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ÚVODNÍK

Stojí před námi adventní doba. Pro mnohé je to velmi stresující 
doba a právě v této době příprav na narození našeho Pána nám 
Církev dává příležitost se nad sebou samými zamyslet a vstoupit 
do této milostiplné doby s určitými předsevzetími, které nám 
pomohou prohloubit svůj duchovní život, stát se více tím, kým 
jsme se stali při křtu: Božími dětmi. 

Jedna z vlastností Božích dětí je radost. Ne ta pomíjivá radost, 
kterou nabízí svět, ale skutečná radost, kterou nám nabízí Bůh 
skrze svého jednorozeného Syna Ježíše. Tato radost nestojí sama 
o sobě. Sv. Pavel to v listě Filipským (Flp 4,4-7) vyjadřuje takto: 
„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše 
mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se 

žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A 
pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ To je 
skutečná radost, která jen tak nepomine. Tu nezískáme ze dne na den, ale protože se jedná o 
radost trvalou, je potřeba k ní dozrát a stojí za to, se o ni snažit; zrání stojí vždy námahu, 
očištění, šlechtění, nekonečně opakované snažení. 

Tuto radost můžeme do určité míry na této zemi prožívat jen tehdy, přiznáme-li si, jaké 
zlo sami konáme, pocítíme-li skutečný smutek nad zlem, které působíme a odvrátíme-li se 
od svých závislostí a zlozvyků, tedy od zla k dobru. Církev nám nabízí osvědčenou cestu: 
modlitbu, půst a almužnu. Vyhraďme si v adventní době více času na Boha a umožněme 
Mu, aby se s námi mohl setkat. Odříkejme si malé věci nebo návyky, které máme rádi, 
abychom tímto posílili svou snahu v té či oné oblasti. A to vše nechť je provázeno skutky 
milosrdenství a radostí, neboť podle toho poznáme, zda pracujeme na Boží vinici nebo u 
nekalé konkurence. 

P. Tomas

SVATOMARTINSKÁ BOHOSLUŽBA – ZADNÍ PAŠTĚ 

                Vážení čtenáři Farních listů!
Byla neděle, 10. listopadu, kdy se podle 

pranostik očekává příjezd Martina na bílém 
koni. Nestalo se tak, naopak bylo jasné, 
slunečné ráno a po cestě od Dobré Vody 
přes Stodůlky se ubíralo mnoho poutníků, 
aby se zúčastnili již tradiční svatomartinské 

bohoslužby na Zadních Paštích. Dostavili se 
na ni i poutníci ze sušické farnosti. 

O znovupostavení se postarali přátelé ze 
„šumavských cest“ z Plzně. Známe se spolu 
již několik let, kdy mě oslovili při jedné 
besedě na Kašperských Horách. Jana mi 
říkala, že jejich turistická parta často 
prochází po zmizelých místech na Šumavě a 
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že v jedné z 
mých knížek se 
dozvěděla, že tu 
kdysi stávala 
kaplička. Bylo 
by to na dlouhé 
povídání.

Tu kapličku 
jsem znala ještě 
ne zcela 
porušenou, měla 

světlemodrou 
výmalbu, 

zdobenou zlatými hvězdičkami. Byla 
postavena rodinou Scheinostů na památku 
jejich rodinných příslušníků, kteří v roce 
1918 podlehli zhoubné epidemii chřipky. 
Dříve tu stával jen křížek, nad ním pole a 
říkalo se tam „u křížového pole“. Poté tam 
vedle křížku vznikla malá kaplička, ta ale 
brzy nestačila pro stále větší počet věřících, 
proto ta druhá byla už větší. Kaplička byla 
zasvěcena svatému Martinovi, jako mnoho 
kapliček na Šumavě. Byl to takový patron 
chudých, on se rozdělil o to málo, co měl. 
Jistě pověst o svatém Martinovi dobře znáte. 
To jen velmi krátce z historie tohoto místa.

Myslím, že to bylo na jaře 2010, kdy se 
začalo s obnovou této kapličky a na svatého 
Martina 2011 byla znovu vysvěcena, za 
účasti velkého počtu poutníků. O vysvěcení 
byl požádán páter Tomas van Zavrel, bylo to 
krásné a dojemné! I další rok se tu konala na 
sv. Martina mše, začala přesně v 11 hodin, 
11 minut a 11 vteřin.

