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DOVOLENÁ A PRÁZDNINY – ČAS OD BOHA

Milí přátelé, 
mnohokrát slyšíme ta známá slova: „nemám čas“. I my je asi leckdy použijeme, když nás 

někdo zve na nějakou akci, na návštěvu, když od nás něco žádá. Ten častý pocit nedostatku 
času, nestíhání, bývá dost nepříjemný.

Před námi jsou prázdniny a 
dovolené. Zkusme si dopřát tu 
radost, že „máme čas“! Čas, 
daný nám Bohem, abychom se 
mohli v klidu potkat s přáteli, 
přečíst si hezkou knihu nebo 
jen tak pomalu putovat pře-
krásnou šumavskou přírodou. 
Doteky Boží lásky můžeme 
nejspíše zachytit právě tehdy, 
když „vypneme“ naše obvyklé 
starosti a aktivity, a otevřeme 
v tichu prostor pro Boha. 

Hodně radosti a prožitků Boží blízkosti o prázdninách a dovolených přeje
P. Václav 

KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - ECCE HOMO

Tato tzv. Karlovská kaple se 
nachází u silnice ve Volšovské 
ulici. Jde o osmibokou a 
pseudogotickou stavbu. Na 
vrcholu střechy je umístěn 
kovaný kříž s makovicí.Vstup 
je z jihovýchodní strany 
lomeným portálem. Uzavírají 
ho neoklasicistní dvoukřídlé 
dveře s bohatou řezbou. Výstavbu kaple, zasvěcené Bolestem 
Kristovým (zvolání Piláta Pontského „Ejhle, člověk“ poté, co 

zmučeného Krista vyvedli vojáci ze soudní síně) inicioval zbožný sušický měšťan Jiří 
Ludvík Karl, zakladatel a člen III. řádu sv. Františka a růžencového bratrstva. Společně 
s manželkou Kateřinou získali 24. května 1852 povolení od biskupské konzistoře vystavět 
kapli při nově budované silnici Sušice-Volšovy. Stavba byla dokončena 30. října 1852. 
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Poprvé se kaple připomíná 
v červnu 1858 v souvislosti 
s návštěvou českobudějovické-
ho biskupa Jana Valeriána 
Jirsíka, který v ní celebroval 
mši. Příležitostně se k ní také 
konala procesí (např. 24. dubna 
1890). Oltář kaple se 
opravoval 21. ledna 1885 a 
byly do něj uloženy ostatky 

mučedníků sv. Faustina a sv. Vilidita. V roce 1998 kaple prodělala 
generální rekonstrukci fasády a střechy nákladem 50.000 Kč. 
Znovu vysvěcena byla 31. října 1999 tehdejším administrátorem 

farnosti a dnešním okrskovým vikářem otcem 
Slávkem Holým (viz snímek). Vnější fasáda byla 
upravena v roce 2009. Kaple je v majetku 
Římskokatolické farnosti Sušice. Další snímky jsou: 
kolem roku 1930, kdy kolem kaple nebyla žádná 
zástavba a stojí u výše zmiňované silnice Sušice-
Volšovy v kaštanové aleji a snímek kaple před 
opravou v roce 1998.

Příště: Boží muka u Daliborky.                             
                                            Václav Pikeš

DĚTSKÁ VIKARIÁTNÍ POUŤ VIKARIÁTU SUŠICE - NEPOMUK

V sobotu 7. června se za krásného slunečného dne sešly děti spolu se svými rodiči a 
prarodiči, kněžími a katechety na „Rodinné oslavě“. Tak se jmenovala letošní dětská pouť
vikariátu Sušice – Nepomuk v Kašperských Horách.

Vše začalo v kostele sv. Markéty na 
náměstí mší svatou, během níž se 
místní farář otec Tomas van Zavrel 
snažil o co největší živé zapojení dětí. 
Bohoslužbu hudebně doprovázela 
mladá skupina Archanděl Gabriel ze 
Sušice.

Po mši svaté se všichni přesunuli na 
náměstí, kde bylo připraveno posezení 
s občerstvením. Nejvíce lákalo opékané 
sele, které mohl každý ochutnat. Oběd 
zahájil otec vikář Slávek Holý 
společnou modlitbou.

