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Chvalozpěv „Te Deum“, který 
vyzpívává radost nad Boží ve-

likostí, projevující se obdivuhodnou 
záchranou člověka, provází nejen 
veliké chvíle v životě našeho farního 
společenství, ale 
každého jednotli-
vého křesťana. Říká 
se o něm, že jej slo-
žil svatý Ambrož žijí-
cí ve čtvrtém století 
při příležitosti křtu 
Augustina, a církev 
se jej modlí o nedě-
lích, slavnostech a 
svátcích při modlit-
bě se čtením.

Nejen, když po-
ciťujeme vnitřní 
radost, toužíme uvnitř v srdci chválit 
Boha a hledáme vhodná slova, kte-
rá mnohdy není snadné nalézt. Mů-
žeme vzít do rukou Boží slovo, zvláš-
tě Knihu žalmů, ale také množství 
osvědčených textů uchovávajících 
se v tradici církve. 

V měsíci říjnu si zvláštním způso-
bem připomínáme Ježíšovu matku 
Marii. Každý rok si sedmého října při-
pomínáme památku Panny Marie 
Růžencové. Denně můžeme rozjímat 
při modlitbě růžence nejen nad udá-
lostmi z Ježíšova života, ale v tomto 

velkolepém plánu vidět i ten svůj 
vlastní. Když Maria spěchá k Alžbě-
tě, z jejího srdce se valí proud chvály 
Bohu, který jí učinil veliké věci. Nejen 
tehdy v malém horském městečku, 

ale každý den je 
pro nás připrave-
na obrovská porce 
darů a milostí, ve 
kterých zažíváme 
Boží dobrotu.

V tomto roce 
prožíváme mnoho 
zvláštních situací 
a neopakovatel-
ných příležitostí. 
Ohlédnu-li se do 
farností, které spra-
vuji, nacházím 

několik jubilantů. Nejprve je to Mou-
řenec, připomínající si své osmisté 
kulatiny od založení roku 1220. Sice o 
něco mladší jsou Hauswaldská kaple 
a kaple Povýšení sv. Kříže na Hůrce, 
které letos oslavily své krásné dvousté 
kulatiny. I v Sušici si pěvecký sbor Sva-
tobor připomíná dar 160 let. Též neje-
den z vás, farníků, se připojuje k této 
chvále poděkováním za mnohá ob-
darování. A jako poslední bych chtěl 
připojit díky za farní rodinu, rodiče i 
život.

        Váš P. Jenda
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VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ ZAČALA • • •

Na školách v našich farnostech začala 
výuka náboženství. V Sušici je to na ZŠ 

Lerchova ul., ZŠ T. G. Masaryka v horní bu-
dově i v dolní budově v ulici Komenské-
ho. Žákům gymnázia, případně starším 
žákům škol, kde se nevyučuje nábožen-
ství, je umožněno navštěvovat nábožen-
ství pod Střediskem volného času při ZŠ 
Lerchova jako kroužek. Vyučuje se i v ZŠ 
Kašperské Hory a ZŠ Kolinec. Na nábo-
ženství chodí žáci 1.–9. ročníku ve skupi-
nách podle věku.

Rozvrh výuky náboženství najdete i na 
webových stránkách farnosti: www.far-
nostsusice.cz.

    
           

         katecheté Vojtěch a Šárka Šmídlovi

PŘÍPRAVA DĚTÍ KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A EUCHARISTIE • • •

Vážení rodiče,  příprava je urče-
na dětem ve věku přibližně 3. tří-

dy nebo starším, které navštěvují výuku 
náboženství a jsou pokřtěny. Další pod-
mínkou je pravidelná účast na nedělní 
mši svaté a účast na nabízené přípravě. 
Přípravy se mohou účastnit i nepokřtě-
né děti, pro které rodiče žádají křest.

Příprava bude probíhat od října do 
začátku června na faře v Sušici vždy 
v úterý (od 16 hodin do 17 hodin).

Informační schůzka rodičů se 
koná v úterý 6. října 2020 od 17 ho-
din na faře v Sušici. Zde se rodiče 
dozví základní informace k přípra-
vě a domluví se přesný čas přípravy.

P ř í p r a v a 
s dětmi začne 
od následujícího 
úterý 13. října.

