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ÚVODNÍK

Poutní slavnost k Andělu strážnému v Sušici 
je znamením, že se naplnil čas, končí prázdniny 
a začíná nový školní rok. Prvňáčci, jak ti na 
základní škole, tak ve všech ostatních školách, 
možná vstupují do nové fáze svého života 
s lehkým chvěním, s nejasným očekáváním a 
možná i s nějakými obavami a trémou. 

I apoštolové chodili do školy, vyučoval je 
Pán Ježíš. Neměl to s nimi vždy lehké. Někdy 
měli hloupé otázky, jindy se zase snažili 
poučovat svého mistra a také se stalo, že se 
dělali důležitými před ostatními lidmi, jako 
v tomto úryvku: „Tu mu přinášeli děti, aby se 

jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl: "Nechte děti 
přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo 
nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde." Objímal je, vzkládal na ně ruce a 
žehnal jim.“ (Mk 10, 13-16)

Děti skutečně rušili vyučování, neboť Pán Ježíš právě učil o důležitých tématech jako je 
podstata manželství. Ale ve škole Pána Ježíše je vyučování dynamické; každá nečekaná situace 
je příležitost k vysvětlení látky; Ježíš využívá vše, co mu je předloženo, aby své žáky vzdělával 
a prohluboval jejich poznání Boha. Pán Ježíš netrpí nedostatkem času, protože žije 
v bezprostředním spojení s Bohem Otcem, který dává směr jeho životu. A tak dokáže rozlišovat 
podstatné věci od pomíjivých, má otevřenou a bdělou mysl, s kterou dokáže správně volit. A tak 
ve zmíněném úryvku ukazuje apoštolům, že děti nemají být nikdy odstrkovány, že dospělí mají 
povinnost se jim láskyplně věnovat. I v případě, kdy jde člověk vstříc ukřižování, tak jako sám 
Ježíš, který věděl, že za nedlouho bude odsouzen a zemře na kříži. 

Ježíš zve děti k sobě, bere je na klín a žehná jim… a dává je dospělým za příklad: „Amen, 
pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.“ Je to velká lekce, 
kterou jsem se snažil předat dětem na Andělíčku, když jsme slavili mši sv. na konci školního 
roku. Ježíš od nás na prvním místě očekává, že uspějeme ve škole Lásky, v Jeho škole. K Bohu 
se člověk nedostane dobrými známkami, kariérou, výbornými sportovními či uměleckými 
výsledky, dokonalými informacemi nebo předpověďmi budoucnosti. „Hledejte nejprve nebeské 
království a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Mt 6, 33). Dětem patří Boží království. Kéž 
díky příkladu svých vychovatelů, (pra)rodičů, katechetů, učitelů a duchovních jim tento stav 
zůstane i v dospělosti. Ježíš je nám v tom velkým mistrem. 

P.  Tomas
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PŘINÁŠENÍ OBĚTNÍCH DARŮ                   

U SV. VÁCLAVA V SUŠICI

Všeobecné pokyny 
ke mši svaté dávají mj. 
tento pokyn: „Na 
začátku bohoslužby 
oběti jsou přinášeny 
k oltáři dary, které se 
stanou Kristovým 
tělem a krví. Především 
se připraví oltář … Potom se přinášejí dary. 
Je chvályhodné, aby chléb a víno přinášeli 
věřící. Kněz nebo jáhen je od nich přijímá … 
Je možné převzít zároveň i peníze nebo jiné 
dary přinášené věřícími pro chudé a pro 
kostel anebo v kostele sebrané …“ 

Protože tytéž pokyny důrazně stanovují, 
že „je velice vhodné, aby věřící přijímali tělo 
Páně z hostií proměněných v téže mši a 
v určitých případech aby přijímali též
z kalicha, čímž i skrze znamení lépe vynikne 
přijímání jako účastenství na právě konané 
oběti“, zavedl se mnohde zvyk dávat si na 
začátku mše sv. hostii do obětní misky, aby 
se dosáhlo co nejpřesnějšího počtu hostií pro 
svaté přijímání. Praxe však ukázala, že 
přesnější počet hostií lze dosáhnout využitím 
dlouhodobého průměru, protože zvláště 
v neděli mnoho účastníků bohoslužby na 
vložení hostie do misky zapomene.

Proto v děkanském kostele sv. Václava 
v Sušici od září t.r., tedy od sušické pouti, 
pozměníme způsob přípravy obětních darů. 
Místo vkládání hostie do misky budeme do 
připravených košíčků dávat svůj příspěvek 
„pro chudé a pro kostel“ a potom je spolu 
s miskou a konvičkami přinášet v obětním 
průvodu k oltáři. Tím naplníme také pokyn 
citovaný v úvodu. Protože tuto důležitou, ale 
nenáročnou liturgickou službu mohou dobře 
zvládnout i děti, bylo by velmi vhodné jim 
v této záležitosti dávat přednost, nejlépe celé 
rodině, tedy rodičům s dětmi.

Kdo by na svůj finanční příspěvek pro 
kostel na začátku bohoslužby zapomněl, 
může bez problémů na konci bohoslužby 
využít kasičky na kostelní mříži. 

