
Listopad se uzavřel, otáčíme stránky 
kalendáře. Čas nezadržitelně běží 

a unáší nás stále dál. Kam? Měli by-
chom to jako křesťané vědět. Listo-
pad je měsícem plným odpovědí na 
lidské nejistoty. Tento rok obzvlášť. Na 
samém začátku modlitby a prosby 
ke svatým. Pak vzpomínka na naše 
blízké zemřelé, kterým se ještě neo-
tevřelo nebe a jsou v té záchranné 
síti božího milo-
srdenství. Jsou 
očišťováni od 
všech špatných 
nánosů a vlivů 
tohoto světa. 
Tyto dny si připo-
mínají také ne-
věřící zvláštním 
vyjádřením třetí 
hrozivé varianty 
života za hranicí 
smrti. Různé děsi-
vé masky ďáblů a převleky mají vyvo-
lat strach, hrůzu, nejistotu, nebezpe-
čí. Halloween. Říkají, peklo existuje. 
Zavrženi a vyřazeni z boží přízně a lás-
ky, kterou odmítají ti, kdo jdou touto 
cestou. Listopad je připomínkou prá-
vě tohoto. Ukázkou lidského selhání a 
zla. 

100 let od ukončení 1. světové vál-

ky 11.11.1918 zvony na celém světě 
připomněly tento den, kdy člověk zví-
tězil nad svými démony a ukončil tuto 
katastrofu. 10 milionů padlých vojáků 
a podobný počet zabitých civilistů. 
Zvony. Od nepaměti volaly k životu, 
ke spáse, k bohu. Zvony všech kated-
rál, kostelů a kapliček zpívaly tu krás-
nou píseň naděje, pokoje a míru. A 
pak válka. Tytéž zvony byly zabave-

ny a přetaveny 
na dělostřelec-
ké a pěchotní 
náboje a znovu 
zavolaly. Ne už 
líbeznou píseň 
života, ale hrozi-
vým duněním ke 
smrti. Pak znovu 
ještě v horší po-
době 2. světová 
válka. A ptáme 
se proč? Proč 

Bůh dopouští takové katastrofy? To 
my lidé selháváme, nebereme vážně 
boží doporučení a nabídku života ani 
zde na zemi. Dnes nejprestižnější po-
volání -  lékař, vrchol společenského 
žebříčku. Chceme žít co nejdéle, ale 
jen zde na zemi. Před 1. světovou vál-
kou a v jejím průběhu to byl důstojník 
v uniformě, počínajíc všemi panovní-
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ky až po ty nejnižší. Poručí jezdectva, to 
byl idol všech dívek. Militarismus, choro-
ba a duch tehdejší doby. Tluče bubení-
ček, tluče na buben a svolává hochy, 
hoši pojďte ven. Zahrajem si na vojáky, 
máme flinty a bodáky, hola hola hej, 
nikdo nemeškej. Hezká písnička, ještě z 
dob napoleonských válek. Písnička se za-
komponovanou smrtí. Člověk zapomněl 
na lásku, jeho srdce netlouklo opravdu 
pro Krista.  

Obracíme kalendář. Sv. Cecílie, r. 230, 
cesta za Kristem bez výhrad. Mučednic-
tví, andělé, spása, vítězství. Dále v kalen-
dáři slavnost Ježíše Krista krále. Ježíš, Bůh 
a Spasitel, On je odpověď na všechny 
naše nejistoty, obavy, hříchy a selhání. 
On je dárcem pokoje, naděje, života a 
spásy. Jen On nás může vrátit do ztrace-
ného ráje. Nikdo a nic jiného. Víme to? 
Je Bůh Ježíš skutečně Pánem a Králem 
našich srdcí a duší? Nehledáme spásu, 
pomoc a naději někde jinde? V něčem 
nebo v někom v tomto světě? Nemáme 
v srdcích náhražku, děsivou masku nebo 
parodii Krista? 

A další stránky kalendáře – před námi 
je adventní doba. Ježíš, Pán přichází do 
prachu tohoto porušeného světa jako 
jeden z nás, jako dítě. Nese spásu a kříž. 
Slovo boží se stalo tělem a přebývalo 
mezi námi. Bůh se stává člověkem, při-
chází v lidském těle, abychom mu rozu-
měli. Spoutává zlo, omezuje jeho moc 
a dává člověku budoucnost, i tu naši. 
Tam v Betlémě na seně, v noci andělů, 

