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C

hvála Kristu. Milí farníci, pojďme
se zamýšlet nad naším životem
v dušičkovém období.
Katechismus ukazuje, že Bůh nás
stvořil, abychom ho poznávali, sloužili
mu a milovali ho a tak dosáhli nebe.
Blaženost nám dává účast na božské
přirozenosti a na věčném životě (KKC
1721). Tato jednoduchá věta
je jako pevné
lano na strmé
horské cestičce, jako něco,
čeho se člověk
může přidržet,
když je všechno nejisté. V
této
pravdě
jde křesťan cestou ke šťastnému životu s přesně vyznačenými cíli.
Vzpomínaná touha po věčném životě a věčném štěstí nás staví před rozhodující volby. Učí nás, že pravé štěstí
není ani v bohatství nebo v blahobytu, ani v lidské slávě nebo v moci, ani
v žádné lidské činnosti, jakkoli může
být užitečná, jako věda, technika,
umění, ani v žádném tvoru, nýbrž
pouze v Bohu, prameni veškerého
dobra a veškeré lásky (KKC 1723).
Slavnost Všech svatých nám

www.farnostsusice.cz

chce připomenout lidi, kteří tady žili
mezi námi, lidi, kteří vzali vážně svou
víru, lidi, které známe třeba jenom
my, protože troufám si říct, že v každé
naší rodině je nějaký takovýto svatý.
Někdo, na koho se vzpomíná s úctou
a láskou, někdo, kdo je vzorem celé
té rodině. To je obsah tohoto svátku
na jedné straně. Na druhé
straně
obsahem
tohoto
svátku je, že si
máme
znovu
uvědomit,
že
jsme na této
cestě i my. Znovu máme oprášit povědomí,
co to je svatost. My si často
myslíme, že právě ti svatí se svatí už
narodili, že to byli lidé, kteří snad ani
nechodili po zemi, že oni už neměli
žádné chyby.
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé je jeden z těch zvláštních dnů,
kdy dostáváme dvojnásobnou dávku milosti. Vzpomínka na všechny
věrné zesnulé je už tradičně dnem
modlitby za duše v očistci. Církev se
opírá o Písmo svaté a posvátnou tradici a učí nás, že každý, kdo ukončí
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svůj pozemský život v Boží milosti
a není ještě plně připravený, prochází posledním očišťováním. Jde o ty,
kteří budou zachráněni, ale jakoby
skrze oheň. Podobně i různé postavy Starého zákona se modlili a prosili,
aby provinění zesnulých, kterého se

dopustili, bylo úplně odpuštěno. To
je ta první dávka milosti. Ten den je
dnem vzpomínky a přímluv za ty, kteří
už jsou na prahu nebe.
Prožijme tyto dny s radostí v život
věcný.
P. Jarosław

ZPOVÍDÁNÍ O DUŠIČKÁCH

•••

úterý 26. 10.			

Sušice, děkanský kostel		

17.15–18.00 h

středa 27. 10. – sobota 30. 10.

Sušice, děkanský kostel 		

17.30–18.00 h

neděle 31. 10.			

Sušice, kapucínský klášter

16.00–18.00 h

DUŠIČKOVÉ BOHOSLUŽBY

•••

1. 11. – pondělí – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (doporučený zasvěcený svátek)
kapucínský klášter

8.00 h mše svatá

hřbitov – Petrovice

16.15 h modlitby za zemřelé

hřbitov – Svojšice

16.45 h modlitby za zemřelé

děkanský kostel

18.00 h mše svatá

Kašperské Hory

18.00 h mše svatá

2. 11. – úterý – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Dobrá Voda

8.00 h mše svatá a pobožnost

kostel Matky Boží

9.00 h mše svatá

hřbitov – Sušice

16.45 h modlitby za zemřelé

kostel Matky Boží

17.30 h růženec za zemřelé

kostel Matky Boží

18.00 h mše svatá

Kašperské Hory (kostel sv. Mikuláše)

16.30 h mše svatá a pobožnost

Mouřenec

18.30 h mše svatá a pobožnost

6. 11. – sobota
hřbitov – Albrechtice

14.30 h modlitby za zemřelé

aktuální rozpis bohoslužeb o dušičkách na webu: https://www.farnostsusice.cz/rozpis
www.farnostsusice.cz