P. Václav Hes

BÁSNÍK

Je mezi námi člověk, o kterém bychom 
měli vědět. Je jím pan Jiří Štěch z Malých
Hydčič, který má velmi úzké vazby na naši 
farnost. Je velmi skromným, nenápadným 
člověkem-básníkem, jehož verše se mj.
přednášely v pásmu "Biblické písně a 
duchovní verše" při Noci kostelů.

Jeho současné, moderní verše se 
posluchačům velmi líbily a vzbudily 
neobyčejný zájem o samotného autora 
veršů. Děkujeme za originální sdělení 
pocitů, vyjádřených v básnické tvorbě.

Přejeme dary Ducha svatého! Ať mu 
Duch svatý napomáhá v další tvůrčí práci a 
zároveň se těšíme na hřejivá, pohlazující a 
povzbudivá slova. 

Naďa Balejová, Hana Šišková

DARY NA CESTU

Jiří Štěch

Neboj se a nevolej hasiče
to nad mou hlavou je fakt plamen
jen seď a nesplaš požární hasiče
protože tenhle svit nepochází z kamen

Nějakým nedopatřením
jak se mi ostatně často stává
vstoupil jsem do vozovky na červenou
právě když se tudy 
Duch řítil zleva i zprava

A protože se zrovna vracel
z rekreace nad vodami
ačkoliv nejsou Vánoce
beze slova s šibalským úsměvem
krabici s mašlí podává mi

A zatímco s duší soustředěnou v Pánu 
zbavuji škatuli mašle a celofánu
víko odskočilo -
a krabice vrchovatá byla plná
nacpaná namačkaná 
CHVĚNÍM !

A tam kde se zpravidla přikládají
faktury či dodací listy 
papír téměř čistý 
příčina změny mého žití
nezvyklý návod k použití
To chvění ti cesty změní!



CSM OČIMA MONS. PAVLA POSÁDA

Jaký zážitek Vámi během setkání nejvíce pohnul?
Zaujala mě úžasná pokojná atmosféra, která tu 
panuje. Hodně mi to připomíná světové setkání 
v Madridu. Zdá se mi, že úroveň setkání je 
mimořádná, a že to je právě dar Ducha svatého, o 
kterého tady jde. Zajímáme se o plody Ducha -
lásku, radost a pokoj. Myslím, že jsou tady 
hmatatelné. A to mě zaujalo: když my se 
zajímáme o Ducha svatého, on se zajímá o nás.
Jak může setkání pomoci mladým nebo rodinám 
k přípravě na cyrilometodějské jubileum, které 
budeme slavit příští rok?
Připravujeme se na výročí už třetím rokem. Toto 
setkání je toho významným prvkem. Bezpodmí-
nečně musí přinést plody, protože nelze skrýt 
světlo lampy, nelze skrýt město ležící na hoře. Je 
to nepřehlédnutelné dobro, které se samo sebou 
šíří, což je velmi důležitý krok v přípravě na jubileum.

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Ve dnech od 14. do 19. 8. 2012 se ve 
Žďáru nad Sázavou sjelo kolem 5300 
mladých z celé naší republiky. Mottem 
tohoto setkání bylo: "Ovocem Ducha je 
láska, radost a pokoj ..." (Gal 5,22)

Společně se setkat, navzájem povzbudit 
a hlavně znovu v sobě obnovit plamen 

lásky ke Kristu 
Pánu, pak jít a 
zapalovat vše kolem 
sebe. Do tohoto 
společenství mla-
dých zavítalo také 
nemalé množství 
kněží, řeholníků a 
řeholnic, kteří jim tu 
byli k dispozici ke 
svátosti smíření, 
duchovním rozho-
vorům nebo prostě 
jen tak "být" s nimi. 
I pro nás řeholníky 
je takovéto setkání 
velikým 
povzbuzením, když 
vidíme to množství 
mladých toužících 

poznat Krista, Jeho 
Pravdu a snahu prak-
tikovat ji v životě. 
Jak je krásné vidět ty 
dlouhé fronty ke 
zpovědnicím, být 
svědky toho, jak si 
mnozí z nich kladou 
otázky po hodnotách 
života, jak upřímně 
hledají svoji životní 
cestu ...

Pánu Bohu díky 
za tyto krásné dny, 
za to, že je stále tolik 
mladých lidí, kteří 
touží žít s Kristem a 
nebojí se hlásat 
evangelium svým 
životem.

A na závěr slova otce biskupa Jiřího Paďoura: 
"Nebojte se věřit Kristu Pánu a nebudete muset věřit 
pitomostem. To vás osvobodí od balastu světa. Poznáte 
pravdu a ta vás osvobodí. Pravda se raduje s láskou. 
Bez lásky nelze žít - to tušíte. Naučte se milovat 
doopravdy od Toho, kdo to umí. Naplní se tak vaše 

nejhlubší 
touha po 
svobodě i po 
společenství. 

Kéž vám setkání ve Žďáru pomůže o krok dál, o něco 
výš a o něco hlouběji..."

Vám všem, kteří jste toto setkání podporovali svojí
modlitbou, Pán Bůh zaplať!

A vy mladí, kteří jste možná neměli odvahu letos 
vyjet s námi, určitě to zkuste příště!

Stojí to za to!!!