Přesně v poledne se poutníci po skupinách vydali plnit soutěžní úkoly. Čekalo je dvanáct 
stanovišť a návštěva dalších dvou kašperskohorských kostelů, kde byly připraveny 
katecheze. Každá skupina měla za úkol získat co nejvíce slov z hesla pouti.

U Panny Marie Sněžné čekal příběh o Ježíšově dětství, který zajímavou formou vyprávěl 
a zpíval písničkář Petr Minář. Děti si zde připomněly Vánoce, které tak rády slaví se svými 
rodiči. K dokonalé vánoční atmosféře přispěl i ozdobený vánoční stromeček s dárečky a 
postava Panny Marie, jesličky a dvě živé ovečky.
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Program v kostele sv. Mikuláše, který spolu 
se hřbitovem leží na okraji Kašperských Hor, byl 
věnován vzpomínkám. Děti zde tvořily obraz 
Svaté rodiny a vybavovaly si zážitky z té své. 
Malí i velcí poutníci pak také vzpomínali na 
svoje blízké zemřelé, kterým věnovali modlitbu 
spolu se zapálenou svíčkou.

Před zakončením pouti se opět všechny 
skupiny sešly na náměstí před kostelem sv. 
Markéty. Zde všichni vytvořili veliký kruh a 
zatančili rodinný tanec. V kostele pak mohutně 
zaznělo vyluštěné heslo pouti: „Bůh má rád 

každé dítě, každého dospělého i každého starého člověka. Aleluja!“ P. Tomas van Zavrel 
poděkoval katechetům a rodičům, kteří doprovázeli děti, a podaroval je květinou. Každému 
dítěti jednotlivě pak spolu s otcem vikářem Slávkem Holým požehnal a předal dárek z pouti.

Na pouti se sešlo: více než 80 dětí, na 40 rodičů a katechetů, 5 kněží a 30 dobrovolníků 
na stanovištích. Byla to krásná, radostná a opravdu rodinná pouť.
A co se nejvíce líbilo dětem?
Jak jsme společně jedli prase. A pán, co zpíval 

v kostele. (Kačenka, 1. tř.)
Písničky o dětství Pána Ježíše v kostele Panny Marie 

a u sv. Mikuláše. (Zuzanka, 1. tř.)
Ovečky v kostele Panny Marie. (Nikolka, 2. tř.)
Prostor kostela sv. Mikuláše. (Zuzka, 7. tř.)
Tanec před kostelem. (Mirek, 4. tř.)
Mše svatá a taneční průvod kostelem. (Tomáš 5. tř.)
Všechno. (Lukáš 3. tř.)

Šárka a Vojtěch Šmídlovi

DĚTSKÉ FARNÍ ODPOLEDNE V SUŠICI

V neděli 15. června se na farní 
zahradě v Sušici konalo dětské 
odpoledne. Největším lákadlem nejen 
pro děti byl letos skákací hrad. Oslava 
konce školního roku začala společným 
kruhovým tancem všech přítomných 
včetně otce Václava a bratra Dominika. 
Poté již děti, kterých se sešlo padesát, 
mohly začít soutěžit. Na devíti 
stanovištích byly připraveny disciplíny 
jako hod koulí, prolézání pavučiny, 
kimovka, hledání v rýži, jízda vláčkem 

a další. Nakonec děti čekala sladká odměna a dárek. Důležitým stanovištěm bylo také bohaté 
občerstvení, o které byl velký zájem. Všichni si také mohli opéci buřty na ohýnku (žádný 
nezbyl). Díky patří mládeži na stanovištích a všem dospělým, kteří pomohli s přípravou, 
občerstvením, ale i úklidem zahrady.          

      Šárka Šmídlová
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3. ROČNÍK FESTIVALU MOUNT KAŠPERK JEŠTĚ ZAJÍMAVĚJŠÍ 

Červencový Mount Kašperk je šumavský festival soudobé 
populární křesťanské hudby nerůznějších žánrů, který pod 
tímto jménem v roce 2012 inicioval P. Tomas van Zavrel, 
farář z města Kašperské Hory. Není to nic nového pod 
sluncem, protože jen pokračoval v přerušené 10-leté tradici, 
kterou začal jeho předchůdce kněz-hudebník Vavřinec 
Skýpala. 

