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Chvála Kristu. Drazí farníci. V dušičko-
vém období se pojďme zamyslet nad 

sebou a nad naším životem.
Jen Boží láska otevírá naše srdce pro 

druhé. Jen ona upozorňuje na potřeby 
těch ostatních. Jen ona nás uschopňu-
je, abychom dokázali odpovídat láskou 
na nenávist, odpuštěním na urážku. Boží 
láska také otevírá naše srdce pro ty, kte-
ří nás předešli na cestě k věčnosti a nyní 
spoléhají na naši modlitební vzpomínku.

Před nedávnem jsem slyšel příběh 
o jednom starém faráři z německého 
Vestfálska. Ten měl ve zvyku každý večer 
obcházet hřbitov a modlit se růženec za 
zesnulé. Jednou se ho někdo zeptal, proč 
to vlastně dělá? Řekl: „Jsem už tady fará-
řem dlouhá léta. Kdo ví, jestli jsem svou 
nedbalostí, leností nebo pohoršením, 
které jsem možná spáchal, nezapříčinil, 
že někteří z mých farníků, kteří zde odpo-
čívají, zůstali v očistci. Mám strach z Boží 
pravdy a s tím spojeného setkání s nimi. 
A proto se každý den modlím růženec za 
duše v očistci.“

Přátelé! To je velice zajímavé a po-
učné svědectví. Měli bychom se všichni 
nad tím zamyslet. Kolik lidí je kvůli nám 
v očistci? Myslíme na to? Možná i naše 
svědomí utiší cesta na hřbitov s modlit-
bou na rtech? Právě tam, na hřbitově, je 
pro Boha to nejvhodnější místo, aby z hlu-
bin naší paměti vydobyl věci, ke kterým 
jsme v běžném životě lhostejní. Na hřbito-
vě se otevírá celá naše minulost. Otevírá 

se vzpomínka na přečiny, které jsme spá-
chali a které už nelze vrátit. Právě na hřbi-
tově se Bůh dotýká nejhlubší struny naší 
duše, aby na ni zahrál píseň nejniternější 
reflexe.

Drazí! Pomalu ale jistě se taky k nám 
všem blíží Boží pozvání ke vstupu na věč-
nost. Je úzce spojeno se zpytováním svě-
domí, s přísnou bilancí všech našich skut-
ků a našeho jednání, i toho špatného!

Určitě byla v našem životě období, 
v nichž jsme se blížili k zástupu vyvolených, 
a k těm, o nichž Pán Ježíš prohlásil, že jsou 
blahoslavení, což znamená šťastní.

Ovšem zákonitě byly také v životě kaž-
dého z nás doby, kdy jsme byli jako plevel 
mezi pšenicí. Plevel, který, jak říká v jed-
nom ze svých podobenství Pán Ježíš, se 
často šířil a pohlcoval druhé, aby je přive-
dl k pohoršení a věčnému ohni.
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ZE SUŠICE ZA ŘEKOU... • • •

Na začátku září nás zasáhla bolestná 
zpráva o úmrtí p. Jana Švehly. V na-

šem kostele tak ztichl hlas trubky… Ale 
samozřejmě působení pana Švehly ve 
farnosti bylo mnohem širší. Br. Jan vedl 
pohřební liturgii (2. 9.) u Sv. Felixe. V pres-
bytáři bylo dvacet kněží a jáhnů (mezi 
nimi i br. Kryštof z Brna), kostel přetékal vě-
řícími, někteří se do něj ani nevešli. Když 
po bohoslužbě začátek průvodu došel 
na hřbitov, tak lidé stále ještě vycházeli 
z kostela. Možná jste i zaslechli, že se po 
městě říkalo, že asi zemřel nějaký sušický 
biskup…

V sobotu (3. 9.) začala sušická pouť 
na Andělíčku. Na ní jsme sloužili jako zpo-
vědníci. A pak v kapucínské režii bývá 
pondělní zakončení poutě: vlastně jde 
o připomínku, že kapucíni jsou úzce svá-
záni s tímto místem od samého jeho vzni-
ku. Letos se celebrace ujal br. Jan, kaza-
telem byl o. Rafał Kaca, mimo jiné ředitel 

Diecézního centra života mládeže na 
Ktiši. Potěšili jsme se i z přítomnosti někte-
rých členů kapely Escape, která hraje na 
EnterJunioru. A na dálku děkujeme i br. 
Kryštofovi za jeho milou přítomnost.

