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M

ilé farnice a farníci,
každý z nás aktuálně prožívá
jiné údobí svého života – malé dítko
pomalu objevuje své okolí, dospívající svoji lásku, … a tak bychom mohli
pokračovat dále. Každopádně čas
postupuje kupředu a před každým
z nás se objevují nové výzvy a mezníky v životě. Končí prázdniny a my
vstupujeme měsícem září do dalšího
školního roku,
a to nejen
dítka
školou
povinné, ale
skutečně my
všichni. Každé
ráno klopotný
rej kolem škol,
v
některých
našich domovech … , ale
přichází množství pravidelných událostí a možností setkávání, která mají
pomoci udělat další krůček na cestě
k Bohu.
Snadno se může každému z nás
stát, jak se říkává, že usne na vavřínech. To neplatí ovšem pouze pro ty,
kdo chodí od mateřské po vysokou
školu, ale téměř každému. Nejsou to
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pouze odborné a pracovní dovednosti, ale například taktéž vzdělávání ve víře. Nejednou se setkáváme s
množstvím předsudků u lidí nežijících
z víry, ale zároveň mnohdy neumíme
takovýmto lidem odpovědět. K životu křesťana patří prožívání a poznávání víry v Ježíše Krista neoddělitelně
spojené se společenstvím bratří a sester. A tak četba Písma, slavení liturgie, modlitba
a sdílení zkušeností naší víry
nám pomáhá
růstu na této
cestě i schopnost v síle Ducha svatého ji
předávat dál.
Opírejme
se na cestě
víry - nikdy nejsme sami - o anděly strážné a svaté, o jejichž přímluvu
prosíme; a zvláštním způsobem i o
matku Boží Pannu Marii. Ti všichni jsou
důležitými svědky na naší jedinečné
cestě víry, naděje a lásky směřující do
Božího království.
To nám společně vyprošuji.
P. Jenda Kulhánek
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DOPIS PRO ENOCKA PRAJWALA D‘SOUZU

M

ilý Enocku,
s radostí i zármutkem jsme si přečetli
dopis od Tebe. Je nám moc líto, že Tvůj
tatínek zemřel. Modlili jsme se za něj při
našich hodinách náboženství, aby se
uzdravil. Nyní se za něj modlíme, aby ho
Bůh přijal do nebe a Vaši rodinu potěšil.
Máme radost, že jsi postoupil do 4.
ročníku a že se snažíš dobře učit. Také
Tvoje pěkné umístění v soutěžích nás potěšilo. Největší radost jsme ale měli z toho,
že jsme se dozvěděli, že jsi šel k prvnímu
svatému přijímání a přijal Ježíše do svého
srdce. Také někteří z nás byli na začátku
června u prvního svatého přijímání. Byla
to veliká slavnost, na kterou jsme se dlouho těšili a připravovali.
Od 1. července do 31. srpna budeme
mít letní prázdniny. Už se na ně všichni
moc těšíme.
Pozdravuj od nás svoji maminku, bratříčka Avila, babičku a všechny svoje blízké.

Abychom Ti udělali alespoň malou radost, namaloval Ti každý z nás malý obrázek, který si můžeš jako samolepku někam
nalepit.
Zdraví Tě děvčata a kluci, kteří chodí
na náboženství v Sušici a Kolinci se svým
učitelem náboženství Vojtěchem Šmídlem.

