
VÁNOČNÍ

Milí farníci. Čím je člověk starší, tím se, 
pravděpodobně v období Vánoc, 

častěji vrací ke své minulosti, ke svému 
útlému mládí a dětství. Je to příhodná 
doba zavzpomínat na to, co bylo. Jeden 

chlapec vypráví: „Mohl jsem tehdy mít 
čtyři, pět let, kdy se před Štědrým dnem, 
jako asi všude v křesťanských rodinách, 
chystal stromek a stavěly jesličky. Vzpo-
mínám si, jak mamka vytáhla zpod skříně 
velikou krabici a z balicího papíru jsme 
začali vyndavat jednotlivé figurky. Vzal 
jsem z balíku jednu postavičku, asi pastý-
ře, a snažil jsem se ho přidat k ostatním 
postavičkám v betlémě. On ale nechtěl 
nějak stát. Stále padal. Během chvilky 
se postavička převrátila, spadla na zem 
a ulomila si nohu. S pláčem jsem uháněl 
k mamce. Ta vyslechla můj žalostný křik 

a dala mi do ruky další balíček. Začal 
jsem pozvolna rozbalovat a z krabičky 
jsem vyndal jesličky s postavou Ježíška. 
Tehdy jsem si jen matně uvědomoval, 
kdo je Ježíš a co pro nás znamená. Pocítil 

jsem však, že mi mamka dala důvě-
ru poté, co jsem selhal při rozbalová-
ní pastýře. Svěřila mi hlavní postavu. 
Vzpomínám si, jak radostně jsem Je-
žíška donesl do betléma a důvěra, 
kterou jsem dostal, byla nejkrásnějším 
z vánočních dárků.“

Také sv. Josef je člověkem, které-
mu Bůh důvěřuje, i když ze začátku 
Josef plně nepochopil Hospodinovu 
logiku a chtěl věci vyřešit čestně, ale 
po svém – chtěl utéct. Také největším 
darem o Vánocích pro nás je to, že 
Bůh nám dává svého Syna Ježíše Kris-

ta.
Dává toho, který je pro něho nejdů-

ležitější.
Jak naložíme s tímto darem? Připra-

víme se na jeho přijetí, přijmeme ho 
s radostí a navážeme s ním osobní a tr-
valou relaci?  Nebo po Vánocích tento 
dar Boží důvěry odhodíme do koutku, 
kde se nikdo nedívá, spolu s vánočními 
dárky, které nás jednoduše řečeno pře-
staly bavit? Prázdné lavice v našich chrá-
mech, zvlášť v měsících po Vánocích 
jsou bohužel často trpkou odpovědí na 
tyto otázky. Odpovědi na Boží štědrost
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a důvěru je příliš často nezájem a lhostej-
nost lidi!

Budeme za několik dní prožívat další 
Štědrý den v našem životě. Pamatujme 
na to, že štědrost je také jedna z velikých 
ctností, kterou Bůh vyzbrojil člověka. Tato 
ctnost nám pomáhá si hlavně uvědomit 
to, že nežijeme každý sám pro sebe, ale 
že žijeme s druhými a pro druhé. A proto 
také můžeme o člověku říct, že je Božím 
obrazem. My si ale v těchto okamžicích 
znovu uvědomujeme, že ten, kdo je sku-
tečně štědrý je právě Bůh, který dal své-
ho jednorozeného Syna, aby byl s námi 
a pro nás. A tak Betlémská stáj nám říká, 
co znamená být člověkem, ale také nám 
říká, kdo je Bůh. Kéž tedy ta Boží láska 
v nás přebývá nejen o Vánocích, ale ne-
ustále.

Prosím přijměte vánoční a novoroční 
přání:

Už za chvíli uslyšíme slova sv. Andělů 
s vážností a radostí nasloucháme, co ří-
kají: „Zvěstuji vám velikou radost, radost 
pro všechen lid: V městě Davidově se 
vám dnes narodil Spasitel – Kristus Pán. 
To bude pro vás znamením: Naleznete 
děťátko zavinuté do plének a položené 
v jeslích.“

V narozeném Ježíši Kristu se zvláštním 
způsobem setkává čas s věčností, lidské 
s božským. V Ježíši Kristu se hodnota i těch 
sebenepatrnějších věcí vykonaných 
z lásky dotýká této tajemné hranice. Přeji 
Vám radostné Vánoce a nový rok 2023 
prožitý s narozeným Ježíšem a mezi se-
bou. 

