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D

ary jsou sice rozmanité, ale je
pouze jeden Duch.
Právě v tomto Duchu, v Pravdě
a Jednotě, můžeme posoudit události posledních dnů. Byla to doba,
na kterou jsme nebyli připraveni. Proto také reakce, komentáře a pak
jednání jednotlivých osob byly velmi
různorodé.
Snad
všichni
jsme zřetelně pocítili, že v tom nejsme
sami. Vzkříšený Ježíš, Pán nad smrtí
i životem, Vládce
tohoto času, nám
byl nablízku. Prožívali jsme Jeho
přítomnost
velmi
intenzivně v našich
rodinách, domovech i téměř prázdných kostelích. Naštěstí se pomalu
vracíme do poměrů, na které jsme
byli zvyklí. Kostely se opět naplňují věřícími, obnovují se setkání modlitebních a formačních skupin. Můžeme
se vrátit k přímé účasti na životě farního společenství. Bohu díky.
Velkým přínosem poslední doby
byla téměř „poslední“ a pomalu „jediná“ forma kontaktu prostřednictvím sdělovacích prostředků. Chtěl
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bych jménem celé farnosti poděkovat rodině Jahodů za organizaci
přímého přenosu nedělních a svátečních bohoslužeb, což pro některé
byl jediný kontakt s farností. Jakmile
jsme se mohli opět setkávat v kostele ve větším počtu věřících, ukončili
jsme přenos bohoslužeb. Přímá účast
je koneckonců nenahraditelná.
Na
počátku
doby
velikonoční papež František
nás vybízel, abychom pokračovali
v důvěrném přátelství s Ježíšem:
„Také my, křesťané, na své životní
pouti postupujeme
v důvěrném přátelství s Pánem. Máme Pána takříkajíc
po ruce, protože kráčí s námi a víme,
že je to On. Každodenní důvěrné
sblížení s Pánem je křesťanům vlastní“. Zároveň Svatý Otec připomíná,
že „Tato křesťanská důvěrnost s Pánem je vždy komunitní. Jistě, je niterná a osobní, avšak ve společenství.
Důvěrnost ochuzená o společenství,
chléb, církev, lid a svátosti, je nebezpečná. Může se z ní stát gnostická, individualistická důvěrnost, oddělená
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od Božího lidu.“
Hned o něco dál papež varuje: „Nynější pandemie způsobila, že
komunikujeme, ale také svátostně
přijímáme výlučně prostřednictvím
médií. /…/ Pravdou je, že v tuto chvíli se náš důvěrný vztah k Pánu uskutečňuje tímto způsobem, avšak jen
proto, abychom z tohoto tunelu vyšli
a nezůstali v něm.“ Jsem rád, že se
celá situace mění k dobrému. Bohu
díky za Jeho pomoc. Děkujeme také
všem našim mocným přímluvcům
za ochranu: sv. Andělu Strážnému,
sv. Rochu, sv. Šebestiánu, sv. Rozálii

– orodujte za nás! Děkuji také všem,
kteří svými modlitbami a oběťmi, vyprosili u Boha potřebné dary i milosti
pro naše rodiny, farnosti i celé město
Sušice.
Doufám, že už „vycházíme z tunelu pandemie“ a znovu můžeme
prožívat víru ne ve „virové“ podobě,
ale naplno – ve společenství farnosti.
Byla to zajímavá zkušenost, ale přece
živé společenství Božího lidu je vskutku nenahraditelné.
P. Marek

BISKUP VLASTIMIL V SUŠICI

•••

A

si jsme všichni zaregistrovali, i díky
pastýřskému listu, že o. biskup od 4.
května objížděl mariánská poutní místa
diecéze, aby vykonal devítidenní modlitbu za odvrácení pandemie. V rámci
této novény navštívil 8. května i Strašín,
kde s kněžími z vikariátu slavil mši sv. a
modlil se litanie. Ale jen někteří vědí, že
tato modlitební cesta měla i svůj „předzačátek“. Prostě o. biskup Vlastimil se v
neděli 3. května objevil i v kapucínském
kostele. V té době ještě platila omezení ohledně účasti lidí na bohoslužbách,
proto se jí účastnilo patnáct terciářů…
A co velmi mile zúčastněné překvapilo?
Na první pohled bylo zřejmé, že o. biskup přichází jako poutník, host a otec. I
samotné kázání bylo spíše sdílením, co
v této době prožívá, nad čím přemýšlí
a jak se mu tyto věci propojují s biblickými texty. Víc než o slavnostní biskupskou
liturgii šlo o sympatické rodinné setkání
s pastýřem. Děkujeme také všem, kdo
zajišťovali všechny věci okolo… O. biskup si pak odvážel i malou výslužku…

www.farnostsusice.cz

br. Petr Petřivalský
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MOUŘENECKÁ PREMIÉRA