POUTNÍ SETKÁNÍ V NEJSTARŠÍM KOSTELE ŠUMAVY

V

sobotu 30. června 2018 zažila osada a farnost Albrechtice u Sušice
významnou událost. Slavilo se zde patrocinium místního kostela sv. Petra a
Pavla za účasti četných domácích, ale
především bavorských poutníků včele s
opatem tamního premonstrátského kláštera ve Windbergu Hermannem Josefem
Kuglerem OPraem. Obec Albrechtice a
klášter ve Windbergu spojuje totiž společná historie začínající v časech před více
než osmi stoletími. Albrechtice už před
rokem 1174 daroval klášteru ve Windbergu český král Vladislav. Premonstráti
se o albrechtický statek, kostel i farnost
starali až do počátku 19. století. Význam
kostela v Albrechticích zdůrazňuje jeho
údajné založení králem Vladislavem a vysvěcení třetím královým synem Albrechtem, salcburským arcibiskupem 5. ledna
1179. Předpokládá se, že kamenné jádro
www.farnostsusice.cz
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dnešního kostela skutečně pochází z 12.
století. Kostel zdobí vzácné středověké
nástěnné malby ze 14. a 15. století a také
nádherný kamenný portál z doby kolem
1240, který patří k nejstarším projevům gotiky u nás.
Sobotní slavnostní bohoslužba přilákala do starobylého chrámu nezvykle veliké
množství domácích věřících ale pak zejména poutníků z Bavorska. Kromě hostí z
bavorského Windbergu sem přijela například velká skupina členů německé sekce
spolku VIA NOVA z Deggendorfu.
Poutní mši svatou sloužil opat Hermann
Josef Kugler spolu s domácím duchovním
správcem P. Jiřím Voráčkem. Ve svém kázání pan opat hovořil o velikém díle, které
pro církev vytvořili oba svatí apoštolové
Petr a Pavel. Připomněl také rozdílnost
jejich povah a poslání.
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Závěrem zdůraznil: „Svatí Petr a Pavel
– sjednocení v lásce Kristově a přesto tak
rozdílní. Církev žije z rozmanitosti, trochu
jako Petr a trochu jako Pavel, vždy obojí,
nikdy jen v jedné podobě. Jsme sjednoceni ve víře a přesto rozdílní. Při dnešní
bohoslužbě to vše živě prožíváme. Oba
naše národy, Češi a Němci, mají rozdílné
tradice. Mají společnou pohnutou historii,
někdy poznamenanou velkým utrpením.
Mluvíme rodílnými jazyky a přece jsme
nyní sjednoceni ve společné víře. Věříme v Pána, který vstal z mrtvých, kterého
zvěstovali apoštolové Petr a Pavel. A to je
církev ve své rozmanitosti. Amen.“
Při bohoslužbě v Albrechticích zaznívala čeština, němčina i sjednocující
latina, lidé zpívali české a německé duchovní písně, mši svatou skvěle doprovodil pěvecký sbor Academiae Mariae
Sanctae sbormistra, sušického rodáka
Jakuba Waldmanna spolu s krojovaným
žesťovým souborem z Windbergu. Významné místo v albrechtické slavnosti zaujala přednáška čestného hosta - univerzitního profesora a prorektora Univerzity
Karlovy Jana Royta, který přítomným fun-

dovaně přiblížil unikátní středověku uměleckou výzdobu albrechtického kostela.
(Historická vyjímečnost bohoslužby v Albrechticích spočívala také ve skutečnosti, že mši svatou tu opat z Windbergu sloužil zřejmě po přestávce nejméně dvou a
půl století). Odpoledne si zahraniční hosté prohlédli další mariánské poutní svatyně v blízkém Strašíně a Nezamyslicích. Při
rozloučení zaznělo pozvání k příštímu česko-bavorskému setkání, které by se mělo
uskutečnit tentokráte v prostředí premonstrátského kláštera ve Windbergu.
Vladimír Horpeniak

KCHK BRNO 2018

•••

„Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké
moci“ (Ef 6,10) - hlavní motto, které nás
provázelo již 29. ročníkem Katolické charismatické konference (KCHK), která se
konala již tradičně V Brně na výstavišti.
Celkem pět dní naplněných nejen modlitbami, ztišením, přátelstvím, ale i radostí a smíchem. To vše jsme měli možnost
prožívat ve velkém společenství téměř
8000 účastníků z nejrůznějších míst naší
republiky, ale i ze zahraničí. Hlavní osobností letošní konference byl P. René Luc,
francouzský kněz a kazatel, autor známé
knihy „Vychoval mě gangster“.
Z naší farnosti vyrazila asi dosud historicky nejpočetnější skupina.

www.farnostsusice.cz
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Celkem jsme napočítali téměř 50 lidiček ze Sušice a nejbližšího okolí. Letos,
myslím poprvé, s námi jel i duchovní doprovod - P. Jenda Kulhánek. Konference
nabízí celou řadu přednášek, hudebních
vystoupení, besed, rozhovorů, tanečních
vystoupení, bohoslužeb a dalších možností, ze kterých si určitě každý vybral to,
co mu bylo nejbližší. Příjemným zpestřením konference byl i společný oběd s biskupem Vlastimilem, který přijal naše pozvání a strávil s námi páteční polední čas.

