
VÁNOČNÍ

Milí farníci. Před nedávnem mi někdo 
líčil příběh dvou bratrů. Jeden byl 

úspěšným právníkem a druhý úspěšným 
a velmi vytíženým lékařem. Bratři. Mají 
rodiny. Setkávají se každý rok na Váno-
ce, jinak na sebe nemají čas. A nemají 
ani důvod se setkávat. Bydlí v jiných 
městech, život jim rychle utíká. Jejich po-
dobně samostatná a výkonná maminka 
se ale blíží k sedmdesátce a onemocní 
nevyléčitelnou chorobou. Dlouho zvládá 
všechno sama, je za to vděčná. Pak ale 
už potřebuje pomoc – nákup, uvařit, vy-
prat, pak dojít do kuchyně, pak alespoň 
na toaletu, pak…, pak… . Oba synové se 
snaží pomoci. Nejsou zvyklí o někoho pe-
čovat. Máma není zvyklá se nechat opa-
trovávat. Ale nakonec to všichni zvlád-
nou. Nemoc vítězí. Maminka chce zůstat 
doma. Rodiny se ve svém 
běhu zastaví, včetně do-
spívajících vnoučat, roz-
dělí si služby. Maminka 
není ani chvíli sama. Když 
se její stav zhorší a trápí ji 
bolesti, zavolají domácí 
hospic. Mamince se ule-
ví. Prožije se svými blízký-
mi ještě pár pěkných dní, 
a pak pokojně umírá, 
obklopená rodinou, pro 
kterou to byl nečekaný, 
překvapivý čas. Po ně-
kolikatýdenním marato-
nu se ohlížejí zpět, co je 
to vlastně potkalo. Skoro 

se jim nechce vrátit se zpět do školy, do 
práce. Nebyly Vánoce, přesto byli spolu 
a dostali dárek – byli s maminkou, poznali 
důležitost společného času, který jim byl 
dán, poznali navzájem své rodiny, měli 
čas si povídat a nalézt radost a vděčnost 
z toho, že dokážou pomoci tomu, kdo to 
potřebuje. Jeden z bratrů, lékař, po pár 
týdnech prohlásil: „Bylo to všechno vlast-
ně úplně jednoduše hezké, byla to naše 
slavnost, dostali jsme Vánoce navíc. Měli 
jsme prostě druhé Vánoce“.

Bratři a sestry! Bůh nám dává do vín-
ku další Vánoce. Nikdy nevíme, jestli to 
nejsou pro nás nebo někoho stojícího 
vedle nás už ty poslední. Buďme schopni 
přijmout tento Boží dar naplno. Vytvořme 
v těchto dnech skutečné a krásné spole-
čenství s Bohem a lidmi. Poznávejme se 

navzájem. Povídejme si. 
Pomozme, pokud bude 
třeba někomu, kdo je 
v nouzi nebo kdo propa-
dl zoufalství. Nechť tento 
čas, který nám dává Bůh, 
v němž On sám se stává 
darem, je pro každého 
z nás tak obohacující, 
aby se nám potom ne-
chtělo vracet do běžné-
ho života.

Milí farníci. Přeji Vám 
i vašim blízkým požeh-
naný čas Narození Pána 
Ježíše.

P. Jarosław
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Slavnost 
Matky 

Boží 
P. Marie

neděle
2. 1. 2022

Sušice 
děkanský 
kostel 24.00 7.30

9.00

7.30
9.00

 17.00**
16.00 9.00 7.30

9.00

Sušice 
klášterní kostel 16.00 18.00 18.00 8.00 18.00 18.00

Petrovice 21.00 10.30 10.30 16.00 10.30 10.30

Svojšice 12.00 12.00 12.00 12.00

Albrechtice 15.00 15.00

Kašperské Hory 24.00 9.30 18.00 18.00 15.00 9.30

Hartmanice 22.00 11.30 11.30 11.30 11.30

Dlouhá Ves 15.00* 15.00 15.00

Rejštejn 16.00

Srní 15.00

Annín 10.15

Mouřenec 23.59

Kolinec 22.00 8.30 8.30

Budětice 20.00 9.30 9.30 9.30 9.30

tučně .. s chrámovým sborem, * .. bohoslužba slova, ** .. koncert sboru Svatobor

ROZPIS BOHOSLUŽEB V DOBĚ VÁNOČNÍ V SUŠICI A OKOLÍ • • •
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pátek 24. prosince 2021 – Štědrý den
 • 16.00 klášter kapucínů: vánoční mše sv. s dětmi
 • 24.00 děkanský kostel: půlnoční mše sv. – J. J. Ryba: Vánoční mše Hej, mistře

sobota 25. prosince 2021 – Slavnost Narození Páně (zasvěcený svátek)
 •   7.30 děkanský kostel: mše sv.
 •   9.00 děkanský kostel: mše sv. pro rodiny s dětmi
 • 18.00 klášter kapucínů: mše sv.