•••

V

mnoha ohledech netradiční byla
česko-německá
mše
v
neděli
24. května 2020. Netradiční byla v tom, že
se poprvé od 90. let tato květnová mše
konala nikoli v sobotu, ale v neděli. Netradiční byla tím, že lidé při vstupu použili
desinfekci a v lavicích seděli na vyznačených značkách a s rouškami na ústech.
Netradiční byla ale především v tom, že
to byla od 90. let první česko-německá
mše bez účasti německy mluvících přátel, kteří mají na Šumavě své kořeny, zasloužili se o záchranu zdevastovaného
Mouřence nebo si prostě jen toto místo
oblíbili a pravidelně ho navštěvují. Kvůli
koronaviru a uzavřeným hranicím nikdo z
nich nepřijel. A z toho vyplynula i další netradičnost této bohoslužby. Díky moderní
technologii a nadšeným dobrovolníkům
mohli poprvé v 800leté historii Mouřence
česko-německou mši sledovat lidé po
celém světě, a to v přímém přenosu na
kanálu YouTube. Že se lidé doma i za hranicemi ke mši připojili, jsme věděli po jejím
skončení, kdy začaly chodit první reakce.
„Moc děkuji za nádhernou mši. Mám velikou radost a už jsem ten přenos viděl třikrát,“ napsal pan Otto Suchy. „Sledovali
jsme mši přes televizi. Mimořádný zážitek.
Děkujeme našim českým přátelům za živý
přenos,“ pozdravil z Rakouska Christian
Aussprung. Závěrečnou část bohoslužby,
kdy zazněla v češtině i němčině šumavská hymna Na krásné Šumavě/Tief drin in
Böhmerwald, komentoval Chris Mabert:
„Nádherná bohoslužba. Moc moc díky,
milí přátelé. Při šumavské hymně jsem měl
opět husí kůži.“ A dorazilo i oficiální poděkování. „Srdečný dík všem, kteří přispěli k
tak velkolepé a vroucí bohoslužbě. V té
srdečnosti bylo potvrzení našeho přeshraničního přátelství. Snad už se budeme
brzy moci potkat. Už dnes se na to těším,“
shrnula své pocity předsedkyně německého podpůrného mouřeneckého spolku
Förderkreis zur Erhaltung von St. Maurenzen Margrit Kaiser. Právě s tímto spolkem
jsme my ve spolku Přátelé Mouřence
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chystali letos velkolepé oslavy k osmi staletím existence Mouřence. Koronavirus
naše plány nezničil, přesto ale v čase posunul a připravíme je později. Květnová
bohoslužba na Mouřenci ukázala nové
možnosti dnešní doby i odhodlanost to
nevzdat ani v těžších časech. Děkuji
všem, kteří ke zdárnému průběhu bohoslužby přispěli! Děkuji panu faráři Jendovi,
že mši vedl jak v češtině, tak i v němčině.
Mimochodem jeho němčina je rok od

roku lepší. Za hudbu děkuji kytarovému
kostelnímu sboru ze Sušice, za překlady
děkuji panu tlumočníkovi Wilhelmovi a
děkuji i celému svému mouřeneckému
týmu. Obrovský dík patří Alešovi Jahodovi
a jeho synovi Tomášovi, kteří se postarali
o přenos mše na internet. Živě mši sledovali lidé u 65 počítačů, tabletů, chytrých
telefonů nebo televizorů. Další stovky lidí
mši zhlédly ze záznamu. Podívat se můžete i vy. Stačí na YouTube vyhledat kanál
„Kostel Mouřenec“. Anebo vám doporučím osobní návštěvu Mouřence. Od června obnovujeme každou sobotu v 11 hodin komentované prohlídky. Teď mimo
jiné uvidíte i věž obalenou lešením. Díky
finančním sbírkám na české a německé
straně a dotaci od Česko-německého
fondu budoucnosti jsme se totiž pustili do
nátěru další části fasády. Od července
do září se pak na Mouřenci těšíme na
setkání při menších koncertech, adoraci,
prohlídkách nebo přednáškách. Tedy…
když nám to epidemiologická situace
dovolí! Modleme se za další pohodové a
zdravé Mouřenecké léto.
Lukáš Milota,
předseda spolku Přátelé Mouřence
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VZPOMÍNKA NA VÝROČÍ P. FRANTIŠKA FERDY

