
FFaarrnníí lliisstt
SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA 

KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY

POZVÁNÍ KE SPOLU-PROŽÍVÁNÍ V ROCE 2015

Milí farníci,
začínáme rok 2015 a jsme v něm pozváni zapojit se do 

mnoha krásných aktivit:
 1. leden je každoročně Světovým dnem míru a letos nás 

v něm papež František zve k vytváření bratrského 
společenství. Hlavní téma jeho poselství je totiž: „Již ne 
otroci, ale bratři“ (srov. Filem 16). Papež v něm říká: 
„Obrácení ke Kristu a začátek života Kristova učedníka 
představuje nové zrození, které plodí bratrství jako 
pouto zakládající rodinný život i jako základ pro život 
společnosti ... Bratrství však také zahrnuje 
mnohotvárnost a různost, jaká se nachází mezi 
sourozenci.“ Pak ale konstatuje: „Ve vyprávění o 

počátcích lidské rodiny (Kain a Ábel, Noe a jeho synové) se hřích a odvrat od osoby 
otce a bratra stává výrazem odmítnutého společenství, jež se projevuje kulturou 
zotročování ...“ V závěru svého poselství nás papež František zve mj. „konat malé 
každodenní skutky – které mají velkou hodnotu! – jako je prohodit pár slov, popřát 
„dobrý den“ nebo se usmát. Nic nás to nestojí, ale může to dodat naději, otevřít cestu a 
změnit život člověku ...“.

 Druhým tématem, ke kterému zve také papež František a s tím prvním souvisí, je 
rodina. V říjnu t.r. se uskuteční Řádná biskupská synoda v Římě s tématem: „Povolání 
a poslání rodiny v církvi a současném světě“. Hledejme celý rok příležitosti, jak toto 
téma rozvíjet a prohlubovat. 

 A ještě do třetice papež 
František: od 1. neděle adventní 
2014 až do svátku Uvedení Páně 
do chrámu v r. 2016 vyhlásil Rok 
zasvěceného života. Bude tedy 
více příležitostí setkávat se a 
poznávat různá řeholní společen-
ství, nejen naše skvělé kapucíny!

 Naši čeští biskupové rozhodli 
uspořádat v roce 2015 Národní 
eucharistický kongres, a to na 
třech úrovních: farní, diecézní a 

LEDEN

JEDNOTA KŘESŤANŮ
Č. 1 / 2015 (124)



2

národní. Zvláště ve farnostech a společenstvích máme v lednu až červnu t.r. vhodným 
způsobem zpracovat 6 témat – na leden připadá: Eucharistie a jednota. Vyvrcholením 
tohoto roku bude společné slavení eucharistie a eucharistický průvod v centru města 
Brna v sobotu 17. října 2015. Další informace můžete najít na www.nek2015.cz .
Vítané jsou různé podněty k hlubšímu prožití těchto tajemství. 

 6. července uplyne 600 let od smrti Mistra Jana Husa. Budeme o tom diskutovat.
 Naše krajské město Plzeň je v rámci EU „Evropské hlavní město kultury 2015“. Je to 

pro nás příležitost rozvinout spolupráci a společenství také v občanské společnosti.
 Na základě žádosti P. Milana Píši bude od 1. ledna 2015 materiálním správcem farností 

Strašín, Albrechtice a Bukovník jáhen Jiří Voráček a tak to může být výzvou rozvinout 
spolupráci s oblíbeným mariánským poutním místem.

S přáním veliké radosti ze spolupráce na Božím díle ze srdce žehná
P. Václav 

ADVENTNÍ NEDĚLE NA ŠUMAVSKÉM MOUŘENCI 

Zmrzlá jinovatka na keřích po ránu pomalu 
připomíná, že tady máme zimu, jejíž středem jsou 
pro každého křesťana vánoční svátky. Těm 
předchází čtyři adventní neděle, které nás nechají na 
chvíli nakouknout do radostného času vánočního. 
Na otevřeném Mouřenci, kterého už třetí rok otevírá 
veřejnosti Lukáš Milota, se o těchto nedělích konají 
koncerty místních i vzdálenějších skupin. 
Vystoupila skupina Zebedeus z Klatov, vystoupí 
Druhý pokus z Kašperských Hor a také velký 

žihelský sbor. Kromě toho jsou pokaždé připravované komentované prohlídky kostela a 
drobné předměty s logem kostela nebo svíčky k zakoupení.