V klášteře nastal poprázdninový šum: 
už jsme se potkali na Cappuccinu, pro-
běhly první Modlitby žen, třebaže ve 
skromném provedení, opět pravidelně 
přicházejí terciáři, modlitební skupinky 
žen, komunita Cenacolo i muži se k nám 
chystají.

Na neděli 11. 9. připadlo žehnání no-
vých zpovědních místností, o to se posta-
ral br. Petr. Jsme rádi, že už nemusíme sla-
vit svátost smíření v provizoriu. Ještě nás 
tady čekají drobné dodělávky, ale ty by 
už neměly zpovědní službě bránit. Zpo-
vědní semafor funguje a velmi děkujeme, 
že na kněze „číháte“ v kapli sv. Františka 
před zpovědní chodbou.

V úterý 13. 9. se br. Petr účastnil po-
hřbu v Bukovníku, kde jsme se loučili

Celebrant a koncelebranti na pohřbu pana 
Ing. Jana Švehly

P. Rafał Kaca s mládeží

Možná právě milost a duchovní náboj 
těchto dnů je pro mnohé z nás tou po-
slední příležitostí k zamyšlení, lítosti a obrá-
cení. Modlitba a hřbitov nechť nám po-
mohou pochopit poklad, jakým je život. 
A pak druhý poklad, jakým je čas, nechť 

nám dovolí využít naši pouť životem pro 
spásu svou a svých bližních.

Zvu Vás ke zpovědi, k účasti na boho-
službách a také k modlitbě na hřbitově 
za zemřelé.

P. Jarosław
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s p. Václavem Kazákem, dlouholetým 
kostelníkem bukovnického kostela svaté-
ho Václava. Mši svaté předsedal o. Petr 
Koutský. V minulosti jsme sem jezdívali 
sloužit nedělní mše sv. a s panem Václa-
vem nás pojilo více než pracovní pouto…

Byli jsme rádi, že jsme spolu s farností 
mohli prožít svatováclavskou pouť spo-
jenou s poděkováním za úrodu. O. Ja-
rosław nás pak pozval na poutní kafe 
na faru (takže jsme si mohli prohlédnout 
upravené prostory pro setkávání) i na pik-
nik na farní zahradě.

V pondělí 3. 10. jsme večer, v 19 h, 
vstoupili do slavnosti sv. Františka obřa-
dem Transitus. Jde o připomínku přecho-
du našeho zakladatele do nebeské slávy. 
Jak si to představit? Během nešpor zazněl 
úryvek z Františkova životopisu s drobným 
komentářem, letos v podání br. Petra, 
společnou modlitbu umocnil svým zpě-
vem sušický chrámový sbor. Také bylo 
možné uctít ostatky sv. Františka. Velmi 
děkujeme všem, kdo se na obřadu podí-
leli. Možná jste zaregistrovali, že se v kos-
tele ukázaly i sestry františkánky ze Strážo-
va.

Následující den (4. 10.) nás přijel po-
vzbudit o. Josef Prokeš, který celebroval 
mši sv. v 18 h, tu doprovodil opět místní 
chrámový sbor pod vedením Václa-
va Švehly. Otce Josefa mnozí znají jako 
skauta, horolezce, spisovatele a také 

jako kněze, který se nespokojuje s po-
vrchním pohledem. Stačí se např. začíst 
do jeho knihy „Pán se stará“. Ostatně to 
potvrdil jak při kázání, tak ve své před-
nášce „Proč se lidé dnes o víru moc (ne)
zajímají?“, jež proběhla po bohoslužbě. 
Trochu jsme pak sondovali, jaké myšlenky 
si lidé odnesli: Bůh vychází k nám, není jen 
pouhý divák. – Princip dvojího naslouchá-
ní, Bohu i světu, od sv. Řehoře. – Tajemství 
nedostatku, jak říká sv. Petr: „Stříbro ani 
zlato nemám, ale co mám, to ti dám.“ – 
Ježíš se narodil do naprosté nepřiprave-
nosti…

Po přednášce následovalo pohoště-
ní v klášterním refektáři. Velmi děkujeme 
všem pomocníkům a pomocnicím. Bylo 
také zajímavé sledovat o. Josefa, jak se 
z přednášejícího změnil v naslouchající-
ho.