chudých pastýřů a jiskřících hvězd v lás-
ce boží jsme se i my narodili. Slib Kristův:  
Znovu na konci časů přijdu na tento svět. 
Nepřijde už jako bezbradé dítě, ale jako 
Král,Vládce a Pán nade vším. Lidská civi-
lizace. K čemu bychom ji přirovnali? Ter-
mitiště, mraveniště, včelí úl. Jako každý 
živý organismus, jednotlivec i velký orga-
nizovaný celek má i naše lidská pospoli-
tost svůj počátek, rozvoj, stáří a jeho po-
ruchy, ohrožení vnější i vnitřní a smrt. Náš 
společný život na této planetě má tento 
řád a průběh. Počátek stvoření, bouřlivý 
rozvoj, ovládnutí celého světa. Ale také 
stáří, poruchy, viry válek, nenávisti, zla. 
Viz. dějiny. Zatím jsme s boží pomocí vždy 
dokázali zvítězit, porazit a eliminovat vše 
zlé, rozkladné a smrtící. Ale tam někde 
ve vzdálené budoucnosti je také konec. 
Člověk ve své moci, povýšenosti a vzdá-
lení se Bohu už nepřemůže vlastní chyby, 
smrtelné nemoci a nebezpečí, která sám 
vytváří. Viz. Apokalypsa Janova. Konec, 
ale také naděje a nový začátek. Druhý 
příchod Krista. On je vítězem nad smrtí 
jednotlivce i celé civilizace. Přichází vše 
obnovit a proměnit. Nebe a země zmizí 
jako svinutá kniha. A přichází nové nebe 
a nová země. Dar života těm, kteří po do-
konalosti božích dětí touží. A tuto touhu 
naplňují vírou a skutky. Očekávám vzkří-
šení mrtvých a život budoucího věku. 

Věříte tomu? Pak jste šťastní. Pochy-
bujete? Hledejte pomoc, odkud jedině 
může přijít. 

P. Jiří Voráček

POZVÁNKY • • •
• Letošní advent žen bude na téma denní modlitba církve vždy ve středu na faře po 
   večerní mši svaté od 18.45 hodin.
• Na Štědrý den bude v Kašperských Horách opět živý betlém u vchodu do kostela  
   sv. Markéty od 15.00 hodin.
• Na svátek sv. Štěpána 26. 12. budou výjimečně bohoslužby od 11.00 hodin ve sklář  
   ské kapli v Anníně a od 14.30 v kostele na Dobré Vodě.
• V předvečer svátku Svaté rodiny 29. 12. 2018 bude v Kašperských Horách Rybova 
   mše vánoční od 18.00 hodin se sborem Šumavan z Klatov a při ní bude zároveň 
   žehnání manželům.
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24 HODIN V KLÁŠTEŘE • • •

PV pátek 23. listopadu se před fortnou 
kapucínského kláštera v Sušici sešlo 26 

starších žáků náboženství z devíti farností 
našeho vikariátu, aby zde prožilo duchov-
ní soustředění na téma Misie. Společným 
mottem byla slova papeže Františa: „Ni-
kdy si nemysli, že nemáš co nabídnout, 
nebo že tě nikdo nepotřebuje. Potřebuje 
tě spousta lidí, mysli na to! Každý z vás ať 
si v srdci říká: Potřebuje mě spousta lidí.“ 
Začínáme se tak připravovat na Mimo-
řádný misijní měsíc říjen 2019, který vyhlá-
sil papež František.

V následujících 24 hodinách, které jsme 
zde strávili, nás čekal bohatý program: 
Seznamovací hry a rozdělení do 5 misij-
ních skupin podle kontinentů. Promítání a 
vyprávění diecézní ředitelky papežských 
misijních děl Hany Koukalové o její ná-
vštěvě na Srí Lance a následné společné 
vaření misijní večeře. Vařili jsme kuře na 
kari s rýží a omáčkou a se zákuskem z listo-
vého těsta. Spolu s bratry kapucíny jsme 
vše statečně jedli pouze rukama jako na 
Srí Lance. Večerní program pokračoval 

modlitbou misijního růžence před milost-
ným obrazem Panny Marie Bolestné, kdy 
současně byl dán prostor také pro svátost 
smíření. Při napínavé noční výpravě se ro-
zešlo 5 misionářských skupin, aby podle 
mapy našlo celkem 5 kapliček a deset 
křížů v našem městě, rozsvítilo tam lam-
pu a pomodlilo se za obyvatele našeho 
města.
Sobota začala ranními chválami a mší 
svatou v klášterním kostele. Po ní jsme 
společně posnídali a byl čas na besedu 
s bratry kapucíny o jejich řeholním živo-
tě. Dopoledne jsme si nejdříve představili 
pět kontinentů. Poté následovaly misijní 
hry z jednotlivých světadílů. V Asii - obřad 
se samurajskou katanou pro chlapce a 
čajový obřad pro dívky, v Austrálii a Oce-
ánii - hra na postřeh se zvířaty, v Evropě 
- překládání textu psaného hlaholicí do 
češtiny, v Americe - poznávání bohoslu-
žebných předmětů z misionářského bato-
hu sv. Jana Neumanna a v Africe - dojení 
koz. V katechezi jsme se dozvěděli životní 
příběh vždy jednoho misináře působícího 
v tom kterém kontinentu: sv. Matky Terezy 
z Indické Kalkaty, sušického kapucína pů-
sobícího v Austrálii Aurela Hrdiny, sušické-
ho rodáka, redemptoristy, skauta, Božího 
dobrodruha a misionáře na severu Čech 
Jaroslava Sallera, Prachatického rodáka 
a amerického misionáře sv. Jana Neu-
manna a sv. Karla Lwangy z Ugandy.
Po obědě, který jsme kromě polévky opět 
jedli rukama - tentokrát to ale nikoho ne-
udivilo, protože byly hamburgery, jsme 
shlédli krátký dokument o Srí Lance. Jako 
odměnu všichni mladí misionáři obdrže-
li misijní šátek olemovaný barvou svého 
světadílu, který si ještě dozdobili barvami