SM Františka – Martina Kroupová



ENTERCAMP

V neděli 29. 7. jsme vyrazili na Ktiš, kde se konal již čtvrtý ENTERcamp. Když jsme přijeli, 
postavili jsme stan a šli jsme na uvítací mši. Po mši jsme se rozdělili do jednotlivých kmenů. 
Byli nám přiděleni patroni a starci (to byli kněží). Celých pět dnů se neslo v olympijském duchu. 
Celý jeden den kmeny bojovali o cenné kovy. Byla také možnost navštívit různé sklepy 
(workshopy). Samozřejmě byl čas i na ztišení, modlitbu nebo adoraci. Vše vyvrcholilo páteční 
akcí, kdy jel celý ENTERcamp do Prachatic (evangelizovat). Odpoledne jsme pořádali program 
na náměstí (hudba, divadlo, tanec i mluvené slovo), rozdávali zvací létáčky s radostným 
poselstvím křesťanů. Samozřejmě jsme nabízeli i přímluvnou modlitbu a modlili jsme se i za 
sebe navzájem. Program jsme zakočili mší svatou. Ačkoliv byl tento ENTERcamp můj první a 
trochu jsem se bál, po zkuśenosti mohu doporučit vše ostatním. Byli to dny naplněné Boží 
láskou a Duchem Svatým.

Josef Diviš

POUŤ NA KAŠPERKÁCH: JEŠTĚ VELKOLEPĚJŠÍ

Ti, kteří si ve dnech 2. až 5. 8. 2012 
neudělali cestu do Kašperských Hor, 
skutečně o něco přišli. Tato starobylá pouť, 
která minulý rok dostala nový impuls, se 
tento rok ukázala v ještě větší nádheře. Ve 
čtvrtek byla poutní slavnost zahájena 
latinskou mší sv., kterou sloužil P. Tomas 
van Zavrel a ve které pouti vyprošoval Boží 
požehnání. V pátek se již tradičně slavila 
posvátná liturgie sv. Jana Zlatoústého, jenž 
přes věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje úzce 
souvisí se slavností Panny Marie Sněžné, je 

pro většinu z nás osvěžující exotikou. Nový prvek bylo večerní tiché světelné eucharistické 
procesí od kostela na náměstí k poutnímu kostelu. Kupodivu se ho zúčastnilo minimálně 60 osob 
nejrůznějších věkových kategorií. U Panny Marie Sněžné vedl P. Tomas zpívanou adoraci 
Nejsvětější svátosti při svíčkách. Celý kostel zářil, a to nejen díky svíčkám, ale v očích a zpěvu 
přítomných bylo znát, jak se jim zahřálo u srdce. 

Sobotní odpoledne bylo zahájeno latinskými nešporami, které vedl Mons. Karl-Heinz 
Frűhmorgen z Německa a P. Karel Hampl, bývalý duchovní správce Kašperských Hor.  
Následovalo procesí za modlitby posvátného růžence střídané troubením žestců, s korouhvemi a 
milostnou sochou Panny Marie. Poprvé mohly děti nést malou sochu Panny Marie v procesí a 
bylo vidět, jak tím byly poctěny.  Procesí je vždy velká podívaná pro návštěvníky Kašperských 
Hor. Mnozí nikdy neviděli tak slavnostní barevný průvod modlících se lidí na veřejnosti. Běžní 
návštěvníci poutě bedlivě pozorovali nádherně vystrojený průvod zčásti ošperkovaný 
historickými kostýmy, malá děvčata v bílém sypala cestičku okvětními lístky z růží. V poutním 
kostele  se konala hojně navštěvovaná česko-německá mše, která probíhala v krásné přátelské 
atmosféře s českými a německými poutníky. Po celou dobu v průvodu i na mši doprovázela 
hudba Kolegia pro duchovní hudbu z Klatov.

Ptali jsme se PhDr. Horpeniaka na historii poutě: „První srpnový víkend v Kašperských 
Horách patří tradičně poutní slavnosti Panny Marie Sněžné. Je to slavnost s více než třísetletou 
tradicí. Jako svátek česko-německého setkávání ji připomněl Karel Klostermann ve svém 
slavném románu V ráji šumavském.“ A dodává: „Je to tradice s opravdu hlubokými kořeny, a 
tak ji neudusil ani minulý ateistický režim.“ 



Proč se vlastně tato procesí konala a jak probíhala za dřívějších dob se dozvíme od 
spisovatele Ladislava Stehlíka v knize Země zamyšlená: "Chrám povstal vlastně z legendy. Do 
barokní kapličky věnoval chasník z Klatov mariánský obraz jediné dědictví po zemřelé zbožné 
matce. Zabloudil sem na vandru a když chtěl obraz vyndat z tlumoku, stal se v jeho rukou tak 
těžký, že pan děkan si to vysvětlil jako přímé vybídnutí klatovské Panny Marie, aby její obraz 
zůstal v Kašperských Horách. Po čase prý jeden čeledín, který vezl z Prostředního mlýna do 
města mouku, šlehl bičem přes Madoninu tvář. Vytryskly z ní rázem krvavé krůpěje, rouhač se 
zhrozil svého činu a vzal si život. Z daleka široka přicházeli Šumavané k zázračnému místu a 
každoročně se tu 5. srpna konala pouť, jíž se účastnilo někdy až 50 000 poutníků. Opodál byl 
vystavěn kostel, a když byl dostavěn, tu ve výroční den zázraku začalo na nový chrám hustě 
sněžit, a proto byl zasvěcen Panně Marii Sněžné."