Začátkem října (5. 10.) se naše ukra-
jinská komunita v klášteře rozšířila ještě 
o jednu maminku. Jsme vděční těm, kdo 
ji prakticky podporují. Velký dík posíláme 
do Petrovic, na Kašperky i do Hartmanic. 
S úlevou také můžeme konstatovat, že už 
nám do sakristie nezatéká. Střecha nad 
ní už je hotová. Určitě jste také zpozoro-
vali, že k nám zavítaly sestry boromejky, 
ty měly v našem klášteře duchovní cviče-
ní. Br. Petr pak (21. 10.) odjel na Hoješín, 
kde se se školskými sestrami podílel na 
duchovní obnově pro mládež. Téma bylo 
moc hezké: „Pro koho bije moje srdce?“

Fotografie ze žehnání nových zpovědnic
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V neděli 23. 10. v 18 h jsme oslavili 
další výročí posvěcení kostela sv. Feli-
xe. Církev se v tento den modlila za mi-
sie, u nás jsme slavili kostelní narozeniny. 
Pozvali jsme o. Vojtěcha Blažka, mimo 
jiné spirituála Biskupského gymnázia J. 
N. Neumanna v Českých Budějovicích, 
a byla to velmi dobrá volba. Hezky mluvil 
o kostele jako o prostoru modlitby, jako 
o domově, či o místě, které nás doprová-

zí během života. Mládež o. Vojtěcha zná 
z Enteru z Ktiše. A spojitost s Ktiší byla i hu-
dební, přijela k nám „entrovská“ kapela 
Escape. A poslouchalo se to náramně 
dobře. Po bohoslužbě pak zaznělo i milé 
povzbuzení na téma: „Ježíš neřekl: Uctí-
vejte mě, ale: Následujte mě…“ Jednou 
ze silných myšlenek byl obraz „vtělování“, 
kdy nás mimo jiné zajímá, co by v situaci, 
do které se dostaneme, dělal Ježíš. Kdy 
do ní chceme vcházet s ježíšovským po-
stojem a se dívat kolem sebe Božíma oči-
ma… Děkujeme také dobrodincům, kteří 
připravili pro o. Vojtěcha a kapelu „mňa-
mózní“ večeři.

Co je před námi? Určitě dušičkový 
čas… a také se blíží skládání trvalé pro-
fese tří terciářů. Už také víme, že 10. 11. 
ve 20 h nás (v rámci Večerů pro muže 
a Modliteb žen) přijede povzbudit o. Še-
bestián Smrčina. A následující den začne 
akce „24 hodin v klášteře“. A ještě jedno 
zpestření je naplánováno: na slavnost Je-
žíše Krista Krále liturgii v klášteře doprovo-
dí skupina Elias.

bratři kapucíni

Br. Petr při bohoslužbě na duchovní obnově 
na Hoješíně

JEŠTĚ ZBÝVÁ 274 DNÍ • • •

Ano, přesně 274 dní zbývá do začát-
ku Světových dnů mládeže. Dnů pro 

mladé, které vrcholí setkáním s papežem 
Františkem. Tedy přesně 274 dní, pokud 
otevíráte tento Farní list v neděli.

A kam pojedou mladí lidé za Fran-
tiškem? Je to téměř za rohem, setkání 
proběhne v Lisabonu, hlavním městě 
Portugalska, které je jednou z nejkrásněj-
ších zemí Evropy. Historie Světových dnů 
mládeže sahá až do roku 1985, kdy Jan 
Pavel II. pozval mladé lidi na setkání do 
Říma. Od té doby se tyto dny konají pra-
videlně každé dva až tři roky.

Do Lisabonu budou mladí příští rok pu-
tovat podobně jako se vydala na cestu 
Marie. Mottem setkání je totiž „V těch 
dnech se Maria vydala na cestu a spě-

chala do hor do města Judova.“ (srov. Lk 
1,39).

Je úžasné vidět, když mladí lidé ná-
sledují Krista. Je úžasné vidět, když se vy-
dávají na cestu za ním. Jsem nesmírně 
rád, že z naší farnosti je již nyní minimál-
ně osm mladých rozhodnuto putovat do 
Lisabonu. Sebrat odvahu a vydat se na 
cestu není úplně jednoduché, přichá-
zí nejistota, obavy. A ještě k tomu mají 
před sebou velký úkol. Možná si to ješ-
tě neuvědomují a možná to nedochází 
ani nám, dospělým. Oni tam pojedou 
i proto, aby nás nesli s sebou ve svých 
modlitbách. Stanou se takovými našimi 
vyslanci, naší prodlouženou rukou mod-
litby. Už se moc těším na to, až se vrátí 
a budou vyprávět a ukazovat nám,
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Milé sestry a milí bratři, žijeme ve vel-
mi složité době, která nemá jedno-

duché řešení, jaké nám někteří politici 
nabízejí. V době krize ve třicátých letech 
na takovou vějičku naletěli v Německu 
a víme, s jakým následkem pro celý svět. 
Pro nás by byly následky zdrcující jak hos-
podářské, tak politické. 