O štědrém dnu zde bude štědrá hodinka, dopolední prohlídka. A duchovní správce P. 
Tomas van Zavrel přesně o půlnoci přivítá Nový rok. Kromě toho se mohou malí 
návštěvníci těšit na pohádku „Anděl Páně“, která zde byla natáčená, spolu i na režiséra J.
Stracha, a také mohou nakreslit a přinést obrázek nebo dárek pro seniory v domově 
důchodců v Sušici. První neděli adventní pan farář požehnal krásným věncům vyráběným 
paní Pekárkovou a klienty domova s pečovatelskou službou v Kašperských Horách. Pokud 
budete o Vánocích na Šumavě, zastavte se. Jste srdečně zváni. Bližší info: facebook 
Mouřenec, www.pratelemourence.cz

Jiřina Panušková

KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ -
KAPLE SV. ANNY VE CHMELNÉ

Nahradit jednoduchou zvoničku na návsi 
mešní kaplí bylo přáním obyvatel Chmelné 
již v roce 1852. Ke stavbě ale z neznámých 
důvodů tehdy nedošlo. Teprve v polovině 
30. let 20. století se podařilo stavbu zděné 
kaple zasvěcené sv. Anně prosadit. Pro 
stavbu bylo zvoleno místo ve svahu zvaném
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na Božích mukách. Stavba proběhla na jaře roku 
1935 na základě finančních darů chmelenských 
obyvatel. Kaple byla vysvěcena 27. října 1935 
Mons. Janem Mottlem, sušickým vikářem, a zároveň 
pro ni byla získána mešní licence. V roce 2011 byla 
opravena fasáda.

Kaple je obdélníkového půdorysu, krytá sedlovou 
střechou s polovalbou. Na hřebeni je usazena 
čtyřboká zvonička se stanovou střechou, završená 
kovaným křížem. V presbytáři je jednoduchý oltářík, 
na němž stojí socha sv. Anny. V nárožích jsou pod-
stavce se sochami sv. Terezie z Lisieux (evangelijní 
strana) a sv. Antonína z Padovy (epištolní strana). 
Retabulum tvoří obraz Nejsvětějšího Srdce Páně 
v ozdobném rámu.

V roce 2002, 7. července, byl posvěcen tehdejším 
administrátorem a dnešním okrskovým vikářem 

otcem Slávkem Holým nový zvon pro tuto 
kapli v kostele sv. Václava v Sušici. Nahradil 
původní, který byl zrekvírován za druhé 
světové války. Tento nový byl pořízen z darů 
věřících. Ke kapli se pořádají pravidelně 
poutě na svátek sv. Anny a jednou měsíčně, 
v pondělí, se zde koná, mimo letních prázdnin 
mše svatá, popř. bohoslužba slova. Kaple je 
v současné době v majetku města Sušice.

Příště: Kaple Panny Marie Růžencové 
v Podmoklech
                                                      Václav Pikeš

,,MIKULÁŠ V REŽII SPOLČA“

Vyrazili jsme převlečení asi okolo 
7 hod. a děti byly pro začátek docela 
v klidu. Měli jsme z toho trochu 
strach, protože jsme nevěděli, jak na 
nás budou reagovat. Popojížděli jsme 
auty a navštívili jsme nejen děti, ale i 
dospělé, spíše sourozenců nebo 
známých. I nedaleký klášter kapucínů, 
kde měli zrovna Duchovní obnovu. 

Náš Mikuláš byl štědrý, spolu se 
třemi anděly (a sedmi zlobivými 

čerty). Pro nás to bylo něco nového, nové zážitky spolu s velkou legrací. Vraceli jsme se 
zpět na faru kolem 10 hod., všichni nadšení, trochu zpocení, ale stálo to za to. Děkujeme za 
drobné dárečky a hlavně přivítání, jsme rádi, že můžeme potěšit a trošku napravit mladé 
duše.

Lucie Belfínová
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KURZ ALFA

Všechno, co jste kdy chtěli vědět na téma Bůh, 
víra, křesťanství, Ježíš ... a báli jste se zeptat. Nebo 
možná nebylo koho se zeptat? 

S námi se bát nemusíte. Navíc při každém 
setkání společná večeře, poutavá přednáška, 
otevřená diskuse. 

Pořádají křesťané farnosti Zbynice / Hrádek u 
Sušice ve spolupráci s okolními farnostmi a 
církvemi v termínu 11.1.2015 - 22.3.2015. 