Přihlášky k pří-
pravě dostaly 
děti na hodině 
náboženství. Mů-
žete také přímo 
oslovit duchovní 
našich farnos-
tí a katechety.

P. Marek 
Donnerstag

a katecheté 
Vojtěch a Šárka 

Šmídlovi 
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K AKCI K • • •

Ve středu 23. září proběhla v klášteře 
debata o Akci K. Možná víc než de-

bata to byly příběhy tří klášterů: mohli 
jsme pozorovat, jak se nad nimi stahují 
mračna komunistické moci a jakým způ-
sobem v nich byl přerušen řeholní život. 
Jan Geier nabídl historický kontext pře-
padení mužských a ženských klášterů a 
potom se soustředil na kapucíny v Soko-
lově. Dagmar Smolíková nastínila, v jaké 
situaci se nacházela kapucínská provin-
cie, a pak se věnovala brněnským brat-
řím. Br. Petr se pokusil ukázat na interních 
směrnicích, jaký byl skutečný postoj teh-
dejšího režimu k církvi, poté mluvil o likvi-
daci sušického kláštera.

Velké poděkování patří všem, kdo po-
máhali s přípravou celého setkání: Čeňku 
Šebestovi za službu moderátora, Tomáši 
a Aleši Jahodovým za vytvoření tech-
nického zázemí, o. Marku Donnerstagovi 
za pořízené fotografie, spolubratřím, též 
všem návštěvníkům, které téma zaujalo 
a přišli si přednášející vyslechnout. Snad 
Vás ze všech těch historických informací 
ještě nebrní hlava. 

Osobně jsem rád, že jsem se při přípra-
vě mohl potkávat s pamětníky a naslou-
chat jejich vyprávění: ať už to byla paní 
Anna Pavlíková, paní Marie Antochová, 
paní Anna Mužíková, pan Alois Gotz, pan 
Václav Felix Šmídl a další… 

A byly to mnohdy velmi zajímavé věci, 
které mi otevíraly další „dveře“ k pocho-
pení tehdejšího života v Sušici… Něco 
málo z tohoto nashromážděného bohat-
ství se podařilo říct i během večera. Vě-
řím, že bude ještě příležitost se s dalšími 
lidmi „okolo kláštera“ setkat. Snad se po-
daří i něco sepsat. 
     br. Petr

MISIJNÍ NEDĚLE 18. ŘÍJNA • • •

Tak jako každý rok, chceme i letos 
přispět Papežským misijním dílům 

uspořádáním jarmarku v neděli 18. října 
2020. V Sušici bude, dá-li Bůh, Misijní jar-
mark před děkanským kostelem sv. Vác-
lava po mši svaté v 9 hodin a před kláš-
terním kostelem sv. Felixe po mši sv. v 18 
hodin. V Kolinci bude Misijní jarmark tutéž 
neděli před kostelem sv. Jakuba po mši 
sv. v 11 hodin. Předem Vám děkujeme, 
že koupí za dobrovolný příspěvek podpo-
říte misijní činnost církve ve světě.

Rovněž děkujeme všem, kteří se za-
pojí do Misijního jarmarku pečením, va-
řením, vyráběním a tvořením dekorací. Ti, 
kdo budou chtít jakkoli přispět do Misijní-

ho jarmarku, se mohou obrátit na Šárku 
Šmídlovou (Sušice) nebo Jiřího Kopelenta 
(Kolinec).

Finanční sbírka z Misijního jarmarku 
bude odeslána na Papežské misijní dílo 
dětí.

     Šárka Šmídlová 
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V tuto chvíli se jakékoliv plánování 
akcí zdá trochu bláznivé. Těžko 

říct, co bude dnes, zítra, pozítří možné… 
Ale zkusme to…

V sobotu 3. října po ranní mši sv. jste ví-
táni na Cappuccinu a v 19 h se můžeme 
potkat na obřadu Transitus. Připomene-
me si smrt sv. Františka a jeho přechod do 
nebeské slávy. Tuto kapucínskou „liturgii“ 
doprovodí jako obvykle chrámový sbor. 
Dá-li Pán a koronavirus, tak během Tran-
situ bude přijímána p. Marie Antochová 
do terciářského noviciátu.

