradu“ na 12 let vě-
zení ve Valdicích a Leopoldově. Plně 
rehabilitován v roce 1990. Dožil se pádu 
komunismu a zemřel v požehnaném věku 
94let v roce 2008.

P. Oldřich Antonín Hajtmar. Rodák od 
Olomouce, vysvěcen v roce 1943. Do Su-
šice přišel v roce 1945 a pak v roce 1948. 
Vypomáhal jako duchovní ve Svojšicích 
a tak v roce 1949 přečetl“ Pastýřský list“ 
otců biskupů, což byla jeho povinnost a 
dovolil si kritizovat násilí totalitního režimu 
a k tomu ještě přidal politický vtip. Stát-
ním soudem byl 4.ledna 1950 odsouzen 
za „pobuřování proti republice“ na dva 
roky do vězení na Mírově (vězení pro nej-
těžší zločince). K tomu mu také „pomohl“

VZPOMÍNKA - „OSMIČKOVÁ“ VÝROČÍ • • •
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posudek ze Sušice, kde je líčen jako fana-
tický stoupenec Vatikánu. Zemřel v roce 
1986 v 69 letech.

Třetím bratrem byl Abdon Josef Bě-
ták z Uherského Brodu. Do Sušice přišel 
v únoru 1948. V květnu 1950 byl jako je-
diný ze sušického kláštera deportován 
do internačního tábora v Broumově. Na 
následky internace umírá v nemocnici v 
Semilech 31. května 1951 v pouhých 36 
letech.

Jako čtvrtého mučedníka totalitního 
režimu bych chtěl připomenout mě zná-
mého P. Bohumila Marouše. Ten pochá-
zel z Písku. Otec mu zemřel v jeho nece-
lých třech letech. Vysvěcen byl v roce 
1945, v roce 1947 přeložen do Hartmanic. 
Do zákazu vedl skauty. Aktivně působil v 
ochotnickém spolku. Po komunistickém 
puči nezištně pomáhal lidem při jejich 
odchodu za hranice, na což by měl mít 
každý svobodný člověk za normálních 
okolností právo! Zatčen byl 3. září 1949, 
odsouzen 29. července 1950 za „velezra-
du“ na 18let vězení. Prošel Mírovem, Já-
chymovem, Leopoldovem, Valticemi...
Propuštěn byl na amnestii v roce 1960, ale 
29. září 1961 znovu zatčen, nespravedlivě 
obviněn a odsouzen za „podvracení re-

publiky“ na tři roky plus dalších sedm let 
z minulého trestu... Propuštěn byl opět při 
další amnestii 3. září 1965. Pracovat mohl 
pouze ve stavebnictví. V roce 1968 získal 
tzv. „státní souhlas“ k výkonu duchovní 
služby. V roce 1969 mu byla zamítnuta 
rehabilitace. Zemřel jako zcela zlomený 
člověk v roce 1986 ve věku 64 let. Ne-
spravedlivě vězněn byl téměř 15 let.
Závěrem bych chtěl ještě připomenout 
několik obětí 50. let z oblasti Sušicka:
P. Tomáš Beránek, sušický rodák, působil 
jako děkan ve Vodňanech. Odsouzen na 
11let. Na následky týrání umírá ve vězení 
v roce 1954 ve věku 57 let.
P. Jan Hrbek, farář v Nezamyslicích. V 
roce 1959 ve vykonstruovaném procesu 
odsouzen na 13let. Byl utýrán ve vězení v 
roce 1963.
P. Josef Melka, vězněn v letech 1953-
1959.
P. František Ferda, vězněn v letech 1951-
1960.
P. Jaroslav Saller, vězněn v letech 1956-
1957.
A několik dalších o nichž ale nemám 
přesné údaje...

bratr III. řádu Felix Václav Šmídl OFS

V uplynulém roce (stav k 31. 12. 2017) 
se na níže uvedené sbírky celkem 

shromáždilo: na Svatopetrský haléř: 
674.876,- Kč; na bohoslovce 516.818,- Kč; 
na potřeby Diecézní charity 422 314,- Kč; 
na misie 949.893,- Kč; na potřeby diecéze 
465.807,- Kč. Všem dárcům, kteří na tyto 
sbírky přispěli, a všem správcům farností, 
kteří sbírky ve svých farnostech organi-
zovali a výtěžek zaslali na uvedené úče-
ly, patří upřímné Pán Bůh zaplať! A ještě 
doplnění ke sbírce na misie: V uplynulém 

roce jste podpořili 37 projektů v rámci Díla 
šíření víry v Ugandě, Zambii, Bangladéši, 
na Srí Lance a v Paraguayi. Financovali 
jste 69 projektů, které pomohly téměř 146 
tisícům chudých dětí v Ugandě, Zambii, 
Keni, Tanzanii, Malawi, Guyaně, Paragua-
yi, Bangladéši, na Srí Lance, Filipínách, 
v Myanmaru, Sýrii a Papui Nové Guineji. 
Vaše pomoc putovala také k více než ti-
sícovce seminaristů v Keni, Ugandě, Zam-
bii a Tanzanii.