2

listopad 2021

„DUŠIČKOVÉ“ ODPUSTKY

•••

D

ušičkové odpustky, které jsou přivlastnitelné duším v očistci, může získat
každý křesťan, který žije v plném společenství s církví, který není odloučen od
Boha těžkým hříchem, který nemá trvalé
zalíbení v žádném hříchu, který má úmysl
tyto odpustky získat a který vykoná požadované úkony.
Odpoledne 1. listopadu a 2. listopadu
po celý den je možnost získání plnomocných odpustků pro duše v očistci. Kromě
obvyklých podmínek (svatá zpověď, sva-

té přijímání a modlitba na úmysl Svatého Otce) je třeba se v jakémkoli kostele
pomodlit modlitbu Páně, tj. „Otče náš“
a Vyznání víry tj. „Věřím v Boha“.
Od 1. do 8. listopadu je možné po splnění tří obvyklých podmínek získat denně
plnomocné odpustky pro duše v očistci,
navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam
za zemřelé.
V jiné dny se tímto způsobem dají získat odpustky částečné.
P. Jarosław

SYNODA 2021–2023 KROK ZA KROKEM

•••

C

o je to synodální proces? Týká se mě osobně? Jak bude tento proces
probíhat a jak bude realizován? Jaký bude mít dopad? Odpovědi naleznete v článku a infoletáčku, který připravila Česká biskupská konference.

Co je to synoda?

(srov. Mt 16,15)

„Synoda“ slovo se skládá se z řecké předpony σύν, tedy „s“ nebo „spolu“, a z podstatného jména ὁδός, tedy „cesta“. Vyjadřuje společně prožívané putování Božího
lidu. To odkazuje na Pána Ježíše, který se
představuje jako „cesta, pravda a život“
(J 14,6) a nás na tuto cestu učednictví
stále znovu zve. Od prvních staletí se slovem „synoda“ označují církevní shromáždění svolaná na různých úrovních.

Je synodální proces projevem nějaké
módní vlny „demokratizace církve“?
Nikoli! Tento proces chce být procesem
naslouchání celému Božímu lidu, všem
v církvi: od prostých křesťanů, přes kněze,
biskupy až po papeže. Všem je dáno promlouvat a naslouchat! V tomto procesu
mají zejména biskupové, stojící v čele
jednotlivých diecézí, naslouchat tomu,
co říká Duch Svatý prostřednictvím křesťanů v jejich diecézích.

Co je tedy synodální proces?
Zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kteří - vedeni Duchem Svatým
- mají skrze naslouchání všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve.

Jak bude synodální proces probíhat?
9.–10. října 2021 – Slavnostní zahájení papežem Františkem v Římě
17. října 2021 – Slavnostní zahájení synody
v každé diecézi

Týká se mě osobně?

•

Ano! Vykročit na tuto cestu může každý,
kdo chce spolu s ostatními přiložit svou
ruku a srdce ke stavbě církve. Takové
církve, jak ji zamýšlí Kristus. A ptá se Tě:
„Co si o mně a o mé církvi myslíš Ty?”
www.farnostsusice.cz
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Biskup každé diecéze určí koordinátora, který spolu s týmem bude moderovat celý synodální proces na
úrovni diecéze.
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•

V každé farnosti bude ustanoven koordinátor synodálních skupinek, které
zde vzniknou.

•

Jak vedeme sami sebe ke schopnosti
naslouchání druhým v našich společenstvích?

•

V průběhu měsíců říjen 2021 až leden
2022 se budou tyto skupinky setkávat
a diskutovat o nabídnutých tématech.

•

Jakým skupinám lidí se v církvi dosud
nedostatečně naslouchá?

•

Jak se můžeme aktivně zapojit do
slavení liturgie, je-li liturgie dílem celého shromážděného Božího lidu?

•

Jak dochází v našem církevním společenství k vytyčení priorit a cílů k dosažení? Kdo rozhoduje?