L

etos uplynulo 105 let, co se 31. března
v Dražkovicích nedaleko Spáleného
Poříčí narodil P. František Ferda, katolický
kněz s darem uzdravování. Tehdejší generální vikář Václav Dvořák v roce 1991 připomněl jeho slova: „To, co mám, nemám
pro sebe, mám to všechno pro druhé.“
Z vyprávění pamětníků vyplývá, že
takto chápal i svou kněžskou službu a vůbec byl otevřený těm, kdo potřebovali
pomoc. Jeden z nich vzpomíná: „P. Františka jsem poznal prostřednictvím rodičů.
Znal naše problémy, třeba i zdravotní, a
mnohokrát pomohl radou. Také jeho léčitelské schopnosti pomohly. Byl to i veselý
člověk a blízký k potřebám obyčejných
lidí. Bylo to právě i tím, že se pohyboval v muklovském prostředí, kde bylo
opravdu třeba si vzájemně pomáhat.“
Na kněze byl František Ferda vysvěcen roku 1939, když před tím absolvoval
gymnázium a studium bohosloví v Praze.
Jako kaplan během války působí v Petrovicích u Sedlčan. Zlomovou událostí,
která zasáhla i do jeho života, byl komunistický převrat a způsob, jak se „vítězná“
strana začala vyrovnávat se svými „nepřáteli“, tedy mimo jiné i se skautským
hnutím. V únoru 1951 je P. František zatčen na své faře v Nechvalicích. Ve vykonstruovaném procesu se skupinou „Jaroslav Pilík a spol.“ je odsouzen k 14 letům
vězení a k peněžitému trestu 30.000 Kčs.
Postupně prochází např. Mírovem, jáchymovskými uranovými doly, Valdicemi.
Na svobodu se dostává v květnu 1960.
Po osmileté práci v plzeňském pivovaru se přesouvá do Újezdce u Klatov. Dostává státní souhlas, díky kterému může
působit v místním domově důchodců a
rovněž sloužit sestrám sv. Vincence. Do
Sušice se stěhuje v roce 1976. O tom,
jak hlubokou stopu zanechal ve zdejším
kraji, svědčí i pamětní deska umístěná
na stěně kapucínského kostela sv. Felixe.
Pohřeb P. Františka proběhl 16. července 1991 v kostele sv. Václava. Stále hořící
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•••

svíce na jeho hrobě prozrazují, že Sušičtí
na „svého“ patera Ferdu nezapomínají.
Další veřejnou vzpomínkou pak bylo
odhalení pamětní desky, k němuž došlo
1. dubna 2005 za účasti tehdejšího českobudějovického biskupa Jiřího Paďoura
a představitelů města. Při této příležitosti biskup vyzdvihl P. Františka Ferdu jako
autentického kněze a eucharistického
člověka, u kterého nemá pochybnosti
ohledně jeho hodnověrnosti a pravosti.
Kapucínský kostel není svázán s
P. Františkem jen pamětní deskou.
Díky němu se změnilo i samotné průčelí. Podle pamětníků zaplatil instalaci mozaiky Panny Marie Sušické.

Teď byste se mohli ptát, jestli má
cenu psát o březnovém výročí, když už
máme trochu jiný měsíc… Možná kvůli
jedné věci, kvůli zajímavé tečce… Aleši
Jahodovi se nedávno ozvala majitelka
snímku, který zachycuje Františka Ferdu
jako mladého kněze… A tak máte unikátní příležitost si jej také prohlédnout…
br. Petr Petřivalský
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NOC KOSTELŮ 2020 – PROGRAM V SUŠICI A OKOLÍ

•

•••

děkanský kostel sv. Václava

17.30 – Růženec
18.00 – Mše svatá (komentovaná)
19.00 – Prohlídka kostela, možnost duchovního rozhovoru
20.00 – Koncert – pěvecký spolek Prácheň
		