• Již poněkolikáté zveme na půlnoční mši svatou na Mouřeneci 31. 12. 2018 ve 24.00,   
    kterou vstoupíme do nového roku 2019.
• V pátek 4. 1. 2019 jste srdečně zváni do Kašperských Hor na novoroční koncert sbo
   ru z Horažďovic, začátek je po mši svaté od 18.00 hodin v kostele sv. Markéty.
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ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO DĚTI Z ADOPCE NA DÁLKU • • •
v našich farnostech Sušice, Ko-
linec, Budětice, Rabí, Dlouhá 
Ves, Petrovice, Svojšice.

Od 1. adventní neděle za-
číná sbírka na naše čtyři 

děti z Adopce na dálku v Indii 
a Ugandě, které naše farnosti 
dlouhodobě podporují. Z Indie 
je to Anusha 9 let, Enock 9 let 
a Josline 19 let. Z Ugandy De-
rick 17 let. Sbírka bude trvat 
do svátku Tří Králů neděle 6.1. 
2019. Můžete přispět do ka-

sičky k tomu určené v kostele 
nebo do malých kasiček, kte-
ré přinesou děti domů z hodin 
náboženství. Z vybraných pe-
něz také přispíváme na Čes-
ko-Ugandskou nemocnici sva-
tého Karla Lwangy v Buikve v 
Ugandě. (Minimální částka do 
Ugandy na jedno dítě 7.000 
Kč, minimální částka na jedno 
dítě do Indie 4.900 Kč.)

Vojtěch Šmídl

na textil. Na závěr jsme v kostele dosta-
li misijní požehnání, abychom přinášeli 
zvěst Kristova evangelia do svých rodin, 
mezi kamarády, do škol a všude tam, kde 
budeme. 
Poděkovat bych chtěl bratrům kapu-
cínům Janovi, Petrovi a Nehemiášovi, 
P. Jendovi Kulhánovi, Haně Koukalové, 
Jiřímu Kopelentovi, své ženě Šárce a 
pomocníkům Kristýně Berkové a Pepovi 
Vlčkovi, kteří se podíleli na přípravě a us-

kutěčnění programu 24 hodin v klášteře. 
Poděkování patří i děvčatům a chlap-
cům, kteří přijali pozvání a s nadšením 
se zapojili do připraveného programu. 
Děkuji i jejich rodičům, kteří je podpoři-
li a zvláště maminkám, které navíc pro 
všechny bohatě napekly, stejně jako jed-
notlivým pánům farářům, kteří akci pod-
pořili modlitbou i finančně.

Vojtěch Šmídl

SETKÁNÍ MLADŠÍCH DĚTÍ S PŘESPÁVÁNÍM NA FAŘE K SVÁTKU
SV. ALŽBĚTY DURYNSKÉ

• • •

Již řadu let pořádáme duchovní soustře-
dění pro starší žáky náboženství známé 

pod názvem 24 hodin v klášteře. Letos 
poprvé se něco podobného uskutečnilo 
i pro žáky náboženství prvního stupně su-
šických škol a děti ze Sušice a okolí, které 
se zde připravují na svátost smíření a eu-
charistii.
V předvečer svátku svaté Alžběty Du-
rynské se sešlo na sušické faře 20 dětí. 
Společně jsme si zahráli několik her, aby-
chom si zapamatovali svoje jména. Při 
večerní mši svaté, na kterou jsme s dětmi 
přišli do farního kostela sv. Václava, pan 
farář pěkně zapojil děti do liturgie. Děti 

mohly například svými slovy říkat přímluvy 
a jedna z nich, která zazněla: „Aby nebyl 
komunismus.“ byla v předvečer 17. listo-
padu více než aktuální.
Po mši svaté jsme v kostele objevili sku-
tečnou tajnou chodbu, na jejímž konci 
děti po dvojicích nacházely předměty 
související s Alžbětou Durynskou, o které 
jsme si pak ve farním sále promítaly kres-
lené diapozitivy. Fara a farní sál se vůbec
na tento večer a noc proměnily  ve  stře-
dověký hrad Wartburg, kde svatá Alžbě-
ta žila. Proto při večeři ozařovaly hodovní 
tabuli pouze světla svící a plápolajícího 
ohně v  krbu. Po té, co si ještě  každý  vy-
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KAPLIČKA NAD REJŠTEJNEM A „KAPLIČKOVÁ“ BOŽÍ MUKA • • •