Pro všechny z nás, kteří se dostávají do 
nějaké svízelné situace, se nabízí různé 
možnosti pomoci. A není žádná hanba si 
o tuto pomoc požádat. V následujících 
řádcích je stručný návod, jak o pomoc 
požádat. Můžete se obrátit na pracoviš-
tě Charity Sušice (susice.charita.cz) nebo 
přímo na Úřad práce.

Místo, kde se žádá o pomoc:
• Úřad práce v bývalých kasárnách, 

Nádražní 1226, Sušice
• web: www.uradprace.cz
• telefon: 950 128 236, 950 128 232
• pracovní doba:

   Po, St 8.00–12.00 h
            13.00–17.00 h
          Út, Čt, Pá 8.00–11.00 h

Jaké jsou druhy pomoci:
• příspěvek na živobytí
• doplatek na bydlení
• mimořádná okamžitá pomoc

Pracovnice Úřadu práce jsou připra-
veny každému pomoci s vyplňováním 
požadovaných dokladů. Pokud se jim 
svěříme se svými problémy, určitě nám 
vyberou odpovídající formu pomoci.

Také se můžeme určitě obrátit na ko-
hokoliv z našich sester a bratrů, o kterých 
předpokládáme, že by nám mohl po-
moci třeba s doprovodem na úřad. Ale 
hlavně, rozhlédněme se kolem sebe, zda 
někdo z bližních trpí nějakou nouzí. 

Není nějaké okamžité řešení, které 
nám přinese vykřikující politik, že se o vše 
postará a že my sami nebudeme mu-
set nic dělat. Pravda je opačná! Jeden 
úspěšný prezident velkého státu řekl: Ne-
ptejte se co může stát udělat pro vás, ale 
co vy můžete udělat vy pro něj. Můžeme 
také říci: Co my můžeme udělat pro své 
bližní. Nadávání na vládu nikomu nepo-
může a jak jsem napsal, politik pasující se 
do role spasitele nás dovede jen do vět-
ších problémů. Historie nám to více než 
dostatečně dosvědčuje!

Václav Volenec

SOCIÁLNÍ POMOC • • •

co všechno prožili. Jsem rád, že 
je budeme moci podpořit ne-
jen finančně, ale i tím, že si bu-
dou moci uvědomit, že je tady 
farnost plná lidí, kteří jsou rádi 
a kteří stojí o to, aby mladí pu-
tovali za papežem Františkem, 
stejně jako kdysi Marie putovala 
za Alžbětou a uslyšela slova „Po-

žehnaná jsi nade všechny ženy 
a požehnaný plod tvého těla.“

Pokud se chcete dozvědět 
o SDM něco více, hledejte in-
formace na webech www.sve-
tovednymladeze.cz nebo www.
lisboa2023.org.

Aleš Jahoda

Dne 4. října tragicky zahynul náš kostelník a ministrant pan Pavel Ský-
pala z Hartmanic. Děkujeme Ti, Pavle, za Tvou obětavou službu Bohu 

a nám farníkům. Ať Tě Pán Bůh odmění a potěší Tvé pozůstalé. S vděčnos-
tí vzpomínají všichni, kterým jsi v Hartmanicích i na Dobré Vodě tolik let sloužil.

VZPOMÍNÁME... • • •
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PUTOVÁNÍ ZA SV. VINTÍŘEM • • •

V neděli 9. října se ko-
nala 20. farní pěší 

pouť ke sv. Vintíři. Bylo 
to přesně v den výročí 
úmrtí (+1045). Od far-
ního kostela jsem vyšla 
sama. Teprve na „roz-
cestí u topolu“ – u křížku 
mezi Prostředním a Hor-
ním Krušcem se ke mně 
připojila rodina Haisova 
s pěti dětmi. Bylo to milé 
setkání. Počasí nám přá-
lo a podzimní krajina byla 
krásně zbarvená a místy 
byla prozářená sluncem. 