Jak bude synodální proces realizován?
Synodální proces bude mít podobu
několika setkání v malých skupinkách,
v průběhu kterých se křesťané budou
společně zamýšlet nad předloženými tématy a budou společně formulovat vlastní zkušenosti, přání a očekávání. Tato
fáze, odehrávající se na celém světě,
bude v našich diecézích trvat do konce
ledna 2022. Následně budou vypracované „syntézy“ z diecézí postoupeny k dalšímu přemýšlení a diskuzi na úrovni jednotlivých kontinentů. Celý proces dotazování
bude završen vlastním zasedáním biskupské synody v říjnu 2023.

A jaký bude praktický dopad celého
procesu?
Celý synodální proces bude především
obdobím rozlišování a naslouchání Duchu Svatému, na který naváže fáze realizace podnětů. Ta vnese do života církve
nové oživení struktur a příležitostí k naslouchání všem, k rozlišování, k dialogu a oživení stylu rozhodování, a to jak na úrovni
místních církevních společenství, tak na
úrovni celé církve.

Co je vlastně cílem synody?
Cíl i metoda jsou obsaženy v samotném
mottu:
„Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání.“
„Cílem synody, a tedy této konzultace,
není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát
vzklíčit snům, probudit proroctví a vize,
přinést nové naděje, rozhojnit důvěru,
obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od
druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce
a rukám navrátí sílu.“ (Přípravný dokument, 32)

Modlitba za průběh synody
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.

Jaké konkrétní otázky budou například
řešeny?
•

Jaký prostor k promlouvání v církvi
máme (muži, ženy, děti, senioři...)?

•

Jaký prostor je mi dán k tomu, abych
se mohl podílet na rozhodování
a směřování života mého křesťanského společenství?

www.farnostsusice.cz

Provázej nás Ty sám, vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem svých
slabostí a hříchů.
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Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla
na scestí, nedopusť, aby předpojatost
ovlivnila naše činy.

Na webu www.cirkev.cz v sekci webu
Témata naleznete odkaz „Synoda 2021–
2023“, konkrétně na adrese www.cirkev.
cz/cs/synoda-2021-2023, kde naleznete
další informace, různá videa, promluvy,
duchovní slovo k synodální cestě.

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc
společně, abychom nesešli z cesty pravdy a neodchýlili se od toho, co je správné.

Můžete si stáhnout do svého počítače
Přípravný dokument synody nebo také
Vademecum k synodě o synodalitě.

To vše žádáme od tebe, jenž jsi při díle na
každém místě a v každém čase, a ve společenství s Otcem i Synem na věky věků.
Amen.

ČASOPIS „RODINNÝ ŽIVOT“

•••

Č

asopis Rodinný život, který vloni oslavil 30 let, vydává Centrum pro rodinu
Olomouc. Od ledna 2021 vychází v nové
podobě. Na stránkách časopisu najdete rozhovory, recepty s příběhem, tipy
na zajímavé knihy k tématu, hry, soutěže
a inspirace pro děti.

Tematické články otce Karla Skočovského
Ondrovy kecy – 18-ti letý Ondřej se
s námi dělí o pohled na rodinu z jeho úhlu
a samozřejmě pravidelná křížovka :-)
Časopis Rodinný život vychází čtvrtletně a můžete si jej objednat pomocí
formuláře na webu pod záložkou PŘEDPLATNÉ, poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc),
telefonicky (587 405 250) nebo e-mailem:
rodinnyzivot@ado.cz. Na požádání vám
bude zasláno ukázkové číslo časopisu
i elektronicky.
Markéta Marková, Kašperské Hory

Z témat posledních čísel můžeme vybrat
například:
•
•
•
•
•
•

Bůh můj i Tvůj
Krize mužství
Život s nevěřícím partnerem
Doprovázení nemocných
Techno rodina
Nejlepší léta jsou teď

Moje oblíbené rubriky:
Manželství, cesta ke svátosti – Jitka
Krausová
Příběhy ze života Luboše Nágla

www.farnostsusice.cz
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MISIJNÍ NEDĚLE V SUŠICI

•••

V

elice děkujeme všem, kteří se zapojili
do misijního jarmarku pečením dobrot, vyráběním dekorací a nakupováním.
Výrobky byly nabízeny před kostelem
sv. Václava a sv. Felixe v Sušici. Celkem
se na jarmarku vybralo 9.825 Kč. Finanční
sbírka byla odeslána na pomoc potřebným dětem, kterou zajišťuje Papežské misijní dílo. Děkujeme.