V pátek 4. července v 19 hod. bude v kostele sv. Markéty 
trojkoncert Evy Henychové, Romana Dragouna a Citové 
záležitosti. V sobotu 5. července začne ve 12.30 hod. festival 
regionálních kapel, kde zahraje k poslechu 6 známých 
křesťanských kapel z našeho kraje: 6 strun z Hartmanic, KS 
z Vimperka, NO-E-MI z Vlachova Březí, Miriam ze 
Zdíkova, Memento ze Sušice a Druhý pokus z Kašperských 
Hor. V sobotu večer od 19 hod. je festival ukončen dalším 

trojkoncertem Petra Mináře, T´n´T a Zebedeus. Vstupné na festival regionálních kapel je 
dobrovolné. Páteční a sobotní trojkoncert stojí 100 Kč v předprodeji v internetovém portálu 
Ticketpro a 150 Kč na místě. 

O hlavních účinkujících: Eva Henychová, která píše a skládá vlastní písně, po každé 
překvapí hudbou naplněnou citem, romantikou, souzněním s každým člověkem a jeho 
starostmi a radostmi. Roman Dragoun je jihočeský hudebník, klávesista, zpěvák a skladatel. 
Vydal několik sólo alb a hrál v rockových skupinách Progres 2, Futurum, Stromboli a T4. Je 
znám mimo jiné i z role Ježíše v muzikálu Jesus Christ Superstar. Citová záležitost je parta 
muzikantů, kteří rádi hrají baladické písničky spíš o Někom, než o něčem; styl, který hrají, 
můžeme pojmenovat "garage praise", kytarová muzika (4 elektrické kytary, basa a bicí) 
s texty o věcech mezi nebem a zemí. Petr Minář, písničkář a skladatel ze srdce. Nelze ho 
zařadit do jednoho hudebního stylu, ale jeho songy jsou příjemné na poslech a hluboké 
obsahem. Jeho heslo „Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina“ (Žalm 150), a to zpěvem, 
klasickou kytarou a klávesami. T´n´T jsou dva zpěváci Tomáš Ludvíček a Tereza 
Bečíčková, kteří za doprovodu akustické kytary putují napříč žánry, zejména folkem, blues a 
gospelem až po bluegrassovou hudbu. Jejich zpěv přesahuje jejich hudbu a povznáší za její 
hranice. Zebedeus je šestičlenná sestava, která své písně doprovází na kontrabas, kytary, 
mandolínu a housle. Zpívá spirituály a vlastní autorské písně Štěpána Špáda, a to jak a 
capella, tak i s doprovodem nástrojů. Texty mají duchovní podklad. 

Tomas van Zavrel 

  POUŤ DO NĚMECKÉHO MĚSTEČKA NEUKIRCHEN

V sobotu 31. 5. jsme vyjeli autobusem s otcem Tomasem van Zavrelem na pouť do 
sousedního Bavorska, abychom se spolu s německými a plzeňskými poutníky zúčastnili 
“Německých katolických dnů,” které se po několika desetiletích vrátily do bavorského 
Regensburgu a jiných městeček tohoto regionu, mimo jiné právě do Neukirchenu.

Ve zdejším františkánském kostele je milostná soška Panny Marie, která sem byla ukryta 
a původně pochází z chodské Loučimi. Proto byli také velmi zváni poutníci z Česka.

Pontifikátní mše sv. se konala ve velmi přátelské atmosféře a plzeňský biskup Radkovský 
sám tlumočil německého kolegu biskupa. Kostel byl zaplněný již dlouho před začátkem mše, 
takže my jsme usedli na připravené lavice před obrazovku na nádvoříčku. Poté jsme byli 
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pozváni na společné občerstvení do velké františkánské 
zahrady. Malá děvčata ráda pomáhala svým rodičům 
v obsluze a nabízela housky se salámem nebo sladké 
dobroty. Mnozí ochutnali tradiční německou 
překapávanou kávu, ale k dispozici byla i voda nebo 
pivo. 