Nedělní mší sv. poutní slavnost vyvrcholila. Přijel pan biskup Pavel, dva němečtí kněží a 
spolu s P. Tomasem sloužili u oltáře za doprovodu nádherného provedení Mozartova Koruno-
vační mše příležitostního souboru Kolegia pro duchovní hudbu z Klatov. Překrásně vyzdobený 
kostel byl zaplněn do posledního místa. Tento rok se zúčastnilo ještě více lidí než minulý rok. P. 
Tomas přečetl písemnou zdravici od arcibiskupa, kardinála Dominika Duky, OP, ve které 
vysvětluje, že tento rok díky operaci nemohl přijít, ale že se těší na to, až se zúčastní v roce 
2013. Homilie biskupa Pavla, která zdůrazňovala, že Maria je matka jednoty, která tak jako 
Panna Maria Ochranitelka z Kašperských Hor pod svým pláštěm chrání všechny, kteří se k ní 
ubírají. Je ta, kolem které se shromažďovali apoštolové o Letnicích, stejně jako shromáždila 
poutníky na kašpersko-horské pouti. Na závěr mše sv. překvapili pořadatelé padajícími 
okvětními lístky bílých růží, tak jak je zvykem v chrámě Santa Maria Maggiore, kde se ve stejný 
den slaví tentýž svátek. Věřící, v čele s biskupem, se šli po mši sv. pomodlit do Muzea Šumavy 
k Panně Marii Ochranitelce, neboť, jak zdůraznil P. Tomas, tato socha není jen vzácnou kulturní 
památkou, ale představuje Pannu Marii, ke které se mnohé generace v tomto kraji modlili a našli 
u ní útěchu. 

V průběhu poutě byla i rozmanitá poutní zábava pořádaná městem, vzácná muzejní výstava 
Gabreta Sancta, kde byla k vidění rekonstrukce gotické archy, která bývala v poutním kostele 
Panny Marie Sněžné. Překrásný koncert duchovní hudby souboru Inégal v kostele sv. Mikuláše a 
komentované prohlídky chrámu sv. Markéty. Mnoho lidí využilo každodenní zpovědní služby. 
Mnozí návštěvníci vyjádřili, že se už těší na poutní slavnost Panny Marie Sněžné v roce 2013. Je 
jasné, že tato pouť se stává duchovním, kulturním a zábavným fenoménem v našem kraji. Díky 
Bohu za ní!

Hana Šišková

PORCIUNKULA

Porciunkula byla původně malá kaple nedaleko Assisi. Bylo to místo zvlášť milé sv. 
Františkovi. Tuto kapli postupně opravil, se svými druhy se zde shromažďoval, založil zde svůj 
řád a přál si, aby sem byl před svou smrtí přenesen. Když byl jedné noci ponořen do modlitby a 
kontenplece v kostelíku Porciunkule, náhle kostelík zaplavilo světlo a František spatřil nad 
oltářem Krista. Ten byl oděný světlem a po jeho pravici byla jeho Nejsvětější Matka, obklopená 
množstvím andělů. František se mlčky klaněl tváří k zemi svému Pánu. Otázali se ho, co by si 
přál pro spásu duší. František okamžitě odpověděl: ,,Nejsvětější Otče, i když jsem ubožák a 
hříšník, prosím tě, abys všem, kdo v pokání a vyznání hříchů přijdou navštívit tento kostel, udělil 
široké a velkodušné odpuštění s úplným prominutím všech vin“. ,,To co žádáš, bratře Františku,
je veliké“, řekl mu Pán, „ale větších věcí jsi hoden a větší budeš mít. Přijímám tedy tvou prosbu,
ale pod podmínkou, že o tento odpustek požádáš mého vikáře na zemi“. 



František, doprovázen bratrem Masseem se ihned vydal 
k papeži Honoriovi III. Přednesl mu svou žádost, vyprávěl o 
svém vidění a byl vyslyšen. Papež Honorius III. udělil kapli 
plnomocné odpustky vždy 2. srpna, které byly postupně 
rozšířeny na všechny františkánské kostely a farní kostely. Pro 
pochopení významu porciunkulového odpustku je třeba 
vysvětlit, že v době sv. Františka hlavní formou pokání,
v úzkém vztahu s odpuštěním hříchů bylo vykonat pouť do 
Santiago de Compostella nebo do Říma, ale především do 
Jeruzaléma. Františkova žádost, aby totéž mohl získat 
návštěvník Porciunkule byla něčím novým, něčím, co mělo 
změnit celou praxi pokání. Tato žádost byla pochopitelná jako 
pomoc těm, kteří neměli prostředky anebo síly na pouť do 
Svaté země. Pomoc těm, kdo nemohli dát nic než svou víru,
modlitbu a ochotu žít podle evangelia v podmínkách chudoby. 
Těm, pro které už sám život byl naplněn pokáním. 