P. Jarosław 

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ V SUŠICI • • •

neděle 18. 12. 17.00–18.45 h
pondělí 19. 12. 7.30–7.55 h (a po mši sv.)

pátek 23. 12. 7.30–7.55 h (a po mši sv.)

sobota 24. 12. 15.00–15.45 h

Klášterní kostel sv. Felixe

úterý  20. 12. 17.30–17.55 h
středa 21. 12. 17.00–17.55 h
čtvrtek 22. 12. 17.00–17.55 h
pátek  23. 12. 17.00–17.55 h
sobota 24. 12. 14.00–15.00 h

Děkanský kostel sv. Václava

ADOPCE NA DÁLKU • • •

Milí farníci, se začátkem Adventu se 
v našich kostelech tak jako každo-

ročně objevila kasička v podobě jedno-
ho ze svatých Tří králů. Můžeme do ní až 
do konce doby vánoční (neděle 8. ledna 
2023) přispět pro naše děti z Adopce na 
dálku. Jsou to Anusha a Enock z Indie, 
kteří začali chodit do osmé třídy a Derick 
z Ugandy, který nastoupil na střední školu 
obor elektroinstalace.

Od nejstarší 23. leté Joseline z Indie 
jsme dostali radostnou zprávu, že úspěš-
ně dostudovala vysokou školu s titulem 

bakalář a stala se zdravotní sestrou. Díky 
tomu může získat kvalifikované zaměst-
nání a sama finančně pomáhat svojí ro-
dině - rodičům a třem sourozencům, kteří 
ještě chodí do školy. Po dohodě s panem 
farářem Jaroslawem vybereme nějaké 
další dítě z programu Adopce na dálku, 
abychom ho podporovali.

Díky Vám všem za Vaši štědrost 
a modlitby pro naše děti z Adopce na 
dálku.

katecheta Vojtěch Šmídl
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Místo

sobota
24. 12.

Štědrý 
den

neděle
25. 12.

Slavnost 
Naroze-
ní Páně

pondělí
26. 12.

Svátek 
sv. Ště-
pána

pátek
30. 12.

Svátek 
Svaté 
rodiny

sobota
31. 12. 

neděle
1. 1. 
2023

Slavnost 
Matky 
Boží, 

P. Marie

neděle
8. 1. 
2023

Svátek 
Křtu 

Páně

Sušice 
děkanský kostel 24.00 9.00 9.00

 17.00** 18.00 16.00 9.00 7.30
9.00

Sušice 
klášterní kostel 16.00 18.00 18.00 8.00 8.00 18.00 18.00

Petrovice 21.00 10.30 10.30 16.00 16.00 10.30 10.30

Svojšice 12.00 12.00 12.00 12.00

Albrechtice 15.00 sobota 7. 1.

15.00
Kašperské 
Hory 24.00 9.30 18.00 16.30 15.00 9.30

Hartmanice 22.00 11.30 11.30 11.30

Dlouhá Ves 15.00* 15.00

Rejštejn 16.00 sobota 7. 1.

17.00

Srní 15.00 16.00

Dobrá Voda 14.30

Budětice 20.00 9.30 9.30 9.30 9.30

Kolinec 22.00 8.30 8.30* 8.30* 8.30

Annín 11.00

Mouřenec 24.00

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

ROZPIS BOHOSLUŽEB V DOBĚ VÁNOČNÍ V SUŠICI A OKOLÍ • • •

Sbírky během Vánoc budou určeny na pokrytí nákladů letošních oprav fary.
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CELOSVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V LISABONU 2023 • • •

Milí farníci. Jak možná již víte, z naší far-
nosti se na světové dny mládeže do 

portugalského Lisabonu vypravuje pat-
náct mladých, aby se setkali se Svatým 
otcem a mladými z celého světa. Je to 
jedinečná příležitost zažít nejen společen-
ství celosvětové církve a oživit svoji víru, 
ale také vydat svědectví nám, kteří na 
tomto setkání nemohou být osobně pří-
tomni. Pokaždé je to povzbuzením nejen 
pro skupinku mladých, ale i pro naši far-

nost.
Abychom je mohli i naším jménem 

vyslat za farnost, je potřeba každého 
i všechny přípravy nést ve svých modlit-
bách a podle možnosti také finančně 
přispět. Jednou z možností bude sbírka 
před kostelem v neděli 8. 1. 2023 o svátku 
Křtu Páně, nebo jakýkoliv obnos kdykoli 
přinést do sakristie nebo farní kanceláře.