Naše skupina vedená PhDr. Horpeniakem se pak 
vydala na prohlídku „Muzea sv. pouti“ se zajímavou a 
rozsáhlou expozicí. Měli jsme odborný výklad stejně 
jako v autobuse. PhDr. Horpeniak nám celou historii 
milostné sošky Panny Marie převyprávěl. 

Poté jsme se vypravili ke kapličce nedaleko odsud, 
kterou kdysi na vlastní náklady nechala vystavět zdejší 
ošetřovatelka. Pouť jsme zakončili v restauraci při 
odpoledním slunci. Po celou cestu jsme se vzorně modlili 
a pamatovali na různé dobré úmysly. Tato pouť byla také 
troškou do mlýna při tzv. Stavění mostů.

Jiřina Panušková 

CESTA DO NEUKIRCHEN 

Asi před 3 týdny jsme dostali nabídku od P. Tomase na 
česko-německou pouť do Neukirchen. Dlouho jsme s maminou 
neváhali a po vzájemné dohodě se přihlásili. Místa ještě byla a 
tak jsme je s mámou zaplatili.

Je 7:00, nebo něco málo po, a my odjíždíme. P. Tomas 
rozdává zpěvníky a brzo se modlíme a zpíváme (kdo zpívá, 2x se 
modlí). Mezitím nám p. Horpeniak podává zasvěcený výklad 
z častých cest po stopách česko-německé historie, o P. Jaroslavu 
Syslovi a vlašimské Panně Marii, kterou podle legendy chtěl 
zničit nějaký husita, a když se do ní zasekl sekerou, vytryskla na 
tom místě krev.

Cesta ubíhá rychle (je to zhruba 100 km) a v 9 hodin 
parkujeme nedaleko kostela, který je skutečně nádherný. Doslova.

Nádherně pozlacené sochy, socha Panny Marie v životní velikosti v černém provedení, 
obrovské paškály a opět nádherný oboustranný oltář. 

Pomalu se rozkoukáváme, zahlédneme plzeňského biskupa monsignore Radkovského a 
v 10:00 začíná hlavní mše.

Oba biskupové (také řezeňský Rudolf), kteří také mši celebrují, si skládají poklony a 
mluví o mostě, po kterém, čím více projde lidí, tím je pevnější. Doufejme, že se nedočkáme 
nějakého zklamání.

Mše probíhá, kostel praská ve švech, probíhají tady muži, ženy a děti v krojích, také se tu 
natáčí s kamerou, cvakají digitální fotoaparáty.

S maminou jsme pojedli z vlastních zásob, procházíme klášterní zahradou, odpočíváme, a 
už jdeme k poutnímu muzeu, kde máme mít sraz ve 13:00.

Nakonec se scházíme a natlačíme se dovnitř. Je to krása!!! Zlaté monstrance, kalichy, 
náboženské artefakty, obrazy, sochy, knihy a všechno možné i nemožné... A opět 
s výkladem p. Horpeniaka!
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Odcházíme po skupinkách z muzea a v autobuse se dovídáme, že pojedeme ještě ke 
kapličce Kolmstein, kde jsme se pomodlili májovou pobožnost; občerstvili se krásnou 
vyhlídkou, popovídali u zmrzliny a kafíčka. Ale pak už frčíme domů!

Milan Kotál

KŘEST A PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

V neděli 1. června byla v Sušici v kostele sv. Václava slavnost prvního svatého přijímání. 
Šest dětí – Eliška, Ines, Valerie, Jaroslava, Simona a Jiří – při ní poprvé přijalo Pána Ježíše 
v eucharistii.

Tutéž neděli v Kolinci v kostele sv. Jakuba Staršího byla pokřtěna čtyři děvčata – Lucie, 
Kateřina, Amálie a Evelína. Tři starší z nich byla při mši svaté též u prvního svatého 
přijímání.

Děkujme za ně Pánu Ježíši a doprovázejme je svými modlitbami.