V neděli 4. října, o slavnosti svatého 
Františka z Assisi, Vás v 16 h zveme na 
Koncert barokních mistrů v podání kla-
denského souboru Gemini musicales. Za-
zní hudba autorů jako jsou: G. Caccini, C. 
Monteverdi, A. Banchieri, H. Purcell nebo 
A. Vivaldi. Koncert potrvá 45 minut, vstup 
na něj je volný. Stejný soubor (ve složení: 
Lenka Harigelová a Pavel Marek) potom 
doprovodí i večerní bohoslužbu.

Slavnostní liturgii v 18 h bude předse-
dat P. Marek Antoni Donnerstag. Po mši 
svaté jste zváni do refektáře na pohoště-
ní, které připraví místní sekulární františká-
ni. Budete-li mít čas, chuť a odvahu, urči-
tě přijďte...

  V úterý 6. října od 19 h proběhnou v 
klášterním refektáři „chvály“ a „děkovné 
setkání“ za uzdravení Heřmana Svobody. 
Vedle společné modlitby zazní i svědec-
tví Heřmanových rodičů. 

Na pátek 9. října v 19 h jsme naplá-
novali přednášku o vztahu rodičů a dětí 
„Vztahy v rodině: Záchranné lano v době 
krize“ s podtitulem „Každé dítě je origi-
nál“. Psychoterapeutka Marie Nováko-
vá přichází – právě do poměrně nejisté 
doby, doby náročné na vztahy – se svým 
zamyšlením nad originalitou každého 
dítěte. Bude mluvit o vrozených vlast-
nostech dětí, postojích a rolích rodičů i 
prarodičů, o výchově s respektem a tole-
rancí... Pokud Vás toto téma zajímá, rádi 
Vás uvidíme...

V neděli 25. října na večerní mši svaté 
v  18 hodin uvítáme Marka Orko Váchu. 
Bude to při příležitosti slavnosti Výročí po-
svěcení kostela sv. Felixe. Bohoslužbu hu-
debně doprovodí soubor Ensemble 1631 
z pražské Lorety a na ni P. Vácha naváže 
přednáškou s názvem „Po Laudato si´“. 
Jak to celé nakonec dopadne, vůbec 
netušíme, ale dokážeme si představit i 
„polní mši sv.“ na klášterní zahradě… Ne-
cháme se tedy překvapit…

      bratři kapucíni

ŘÍJNOVÉ KAPUCÍNSKÉ PLÁNOVÁNÍ • • •

Letošní pouť na Andělíčku začala v 
sobotu 5. září. Pokračovali jsme tradičně, 
ověřeným programem. V 16.45 začínala 
u řeky pobožnost křížové cesty, kterou 
vedl jáhen Václav Pikeš.

Večerní mši svatou v kapli Anděla 
Strážce celebroval P. Ing. Mgr. Vítězslav 
Holý, bývalý dlouholetý sušický farář, kte-
rý letos slavil 25. výročí kněžského svěce-
ní. Společně s farníky jsme zavzpomínali a 
popřáli P. Slávkovi hodně Božího požeh-
nání pro další léta kněžského působení. 
Bylo to krásné a dojemné setkání, společ-

ná oslava při mši svaté.  
V neděli 6. září jsme pokračovali mší 

svatou v 7.30 v děkanském kostele. Tra-
dičně už dlouhá léta tuto mši sv. celebru-
je sušický rodák – P. Bohuslav Švehla, který 
působí v Mnichově. Mši svatou v 9 hodin 
už v kapli Anděla Strážce celebroval míst-
ní farář.

Hlavní poutní mši svaté v kapli Anděla 
Strážce v 11 hodin předsedal Mons. ThDr. 
Vlastimil Kročil, Ph.D., diecézní biskup. Po-
vzbudil nás Božím slovem a popřál hodně 
síly v pokračování.

POUŤ NA ANDĚLÍČKU • • •
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Poslední poutní mše svatá se na An-
dělíčku uskutečnila v pondělí 7. září v 8 
hodin ráno a jako obvykle se ji ujali bra-
tři kapucíni, tentokrát br. Jan Ev. Hladík  
OFMCap. Přijelo i několik dalších kněží z 
okolí.