Začínáme v neděli 11.1.2015 v 16 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Hrádku u 
Sušice. Účast na prvním setkání je nezávazná pro další pokračování. 

Pravidelná setkání vždy ve čtvrtek od 19 do 21 hodin. 
Zakončení kurzu v neděli 22.3. v 16 hodin. 
Přihlášky a informace na tel. 736 760 160 Markéta Prosserová nebo na emailu: 

alfa.hradek@seznam.cz Další informace ke kurzům Alfa: www.kurzyalfa.cz , 
www.katolalfa.cz

ADVENTNÍ POUŤ DO PASSOVA

Dva autobusy plné nadšených poutníků 
se těsně před třetí neděli adventní vydali na 
pouť za Pannou Marií Pomocnicí na poutní 
místo „Maria Hilf“ nad bavorským městem 
Passovem. Poutníky doprovázel otec Tomas 
van Zavrel a dva zkušení průvodci – PhDr. 
Horpeniak a ing. Volenec. 

Pan Horpeniak nás provázel historií 
poutního místa i samotného kostela, ale také 
celou dlouhou a bohatou historií města. 
Výklad proběhl už v autobuse, takže jsme 

vše dobře slyšeli. Pan Volenec pak pěší 
skupinu provedl po městě. Hudební skupina 
vyslechla prý velmi krásný koncert 
v městském chrámu. Po příjezdu se nejprve 
konala mše vedená otcem Tomasem a 
koncelebrovaná místním premonstrátským 
knězem. Interiér kostela byl zlatě zdobený,
avšak poměrně malý než bychom při 
pohledu zdáli čekali. Naše dva autobusy se 
tam vešly tak akorát. O to byla atmosféra 
útulnější a příjemnější. Zpívali jsme české 
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písně z modrých mariánských zpěvníčků, 
které jsme používali při cestě. Pan farář se 
také tam s námi modlil. Po každé v jiném
autobuse. V obou současně to prý ještě 
dostatečně neovládá -:). 

Já jsem byla nadšená promenádou po 
náplavce Dunaje, kterou doporučuji také 
rodinám s kočárky. Je dostatečně široká a 
pouze pro chodce. Také soutok Dunaje, 

Innu a tuším Ilsu, kam promenáda směruje,
je okouzlující. Mimoto jsem viděla ještě 
hrob sv. Gizely, hlavní patronky Maďarska, 
v jednom z kostelů. A hlavní chrám sv. 
Štěpána, který je barokní s největšími
varhanami, bílý a vzdušný, že člověka až 
nadnáší, jak prohlásila moje maminka :). 
Před ním se konají vyhlášené adventní trhy, 
kam směřuje většina českých návštěvníků,
cestujících laickými zájezdy. Ve Vídni nebo 
Regensburgu jsou tyto trhy mnohem větší,
ale sortiment tradičního vánočního zboží je 
podobný. A ovoce v čokoládě na špejli 
nabízeli prodejci též! Přikládám 
panoramatické foto P. Sviky, na kterém je 
vidět soutok. A pak foto mé kamarádky, 
která zde byla s přáteli a vystoupali na 
opačný kopec k místnímu hradu. Takže je 
fotka s opačným pohledem. 

Jménem svým a jménem spokojených 
poutníků děkuji všem, kteří se na realizaci 
podíleli.

Jiřina Panušková

NOVÝ CHLAPEC V ADOPCI NA DÁLKU 

Z Arcidiecézní charity Praha nám došla zpráva, že 
naší farnosti Sušice (a okolí) byl svěřen do Adopce na 
dálku nový chlapec z Indie. Jmenuje se Puspharaj 
Kulal, je mu 19 let a studuje ve 3. ročníku 
bakalářského studia vysoké školy. Vybrali jsme ho se 
staršími žáky náboženství v Sušici a Kolinci kvůli jeho 
těžkému osudu. Jako malý chlapec přišel o oba rodiče 
a žije s babičkou. Ta kdysi pracovala jako pomocnice 
v domácnosti, v současnosti jí však už věk a zdravotní 
stav neumožňuje chodit za prací. Má ale velký zájem o 
vzdělání svého vnuka. Ten se snaží pomáhat a o 
prázdninách chodí na brigády. 

Přispět můžete v našich kostelech v Sušici, Dlouhé 
Vsi, Kolinci, Petrovicích, Svojšicích, Buděticích a 
Rabí do velké kasičky v podobě krále. Děti mohou 
střádat do malých kasiček, které si vyráběly na 
náboženství, a přinést je na závěr doby vánoční 
v neděli 11. ledna 2015 do kostela. Upřímné „Pán Bůh 
odměň“. 