Šárka a Vojtěch Šmídlovi

KŘEST DĚTÍ V KAŠPERSKÝCH HORÁCH

O krásné květnové neděli 25. 5. bylo 
v kostele sv. Markéty pokřtěno 6 místních dětí, 
navštěvujících náboženství na zdejší ZŠ. Děti 
se pilně a poctivě připravovaly několik měsíců 
ve farním klubu a moc se na ten svůj slavný den 
těšily. Přípravu vypracoval P. Tomas, který
s radostí přijal rozhodnutí jejich i jejich rodičů. 
A tak děti mohly slavnostně vstoupit do 
katechumenátu při mši svaté, kde byli i 
bohoslovci a později pak být pokřtěni. Na 
novou cestu dostaly od patera krásně 
ilustrované dětské Bible, které nezaložily do 

knihovny, ale se zájmem je studují...
K tomu, aby v den křtu bylo vše připravené, vyzdobené a slavnostní, nám pomáhala jako 

vždy Alenka Bernardů z Úbislavi, kterou děti už nějaký ten pátek znají a mají jí rády. 
Křestní jména, která si děti samy vybraly, vyšila jedna velmi hodná paní na náramné roušky, 
které dětem věnovala. Pomáhalo spousty dobrých lidí, a tak to byl den krásný, plný něhy a 
laskavosti, a myslím všichni jsme mohli prožít přítomnost Panny Marie, Maminky nás všech 
i těchto dětí… Po mši svaté odpoledne měly děti a jejich hosti, rodiče a kmotři agapé na farní 
zahradě, kde se vytvořilo milé společenství, hrály se hry a stoly se prohýbaly spoustou dobrot. 



- 7 -

Křest je vstup do nového života, života 
Božích dětí. Je to veliká událost v životě každého 
z nás. Já osobně jsem prožila křest až v dospělo-
sti a o to víc si uvědomuji jaký dar to je a jak 
moc záleží i na nás kolik svého času a lásky 
dáme, aby tento dar mohli poznat i druzí. Jsme 
opravdovými dveřmi do církve! Často se dnes 
mluví o evangelizaci, papež František k ní přímo 
zve každého osobně. Každodenně si uvědomuji 
v čem spočívá naše prostá a někdy i bezeslovná 

evangelizace. Někdy stačí zastavit se s lidmi na pár chvilek v naslouchání a zájmu, někdy 
stačí dát svůj čas ve chvíli, kdy ostatní pospíchají a věnovat svou pozornost a lásku někomu, 
kdo hledá trochu lidského tepla a náklonnosti. Někdy stačí být např. s dětmi a být jim 
přítelem v tom co musí nést. A že toho dnes je! 

A tak i těchto 6 dětí nepraktikujících rodičů našlo cestu do církve a jistě po té cestě 
s Kristem a Pannou Marií půjdou s radostí dál! Budu se za to společně s vámi modlit. 

Jarka Korandová, výtvarnice i katechetka na KH 

IKONA PŘÁTELSTVÍ 

 Dá-li Pán, budeme mít během prázdnin tuto ikonu zde 
v Sušici (a podle zájmu i v okolí). Kdo bude mít zájem, může 
si ji půjčit i domů ke společné rodinné modlitbě. Každý 
čtvrtek se u ní můžeme společně modlit půl hodiny před 
začátkem mše sv. na „Andělíčku“ za zpěvu chvalozpěvů a 
kánonů z Taize (více viz: http://www.taize.fr/cs). 

Ikonu pro Českou republiku předal bratr Josef (jediný 
Čech v Taizé) na závěr Pouti důvěry v Záhřebu 1. 1. 2007. 
Tato ikona se má stát pro náš národ symbolem ke společné 
modlitbě za mír, jednotu a přátelství ve světě, mezi národy, 
mezi jednotlivci.

   Ikona přátelství je jednou z nejoblíbenějších ikon v Taizé, pochází ze 6. století z Egypta 
a její originál je uložen v pařížském Louvre. Vidíme na ní Ježíše – zachránce, kterého 
můžeme rozpoznat podle kříže ve svatozáři. V levé ruce drží evangeliář a svou pravou ruku 
pokládá láskyplně na ramena svého přítele. Ježíšův přítel na ikoně je svatý opat Menas, 
skutečná historická postava. Byl vojákem a později se stal opatem v klášteře Bawit v Egyptě. 
Zemřel jako mučedník. 

Ježíš pokládá ruku na ramena svého přítele, aby šel po cestě spolu s ním, k životu. Tato 
ikona je srdcem evangelia, znázorňuje Kristova slova: “Už vás nenazývám služebníky, 
protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat 
všechno, co jsem slyšel od svého Otce.“ (Jan 15,15). 