Letos páter Tomas trávil čas v Izraeli, 
pověřil tedy jáhna Jana Pečeného z Prahy, 
aby se ujal vedení této tradiční bohoslužby. 
Byla to dobrá volba! Sešlo se tu opět přes 
200 poutníků, kteří si vyslechli hezkou 
promluvu o tomto, téměř zapomenutém 
kraji. Jáhen Pečený býval a je skautem a 
tento kraj zná.

Vyzval nás, abychom na chvilku ztišili 
své myšlenky a zamysleli se nad sebou 
samými a také nad tím, proč tu jsme. 
Podotknul, že jsme tu dnes všichni doma, 
mimo Marie Malé, která na Předních Paštích 

má skutečně své 
rodiště. Těžko 
jsem udržela slzy 
dojetí! Jáhen 
Pečený 
připomněl, že 
viděl jak se 
kapličky a křížky 
znovu opravují a 
že tento kraj 
začíná být 
„promodlený“.

Ano, 
rozumím tomu –
já bych přidala ještě, že tento kraj je 
zkropený slzami těch, kteří svá těžce 
vystavěná obydlí, museli po válce opustit. 
Každá rodina přišla po dobu nesmyslné 
války o syna nebo otce rodiny. Znala jsem 
ženu, kmotru mé maminky při biřmování –
ta  ztratila ve válce svého manžela a oba 
syny!

Často na Paštecko doprovázím potomky 
tehdejších obyvatel, zavedu je k místům, kde 
najdou kamenné základy domů, co stavěli 
jejich dědové a pradědové. Zúčastňují se 
také každoročně setkání rodáků, přijeli také 

na vysvěcení kapličky P. Marie Pomocné, u 
štol, nad Předními Paštěmi a také na letošní 
procesí od Hauswaldské kaple do srnského 
kostela. O všech akcích, které se konají 
v místech, kde žili jejich předkové posílám 
zprávu paní Anne a ta vše s předstihem 
uveřejní v krajanském měsíčníku HOAM.
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Jistě víte, že jedna skvělá parta 
dobrovolníků, pod vedením pana Rendla 
(majitele pekárny) postavila už jednu 
kapličku, to je ta u štol, a letos na jaře se 
rozhodli, že postaví další, dole u cesty, pod 
lípou, na Předních Paštích. Je to naproti, kde 
stávala podružní chaloupka, kde jsem se 
narodila nejen já, ale také moje maminka, 
teta a dva strejdové, kteří bohužel padli ve 
válce, na východní frontě.

Paštecko a okolí – to bývala místa, kde 
roztroušeně, po celé krajině stávaly výstavní 
statky i chaloupky těch nejchudších. Dnes 
torza kamenných základů můžeme najít 
hluboko v lesích. Jen vrch Křemelná bdí nad 
pozůstatky tehdejšího života.

Chodívám sem často, vždy našlapuji 
velmi opatrně, abych nepošlapala stopy mé 

maminky a babičky, ty mě vlastně naučily 
svým vyprávěním, co je to láska k domovu!

Vím, odbočila jsem trochu od původního 
tématu, ale nebýt těch původních obyvatel, 
nezahlédli bychom v krajině křížky a 
kapličky. 

Už nyní vás zvu na vysvěcení mariánské 
kapličky na Předních Paštích. Připravujeme 
to na konec června 2014.

Malý dodatek: Pokud byste se chtěli 
dozvědět více o Paštecku, otevřete si moji 
knížku – Putování za krajinou a lidmi a na 
stránkách 38 – 42 máte přesný popis o 
Zadních Paštích. Knihu lze zapůjčit i 
v městské knihovně.

Tímto se s vámi loučí Marie Malá, která 
se těší opět na nějaké setkání, v lůně 
šumavské přírody.

Marie Malá

KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ – KAPLIČKA SV. ANNY

Osmiboká 
pseudogotická stavba 
při cestě ze Sušice 
k Roku. Byla posta-
vena pravděpodobně 
v letech 1870-1880. O
vlastních stavitelích se 
neví nic bližšího.
Vinou relativní odleh-
losti čelila několika 
vloupáním a z původní
výbavy zbyla jen torza. 