Dnes je kaple Porciunkula součástí baziliky Santa Maria 
degli Angeli (P. Marie Andělské), postavené v 17. století.
Velmi inspirativní je text kardinála J. Ratzingera, současného 
papeže Benedikta XVI, v němž popisuje vývoj odpustků v souvislosti s Porciunkulí. ,,Odpustky 
jsou v zásadě něco jako kostel v Porciunkuli. Jako je třeba projít spíše chladnými a vnějšími 
prostorami velké budovy, abychom našli v jejím centru pokorný kostelík, který se dotkne našeho 
srdce, tak je třeba projít složitým pletivem dějin, abychom došli k tomu, co je skutečně prosté: 
k modlitbě, se kterou se svěříme do společenství svatých, abychom s nimi spolupracovali na 
vítězství dobra nad zdánlivou všemocností zla s vědomím, že vlastně všechno je milost“. My u 
nás v Sušici jsme také jako každoročně oslavili tuto slavnost v našem klášterním kostele bratří 
kapucínů, přináležejících do velké františkánské rodiny svého zakladatele sv. Františka z Assisi. 

Václav Pikeš

ROZBOŘENÁ ŠUMAVSKÁ KAPLIČKA MÁ ZPĚT BÝVALOU KRÁSU

Na obnově kapličky na Předních Paštích se podílely desítky dobrovolníků, kteří dokázali 
rozvalinám vrátit zpět bývalou krásu.

Šumava – Čeněk Šebesta ze 
Sušice společně se svými kamarády
zrekonstruoval kapličku na území 
zaniklé šumavské vesnice Přední 
Paště zhruba na půl cesty mezi 
Rejštejnem a Čeňkovou Pilou. 
Znovuobnovená kaplička Panny 
Marie Pomocné byla 23. 6. 2012 
slavnostně vysvěcena.

Šebesta poprvé spatřil ruiny 
kapličky u štol na Předních Paštích 
v roce 1998 a rozhodl se jí vrátit 
bývalou krásu. „Nepochopím, jak 
ještě tolik let po revoluci mohou 
existovat polorozbořené kapličky.



Proč se někdo nepostará o jejich opravu,“
vysvětluje Šebesta, který se svými kamarády 
v minulosti pomohl na Šumavě rekonstruovat 
další tři kapličky – v Hrádku u Sušice, v Keplích 
a ve Velharticích.

V případě Předních Paští se ale vyskytl 
problém, jímž byl nedostatek informací. Po 
mnohaletém plánování, shánění historických 
materiálů a peněz od sponzorů ale přece jen 
zahájil s několika nadšenci opravy. „Stávající 
zdivo jsme rozebrali do úrovně terénu, kaplička 
má základ na skále. Velké kameny pod úrovní 
terénu jsme ponechali a na základ bylo nově 
vystavěno zdivo z kamene,“ popisuje Šebesta. 
Některé z velkých kamenů uložili dobrovolníci podle fotografií na původní místo. „Celou stavbu 
prováděla parta kamarádů. Celkem jde o desítky lidí,“ dodává Šebesta.

Na financování se podílelo mnoho dárců, jim děkujeme. Hlavním sponzorem celé akce byl 
Karel Rendl ze Sušice, který pracantům zajišťoval také občerstvení ze svojí pekárny a při 
obnově pomáhali i jeho zaměstnanci. Pomohla i Správa Národního parku Šumava i město 
Hartmanice, na jejímž území kaplička stojí. Oficiálním stavebníkem při jednání s úřady bylo 
občanské sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy. Zaměstnanci Národního parku 
k objektu pročistili cesty a trasy označili směrovkami. „Ku příležitosti obnovení kapličky byly 
vydány informační letáky v češtině a v němčině a vedle kaple  byla postavena informační tabule, 
kde jsou všechny informace o historii i současnosti,“ říká Josef Štemberk ze šumavského parku.

Dřevěná kaplička původně sloužila horníkům, kteří tam od 14. století těžili zlato. „Zbytky 
štol po dolování nalezneme i tam, kde byly až později založeny Paště. Zde byl zmiňován důl sv. 
Panny Doroty. U kapličky se horníci před sestupem do hlubin země modlili za ochranu svých 
životů i za nalezení zlatých žil,“ doplňuje Štemberk.

Když „zlatá horečka“ skončila a přestaly fungovat i místní sklárny, tvrdou prací tam osídlenci 
začali vytvářet louky a pole. Rozptýlené hospodářské 
statky se staly základem i pro vesnice Přední, 
Prostřední a Zadní Paště. „Na rovině u bývalých štol 
nad Předními Paštěmi byl postaven královský dvorec 
Ebenwiesenhof. Jeho majitelé postavili na místě zchá-
tralé dřevěné kapličky novou kamennou – zasvěcenou 
Panně Marii Pomocné,“ popisuje Štemberk. Ta tam 
stála až do odsunu německy mluvících obyvatel po 2. 
světové válce. Osiřelé domy chátraly a postupně dílo 
mnoha lidských rukou pokryly kopřivy a křoví, 
z kapličky zbyly ruiny.

Stavbu z kamene dobrovolníci dokončili v srpnu
roku 2011. „V září jsme dokončili krov, na který jsme 
jako krytinu položili šindel. Na konci října 2011 jsme 
ještě v okolí vysázeli květiny a celý prostor jsme 
vyklidili do původní podoby," dodává Šebesta.

Z nově zrekonstruované kapličky má radost i známá 
šumavská spisovatelka a vypravěčka Marie Malá, která 
se navíc na Předních Paštích narodila. „Zastavte se tu 



chvilku, prožijte tu posvátný 
klid, který vám často chybí 
a zamyslete se nad smyslem 
svého života," vyzývá 
všechny poutníky Malá.