Konference je pro mně obrovskou
duchovní posilou, vždy si během tohoto
času uvědomím, jakou sílu má společenství věřících lidí, jak je důležité být obklopen lidmi, které mám rád a s kterými si rozumím, ale hlavně, jak důležitý je pro náš
život On. A tak bych Vám všem, kteří jsme
letos v Brně na KCHK byli, ale i těm, kteří
tam pojedou příští rok s námi, rád popřál,
abychom svou sílu hledali u Pána v jeho
veliké moci.
Aleš Jahoda

KAVRLÍK - NÁVESNÍ KAPLE

•••

N

ávesní kaple v Kavrlíku se nachází na
jižním okraji osady. Vesnička Kavrlík s
nadmořskou výškou 760 m je vzdálena
cca 1,5 km od Kašperských Hor. Kapli umístěnou na vyvýšeném místě mezi
vzrostlými stromy zpřístupňuje několik kamenných schodů. Stavba obdélného
půdorysu s lehce obsazeným závěrem je
vyzděna z kamene, opatřena sedlovou
střechou, v závěru s valbou. Krytinou je
plech. Původní krytinou byl šindel. Profilovaná korunní římsa obíhá celou stavbu. V
průčelí je vstup bez členění s prkennými
dveřmi. Nad římsou je dvoustupňový zvlněný štít s křídly a polokruhovým završením. Na ploché oplechované atice byly
původně tři koule (jedna chybí). Na vrcholu kovaný křížek. Spodní část štítu vyhlubuje nika s konchou. Boční stěny mají
po jednom okénku s polokruhovým
záklenkem. Interiér je plochostropý
s fabionem. Podlahu tvoří dlažba
z plochých kamenů. Ve stěně
závěsu je apsida
uzavřená
konchou. Tato stavba pochází cca
z 18. do poloviny
19. století. První
známá zpráva o
www.farnostsusice.cz

Kavrlíku je z roku 1426, kdy se uvádí důl
a štola sv. Václava pod vesničkou „Geyerle“. V roce 1436 byl Kavrlík v držení města Sušice, roku 1585 pronajat a konečně
roku 1617 prodán městu Kašperské Hory.
V polovině 19. století zde bydlelo v 6 domech 55 lidí. Zasvěcení této kapličky není
(zatím) známé. V této souvislosti je možné
připomenout názvy starých významných
důlních děl v blízkosti osady, které by
eventuálně mohly cosi napovědět. Např.
cca 200 m jihozápadně od osady byl již
na počátku 15. stol. důl sv. Václava. Pod
Kavrlíkem od 17. stol. (nejpozději) byla
štola Corpus Christi (štola Těla Páně). Pozoruhodné je i to, že tato kaple v Kavrlíku
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mívala do 40. let 20. stol. poměrně bohaté vybavení. Jak uvádějí muzejní záznamy, z této kaple patrně pocházejí plastiky
sv. Apoštola (gotika), Škapulířové Panny
Marie, sv. Barbory a sv. Jana Evangelisty.

Dnes se tyto exponáty nacházejí ve sbírkách muzea Šumavy v Kašperských Horách.
Václav Pikeš

SUŠICKÁ POUŤ NA ANDĚLÍČKU 2018

•••

PÁTEK 31. SRPNA
20.30 – Nikodémova noc – kaple Anděla Strážce
modlitba Růžence, křesťanské chvály, možnost přímluvné modlitby
SOBOTA 1. ZÁŘÍ
9.00 – 12.00
14.00 – 17.00 otevřený kostel a každou hodinu
duchovní slovo o andělech v podání místních kněží
16.45 – pobožnost křížové cesty (začátek u řeky)
18.00 – kaple Anděla Strážce – mše sv., celebruje P. MVDr. Mgr. Jan Janoušek
NEDĚLE 2. ZÁŘÍ
7.30 – děkanský kostel – mše sv., celebruje P. Bohuslav Švehla
9.00 – kaple Anděla Strážce – mše sv., celebruje P. Marek Donnerstag, Th.D. farář
11.00 – hlavní poutní mše sv. v kapli Anděla Strážce, celebruje
Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský
18.00 – klášterní kostel sv. Felixe – mše sv., celebruje br. Jan Ev. Hladík, OFMCap.
PONDĚLÍ 3. ZÁŘÍ
8.00 – kaple Anděla Strážce – mše sv. na závěr, celebruje br. Jan Ev. Hladík, OFMCap.
Příležitost ke sv. smíření (na Andělíčku):
sobota 16.00 – 18.00 hod.
neděle 8.00 – 11.00 hod.