– Svatováclavský chorál
21.00 – Prohlídka kostela, možnost duchovního rozhovoru
22.00 – Zakončení
•

klášterní kostel sv. Felixe
18.00 – Zničená a zapomenutá místa znovu ožívají v dokumentární barevné
fotografii (přednáška + výstava fotografií – Vladimír Černý)
19.00 – Příběh obnovy oltáře Panny Marie Sušické očima restaurátora
(přednáška – MgA. Jindřich Šlechta)
20.00 – Komentovaná prohlídka kostela s br. Janem OFMCap.
21.00 – Komentovaná prohlídka kostela s br. Petrem OFMCap.
22.00 – Zakončení večera: požehnání městu

•

kaple Anděla Strážce
17.00 – Koncert – ZUŠ Sušice
17.30 – Sušice za časů morových (přednáška – PhDr. Jan Lhoták Ph.D.)
18.30 – Prohlídka kaple
20.00 – Zakončení

•

kostel sv. Markéty v Kašperských Horách

14.00 - 14.45 – Komentovaná prohlídka kostela sv. Markéty
14.00 - 18.00 – Kostel sv. Mikuláše otevřen (přítomen průvodce)
14.00 - 18.00 – Poutní kostel Panny Marie Sněžné otevřen
		
(přítomen průvodce)
15.30 - 16.00 – Komentovaná prohlídka kostela sv. Markéty
15.50 - 16.30 – Adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní – kostel sv. Markéty
16.30 - 17.20 – Mše svatá v kostele sv. Markéty
www.farnostsusice.cz
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AKCE K

•••

V

yzvánění zvonů letos připomnělo přepadení mužských klášterů v noci z
13. na 14. dubna 1950. Kapucínské kláštery byly obsazeny v druhé vlně, sušický
dokonce až 4. května. Soudruhům prostě vypadl ze seznamu. V září stejného
roku pak byly zabrány domy řeholnic.
Jednotlivé řeholní komunity v celé
České republice byly zapojeny do dvacetičtyřhodinové adorace. Byla to modlitba vděčnosti za naše bratry a sestry,
kteří prošli komunistickými internačními
tábory a na které jsme mohli navázat po
Listopadu 89. Rychlý vhled do toho, co

„Akce K“ byla, najdete třeba v jednom
z dílů seriálu „Krvavá léta“ na Stream.cz.
Rádi bychom začátkem září uspořádali v klášteře besedu či „kulatý stůl“.
Zkusili bychom při tomto setkání vykreslit, jak „Akce Kláštery“ dopadla na naše
domy v Brně, v Sokolově a v Sušici. Svou
účast nám přislíbila Dagmar Smolíková, Jan Geier a o přepadení sušického kapucínského kláštera poskytl své
vzpomínky a vědomosti Václav Šmídl.
br. Petr Petřivalský

MAPY.CZ

•••

V

šimli jste si, jak se nám změnil v klášteře dvorek? Že už tam nemáme žádné vojenské stavby? Ne, opravdu jsme
nespadli z višně. A vážně zmizely docela nedávno…, ovšem z portálu Mapy.
cz. Vlastně za to také trochu může P.
Ferda. Na internetu měl u své desky na
kapucínském kostele špatný popisek…
Podobná chyba se opakovala u pojmenování jeho zvoničky na Santosu… A pak

už to byl krok udělat na mapě pořádek
i v našem klášteře… Potom jsme se podívali i přes ulici… a kostel Nanebevzetí
Panny Marie už má také svůj správný
název. Když i na svém dvorku najdete
vojenské baráky, stačí nahlásit na webu
chybu a opravář map si s ní už poradí…
br. Petr Petřivalský