Na Dobrou Vodu jsme 
přicházeli za zvuku zvo-
nů, které vítaly poutníky. 
Přijel také plný autobus 
poutníků z Německa 
a několik aut s farníky 
ze Sušice. Po společné 
bohoslužbě jsme mohli 
posedět a občerstvit se 
v Domě sv. Vintíře. Na 
pouti nás provázela ko-
rouhev sv. Vintíře.

Kdo uhádne, jak dlou-
ho ji ve farnosti máme? 
A jak vznikla?

Dáša Větrovská

DUŠIČKOVÉ BOHOSLUŽBY • • •

1. 11. – úterý – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (doporučený zasvěcený svátek)

hřbitov – Petrovice 16.15 h modlitby za zemřelé
hřbitov – Svojšice 16.45 h modlitby za zemřelé
Kašperské Hory 16.30 h mše svatá
děkanský kostel 18.00 h mše svatá

2. 11. – středa – 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 a modlitby za zemřelé
Kašperské Hory (kostel sv. Mikuláše) 16.00 h mše svatá a pobožnost
Mouřenec 18.00 h mše svatá a pobožnost

5. 11. – sobota
hřbitov – Albrechtice 14.30 h modlitby za zemřelé

Aktuální rozpis bohoslužeb „o dušičkách“ na webu: www.farnostsusice.cz/rozpis

Více fotografií z putování na webu: www.farnostsusice.cz/fotogalerie/473
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KŘÍŽOVKA • • •

Kterému patronovi je zasvěcena kaple v Sušici na Hořejším předměstí 
blízko současného hřbitova? V letech 1678–1681 postihla město moro-

vá epidemie a zde vzniklo nové pohřebiště. Později zde byla vystavena 
kaple ...........................................

Křížovku vytvořil Vojta Marek, 9 let.

1. Tažná ryba

2. Kostelní posezení

3. Dům, kde bydlí farář 9. Zpěvník v kostele

8. Člověk, který zdolává vysokou horu

7. Čokoládové souhvězdí

6. Bývalý sušický farář

5. Ohleduplný

4. Začátek

Výsledky posílejte na e-mail: marek.vojtech5@email.cz

Tajenka ze zářijového čísla: „Modlitbou mluvíme k Bohu.“

Odpovědí přišlo celkem 8. Všem luštitelům blahopřejeme!

Výhercem se stává: Petra Jahodová.

1.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

10. Strážní andělé nám poskytují...

11. Liturgická nádoba

10.

11.
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CHYSTÁ SE • • •

Ne 30. 10. Svatohubertská mše sv. na Kašperských Horách se uskuteční v kostele 
sv. Markéty na Kašperských Horách v neděli 30. října od 14.00 h.

So 5. 11. Cappuccino u kapucínů již tradičně po ranní mši svaté.

Ne 6. 11. Sbírka na Charitu v naší diecézi se bude konat v neděli 6. listopadu.

Čt 10. 11. Večer pro všechny; rádi zveme na společný večer do kapucínského 
kláštera od 20.00 h. Na programu je připravena přednáška na téma: 
Úcta a respekt – host P. Šebestián Smrčina OFM, také modlitba a příle-
žitost ke svátosti smíření. Všichni jste srdečně zváni.

Pá 11. 11. Farní akce pro mládež „24 hodin v klášteře“ se koná v pátek 11. listo-
padu u bratří kapucínů, prosíme o Vaši podporu v modlitbě.

So 12. 11. Pouť ke sv. Martinu na Zadních Paštích bude v sobotu 12. listopadu; 
u kaple bohoslužba ve 12.00 h, poté občerstvení v Domě sv. Vintíře na 
Dobré Vodě, v 15.15 h mše svatá v kostele sv. Vintíře.

So 12. 11. Pouť ke sv. Martinu v kapli Záluží bude v sobotu 12. listopadu, mše sv. 
v 15.00 h. V tento den nebude mše sv. v Albrechticích.

St 16. 11. Mše sv. za živé a zemřelé členy živého růžence se uskuteční ve středu 
16. listopadu v 18.00 h v děkanském kostele.

Po 21. 11. Modlitby žen; zveme všechny ženy na společnou modlitbu do sušické-
ho kláštera od 20.00 h, kde bude možnost svátosti smíření, duchovního 
rozhovoru nebo přímluvné modlitby.

ZPOVÍDÁNÍ „O DUŠIČKÁCH“ • • •

neděle 30. 10.   Sušice, kapucínský klášter 16.00–18.00 h