KŘESŤANSKÁ SKAUTSKÁ DRUŽINA ATAWA

•••

Křesťanská skautská družina Atawa, přijímá nové členy
kluky od 6 let.
Schůzky jsou v pátek od 16 do 18 hod., v klubovně Na Burince 356, v Sušici.

Začínáme 7. září 2018.
Kontakt:
Čeněk Šebesta, 606 760 356, sebesta.cenek@seznam.cz
Jan Švehla, 777 228 637, jn.svhl@hotmail.com

www.farnostsusice.cz
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NOVINKY V NAŠÍ FARNOSTI

•••

„Liturgické okénko, aneb víte proč při mši svaté?“ - Postupně budeme procházet
celou mši svatou tak jak ji znáte od začátku až do konce, a vysvětlovat jednotlivé
prvky, gesta, postoje. Liturgie ukrývá velká bohatství, která často přecházíme, aniž
bychom tušili skutečný význam, důvod a původ. Toto setkání má prohloubit vnímání
slavení mše svaté a pootevřít okénko do skutečností, které slavíme. Budeme se scházet každý čtvrtek po večerní mši svaté (do zimy ;-)) v děkanském kostele. Začínáme
4. října.
„Kontaktní krabička“ - v kostele najdete na stolku u hlavního vchodu malou krabičku, kde můžete zanechávat vzkazy, postřehy a propozice pro naše farní společenství. Vnímáme to jako možnost pro zpětnou vazbu a lepši kontakt s farníky, samozřejmě i jako pramen nových nápadů.
								
P. Jenda Kulhánek

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 - 2019

Š

•••

kolským zákonem (č. 561/2004 Sb., §15) je umožněna výuka náboženství v základních a středních školách jako nepovinný předmět za předpokladu, že se na něj přihlásí ve školním roce alespoň 7 žáků školy. Tak tomu je například na obou sušických ZŠ.
V posledních dvou letech se osvědčilo, že se žáci druhého stupně obou sušických
ZŠ i Gymnázia v rámci školní výuky náboženství scházeli ve Středisku volného času v
„Káčku“ v Klostermannově ulici.
Vytvořilo se tak společenství dvaceti mladých lidí rozvíjejících svůj vztah k Bohu.
3x ve školním roce jsme také společně vyrazili na duchovní soustředění „24 hodin v
klášteře“.
V novém školním roce 2018 - 2019 bude opět možnost přihlásit své děti k výuce
náboženství ve škole. Rozvrh výuky náboženství bude vyvěšen ve školách, na nástěnce kostelů i na webových stránkách farnosti: www.farnostsusice.cz. Nezapomeňte
své děti přihlásit.
Náboženství je vyučováno i na dalších ZŠ v okolních farnostech.
Katecheté Šárka Šmídlová (pověřená výukou náboženství na ZŠ Dlouhá Ves, ZŠ
Kašperské Hory, ZŠ Hartmanice a ZŠ Hrádek) a Vojtěch Šmídl (pověřený výukou náboženství na ZŠ Sušice, Lerchova ul, ZŠ T.G.M. Sušice, Gymnáziu Sušice a ZŠ Kolinec).

PŘÍPRAVA DĚTÍ KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A EUCHARISTIE V SUŠICI

V

•••

ážení rodiče, příprava je určena dětem ve věku přibližně 3. třídy nebo starším,
které navštěvují výuku náboženství a jsou pokřtěny. Další podmínkou je pravidelná
účast na nedělní mši svaté a účast na nabízené přípravě. Přípravy se mohou účastnit
i nepokřtěné děti, pro které rodiče žádají křest.
Příprava bude probíhat od října do začátku června na faře v Sušici jednu hodinu v
týdnu. Pro zájemce bude během října svolána informační schůzka, kde bude s rodiči
domluven den a čas přípravy.
Přihlášky k přípravě dostanou děti na hodině náboženství. Můžete také přímo oslovit faráře P. Marka a katechety.
P. Marek Donnerstag a katecheté Vojtěch a Šárka Šmídlovi
www.farnostsusice.cz
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PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH NA KŘEST

•••

K

oncem září začneme pro dospěle přípravu – „Uvedení do křesťanského života“.
Jedna se o základy každého křesťanského života - přípravu na přijetí svátosti křtu,
biřmování a eucharistií, které nás uvádějí do plnosti křesťanského života a jsou začátkem nového života v Bohu.