Odpoledne se na faře v Sušici uskutečnila poutavá beseda našeho pana
faráře otce Jaroslawa Zygmunta o afrických misiích v Zambii, které několikrát
navštívil. Moc si vážíme času, který nám
posluchačům v tak nabitém dni otec Jaroslaw věnoval. Děkujeme.
Šárka Šmídlová

více fotografií na webu: https://www.farnostsusice.cz/fotogalerie/414

PUTOVÁNÍ KE SV. VINTÍŘI

•••

D

ruhou říjnovou neděli jsme se z naší
farnosti vydali na již tradiční pěší pouť
na Dobrou Vodu ke sv. Vintíři, abychom
uctili památku tohoto významného světce.
Sv. Vintíř se zde v šumavských lesích

www.farnostsusice.cz

usídlil před zhruba tisíci lety a společně
s dalšími bratřími založil poustevnu. Říká
se, že sv. Vintíř byl člověk, který přišel budovat mosty vzájemného porozumění
mezi lidmi, napomáhal tak i k vytváření
přátelských kontaktů mezi Čechy a Němci, proto je jako světec – sv. Günter – velice uznáván a ctěn i u německých věřících.
Naše poutní putování začalo
požehnáním od našeho kaplana P. Jendy ráno před kostelem
sv. Václava a krátce před devátou hodinou jsme vyrazili na cestu.
Šli jsme nádhernou, všemi barvami
hýřící a sluncem prozářenou podzimní krajinou, nejdříve podél řeky
Otavy až na Páteček, prošli jsme
chatovou osadou a pak už jsme
začali pomalu stoupat k vesničce
Horní Nuzerov. Míjeli jsme ojíněné
louky s pasoucími se kravičkami,

6
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které na nás zvědavě pokukovaly. Modlili
jsme se společně růženec a zpívali mariánské písničky, vždyť taky s námi šel sbormistr Vašek Švehla.
Cesta vedla kolem starých kapliček
a křížů, z nichž některé byly krásně opravené a zažili jsme i velké překvapení, které nám připravil skaut Čenda Šebesta.
Zavedl nás totiž na místo, kde z nás sušických snad ještě nikdo nebyl. Mezi Horním
Nuzerovem a Středním Krušcem, zhruba
tak v půli cesty, jsme odbočili vlevo a asi
po 100 metrech lesem jsme došli ke zřícenině, která podle tvaru kamenných zdí
připomíná, že zde stávala velká kaple,
údajně zasvěcená sv. Anně, ale zmínka
o ní není prý ani na Googlu.
Pak jsme se vrátili zpátky na cestu
a pokračovali až k rozcestí, odkud se dá
vpravo odbočit na Chlum nebo vyrazit
rovně přes Horní Krušec do Hartmanic.
Je zde zbudováno pěkné posezení pro
poutníky a stojí tu také krásný starý kříž
a informační tabule, na níž jsme se
dočetli mimo jiné o tom, co to byly
krušce. Vedla tudy totiž solná stezka z Bavor do Čech a krušce byly
jakési žoky se solí a odtud dostaly
jméno i obce kterými vede poutní
cesta.
Asi 20 minut jsme zde poseděli,
trochu se občerstvili a také pokochali krásným výhledem do podzimní šumavské krajiny a pak jsme
se opět vydali na cestu. Prošli jsme
Horním Krušcem a míjeli po levé
straně kapličku před Hartmanicemi. Městečko Hartmanice působilo v tento nedělní čas poněkud ospale, téměř
nikoho jsme nepotkali a poté, co jsme
minuli kostel sv. Kateřiny nás čekal hodně
strmý kopec na Ulmu. To jsme funěli skoro
všichni, to je vždycky nejnáročnější část
této pouti. Nad Hartmanicemi jsme se
zastavili před kapličkou u lesa, u níž jsou
postavena tzv. umrlčí prkna, abychom
trochu vydechli. A protože bylo zrovna