CELODIECÉZNÍ (A JINÉ) SBÍRKY V ROCE 2017 - REKAPITULACE • • •
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NA MOUŘENEC ZAMÍŘÍ DIVADLO VÍTI MARČÍKA • • •

Mimořádný zážitek slibuje letos na jaře 
kostel svatého Mořice na Mouřenci 

nad Annínem. V předvelikonoční postní 
době v tomto šumavském kostelíku vy-
stoupí Divadlo Víti Marčíka. Soubor hos-
toval na Sušicku v minulých letech ně-
kolikrát (Janovy pašije, Malý princ,…) a 
získal si velikou popularitu. Na Mouřenci 
vystoupí poprvé a bude to zároveň i jedi-
né představení na Šumavě.

Na Mouřenec přijede soubor pod ve-
dením Víti Marčíka st. na Květnou neděli 
25. března. Od 14 hodin nabídne divá-
kům představení Mysterium světla. „Rádi 
bychom přispěli k obnovení tradice, kdy 
se před Velikonocemi hrály pašijové hry. 
Připravili jsme si pro Vás nové zpracová-
ní s názvem Mysterium světla. Základem 
textu jsou Janovy pašije a mysterium 
vzkříšení. Představení je určeno široké ve-
řejnosti od 12 let,“ láká Eva Marčíková z 
vedení tohoto divadla. Vstupenky budou 
k dostání na místě.

Během Velikonoc bude kostel na 
Mouřenci přístupný několikrát. Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně zpříjemní tematic-

ky laděný koncert souboru Druhý pokus 
z Kašperských Hor, který začíná v neděli 
1. dubna ve 14 hodin. „Kromě písní zazní 
i biblické texty. Mouřenec se totiž i le-
tos připojí k celonárodnímu čtení Bible,“ 
upřesnil Lukáš Milota ze spolku Přátelé 
Mouřence.
Mouřenecký kostel láká také na komen-
tované prohlídky. Konají se každou břez-
novou sobotu od 11 hodin. Během Ve-
likonoc budou denně. A to od Velkého 
pátku do velikonočního pondělí, vždy v 
11 hodin.                                  Lukáš Milota

Na začátku ledna probíhala opět Tří-
králová sbírka pořádaná Charitou 

ČR. V naší českobudějovické diecézi se 
do ní zapojilo více jak 6000 dobrovolníků 
velkých a malých, kteří vybírali do 1618 
kasiček. Pod záštitou Diecézní charity 
České Budějovice organizovaly ve svých 
regionech Tříkrálovou sbírku oblastní či 
farní charity a farnosti. Jako koledující or-
ganizace se přímo zapojilo šestnáct far-
ností, další spolupracovaly s charitami. O 
velké štědrosti dárců svědčí celková vy-
koledovaná částka v českobudějovické 
diecézi, která činí rekordních 7,167.328 
Kč. Zásluhou koledníků se do obydlí dár-

ců dostalo i požehnání. 
Chtěl bych touto cestou poděko-

vat všem, kteří se na organizaci letoš-
ní Tříkrálové sbírky podíleli - duchovním 
správcům farností, ředitelům charit, všem 
koledníkům a dárcům. Velký dík patří 
hlavně místním koordinátorům Tříkrálové 
sbírky. Málokdo ví, co je za tím práce. Bez 
spolupráce všech by se sbírka nemohla 
konat. Díky Vám všem!

Jiří Kohout
ředitel Diecézní charity

České Budějovice

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI PŘI TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE 2018 • • •
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Srdečně zveme všechny farníky k postnímu prožití nedělních večerů v klášterním 
kostele, kde pravidelně od 17:15 hodin probíhá Křížová cesta, v 18:00 je mše svatá, 

po které následují nešpory a tichá adorace.                                                                                             
bratři kapucíni

POSTNÍ NEDĚLE V KLÁŠTERNÍM KOSTELE • • •

12 HODIN V KLÁŠTEŘE • • •

Kamarádství, porozumění, víra, úcta a 
pokora. To jsou slova nejlépe vystihující 

sobotních 12 hodin, které jsem měla mož-
nost strávit s dalšími přibližně 20 kamará-
dy a kamarádkami v sušickém klášteře. 

Za pouhých 12 hodin,  jsme toho stihli 
opravdu hodně. Vše začalo společnou 
modlitbou a snídaní. Potom jsme si užili 
seznamovací hry, po kterých následova-
la modlitba a svátost smíření. Rychle nám 
vyhládlo a tak jsme byli rádi, že násle-
doval oběd. Místo odpoledního spánku 
jsme vyrazili na velkou poutní výpravu do 
Albrechtic, kterou jsme zakončili mší sva-
tou. A rychle autobusem zpět do Sušice. 