Každý z celebrujících nám jiným způ-

sobem připomněl a popsal něco z tajem-
ství působení andělů – Božích poslů, kteří 
nad námi bdí.

Letos nám popřálo počasí a na An-
dělíček přijelo hodně poutníků. Rádi 
vzpomínáme na další desítky možná i 
stovky návštěvníků poutního místa, které 
jsme mohli doprovázet. Velmi často to 
byly zajímavé a povzbuzující rozhovory. 
Snad všichni budeme mile vzpomínat i 
na letošní překvapení, kdy k nám přijali 

pozvání dudáci ze Strakonic. Jejich krás-
ný hudební doprovod byl zpestřením pro 
poutníky. 

Jedním z hlavních témat je příprava 
na opravu poutního místa, které je vlivem 
času a povětrnostních podmínek kaž-
dým rokem více opotřebované. Poutníci 
i tady nezklamali. Nejen, že přispěli do 
sbírky, ale také si  s sebou odnesli čerstvé 
oplatky a trička s logem Andělíčku. Do-
hromady jsme vybrali na opravu 112 tis. 
Kč. Děkujeme všem za finanční podporu 
a i nadále můžete přispět na samostatný 
účet 5809832349/0800, zřízený na opravu 
kostela. 

Děkuji všem, kteří pomohli s přípravou 
a organizací pouti. Zvlášť bych chtěl po-
děkovat Přátelům Andělíčku za jejich ini-
ciativu a obětavou službu. 

Kostel sv. Anděla Strážného je známou 
sušickou dominantou, ale zdaleka není 
to jen a jen krásná stavba. Andělíček má 
obrovský duchovní rozměr, je to místo Bo-
hem požehnané. Připomíná nám všem, 
že Bůh není příliš vzdálený, ale naopak je 
blízko každému z nás. Je s námi a bdí nad 
námi. Ochraňuje nás a vede správnou 
cestou. Pomáhá ve všem dobrém také 
prostřednictvím svých andělů. 

  

        P. Marek Donnerstag

Po prázdninách opět začalo kaž-
dé úterý od 10 do 11.15 hodin na 

faře v Sušici setkávání maminek s malými 
dětmi. Scházíme se ve farním sále, kde 
jsou pro děti připravené hračky. S dětmi 
si hrajeme, zpíváme, vyprávíme, tvoříme 
a modlíme se. Maminky při tom mají čas i 
na kávu a popovídání.

Zveme na setkávání i nové maminky 
s dětmi.

     Šárka Šmídlová 

SETKÁVÁNÍ MAMINEK S MALÝMI DĚTMI • • •
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Ne 4.10.  žehnání nového praporu sboru Svatobor – při mši sv. v 9 hodin v rámci 
  oslav 160. výročí založení pěveckého sboru Svatobor

Ne 4.10.  Koncert barokních mistrů – kladenský soubor Gemini musicales 
  v 16 hodin v klášterním kostele

Út 6.10.  informační schůzka k přípravě dětí na svátosti na faře od 17 hodin

Út 6.10.  modlitba chval – poděkování za uzdravení Heřmana Svobody
  od 19 hodin v klášteře

Pá 9.10.  „Vztahy v rodině: Záchranné lano v době krize“ 
  přednáška o vztahu rodičů a dětí od 19 hodin v klášteře

Ne 10.10. slavnostní nešpory na Dobré Vodě – v předvečer titulární slavnosti
  v kostele sv. Vintíře od 18 hodin

Ne 11.10. česko–německá poutní mše svatá na Dobré Vodě 
  v kostele sv. Vintíře od 13.30 hodin

So 17.10. mše svatá s terciářskými sliby v 18 hodin v klášterním kostele

Ne 18.10. Misijní neděle a Misijní jarmark před kostelem sv. Václava v Sušici
  po mši svaté v 9 hodin

Ne 25.10. Svatohubertská slavnostní bohoslužba v Kašperských Horách 
  od 15 hodin v kostele sv. Markéty

Ne 25.10. výročí posvěcení kostela sv. Felixe 
  mše sv. v 18 hodin v klášteře – celebruje Marek Orko Vácha

Ne 25.10. beseda s Markem Orko Váchou – „Po Laudato si´“
  Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás?

CHYSTÁ SE • • •