Z Charity Praha nám také přišla zpráva, že mají 
současně zaregistrováno 950 dětí, kteří na svého dárce 
čekají. Některým z nich začíná škola již v únoru. 
Pokud byste se chtěli stát dárcem vzdělání některému 
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z těchto dětí, stačí navštívit internetové stránky Charity Praha a vybrat si dítě, které chcete 
podpořit, kliknutím na tlačítko „CHCI POMOCI“. Jinou možností je kontaktovat 
telefonicky, e-mailem nebo osobně na níže uvedené adrese: Marie Dvořáková, 
Arcidiecézní charita Praha, Centrum zahraniční spolupráce, Londýnská 44, 120 00, Praha 
2, e-mail: adopce@praha.charita.cz , Tel: 224 246 519, 224 246 573, www.praha.charita.cz
, www.nemocniceuganda.cz , www.facebook.com/praha.charita

Vojtěch Šmídl 

MIKULÁŠKÉ BESÍDKY V KOLINCI A SUŠICI 

Mikuláš, ten dobré srdce má, pomáhá, co 
může rozdává. Děkujem, my ti děkujem, 
Boží lásku ukázal jsi všem – píseň, která 
vítala svatého Mikuláše v Dětském křesťan-
ském klubu v Kolinci ve čtvrtek 4. prosince. 

V neděli 7. prosince proběhla 
mikulášská besídka také v kostele sv. 
Václava v Sušici. Zaplněný kostel 
zhlédl divadelní představení 

„V Betlémě není farnosti za hudebního 
doprovodu skupiny Memento. Svatý 
Mikuláš pak všechny děti v kostele 
obdaroval a nezapomněl ani na jejich 
nemocné sourozence, kteří nemohli přijít. 

(Další foto na webových stránkách 
farnosti) 

SETKÁVÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI        

NA FAŘE

Na faře v Sušici probíhá každé úterý 
od 10.00 do 11.00 hodin (mimo 
prázdniny) setkávání maminek a někdy 
i tatínků s malými dětmi. Téma 
předvánočního setkání směřovalo 
k blížící se oslavě Vánoc.
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Bože, chci pochopit ženy!

Muž prosí Boha: "Pane, splň mi jedno přání!" 
Nad hlavou se mu zjeví mračno a zaburácí hlas 
Boží: "Celý život se snažíš být přímý a čestný, 
splním Ti tvé jedno přání." 
Chlapík povídá: "Postav mi most na Havaj, 
abych se tam mohl kdykoliv dostat autem." 
Bůh na to: "Tvé přání je velmi materialistické! 
Jen si představ ty problémy: pilíře až na dno Pacifiku, všechen ten beton a ocel, a co by to 
stálo!! Dokážu Tvé přání splnit, ale těžko se mi akceptuje tvoje orientace na světské věci. 
Zkus ještě uvažovat a vyslovit přání, které by pro mne bylo poctou."
Chlapík se ztěžka zamyslel a po dlouhé chvíli povídá: "Pane přál bych si rozumět ženám.
Chci vědět jak se cítí v hloubce svého srdce a na co myslí, když mě ignorují, proč pláčou,
co chtějí povědět, když říkají NE."
Bůh se na chvílí zamyslí a pak odpoví: "A na tom mostě chceš dva nebo čtyři pruhy?"
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CHYSTÁ SE:

St  31. 12. 19.00  Silvestr na faře v Sušici – přátelské posezení na konci roku
24.00  Mouřenec: půlnoční mše sv. na přivítání roku 2015

Ne   4. 1. 16.00  Sušice – náměstí: příchod Tří králů do Sušice, živý Betlém (Charita)
Ne  11. 1. 16.00  Hrádek u Sušice (hasičská zbrojnice): začátek kurzu Alfa
St   14. 1. 19.00  fara Sušice – farní rada
So   7. 2. 14.00  Farní námořnický karneval pro děti v Sokolovně v Sušici

20.00  Farní ples v Sokolovně v Sušici.
Na ples a letos nově i na karneval budou v předprodeji lístky s místenkami ke stolům.

Vydává  Římskokatolická  farnost  Sušice,  Bašta 54,  342 01  Sušice, tel. 376 523 368
e-mail: farnostsusice@seznam.cz ; http://www.sumavanet.cz/farnostsusice