poledne, pomodlili jsme se modlitbu Anděl Páně.
Pak nás čekala už jen krátká cesta
k parkovišti pod Dobrou Vodou a naše
pouť se blížila pomalu k cíli. Když jsme
přicházeli k vesničce Dobrá Voda, rozezvučely se na kostele zvony, jakoby nám
sv. Vintíř otvíral svou náruč a vítal všechny poutníky. Byl to nádherný pocit, únava
z nás spadla a slzy se draly do očí, dali
jsme to!!!
Před kostelem jsme se potkali i s poutníky, kteří přišli nebo přijeli z Německa,
a také s farníky z naší farnosti i odjinud,
kteří přijeli auty nebo autobusem.
Slavnostní mše sv. začala ve 13.30 h,
P. Jenda Kulhánek srdečně přivítal všechny, kteří připutovali a také přivítal a představil hlavního celebranta P. Klause Öhrleina z Würzburgu. Mše sv. byla slavena
v českém i v německém jazyce a bylo
nám tam všem moc dobře, protože Duch
přátelství a jednoty nás spojoval.

Po mši sv. němečtí poutníci měli
u vchodu do kostela připraveny pěkné
barevné růžence, kterými nás obdarovali a kdo chtěl a měl čas, mohl ještě zajít
do Domu sv. Vintíře, kde bylo připraveno
pohoštění.
Myslím, že to byl pro všechny zúčastněné opravdu požehnaný čas a svatý
Vintíř se v nebi určitě radoval.
Anna Brigita Blažková OFS

více fotografií na webu: https://www.farnostsusice.cz/fotogalerie/416
www.farnostsusice.cz
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KAPUCÍNSKÁ SKLÁDANKA

•••

C

o se v klášteře událo? V říjnu jsme navštívili sestry kapucínky ve Šternberku,
sestra Nina skládala své věčné sliby. Poté
jsme se vnořili do slavnosti sv. Františka.
První zamyšlení nad životem světce z Assisi
nabídl br. Jan při obřadu Transitus. A jsme
vděčni místnímu chrámovému sboru pod
vedením Václava Švehly, že se opět ujal
hudební stránky této liturgie. Na samotný
den D, na večerní bohoslužbu, jsme pozvali o. Romana Dvořáka, faráře a vikáře
ze Strakonic. Krásná hudba k nám dorazila z pražské Lorety, zajistil ji soubor Ensemble 1631. A byli jsme rádi, že jsme se pak
všichni potkali na pohoštění v refektáři.
Děkujeme všem, kdo nejrůznější dobroty
přinesli. A kdo jste přišli, tak víte, že se pak
i zpívalo při harmonice…
Hned následující den, 5. října, do kláštera zavítali chlapi, resp. se nastartovalo
první setkání nad mužskou spiritualitou
„Večery pro muže“. Hostem byl o. František Hranáč, který nabídl úvahu na téma:
„Svatý Josef: Vzor pro dnešního muže”.
A máme naději, že setkání dál budou pokračovat.
Na chvíli jsme se mihli i na diecézní pouti v Českých Budějovicích (9. 10.)
a potkali se tam i s několika sušickými farníky. A pak jsme zmizeli na týden na exercicie na Velehrad. Odtud jsme přivezli
nového člena sušické komunity, bratra
Samuela, který bude naším novým představeným a ekonomem kláštera. Brzo
se také objeví další kapucínská posila:
br. Nehemiáš. Bratr Jan s Petrem nadále
zůstávají, se Sušicí se rozloučí br. Romuald. Jeho novým působištěm bude pražská komunita u Sv. Josefa.
Velkou událostí se staly terciářské
sliby. Místní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu se 16. října
rozrostlo o další profesní členku. Z dlouholeté varhanice paní Marie Antochové se
stala sestra Hedvika. Slib složila do rukou
zástupce ministra Pavla Antonína Blažka
OFS, liturgii předsedal br. Petr. Bohoslužbu
jsme pak „prodloužili“ v klášterním refekwww.farnostsusice.cz