neděle 26. prosince 2021 – 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, obnova manželských slibů
 • 17.00 děkanský kostel: tradiční vánoční koncert pěveckého sboru Svatobor
 • 18.00 klášter kapucínů: mše sv. s obnovou manželských slibů

pondělí 27. prosince 2021 – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
 •   8.00 klášter kapucínů: mše sv. s žehnáním vína

pátek 31. prosince 2021 – sedmý den v oktávu Narození Páně
 •   8.00 klášter kapucínů: děkovná mše sv. za uplynulý rok
 • 16.00 děkanský kostel: děkovná mše sv.

sobota 1. ledna 2022 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek)
 •   9.00 děkanský kostel: novoroční mše sv.
 • 18.00 klášter kapucínů: mše sv.

neděle 2. ledna 2022 – 2. neděle po Narození Páně
 •   7.30 děkanský kostel: mše sv.
 •   9.00 děkanský kostel: mše sv. pro rodiny s dětmi
 • 18.00 klášter kapucínů: mše sv. J. J. Ryba: Druhá česká mše půlnoční (chrámový 
sbor)

ADVENT A VÁNOCE VE FARNOSTI • • •

SUŠICE
• náměstí Svobody – neděle 19. prosince 9.00–15.00 h
• děkanský kostel – neděle 19. prosince 9.00 h
• klášterní kostel – neděle 19. prosince 18.00 h
• Andělíček – pátek 24. prosince 10.00–12.00 h

HARTMANICE
• před kostelem sv. Kateřiny – neděle 19. prosince 11.00–12.30 h

HLAVŇOVICE
• před kostelem sv. Jana Nepomuckého – středa 22. prosince 16.30–17.00 h

MOUŘENEC
• během koncertu Žihelského sboru – neděle 19. prosince 14.00–16.30 h

KAŠPERSKÉ HORY
• na náměstí ve stánku – pátek 24. prosince 13.00–14.00 h

SUŠIČTÍ SKAUTI VÁM PŘEDAJÍ BETLÉMSKÉ SVĚTLO • • •
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CHYSTÁ SE • • •

Po 20. 12. Modlitby žen; společná modlitba žen v refektáři kapucínského 
kláštera, kde bude možnost svátosti smíření, duchovního rozhovoru 
nebo přímluvné modlitby. Začátek ve 20 hod.

Út 21. 12. Večer pro muže; společné setkání mužů v refektáři kapucínského 
kláštera. Součástí večera, který začíná ve 20 hod., bude tentokrát 
adorace v kapucínském kostele a agapé.

Pá 24. 12. Štědrá hodinka na Mouřenci; od 11 do 12 hod. v kostele sv. Moři-
ce. Také bude možnost prohlídek svátečního Mouřence.

Ne 26. 12. Vánoční koncert pěveckého sboru Svatobor; tradiční vánoční 
koncert se uskuteční v děkanském kostele od 17 hod.

Ne 26. 12. Vánoční mše sv. v kapli nad sklárnou v Anníně; od 11.30 hod.

Pá 31. 12. Silvestrovská mše sv. na přelomu roku na Mouřenci od 24 hod.

So 8. 1. 2022 Cappuccino u kapucínů; bratři kapucíni srdečně zvou po ranní mši 
sv. na cappuccino do refektáře. (přesunuto z 1. 1.)

So 8. 1. 2022 Ministrantská schůzka na faře; zveme všechny děti ministranty 
a zájemce o ministrování na pravidelná setkání na faře a v kostele 
v sobotu od 9.30 do 11.30 h. Těší se na vás otec Jarosław a kate-
cheta Vojtěch.

So 8. 1. 2022 Malé chvály s kytarovkou; 20minutové chvály po večerní mši svaté
(mše sv. začíná v 18.00 h).

Jesličky v děkanském kostele sv. Václava v Sušici 
budou přístupné na Štědrý den, na Boží hod 

vánoční a na svátek sv. Štěpána.

24.–27. 12. a 31.12.
vždy od 10 do 12 h a od 14 do 16 h

Radostné a požehnané Vánoce

JESLIČKY V DĚKANSKÉM KOSTELE • • •