P. Jenda Kulhánek
  P. Jarosław Zygmunt

sobota 24. prosince 2022 – Štědrý den
 • 16.00 h klášter kapucínů: vánoční mše sv. s dětmi (chválová kapela s dětmi, pro   
    děti: zvonečky s sebou)
 • 24.00 h děkanský kostel: půlnoční mše sv. – J. J. Ryba: Vánoční mše Hej, mistře

neděle 25. prosince 2022 – Slavnost Narození Páně (zasvěcený svátek)
 •   9.00 h děkanský kostel: mše sv. pro rodiny s dětmi
 • 18.00 h klášter kapucínů: mše sv.

pondělí 26. prosince 2022 – Svátek sv. Štěpána
 •   9.00 h děkanský kostel: mše sv. pro rodiny s dětmi
 • 14.00 h kostel sv. Mořice: koncert Ivan Audes Trio + Tomáš Mouřenec
 • 17.00 h děkanský kostel: tradiční vánoční koncert pěveckého sboru Svatobor
 • 18.00 h klášter kapucínů: mše sv.

pátek 30. prosince 2022 – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
 •   8.00 h klášter kapucínů: mše sv. pro rodiny s dětmi, obnova manželských slibů
 • 18.00 h děkanský kostel: mše sv. pro rodiny s dětmi, obnova manželských slibů

sobota 31. prosince 2022 – sobota v oktávu Narození Páně
 •   8.00 h klášter kapucínů: děkovná mše sv. za uplynulý rok
 • 16.00 h děkanský kostel: děkovná mše sv. za uplynulý rok

neděle 1. ledna 2023 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
 •   9.00 h děkanský kostel: mše sv. pro rodiny s dětmi
 • 18.00 h klášter kapucínů: mše sv. s chválovou kapelou společenství Jozue

pátek 6. ledna 2023 – Slavnost Zjevení Páně
 •   8.00 h klášter kapucínů: mše sv.
 • 18.00 h děkanský kostel: mše sv. – Robert Führer: Missa Pastoralis
   – Tomáš Norbert Koutník: Gloria, pastorella, moderato

neděle 8. ledna 2023 – Svátek Křtu Páně
 •   7.30 h, 9.00 h děkanský kostel: mše sv.
 • 18.00 h klášter kapucínů: mše sv. – Robert Führer: Missa Pastoralis
   – Tomáš Norbert Koutník: Gloria, pastorella, moderato

ADVENT A VÁNOCE VE FARNOSTI • • •
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BETLÉMY V SUŠICKÉM MUZEU ŠUMAVY • • •

V čase adventu a Vá-
noc sušické Muzeum 

Šumavy tradičně a pra-
videlně zve do svých 
prostor k prohlídce uni-
kátního sušického me-
chanického betlému 
tvůrců Karla Tittla a Pavla 
Svobody. Letošní pozván-
ka je ovšem významně 
bohatší o nabídku zce-
la nové výstavy šumav-
ských lidových betlémů 
z vlastních sbírek muzea. 
Po dlouhé době se tu 
například vystavují figury 
z kdysi slavných sušických Hofmeistrových 
jesliček, které během své vojenské služby 
v jižní Dalmácii v letech 1876–1878 vyřezal 
na pevnosti Kosmač sušický kožešnický 
mistr Jan Hofmeister. Betlém býval v Suši-
ci velice oblíbený, vystavoval se řadu let 
pravidelně na sušickém náměstí, posléze 
v místním muzeu. Zajímavý je také rodin-
ný betlém údajně z majetku slavné sklář-
ské rodiny Abele – dílo zkušeného míst-

ního řezbáře z druhé poloviny 19. století. 
Unikátní památku představují části des-
kového malovaného betlému z 18. století 
ze Železné Rudy. Jedná se o jedny z nej-
starších památek starého betlemářství 
na Šumavě vůbec. Ve výstavě nechybí 
ani práce kdysi proslulých místních lido-
vých řezbářů – betlemářů první poloviny 
20. století jako například Wenzela Tut-
schku, dlouholetého hrobíka v Kašper-
ských Horách, nebo Aloise Matschinera 

z vesničky Řetenice. Sou-
časné šumavské betlemář-
ství reprezentují dřevořez-
by Karla Tittla z Velhartic, 
Jaroslava Podzemského 
a Vladivoje Hracha z Kaš-
perských Hor, dále Micha-
la Tesaře z Dobré Vody 
u Hartmanic i další ukázky.

Sušický betlém, ani vý-
stavu šumavských jesliček 
v Muzeu Šumavy v Sušici si 
v adventním a vánočním 
čase nenechte ujít! Pozo-
ruhodná výstava betlémů 
zde potrvá pouze do kon-
ce ledna 2023! 

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy

Detail závěsného betlému Michala Tesaře (po r. 2000) – foto V. Horpeniak

Detail závěsného betlému Michala Tesaře (po r. 2000) – foto V. Horpe-
niak
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SUŠIČTÍ SKAUTI VÁM PŘEDAJÍ BETLÉMSKÉ SVĚTLO • • •

Skauti ze Sušice zajišťovali v sobotu 17. 12. 2022 v odpoledních hodinách rozvoz Bet-
lémského světla vlakem na trase Plzeň – Železná Ruda.