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

•••

M

ěl k nám přijet na návštěvu motorkářský gang. Nevíme, jestli motorkáři
ztratili odvahu, každopádně přijedou jen
tři… A jednou z nich je herečka Lenka Sasínová. A když už tady v Sušici bude, sehraje i dvě svá představení. V pátek 19.
června v 19 h monodrama pro dospělé,
v sobotu 20. června v 9.30 h pohádku pro
dětské diváky. Nejdřív se nám představí
jako „Poutnice“, tedy jako romská žena,
která mluví ke svému umírajícímu koni,
aby ho udržela při životě. Paradoxně tím

www.farnostsusice.cz

udržuje naživu i sebe… Inscenace je také
známá pod názvem César a Drana. A v
sobotu to bude příběh o Otesánkovi…
Přijďte.
Pokud se Vám bude zdát divné, že
kapucíni shánějí staré šátky, panenku,
starou deku, mlýnek na kafe, kotlík nebo
petrolejku…, také koně, harmoniku a
trojnožku – není to krátkodobý zkrat, ale
dáváme dohromady rekvizity…
br. Petr Petřivalský
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JAK PROBÍHALA DOMÁCÍ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V DOBĚ VIROVÉ

V

době, kdy jsme se nemohli scházet
ve škole ani na faře, dostávaly děti
jednotlivá témata a náměty k výuce
náboženství domů. Podobě tomu bylo
i s přípravou ke svátostem, kdy k tématům dostali rodiče i metodiku, jak mají
s dětmi doma pracovat. Odpovědi dětí,
pracovní listy i fotografie nám rodiče po-

•

sílali. Jsou k vidění ve fotogalerii farnosti
www.farnostsusice.cz/fotogalerie.
Někteří rodiče nám i psali, že jsou rádi
za příležitost trávit se svými dětmi více
času a věnovat se společně náboženské
výchově.
katecheté Šárka a Vojtěch Šmídlovi

•

doplňování pracovních listů

•

doplňování pracovních listů

setí obilí
•

•

•••

pečení chleba

pečení chleba
•

pečení chleba

PODĚKOVÁNÍ

•••

D

ěkujeme panu Alešovi Jahodovi
a jeho synu Tomášovi za vysílání přímých přenosů mší svatých z děkanského
kostela sv. Václava.
Přenosy probíhaly v době uzavření
kostelů každou neděli a o velikonočním
www.farnostsusice.cz

triduu. Rodina Jahodových věnovala
mnoho času s použitím vlastní techniky,
aby mohla být naše farnost alespoň virtuálně zúčastněna mše sv. v době epidemie.
vděční farníci
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CHYSTÁ SE

•••

Čt 4.6.		
		

Večer chval - pořádá společenství Jozue ve spolupráci s bratry
kapucíny

So 6.6.		
		

Cappuccino u kapucínů - obnovujeme setkávání po sobotní
ranní mši svaté

Pá 12.6.
		
		
		
		
		
		

Noc kostelů; v pátek 12. června 2020 se koná tradiční Noc kostelů,
při které máte možnost navštívit všechny kostely, kaple, modlitebny
v celé ČR. Mottem je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí
je právě slovo „noc“.
V letošním roce je to Žalm 104,19-23: „Učinil jsi měsíc k určování 		
času… Přivádíš tmu, noc se snese… Slunce vychází… Člověk vyjde
za svou prací.“

Ne 14.6.

Pouť v Čepicích v 9.30 hod. i na Dobré Vodě ve 13.30 hodin

Po 15.6.

Společné setkání žen při modlitbě v klášteře ve 20.00 hodin

Pá 19.6.		
		
		
		
		

Poutnice – monodrama v podání Lenky Sasínové
Bratři kapucíni Vás srdečně zvou na divadlo pro dospělé diváky 		
„Poutnice“ Dokud na tebe mluvím, žiješ! Monodrama v podání
Lenky Sasínové, v pátek 19. června 2020 v 19.00 hod. v refektáři
kapucínského kláštera.

So 20.6.		
		
		
		

Pohádka o Otesánkovi; Bratři kapucíni Vás srdečně zvou na divadlo
pro mladší dětské diváky „Pohádka o Otesánkovi“ v podání Lenky
Sasínové, v sobotu 20. června 2020 v 9.30 hod. v refektáři
kapucínského kláštera.

So 20.6.

Pěší pouť farnosti na Strašín (mše svatá ve 14.00 hod.).

Ne 21.6.
		
		

První svaté přijímání dětí se uskuteční v Sušici v neděli
21. června 2020 při mši svaté v 9.00 hod. v děkanském kostele
sv. Václava.

Čt 25.6.		
		
		

Mše svatá na Andělíčku v 18.00 hod. na závěr školního roku
a požehnání na prázdniny pro děti, rodiče a učitele.
Přineste kytičku pro Pána Ježíše.

Ne 28.6.

Pouť v Buděticích v 9.30 hod.
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