Kaple byla požehnána 
Paterem Tomasem van 
Zavrelem dne 23. 6. 2012. 
Při této akci, kde se sešlo 
přes 300 lidí, milovníků Šu-
mavy (také mnoho rodáků 
německé národnosti) bylo 
na opravu další kapličky na 
Předních Paštích (u školy) 
vybráno 18.100,- Kč. 
S opravou kaple bude 
započato v srpnu 2012. 
Stavebníkem bude znovu občanské sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy.

Čeněk Šebesta

PANNA VZATÁ DO NEBE

Každoročně připadá na 15. srpen slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie. Podstata naší víry v nanebevzetí Panny Marie spočívá v tom, 
že ona, podobně jako Kristus, její Syn, už přemohla smrt a jako vítěz 
se v plnosti svého bytí ,,s duší i tělem“ těší z nebeské slávy.

Svatý Pavel říká: „Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze 
člověka také vzkříšení z mrtvých. Jako totiž pro spojení s Adamem
všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni 
budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na 
prvním místě je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi'' (1 Kor 15,21-24).

  V životě Panny Marie nenastal žádný zázrak, nepronesla žádné 
učené kázání, neměla žádná mimořádná zjevení. Nic. V čem tedy 
spočívá její velikost? V obrovské důvěře v Boha a v bezpodmínečné
odevzdanosti bez váhání. Maria byla ,,připravována“ Bohem a 
Duchem svatým, aby se stala Ježíšovou Matkou a zároveň i matkou 
všech lidí Bohem milovaných.

  Maria nanebevzatá nám ukazuje cíl a také cestu k jeho dosažení. 
Ve chvíli, kdy přijala Ježíše do svého klína, se neuzavřela do sebe, ale 

nese Ho k Alžbětě, aby svým příchodem dala ,,propuknout jásotu radosti“. Klínem, na kterém 
my máme a můžeme nést Ježíše, je láska ke všem Alžbětám, které nás obklopují. Víra sama je 
ničím, pokud se nepromění v lásku a pokud se nestane cestou, po které budeme spěchat 
k Alžbětě. Je kamenem, kterým se buduje cesta směrem k nebi.

  Prosme Pána, aby posilnil naši víru v život věčný. Aby z nás učinil lidi naděje, 
lidi plné radosti, kteří umí ohlašovat krásu světa uprostřed všedních starostí a v této 
víře žijí, věří a doufají.  A mocnou přímluvkyní a pomocnicí nechť je nám Panna 
Maria Nanebevzatá!

Václav Pikeš



VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Na všech ZŠ v našich farnostech (Sušice, Kolinec, Dlouhá 
Ves, Kašperské Hory, Hartmanice, Srní) bude vyučováno 
náboženství, pokud o ně projeví rodiče žáků zájem. Rovněž 
na Gymnáziu v Sušici. Podle současného Školského zákona 
se v základních a středních školách zřizovaných státem, 
krajem a obcí vyučuje náboženství jako nepovinný předmět, 
pokud se na něj přihlásí alespoň 7 žáků školy (srovnej § 15 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb). Když se na škole nenajde 
alespoň těchto „7 statečných“, lze jednat se školou o 
vyučování náboženství formou zájmového útvaru (kroužku), 
nebo vést výuku mimo školu pod farností. Tak tomu bylo 
například v minulých dvou letech, kdy se na Gymnáziu 
v Sušici nepřihlásil dostatečný počet žáků.

Rodiče samozřejmě zajímá, v který den a hodinu budou mít jejich děti náboženství. Rozvrh 
náboženství lze však například na sušických školách sestavit, až když jsou k dispozici rozvrhy 
povinných předmětů, což bývá různé. Pak teprve mohou být žáci informováni o čase výuky 
náboženství prostřednictvím školní nástěnky, písemné nabídky výuky náboženství či farní 
vývěsky. To už může být pro někoho pozdě, protože na výuku hudebních nástrojů se chodí 
zapisovat již první školní den. Proto jsme se rozhodli, že letos jako nejvčasnější způsob 
informace o výuce náboženství můžete využít webové stránky farnosti: 
sumavanet.cz/farnostsusice, kde bude ihned, jak to bude možné, vyvěšen rozvrh náboženství a 
další aktuální informace.

Takže, když Pán Bůh dá a my proto něco uděláme, bude i letos výuka náboženství možná.

Vojtěch Šmídl - katecheta

POZVÁNKA NA VYPRÁVĚNÍ O POUTNÍ CESTĚ PO EVROPĚ 

sobota 8. září v 19.00 hod. v klášterním kostele sv. Felixe; zvou poutníci: 

Dáša, Anička s Pavlem a spol.

FARNÍ SBÍRKA NA PLÁŠŤ SV. MARKÉTY V KAŠPERSKÝCH HORÁCH ROSTE

Sbírka na první fázi opravy vnějšího pláště sv. Markéty v Kašperských Horách byla zahájena 
začátkem léta roku 2012. Pořádá se v návaznosti na státní dotaci ve výši 4,5 milionu Kč, které 
budou tento rok proinvestovány. Vlastní podíl farnosti činí cca 400 000 Kč. Do kašperskohorské 
poutě Panny Marie Sněžné se farnosti nejrůznějšími aktivitami podařilo nastřádat kolem 50 000 
Kč. Návštěvníci mší svatých byli štědří a darovali téměř 30 000 Kč. V pokladnici v podobě 
kostelíka, která byla zřízena za účelem sbírky, jsme po pouti spočítali kolem 10 000 Kč. 