Celý den vyvrcholil modlitbou 
bolestného růžence, pod vedením 
bratra Jana. Rozdělili jsme se do 5 
skupinek, přičemž každá skupinka si při-
pravila krátkou scénku, díky které jsme 
měli možnost prožít tuto modlitbu hlouběji. 

Byli jsme rádi, že dorazili i rodiče, kteří 
byli hodně překvapeni. Neumím vše po-
psat několika větami, ale co vím určitě 
je, že sobotních 12 hodin bude v mé pa-
měti ještě hodně dlouho. Velké díky patří 
Šárce, Vojtovi, bratrovi Kryštofovi, bratrovi 
Janovi, P. Jendovi Kulhánkovi, P. Jiřímu 
Voráčkovi, Jindře Lejskové, p. Kopelento-
vi, p. Šmrhovi s dcerami Aničkou a Mo-
nikou, Lucce Belfínové a Anetě Králové.

Veronika Jahodová
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CHYSTÁ SE • • •
Pá 9. 3.  Křížová cesta v děkanském kostele Křížová cesta v pátek 9. března.  
  Sraz v děkanském kostele sv. Václava v 17.15 h.
  Vede P. Jan Kulhánek s mládeží (Spolčo).

Pá 9.3. -  24 hodin pro Pána; Zveme vás v pátek 9. března do děkanského
So 10.3.   kostela sv. Václava na Noc pro Pána, v sobotu 10. března
  pokračujeme Půstem chlapů a poté Růžencem v klášterním kostele  
  sv. Felixe.

Pá 16.3.  Křížová cesta v děkanském kostele Křížová cesta v pátek
  16. března. Sraz v děkanském kostele sv. Václava v 17.15 h.
  Vedou sušičtí akolyté.

Pá 23.3.  Křížová cesta pro rodiče s dětmi na Andělíček.
  Sraz na začátku u řeky v 16.45 hod.

Pá 23.3. -  Diecézní setkání mládeže 2018; 23. - 24. března se koná v Českých  
So 24.3.  Budějovicích Diecézní setkání mládeže, středoškoláků
  a vysokoškoláků, za účasti obou biskupů Vlastimila a Pavla.
  Program v Komunitním centru sídliště Máj a v selesiánském kostele  
  sv. Vojtěcha, doprovází kapela Elaion a PM. S sebou spacák
  a karimatku. Více: www.dcm.bcb.cz

Pá 30.3.  Křížová cesta v děkanském kostele Křížová cesta v pátek
  30. března. Sraz v děkanském kostele sv. Václava v 9.00 h.
  Vedou Terciáři františkánů.

St 4.4.   Seminář Život v Duchu ve Velharticích - 1. setkání

duben  Začátkem dubna startuje objednávání na Katolickou
     charismatickou konferenci v Brně.

So 9. 6.  Diecézní pouť v Sušici



Místo
Květná
neděle

25.3.

Zelený
čtvrtek

29.3.

Velký pátek

30.3.

Vigilie 
vzkříšení

31.3.

Slavnost 
zmrtvých-

-vstání 
Páně
1.4.

Pondělí 
veliko-
-noční 

2.4.

Sušice 
děkanský 
kostel

9.00
(od kláš-

tera)
18.00

9.00 kc

15.00 um 
20.00

7.30

9.00
9.00

Sušice 
klášterní 
kostel

18.00 18.00 18.00

Kašperské 
Hory

9.15 
(průvod 
od kaple 
u školy)

18.00 
(násle-
duje 

adora-
ce)

15.00 kc 
(sraz u kostela 
sv. Markéty)

18.00 um

19.45
(začátek 
na farní 

zahradě)

9.30 9.30

Hartmanice 11.30 16.00 15.00 um 11.30

Petrovice 10.30 16.00 15.00 20.00 10.30 10.30

Svojšice 12.00 12.00

Budětice 9.30 16.00 16.00 9.30

Kolinec 11.00 16.00 16.00 11.00

Albrechtice 15.00

Dlouhá Ves 9.00 kc 10.15

Rabí 9.00 kc 8.30

Horažďovice 9.30 19.00 19.00 19.00 9.30 9.30

Strašín 11.00 18.00 18.00 19.00 11.00 11.00

možnost soukromé modlitby u Božího hrobu 
Sušice, děkanský kostel 31.3.(sobota)  –    9.00 - 12.00 a 14.00 - 18.00 hod.
Kašperské Hory, kostel sv. Markéty 31.3.(sobota)  –    10.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00 hod.

ranní chvály v Kašperských Horách - 30.3.(pátek) a 31.3.(sobota) vždy od 7.00 hod. 

bs  bohoslužba slova 
kc  křížová cesta
um památka umučení Páně

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2018 V SUŠICI A OKOLÍ • • •
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