Při silnici nad Rejštejnem (nad východ-
ním okrajem Rejštejna), směrem na 

Kašperské Hory se nachází kaplička ne-
známého za-
svěcení. Jde o 
malou, jedno-
duchou stavbič-
ku se sedlovou 
střechou, širo-
kým trojúhelným 
štítem a obdél-
ným vchodem 
se segmento-
vým záklenkem 
a mříží. Tato kap-
lička byla posta-
vena ze soukro-
mé iniciativy na 
počátku 90. let 

20. století. Stojí na místě údajně starší, za-
niklé kaple.
K výčtu kapliček v okolí Kašperských Hor 
je potřeba přiřadit i nedávno opravená 
„kapličková“ Boží muka, která se nachází 
na severním svahu Dvorského vrchu nad 
Zlatým potokem, nad rozcestím a most-
kem ke Kaisrovu Dvoru. Tato stavbička je 
z omítnutého lomového zdiva. Sokl spo-

čívá na základně (cca 94x94 cm). Boží 
muka jsou opatřena plechovou sedlovou 
střechou, v zadní části půlkruhově uza-
vřená. Výklenek je zaklenut segmentově. 
Celková výška této stavbičky je cca 250 
cm.

Václav Pikeš

zdobil tričko symboly svaté Alžběty Du-
rynské, byl čas pomodlit se a zalehnout 
ve farním sále do svého spacáku a spát. 
Z některých míst se ale ještě dlouho do 
noci ozývalo tlumené povídání o všelija-
kých dětských dobrodružstvích a možná i 
hrdinských činech.
Sobotní ráno a dopoledne bylo ve zna-
mení zvířat. Hned po snídani za námi 
přišel pan farář a pozval děti, zda si ne-
chtějí pohladit jeho psa Huga, což se k 
obrovskému nadšení dětí i Hugově spo-
kojenosti uskutečnilo. A pak nás čekala 
vycházka do „sušické mini ZOO“, která se 
nachází poblíž cesty na Kalich. Všechna 
zvířata v ní - klokany, lamy, ovce, kozy i 
pštrosa nám ukázala jejich milá majitelka 

paní Nová.
Na desátou hodinu jsme se vrátili na faru, 
před kterou nás již očekávali rodiče, kte-
rým děti určitě měly co vyprávět.

katecheté Šárka a Vojtěch Šmídlovi
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CHYSTÁ SE • • •
So 1.12.  Od 11.00 hodin bude na hradě Kašperku mše svatá za Karla IV.,
  letošním hostem a celebrantem je Mons. Mgr. Adolf Pintíř.
  Všichni jste srdečně zváni.

Ne 2.12.  Mikulášská besídka v kostele sv. Václava od 15.00 hodin.

So 8.12.  V adventní době se jako každý rok připravují ranní mše svaté od 7.00 
So 15.12. v Kašperských Horách se skutečnými Roráty ve dnech 8., 15.,
So 22.12. a 22. 12. Jde o starobylé zpěvy doprovázející ranní mariánské
  votivní mše svaté, jejichž bohatství umožnilo, aby Apoštolský stolec 
  udělil výjimku při liturgii pro české země.

So 15.12. V předvečer 3. neděle adventní - bude bohoslužba při svíčkách v  
  kapli Panny Marie bolestné ve Vatěticích od 15.45 hodin.

Pá 7.12.  Adventní jarmark v Rajském dvoře; V pátek 7. prosince
  od 17.00 hodin Vás zveme do brusírny v Rajsku na adventní jarmark.  
  V 19.00 hodin bude rozsvícení vánočního stromu.

So 8.12.  Prohlídky kostela, kostnice a muzea; V sobotu 8. prosince
  od 11.00 hodin Vás zveme na prosincové komentované prohlídky   
  kostela, kostnice na Mouřenci a muzea.

So 8.12.   Šumavské hudební triduum; Zveme Vás v sobotu 8. prosince
  od 17.00 hodin na koncert duchovní hudby do kostela sv. Mořice
  na Mouřenci.

Ne 16.12. Koncert Žihelského sboru na Mouřenci od 14.00 hod.,
  host Angelika I. Pintířová.