Z prodeje a různých darů jsme nastřádali dalších 10 000 Kč. Očekáváme, 
že zanedlouho bude celkový přínos kostelní sbírky činit 100 000 Kč. 
Mnozí farníci z Kašperských Hor to považují za zázrak a děkují Bohu a 
všem dárcům z celého srdce. Kašperskohorská farnost je malá a postupně 
se rozrůstající farnost, která má z minulosti značné dluhy a jen stěží by 
dala dohromady vlastní podíl ve výši 400 000 Kč. Věříme, že s Boží 
pomocí a díky dalším dárcům se nastřádaná částka bude pomalu, ale jistě 
zvyšovat. Já se za naše dobrodince modlím a pravidelně za ně sloužím 
mši sv.

P. Tomas

FESTIVAL MOUNT KAŠPERK -  FESTIVAL KŘESŤANSKÉ HUDBY

31. 8.  – 1. 9. 2012

V Kašperských Horách působil známý farář -
hudebník P. Vařinec Skýpala. Založil kapelu Miriam a 
stále s ní jezdívá na turné a nahrává CD. V době své
kněžské služby v Kašperských Horách pořádal poutní 
minifestival křesťanské hudby. Na tuto tradici tamní 
farnost nyní navazuje festivalem pod novým názvem 
„Mount Kašperk“. Festival začíná v pátek 31. srpna 
2012 ve 20 hod. rockovým koncertem skupiny Tábor 
Superstar Band, která již řadu let úspěšně interpretuje 
písničky z muzikálu Jesus Christ Superstar. Tento 
koncert si budete moci prožít též v KD Sokolovna 
v Sušici o den dříve, ve čtvrtek 30. 8. 2012 ve 20 hod. 

Před koncertem v Kašperských Horách se ponese 
kříž ze Šibeničního vrchu, neboť se nejedná o pouhou 
kulturní či kultovní záležitost, ale o pašije našeho Pána 
Ježíše Krista. Průvod s křížem chce zdůraznit tento 
hluboký duchovní kontext koncertu. Kolem 22 hod. se 
návštěvníci mohou přesunout do kostela sv. Markéty, 
kde jim bude nabídnuta multimediální projekce pod 
názvem „Náš domov země“ s živou hudbou DJ 

Mushrooma, též z Tábora. 
Sobota 1. září začíná v 10 hod. ranní mší svatou, kterou bude sloužit P. Tomas a po ní bude 

v kostele sv. Markéty hrát řada více či méně známých křesťanských kapel z okolí i ze 
vzdálenějších krajů. Posluchači si mohou vychutnat např. kapely Touch of Gospel (Plzeň), naše 
Memento (Sušice), Šest strun (Hartmanice) a Druhý pokus (Kašperské Hory), Zebedeus 
(Klatovy), Citová záležitost (Praha), Miriam (Kašperské Hory) a Pokus (Beroun). Festival 
vyvrcholí „Večerem otevřených srdcí“ při svíčkách. Bude možné poslechnout si pěknou hudbu a 
různá svědectví o tom, jak Bůh zasáhl do života různých lidí. 
Návštěvníci mohou zapálit svíčku na zvláštní úmysl, napsat Bohu 
nebo sobě dopis, vést duchovní rozhovor s paterem Tomasem nebo 
přistoupit ke svátosti smíření. Bude také možné požádat o 
požehnání, přímluvnou modlitbu nebo modlitbu za uzdravení.

P. Tomas



FARNÍ SETKÁVÁNÍ 2012/13

I v tomto školním roce budou pokračovat mnohá setkávání k rozhovorům,  modlitbám 
apod. na sušické faře. Každý, kdo by se chtěl nově zapojit, bude srdečně vítán. Jde o tyto 
pravidelné akce:

 modlitební společenství – středa a pátek v 19.30 – díky, chvály, přímluvné modlitby a 
debata nad biblickými texty z Nedělní liturgie

 nešpory a společenství – pondělí v 19.00 – společná modlitba breviáře a debata na různá 
aktuální témata s P. Václavem

 biblické tance – úterý v 18.45 – tance inspirované biblickými texty 
 společenství mládeže – sobota v 19.00 
 schůzka ministrantů – neděle v 15.00 – vede P. Jenda 
 biblická hodina – neděle v 17.00 – zamyšlení nad Biblí s P. Jendou 
 zkoušky chrámového sboru – pondělí v 19.00 – vede ing. Václav Švehla 
 Síť pro Boha (Net for God) – poslední čtvrtek v měsíci v 19.00 – film, sdílení a modlitba 

podle materiálů společenství Chemin Neuf – vedou manželé Prosserovi 
 setkání nad Slovem života – ob týden čtvrtek ve 20.00 (po domácnostech) – přátelské 

křesťanské setkání v duchu hnutí fokolare 
Když letos končila příprava dětí na první svaté přijímání, ozvalo se několik jejich rodičů, že 

by měli zájem o přijetí svátosti biřmování. Prosím proto, aby se přihlásili i další zájemci o tuto 
svátost. K přípravě bychom mohli využít i cyklus přednášek o víře, který pro Českou 
křesťanskou akademii připravil P. Tomas van Zavrel. Začátek bude v říjnu t.r.