Betlémské světlo Sušice doputovalo 17. 12. 2022, rozdávat se bude následovně:

18. 12. 2022 od 11.30 h před kostelem v Hartmanicích (mše sv.)
18. 12. 2022 od 14.00 h na Mouřenci (koncert)
22. 12. 2022 od 18.00 do 20.00 h před kostelem v Hlavňovicích (mše sv. + koncert)
23. 12. 2022 od 16.00 do 17.30 h před kostelem v Hartmanicích
23. 12. 2022 od   9.00 do 15.00 h na náměstí v Sušici
24. 12. 2022 od 10.00 do 12.00 h na Andělíčku
24. 12. 2022 od 13.00 do 14.00 h v Kašperských Horách na náměstí

ADVENT A VÁNOCE NA MOUŘENCI • • •

Ne 18. 12. (14.00 h) – Koncert Žihelského sboru + Betlémské světlo
Ne 18. 12. (16.00 h) – Zpěv koled se Žihelským sborem ve sklářské huti v Anníně
So  24. 12. (11–12 h) – Štědrá hodinka – vánočně laděná prohlídka
Po  26. 12. (14.00 h) – Koncert Ivan Audes Trio + Tomáš Mouřenec (tradiční
           koledy v jazzrockovém hávu)
So  31. 12. (23.59 h) – Silvestrovská půlnoční mše při svíčkách
So  24., 31. 12. (11.00 h) – Prohlídky kostela a kostnice na Mouřenci
Ne   1. 1. (11.00 h) – „Jak na Nový rok...“ aneb Novoroční prohlídka

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

vánoční a na svátek sv. Štěpána.

24.–26. 12. a 31. 12.
vždy od 10 do 12 h a od 14 do 16 h

Radostné a požehnané Vánoce

JESLIČKY V DĚKANSKÉM KOSTELE • • •

Dnes (18. prosince) od 14 hodin v kos-
tele na Mouřenci nad Annínem opět 

vystoupí se svým předvánočním koncer-
tem Žihelský sbor s doprovodnou kape-
lou. Bude to celkem už jejich 13. koncert 
u nás, z toho 11. v tomto čase. Tentokrát 
se můžete těšit na Půlnoční, Už z hor zní 
zvon a dalších 13 písní. Skauti z Hartma-
nic přinesou Betlémské světlo (můžete si 

připálit). Po koncertu, cca od 16 hodin, 
bude setkání se sborem pokračovat ješ-
tě krátkou zastávkou ve sklárně v Anní-
ně. Můžete si s námi zazpívat koledy ve 
sklářské huti a třeba si i vyfouknout nějaký 
pěkný skleněný výrobek pod dohledem 
sklářských mistrů. A nebo rovnou pořídit 
vánoční dárky ze skla :-)

Přátelé Mouřence
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Naši milí farníci,
Vám i Vašim blízkým přejeme srdečné

a pohodové vánoční svátky, znovuobjevení Boží lásky, 
mnoho dobrých přátel a hezkých setkání...

V novém roce 2023 hlavně hojnost požehnání od velkorysého Boha,
pevné zdraví, lásku, vzájemné naslouchání a svornost.

P. Jaroslaw Zygmunt, P. Jan Kulhánek, P. Adolf Pintíř,
bratři kapucíni, jáhen Václav Pikeš a členové farní rady

• • •

´

• • •
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Po 19. 12.
Po 16. 1.

Modlitby žen; společná modlitba žen v sušickém klášteře od 20.00 h, 
možnost ke svátosti smíření, duchovnímu rozhovoru nebo přímluvné 
modlitbě.

So 24. 12. Prosíme všechny děti, ať si vezmou na „dětskou“ mši sv. v 16.00 h 
v kapucínském klášteře s sebou malé zvonečky, aby se mohly do písní 
i takto připojit.

So 24. 12. Mariánské mše sv. v Kašperských Horách; ranní mše svatá se usku-
teční od 7.00 h v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách se zpěvy 
staročeských rorátů.

Po 26. 12. Vánoční koncert pěveckého sboru Svatobor; v kostele sv. Václava 
v 17.00 h.

So 7. 1. Cappuccino u kapucínů již tradičně po ranní mši svaté.

So 7. 1. Malé chvály s kytarovkou; krátké 20minutové chvály po sobotní ve-
černí mši svaté. Mše sv. začíná v 18.00 h.

Ne 8. 1. Ve farnostech (před kostely) se o svátku Křtu Páně (8. ledna 2023) 
uskuteční sbírka pro naši mládež na Lisabon.

CHYSTÁ SE • • •