ENTER CAMP JUNIOR 2018

•••

L

etošní camp Enter junior byl stejně jako
ten loňský naplněn boží láskou, podporou a přátelstvím nejen mezi Entříky, ale
i mezi Bohem a námi. Večery plné Boží
lásky, důvěry a pokory naplnily každého
z nás až po okraj. Na letošním Entru jsem
získala nejen mnoho nových kamarádů,
ale i mnoho zážitků s Bohem, který mi
dodal sílu k odhodlání říci mé svědectví
ostatním a odvahu projevit svou víru v
Boha mezi ostatními. Díky všem, kteří tuto
skvělou akci připravují, především P. Vojtěchovi Vágaiovi, P. Romanu Dvořákovi
a P. Vojtěchovi Blažkovi.
Veronika Jahodová

POZVÁNKA K PRAVIDELNÝM AKTIVITÁM

N

edávno jsem četl rozhovor s O.Franckiem Lemaiťreém, dominikánem, který působí ve Francii. Řeholník postavil zajímavou tezi: „Naši víru neohrožují ani tolik
ostatní náboženství, které se velmi dynamický rozvíjejí, zvlášť islám. Náš největší
problém je lhostejnost ve věcech víry a
také agnosticismus.“ V důsledku toho roste počet lidí, kteří s náboženstvím a vírou
nemají takřka nic společného.
Na druhé straně, každá krize dává
možnost naučit se něco nového. Pořád
jsou farnosti a křesťanská společenství,
která nejen že přetrvávají, ale jsou živé,
rostou a vzkvétají. Co je příčinou této
mimořádné životaschopnosti v prostředí

www.farnostsusice.cz
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Evropy, která ztrácí svou křesťanskou totožnost? Autor přímo neodpovídá, neukazuje na jeden zaručený recept. Spíše
jenom poukazuje na to, že rozhodující
vliv na kondici společenství věřících má
osobní angažovanost jejich členů. Velmi
často právě osobní víra a nasazení sil a
prostředků jednotlivců rozhoduje o kondici celého společenství.
Tak zkusme po prázdninové přestávce se znovu víc zapojit do života našeho
farního společenství, které nabízí hned
několik možností. Přehled aktivit naleznete na dvojstránce, která je vložena do
farního listu.
P. Marek
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PRÁZDNINOVÝ VÝLET DO PUTIMI

P

•••

rázdninový výlet vlakem do Putimi na
setkání přátel katolického časopisu
Duha a Papežského misijního díla se nám
moc líbil.
Další fotografie jsou na www.farnostsusice.cz/fotogalerie/234

CHYSTÁ SE

•••

So 1.9. -		
Po 3.9.		
		

Pouť na Andělíčku
hlavní celebrant: Mons. František Radkovský,
emeritní biskup plzeňský

Ne 2.9. 		
		

bohoslužba slova na Dobré Vodě spojená
se slavnostním vyzváněním nových zvonů, začátek v 16 hodin.

So 15.9.		
		

pouť ve Vatěticích, při které biskup Mons. Pavel Posád požehná 		
nový zvon a skleněný oltářní retábl, začátek v 17 hodin.

Ne 16.9.		

poutní Česko - Německá mše svatá na Hůrce, začátek ve 14 hodin.

So 22.9.		
		

poutní Česko - Německá mše svatá na Mouřenci,
začátek ve 14 hodin.

Ne 23.9.
		

vystoupení žáků základní umělecké školy z Prahy 8 v kostele
sv. Markéty v Kašperských Horách, začátek v 15 hodin.

Pá 28.9.		
		
		
		
		

Slavnost sv. Václava a piknik; v pátek 28. září oslavíme svátek
sv. Václava mší svatou v 9.00 s poděkováním za úrodu a v 18.00.
Obě bohoslužby budou v děkanském kostele sv. Václava v Sušici.
Odpoledne v 15.00 jste zváni na piknik na farní zahradě.
Vámi donesené dobroty jsou vítány. (Státní svátek - volno)

So 29.9.
		
		

Farní zájezd VLTAVOTÝNSKO. P. Marek Donnerstag připravuje
autobusový zájezd na Vltavotýnsko. Přihlásit se můžete v sakristii
kostela sv. Václava v Sušici. Bližší info na plakátu.

Čt 27.9. Ne 30.9.
		

Mariapoli - setkání Hnutí focolare - Hotel Srní
Je možno přijet a zúčastnit se alespoň části programu, mše sv. den
ně v kostele.
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