Dne 1. listopadu 2000 byla uzavřena smlouva mezi 
tehdejším majitelem pozemku, na němž kaplička stojí, Janem Hoffmannem, a sušickou 
farností. Prostřednictvím této smlouvy byla kaplička římskokatolické farnosti pronajata na 
99 let za symbolický nájem 1 Kč. Důvodem k uzavření smlouvy byla nabídka duchovní 
správy konat v kapli bohoslužby a udržovat ji. Opravena byla posléze v roce 2002 panem 
ing. Jiřím Lejskem, kterému tímto děkuji za zapůjčení aktuálních fotografií kaple.
Příště: Kaple sv. Rocha a sv. Šebestiána.

Václav Pikeš

CENA MŠE SVATÉ

O nezaplatitelné ceně mše svaté vypráví 
příběh od salesiánského kněze Bruna 
Ferrera.

Farář v jedné malé vesničce si vždy 
pečlivě připravoval nedělní kázání.O jedné 
neděli přišel k ambonu se zrezivělou klíckou 
a položil ji tak,aby na ni všichni dobře 
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viděli. Věřící
byli překvapeni. 
Farář začal 

vysvětlovat: 
„Včera, když 
jsem se 
procházel, jsem 
potkal chlapce 
s touto klíckou. 
Byli v ní tři 
ptáčci a třásli se 
zimou a 

strachem. 
Zastavil jsem se 
a zeptal se ho: 

´Co to máš?´ ´Tři bezcenné ptáky´,
odpověděl chlapec. ´A co s nimi budeš 
dělat?´, zeptal jsem se. ´Vezmu je domů a 
pobavím se´, odpověděl. ´Budu je dráždit, 
trhat jim peří, potom se pobijí. Dobře se u 
toho zasměji.´ ´Ale dřív nebo později tě to 
přestane bavit. Co pak uděláš?´ ´Mám 
kočky´, řekl chlapec, ´rády si na ptáčcích 
pochutnají, tak je dám jim.´ Chvíli jsem byl 
tiše a pak jsem se chlapce zeptal: ´Kolik za 
ty ptáky chceš?´ ´Cože? Proč je chcete, pane 
faráři? Jsou obyčejní polní ptáčci, nejsou 
ničím zvláštní. Nijak hezky nezpívají ani 
nejsou pěkní´, odpověděl překvapený 
chlapec. ´Kolik za ně chceš?´, zeptal jsem se 
znovu. Myslel si, že jsem se zbláznil, ale 
odpověděl: ´Padesát euro?´ Vytáhl jsem 

z peněženky bankovku a podal ji chlapci. 
Zmizel rychlostí blesku. Vzal jsem klícku a 
šel do pole, kde byly stromy a tráva. Otevřel 
jsem všechna dvířka a ptáčky pustil na 
svobodu.“ Takto farář vysvětlil, proč 
k ambonu přinesl prázdnou klícku. 

Pak začal vyprávět další příběh: 
„Jednoho dne se Satan a Ježíš spolu bavili. 
Satan se právě vrátil z ráje s pocitem
vítězství a plný pýchy. ´Pane, právě jsem 
zajal celé lidstvo´, řekl, ´použil jsem past, o 
níž jsem věděl, že jí neodolají, návnadu, 
která se výborně osvědčila. Všechny jsem je 
dostal.´ ´Co s nimi budeš dělat?´, zeptal se 
Ježíš. Satan odpověděl: ´Pobavím se! 
Naučím je, jak se vdát a ženit a rozvádět, jak 
nenávidět a navzájem si konat zlo, jak se 
opíjet, kouřit a rouhat se. Naučím je vyrábět 
zbraně, pušky a bomby a zabíjet se. Výborně 
se pobavím.´ ´A když si přestaneš hrát, co 
s nimi uděláš?´, zeptal se Ježíš. ´Zabiju je´, 
zvolal pyšně Satan. ´Co za ně chceš?´ ´Ty 
chceš tyto lidi? Není v nich nic dobrého, 
jsou velmi zlí. Když se k nim přiblížíš, 
budou tě nenávidět. Poplivou tě, budou se ti 
rouhat a zabijí tě. Ne, nemůžeš je chtít.´ ´Co 
za ně?´, znovu se zeptal Ježíš. Satan se 
podíval na Ježíše a s úšklebkem řekl: 
´Všechnu tvoji krev, všechny tvé slzy a tvůj 
život.´ Ježíš přikývl a zaplatil.“

Farář vzal klícku a odešel od ambonu.