Kdyby měly maminky zájem obnovit setkávání maminek na faře, bude to velmi vítáno!!
Individuální setkávání k duchovním rozhovorům a ke slavení svátosti smíření si 

domluvte vždy s příslušným duchovním – kontakty jsou na nástěnkách i na webu farnosti.
O všech aktivitách farnosti se můžete informovat také na našich webových stránkách na 

adrese: http://www.sumavanet.cz/farnostsusice .
P. Václav Hes

DUCHOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ „UMÍME SE MODLIT?“

20. 9. – 22. 9. 2012

Česká křesťanská akademie 
Sušice Vás zve na duchovní sou-
středění pro každého s názvem
„Umíme se modlit?“ Prožijte 
krásné dny v nádherném prostře-
dí Šumavy a obohaťte se novými
poznatky a zkušenostmi s modlit-
bou. Výběr z promluv (změny 
vyhrazeny): „Ve škole modlit-
by“, „10 zlatých pravidel modlit-
by“, „Půst posiluje modlitbu“, 
„Modlitba nad Písmem“, 
„Adorace Nejsvětější svátosti“. Budou i nejrůznější cvičení, při kterých se můžete obohatit 
různými formami modliteb. Soustředění povede P. Tomas van Zavrel. Začátek: čtvrtek 20. 9. 
(20 hod.). Konec: sobota 22. 9. (15hod.). 



Ubytování v Domě sv. Vintíře na Dobré Vodě u Hartmanic (www.vintir-dum.eu). 
Doporučený příspěvek: 1 000 Kč (společné pokoje, plná penze, promluvy a cvičení) a nevratná 
záloha převodem: 500 Kč. Pro dojíždějící: 50 Kč/promluvu a cvičení. 

Přihlášky: elektronicky exercicie@centrum.cz nebo poštou P. T. van Zavrel, Bašta 54, 342 01 
Sušice.

MŠE SV. SE ŽEHNÁNÍM ŠKOLNÍCH BRAŠEN

2. 9. 2012

V neděli 2. září bude v chrámu sv. Markéty sloužena mše sv. na 
začátku školního roku, při které se budou žehnat přinesené školní brašny. 
Jako obvykle při mších sv. pro rodiny a děti bude liturgii doprovázet rytmická skupina Druhý 
pokus. Při této mši sv., kterou slouží P. Tomas, bude dětem věnována zvláštní pozornost. 

CHYSTÁ SE:

30. 8. 20.00 sušická sokolovna: Jesus Christ Superstar revival – hraje a zpívá Tábor 
Superstar Band, předprodej MKS 150 Kč, na místě 200 Kč 

31. 8. – 1. 9. Kašp. Hory: „Mount Kašperk“ – festival křesťanské hudby – viz plakát 
1. – 2. 9.  „Andělíček“ – hlavní pouť – mše sv.:

sobota: 18.00 – P. prof. Martin Weis, TF JU, katedra církevních dějin
neděle:  7.30 (děk. kostel) – P. Slávek Švehla, Mnichov 
              9.00 – P. Serafín Beníček, OFMCap.

     11.00 – P. Martin Sedloň, OMI (představený oblátů v ČR)
     18.00 (klášter) – P. Serafín Beníček, OFMCap. 

8. 9. 10.00 České Budějovice – klášter: jáhenské svěcení (Jozef Gumenický)
8. – 9. 9. hlavní pouť ve Strašíně – mše sv.:

sobota: 9.30 a 11.00; 17.00 hod. – P. Petr Koutský z Horažďovic 
neděle: 9.30; 11.00 – P. Justin Berka, OCist. – převor kláštera Vyšší Brod
příležitost ke sv. zpovědi vždy od 8.00 hod., v sobotu také od 15.30 hod.

15. 9. 10.15 Volšovy – poutní mše svatá a žehnání praporu SDH Volšovy –
P. Nepomuk Jindřich Löffelmann, OPraem z Milevska 

14.00 Hůrka – poutní bohoslužba – P. Slávek Holý, vikář z Nepomuka
20. – 22. 9.  „Umíme se modlit?“ – duchovní soustředění v Domě sv. Vintíře            

v Dobré Vodě u Hartmanic, vede P. Tomas van Zavrel 
22. 9. Mouřenec – 14.00 koncert; 15.00 česko-německá poutní mše sv. 
25. 9. Zbynice – 9.00 mše sv. při vikariátní konferenci kněží 
27. 9. 18.00 modlitební most za český národ (s vyzváněním zvonů) 
28. 9. X. národní svatováclavská pouť – 10.00 hlavní mše – Stará Boleslav 
28. – 29. 9.  farní zájezd na svatováclavskou pouť – upřesňuje se 
30. 9. 15.00 tradiční svatováclavský piknik na farní zahradě v Sušici
6. 10. Milevsko – dětská diecézní pouť
7. 10. Kašperské Hory – 14.00 hubertská mše

Sušice – Dobrá Voda: 10. farní pěší pouť ke svatému Vintíři                   
(v 10.00 odchod ze Sušice, v 15.00 mše sv. v Dobré Vodě)

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