táři u nachystaného občerstvení.
Možná by vás potěšil závěr kázání.
»A když sv. Hedvika inspirovala Anežku a Alžbětu, kdo inspiroval ji? To byste
chtěli vědět! Já taky. Ale řeknu vám, kdo
skrytě inspiroval Mařičku-Hedviku. Velmi
silně tam vnímám Nánu, tedy Kateřinu
Bürgerovou. Obětavou ženu, která přišla
do Sušice z Kamenného Újezda, aby dělala hospodyni knězi Františku Šabatkovi,
strýčkovi Maruščiny maminky. Nečekaně
bydleli naproti kláštera. A Nána se stala druhou maminkou, důvěrnicí, ženou,
která nezkazila žádnou dětskou rošťárnu, později se také stala věrnou klášterní
hospodyní a rovněž terciářkou. Jistě, že
ve františkánském povolání naší Mařičky
byla důležitá blízkost kapucínů, kapucínského psa Baryka, jistě také sester františkánek, u kterých bydlela na studiích
v Praze, i místní terciářské společenství
má velkou zásluhu, ale Nána se svou mateřskou starostlivostí předala asi nejvíc.
Máme tady před sebou Mařičku,
silnou, a zároveň křehkou ženu. Silnou
v čem? Pamatujeme si, jak před rokem
před námi vyznala: „Jsem rozhodnuta.
Nikdy není pozdě!“ Její bratr, Slávek, úplně ho slyším, by asi řekl: „Maři, však sis
dala na čas, už padesát roků jsi měla být
terciářka…“
V rodině se teď v legraci říkalo: „Ta
naše babča, představte si, na stará kolena jde do kláštera.“ Do kláštera úplně
ne, ale tvůj život, Mařičko, je vyznáním
a milou vzpourou: že Bůh má v tvém životě pevné místo, že chceš vzít Evangelium
vážně a že chceš s námi vytvářet společenství v duchu sv. Františka. A my se
z toho radujeme, protože je to velké povzbuzení i pro nás. Tak díky, že tu s námi
jsi…«
Asi ještě v čerstvé paměti máme i další oslavu, a to Výročí posvěcení kostela
sv. Felixe (24. 10.). Mši svaté v 18 h předsedal o. Jan Wirth a liturgii doprovodil Kostelband z Horažďovic.
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Na co se můžeme těšit?
V pátek 5. listopadu začne farní akce „24 h v klášteře“, děti se
mohou těšit na krásný program,
který by je mohl posunout k objevení Boží milosrdné lásky. Po
nedělní mši sv. 7. 11. bude možné se rozloučit s br. Romualdem.
Doufáme, že se nám konečně
podaří uskutečnit dlouho odkládané „Cappuccino“, snad to
13. listopadu vyjde. V pondělí
15. 11. jsou zvané všechny tetičky a panímámy na „Modlitbu
žen“ a na druhý den zase mohou dojít stréčkové a pantátové
na „Večery pro muže“. A dál zatím nedohlídnem…

br. Petr

Z KALENDÁŘE AKCÍ

•••

více akcí na webu: https://www.farnostsusice.cz/kalendar-akci

www.farnostsusice.cz
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CHYSTÁ SE

•••

Ne 31. 10.

Svatohubertská mše svatá v Kašperských Horách v kostele sv. Markéty ve 14.00 h.

Út 2. 11.

Mouřenecké Dušičky; vzpomínka na všechny mouřenecké a jiné
zemřelé. Pobožnost od 18.30 h povede P. Jenda Kulhánek.

Pá 5. 11.

24 hodin v klášteře; farní akce pro děti a mládež od 5. do 9. třídy.
Podrobnosti u Šárky a Vojtěcha Šmídlových. Prosíme o Vaši podporu v modlitbě.

Pá 5. 11.

Setkání akolytů; po večerní mši svaté od 19.00 h na faře.

So 6. 11.

Malé chvály s kytarovkou; 20minutové chvály po večerní mši svaté
(mše sv. začíná v 18.00 h).

Ne 7. 11.

Sbírka na Charitu; ve všech farnostech českobudějovické diecéze.

So 13. 11.

Pouť ke sv. Martinu na Zadních Paštích; u kaple bohoslužba
ve 12.00 h, poté občerstvení v domě sv. Vintíře na Dobré Vodě,
v 16.00 h mše svatá v kostele sv. Vintíře.

Po 15. 11.

Modlitba žen; společná modlitba žen v refektáři kapucínského
kláštera, kde bude možnost svátosti smíření, duchovního rozhovoru
nebo přímluvné modlitby. Začínáme ve 20.00 h.

Út 16. 11.

Večery pro muže; společné setkání mužů v refektáři kapucínského kláštera. Součástí večera, který začíná ve 20.00 h, je modlitba
a přednáška na určité téma.
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