Václav Pikeš

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH TAK TROCHU JINAK 

Adventní doba se blíží. Každý týden budeme 
rozsvěcovat další svíčku a pak už budou Vánoce. 
Je to doba plná očekávání a o novorozeného 
Ježíška je ohromný zájem. „Když jsem předminulý 
rok pozval Teátr Víti Marčíka do Sušice, skočil 
jsem před Vánocemi z okna a jeho velikonoční 
představení jsem už nestihl, protože jsem se 
zotavoval z operace roztříštěné paty v nemocnici,“
vzpomíná pořadatel a místní kněz P. Tomas van 
Zavrel a pokračuje: „Tento rok si ho nenechám 

ujít, protože Víťa Marčík je vynikající umělec a jeho Teátr zabaví všechny generace.“ 
V úterý 3. prosince 2013 v 1930 hod. se v sušickém kině rozvine vánoční příběh tak trochu 
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jinak. Vstupenky stojí 200 Kč na místě a v předprodeji 150 Kč. Předprodej se koná přes den 
v kanceláři SKS v budově kina, večer v pokladně kina a na www.kinosusice.cz.

P. Tomas pozval známého divadelního herce s jeho Teátrem, aby Sušici představil hru 
s názvem „Setkání před Betlémem“. Představení, které inscenoval a režíruje sám Víťa 
Marčík, se odehrává uprostřed několika přátel, kteří se sejdou ke společnému slavení Vánoc. 
Zahrají si lidový příběh o narození Ježíše, aniž by tušili, kolik pravdy o nich samých je 
v něm skryto. Nálada příběhu je umocněna zajímavě zpracovanými koledami. Kulisu 
částečně tvoří kopie nejstaršího českobudějovického Betléma. Hrají a na Vás se těší 
Vítězslav Marčík, Pavel Šmíd, Jitka Weinerová a Eva Juříčková. Bude to večer plný 
překvapení, vtipný a zároveň nabídne mnohé k zamýšlení. 

V úterý a ve středu navštíví dopolední představení žáci z gymnázia a druhého stupně 
základních škol. Večerní představení je benefiční. „Celý výnos věnujeme jako dobrovolný 
příspěvek na výrobu kopie sochy Panny Marie Ochranitelky v Kašperských Horách, na které 
pracuje místní řezbář Vladivoj Hrach,“ vypráví P. Tomas a doplňuje: „Socha bude k vidění 
na velkolepé kašpersko-horské pouti v roce 2014. Nejedná se o pravověrnou kopii této 
vzácné sochy, ale o její zajímavou aktualizaci do dnešní doby.“

Marcela Havelková

POMOC BLIŽNÍMU - ADOPCE NA DÁLKU

Co to je Adopce na dálku®?
Jde o projekt Arcidiecézní charity Praha (a dnes již i dalších diecézních charit), který 

pomáhá dětem v chudých částech světa. V této „Adopci“ si rodiče neberou dítě k sobě, ale 
na dálku ho v jeho vlastním domově podporují. Stanovenou finanční částkou (4 900,- Kč pro 
žáka a 6 000 pro studenta z Indie; 7 000,- Kč pro dítě z Ugandy) pomáhají jeho vlastní 
rodině, platí mu náklady na vzdělání a lékařskou péči. Tato pomoc je dlouhodobá a má 
nesmírný význam: pomoci změnit těžký osud těchto dětí tak, aby získaly vzdělání a mohly 
se v budoucnu dobře postarat o svoje rodiny.

Komu pomáháme:
Mecrine Duming Louis z Shantinagar v jihozápadní Indii; středisko Adopce na dálku 

Honavar. Pomáháme jí od roku 2000, kdy chodila do 1. třídy. Dnes je jí 19 let a studuje 
s výbornými výsledky na vysoké škole. Po celou dobu školní docházky má i výborné 
výsledky ve výuce náboženství.

