
VÁNOČNÍ

Každý z nás vzpomíná na Vánoce 
nějak jinak. Biskup Jan Baxant 

jednou napsal do KT, že v dětství bylo 
úkolem jeho a jeho sourozenců při-
pravit vánoční stromeček. Maminka 
jim vždy opakovala slova: „Pamatuj-
te, že to neděláte pro sebe – ale pro 
druhé“.

Vánoce patří k těm jedinečným 
svátkům, které nelze prožívat jen pro 
sebe. To by bylo 
takové divné, 
kdybychom sami 
pro sebe koupili 
dárek a pak se 
těšili, že nám ho 
přinesl Ježíšek. 
Nebo sami pro 
sebe připravili 
stromeček. Sami 
sobě… A když 
člověk sedí sám 
u stolu a sám jí 
slavnostní večeři, není zrovna ten nej-
lepší pocit. Možná právě proto často 
říkáme, že v tento Štědrý večer, by ni-
kdo neměl zůstat úplně sám. Vánoce 
prožíváme s ostatními a připravujeme 
všechno nikoliv pro sebe, ale přede 
vším pro druhé, z lásky k ostatním. 

V tom jedinečném sdílení Bůh uza-
vřel snad nejhlubší význam Vánoc. 

Znovu budeme číst začátek Evange-
lia podle svatého Jana: „Na počát-
ku bylo Slovo – a to Slovo byl Bůh“. 
Vždyť slovo existuje pro to, aby bylo 
slyšeno, aby odhalilo ostatním vý-
znam věcí. Základním posláním slo-
va je komunikace – sdílení ostatním 
to, co je obsahem slova. Jenže tady 
nejde o pouhé slovo, ale přede vším 
Slovo, které začíná velkým písmenem 

– to Slovo je Bůh. 
Ten, který koná 
všechno právě 
nikoliv pro Sebe, 
ale z lásky k nám. 
On nás první ob-
daroval. Daro-
val nám život, 
daroval nám to, 
co máme a kdo 
jsme. Bůh nám 
daroval Slovo – 
svého Jednoro-

zeného Syna. Abychom Boha pozna-
li, přijali Jeho lásku a pak skrze víru v 
Něj, měli otevřenou cestu k věčnému 
životu. V této upřímné snaze konat 
něco nikoliv pro sebe, ale pro druhé, 
v podstatě napodobujeme Boha, 
který nás první obdaroval. 

P. Marek Donnerstag
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BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH V SUŠICI A OKOLÍ • • •

Místo

pondělí
24. 12. 

Štědrý 
den

úterý
25. 12.

Slavnost 
Narození 

Páně

středa
26. 12. 

Svátek
sv. Ště-
pána

neděle
30. 12. 

Svátek
Svaté

Rodiny

pondělí
31. 12. 

úterý
1.1. 

Slavnost 
Matky 
Boží, P. 
Marie

Sušice 
děkanský 
kostel 24.00 7.30

9.00
9.00

17.00**
7.30
9.00 18.00 9.00

Sušice 
klášterní 
kostel

16.00
dětská 18.00 18.00 8.00 18.00

Petrovice 21.00 10.30 10.30 16.00 10.30

Svojšice 12.00 12.00 12.00

Kolinec 22.00 11.00 11.00 11.00 16.00 11.00

Mlázovy 21.00*

Budětice 21.00 9.30 9.30 9.30 9.30

Rabí 14.00 8.00 so 29. 12.
16.30

Kašperské 
Hory 24.00 9.30 so 18.00

ne 9.30 17.00 15.00

Hartmanice 22.00 11.30 11.30 11.30

Albrechtice 15.00 15.00

Dlouhá Ves 15.00* 15.00

Srní 15.00 so 29. 12.
16.00

Rejštejn 16.30

Mouřenec 23.55

Annín 11.00

Dobrá Voda 14.30

tučně .. s chrámovým sborem; * bohoslužba slova; ** koncert sboru Svatobor
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Neděle 23. prosince 2018 – 4. neděle adventní
  • 7.30 a 9.00  mše sv. v děkanském kostele s adventními rorátními zpěvy
  •18.00 klášter: mše sv. 
  • přístup k jesličkám a pro Betlémské světlo 23. 12.: od 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 

Pondělí 24. prosince – Štědrý den
  • 16.00 klášter: vánoční mše sv. s dětmi 
  • 24.00 děkanský kostel: půlnoční mše sv. – J. J. Ryba: Vánoční mše Hej, mistře
     (s chrámovým sborem)
  • přístup k jesličkám a pro Betlémské světlo 24. 12.: od 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 

Úterý 25. prosince – Slavnost Narození Páně (zasvěcený svátek)
  •   7.30 děkanský kostel: mše sv.
  •   9.00 děkanský kostel: sváteční vánoční mše sv.
  • 18.00 klášter: mše sv. 
  • přístup k jesličkám 25. 12.: od 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 

Středa 26. prosince – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
  •   9.00 děkanský kostel: mše sv. pro rodiny s dětmi  
  • 17.00 děkanský kostel: vánoční koncert sboru Svatobor 
  • přístup k jesličkám 26. 12.: od 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00

Neděle 30. prosince – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
  •   7.30 děkanský kostel: mše sv. s obnovou manželských slibů 
  •   9.00 děkanský kostel: mše sv. s rodinami  
  • 18.00 klášter: mše sv. s obnovou manželských slibů 

Úterý 1. ledna 2019 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek)
  •   0.05 Mouřenec: půlnoční mše sv. na přivítání nového roku
  •   9.00 děkanský kostel: novoroční mše sv. 
  • 18.00 klášter: Jan Evangelista Kypta: Vánoční mše (s chrámovým sborem) 

Neděle 6. ledna 2018 – Slavnost Zjevení Páně (Tři králové)
  • Vigilie 18.00 sobota 5. 1. 2019 děk. kostel: J. Kypta: Vánoční mše
     (s chrámovým sborem) 

  •   7.30 děk. kostel: mše sv. mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla
  •   9.00 děk. kostel: mše sv. s rodinami, mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla  
  • 18.00 klášter: mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla

ADVENT A VÁNOCE VE FARNOSTI • • •
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Farní list č. 24 / 2018 (168), vyšel dne 20. 12. 2018. 
Uzávěrka dalšího čísla je ve čtvrtek 18. 1. 2019.

St 26. 12. Vánočním koncert pěveckého sboru Svatobor 26.12. v 17 hodin v 
kostele sv. Václava.

So 2. 2. Farní dětský karneval od 14.00 hodin v sušické sokolovně.
 Farní ples od 20.00 hodin.

CHYSTÁ SE • • •

RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ
VÁNOCE

PŘEJE DUCHOVNÍ SPRÁVA