Joseline Cyril D´costa z Karikal v jihozápadní Indii; středisko 
Adopce na dálku Honavar (pomáháme jí od roku 2004). V prosinci 
jí bude 13 let. Chodí do 8. třídy a výborně se učí. Denně chodí na
mši svatou. Její tatínek je krejčí, maminka se stará o domácnost. 
Má mladší sestru a bratra, kteří také chodí do školy.

Derick Kamya z Kizigo v jihovýchodní Ugandě; středisko 
Adopce na dálku Kampala (pomáháme mu od roku 2009). Je mu 
12 let a chodí do 5. třídy. Ve škole chodí na náboženství. Je velmi 
dobrosrdečný. O to, co má, se rád dělí s kamarády. Doma pomáhá 
rodičům s prací na poli. Jeho tatínek i maminka jsou chudí 
zemědělci. Má 3 mladší sourozence: 2 sestry a bratra.

Budeme rádi, když se k nám přidáte!
Poprvé jsme ve farnosti Sušice začali střádat peníze pro Adopci na dálku s dětmi 

z náboženství v adventu 1999. Od té doby každoročně zahajujeme naši sbírku na pomoc 
dětem z Adopce na dálku v neděli na slavnost Krista Krále (letos 24. listopadu) mší svatou a 
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požehnáním. S dětmi na náboženství v Sušici a Kolinci vyrábíme malé kasičky, do kterých 
mohou ve svých rodinách šetřit.

V neděli 5. ledna 2014 přineseme své pokladničky jako svatí Tři Králové na mši svatou 
v 9.00 do kostela v Sušici nebo v 11.15 v Kolinci, nebo do jiného kostela spravovaného ze 
Sušice podle rozpisu nedělních bohoslužeb (www.sumavanet.cz/farnostsusice).
Pro ty, kdo ještě nebo již nechodí na náboženství, jsou v kostelech v Sušici, Kolinci, 
Petrovicích, Svojšicích, Buděticích, Rabí a Dlouhé Vsi připraveny velké kasičky v podobě
králů. I Vy máte možnost přidat se spolu s Římskokatolickou farností Sušice k pomoci 
chudým dětem v projektu Adopce na dálku®.

Proč to děláme?
Ježíš řekl: „Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro 

mne jste udělali.“ (Mt 25,40)

Více informací o Adopci na dálku® :
Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, Praha 2, 120 00; Tel. 224 246 519; 224 246 573,  

E-mail: adopce@charita-adopce.cz; www.charita-adopce.cz

       Zveme všechny děti spolu s rodiči a prarodiči na

Mikulášskou besídku
v Kolinci

ve čtvrtek 5. 12. 2013 od 15.00
do kostela sv. Jakuba

v Sušici
v neděli 8. 12. 2013 od 15.00

do děkanského kostela sv. Václava

Být spolu u adventního věnce je radost
Motto:

Adventní čas připraví nás na dobu vánoční.
Otevřít chcem svá srdce všem, tím ať náš advent zní.

Advent je příchod nebeských výhod, nejen slev na každý krám.
Honit se nesluší tomu, kdo na duši nechce mít bouli a šrám.

Nehoňme se po pralese středisek nákupních.
Ten, kdo má rád, ten má co dát, lásku nekoupíš v nich.

(zpěvník Zpíváme si písničku 5; Rosa 2006)
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Vážení rodiče,
blíží se advent a to je jedinečná doba pro Vaši rodinu, kdy můžete něco krásného společně 
prožít. Abychom Vám pomohli, připravili jsme soutěž:

Připravte si adventní věnec, který můžete nechat požehnat v kostele při mši svaté o první 
neděli adventní 1. prosince 2013.

A pak přijde to hlavní: udělejte si čas a usedněte spolu kolem Vašeho adventního věnce, 
zhasněte světlo, vypněte televizi a rozžíhejte postupně jednotlivé svíce tak, jak se budou 
blížit vánoční svátky. A vyprávějte svým dětem, čtěte jim, pište společně dopis Ježíškovi, 
modlete se spolu, zahrajte si společně nějakou hru, ... Dejte svým dětem čas, dejte jim své 
!

Vyfoťte se u adventního věnce a pošlete fotografii po svých dětech na hodinu náboženství 
v Sušici nebo v Kolinci, nebo předejte při nedělní mši sv. v 9.00 v Sušici (do 20. prosince! -
ale čím dříve, tím lépe). Fotografie budou vystaveny i pro inspiraci dalším rodinám 
v děkanském kostele v Sušici a v Kolinci do konce doby vánoční a pak vráceny. 

Všechny rodiny, které se zúčastní této adventní soutěže, čeká odměna!

Nádherné společné prožití adventu ve Vaší rodině Vám přeje 

katecheta Vojtěch Šmídl a duchovní správce P. Václav Hes

ŠTĚDROVEČERNÍ

Milan Kotál

Když podzimem listí opadá,
zavoní příjemná purpurová vůně,
jiskřící sníh se snáší,
člověk vzpomínkou tichoučkou stůně.

Kapřík se ve vaně hází,
asi už to tak bude,
copak mu to jenom schází,
jen svoboda můj osude

Maminka peče cukroví,
snad se jí nespálí,
Ježíšek nám pak odhalí,
co jsme si tolik přáli.

Stromečku se smějeme,
prskavky a dětské oči,
a v dnešku ještě zajdeme,
na Rybovu mši půlnoční.

CHYSTÁ SE:

24. 11. zakončení Roku víry 
28. 11. 19.00 muzeum Sušice: koncert Slávka Klecandra ze skupiny Oboroh 
  3. 12. 19.30  kino Sušice: „Setkání před Betlémem“ – divadlo Víťi Marčíka
  5. 12. 15.00 farní kostel Kolinec: mikulášská besídka
  8. 12. 15.00  děkanský kostel Sušice: mikulášská besídka
12. 12. 19.00  muzeum Sušice: přednáška P. Tomase van Zavrela z cyklu V co věříme? 
15. 12. 15.00 klášter kapucínů: adventní pásmo + duchovní obnova, 17.00 mše sv.

Zahájení adventní doby rozsvícením vánočního stromku
s P. Tomasem van Zavrelem a žáky ZŠ
- pátek 29. 11. 2013 – Hartmanice náměstí
- sobota 30. 11. 2013 – Dlouhá Ves náves před požární zbrojnicí
- neděle 1. 12. 2013 – Kašperské Hory náměstí

Rorátní mše sv. v Kašperských Horách:  7/12, 14/12, 21/12
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Kašperské Hory, 7. 12., Horský klub:
- 15.00 Adventní dílna pro děti a dospělé: tvorba adventních a vánočních ozdob –

pořádá Klub Jonáš
- 17.00 Mikulášský večer s kulturním programem, nadílkou a občerstvením –

vystoupí Dudácký a hudební soubor ZUŠ Blatná, na programu lidové písně, 
koledy a hudební překvapení

Bohoslužby o Vánocích 2013 v Sušici a okolí

Místo
Úterý
24. 12.

Štědrý den

Středa
25. 12.

Slavnost 
Narození 

Páně

Čtvrtek
26. 12. 
Svátek

sv. Štěpána
prvomuč.

Neděle
29. 12.
Svátek 
Svaté 

Rodiny

Úterý
31. 12. 

Památka sv. 
papeže 

Silvestra I.

Středa
1. 1. 2014
Slavnost 

Matky Boží, 
P. Marie

Sušice –
děkanský 
kostel

24.00 9.00
9.00

17.00**
7.30
9.00

18.00 9.00

Sušice –
klášterní k. 

16.00 17.00 17.00 17.00

Petrovice 20.00 10.30 10.30 10.30 16.00 10.30

Svojšice 12.00 12.00* 12.00

Kolinec 22.00 11.15* 11.15 11.15 11.15

Mlázovy 21.00*

Budětice 20.00 9.30 9.30 9.30 9.30

Rabí 16.00*

Kašperské 
Hory

24.00 9.30 9.30
sobota
18.00

9.30

Hartmanice 22.00 11.30 11.30 11.30
Mouřenec

24.00
11.30

Dlouhá Ves 15.00*
sobota 
15.00

15.00

Rejštejn 16.30

Srní 20.00
sobota 
16.30

bez označení: mše svatá; * bohoslužba slova;  ** koncert Svatoboru a hostů z Německa  

Vydává  Římskokatolická  farnost  Sušice,  Bašta 54,  342 01  Sušice
tel. 376 523 368, http://www.sumavanet.cz/farnostsusice