P.S. Letos bude od 29. 12. do 2. 1. 2015 „pouť důvěry na zemi“ v Praze 
(www.taizepraha.cz). Bude to už 37. evropské setkání mladých, které organizuje komunita 
Taizé. Účastníci hledají cesty důvěry: mezi lidmi různých generací, mezi křesťany různých 
tradic a mezi národy. Chtějí tak prohloubit svou víru a sociální cítění. Program má 
jednoduché prvky: sdílení myšlenek a zážitků, společné modlitby, tematická setkání a sdílení 
společného času s hostitelskými rodinami.

Dáša Větrovská
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PĚŠÍ POUŤ PRÁŠILY - GSENGET - DOBRÁ VODA

Pouť se konala již posedmé v neděli 22. 6. za krásného slunečného počasí. V Prášilech se 
nás sešlo sedm ze čtyř různých míst a v zápětí přijela i česko-německá rodina Iberlova se 3 
dětmi (bydlí v Řezně). Cesta na hranici a zpět proběhla jako obvykle. Po odpočinku 
v Prášilech jsme doputovali na Dobrou Vodu a společně slavili mši sv. ve zcela zaplněném 
kostele. Na Gsengetu dostali poutníci obrázek ikony přátelství (ze 6.stol.), která putuje po 
české republice od r. 2007 (o ikoně je předchozí článek).

Dáša Větrovská

NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Dva kněží jedou velmi rychle na motocyklu a vysoce překročí povolenou rychlost. 
Zastaví je policista a káravě jim říká: „Uvědomujete se vůbec, co děláte? Co kdyby se 

stala nehoda?“
Jeden z kněží opáčí: „Žádné strachy, synu, Ježíš je s námi.“
Policista nato vytáhne blok a povzdechne: „V tom případě vám musím dát pokutu. Je 

zakázáno, aby na motocyklu jely tři osoby.“

CHYSTÁ SE:

  4. – 5. 7.  Dny lidí dobré vůle na Velehradě
  5. 7. 10.30  hlavní mše sv. cyrilometodějské pouti na Velehradě (ČT, TV NOE)
  4. – 5. 7.  Kašperské Hory: Mount Kašperk – festival křesťanské hudby (4.7. od 19 hod., 

5. 7. od 12 do 22 hod.)
  5. 7. 14.00 Prášily – poutní mše sv. (13.30 vzpomínka na zemřelé)
  5. 7. 22.00 Mouřenec – adorace při svíčkách (adorační den)
  6. 7. 19.30 kino Sušice – koncert Pellant tria a recitace Písně písní P. Tomasem
  9. – 13. 7.  Brno: Katolická charismatická konference
12. 7. Klatovy: klatovská mariánská pouť (mše sv. v 15.00, autobus ve 13.00)
19. 7.   9.30  katedrála sv. Mikuláše v ČB: jáhenské svěcení ing. Pavla Němce 
19. 7. 19.30 Kašperské Hory – koncert Musica Lucis ve sv. Markétě
27. 7. 11.15  Kolinec: poutní mše sv. – sv. Jakub 
  2. 8. klášter kapucínů: slavnost porciunkule (zpovídání; mše sv. v 9.00, 11.00 a 18.00)
  1. – 3. 8.  pouť u Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách (mše sv.: v pátek 17.00 

mons. Adolf Pintíř; sobota 18.00 u Panny Marie Sněžné; neděle 10.00 sv. Markéta 
řezenský biskup a mons. Adolf Pintíř)

  2. 8. 20.00 Kašperské Hory – poutní koncert Spirituál kvintet – sv. Mikuláš
16. 8. 10.00  Hauswaldská kaple – pobožnost, pak procesí do Srní, 12.00 mše sv. 

11.00  Petrovice: svatba – Jan Trapl a Martina Polaufová 
12.00  „Andělíček“: svatba – Jiří Švehla a Petra Kůrková 
18.00  poutní mše sv. v kapli sv. Rocha v Sušici 

24. 8. 11.00 Rejštejn česko-německá pouť k sv. Bartoloměji
26. 8. adorační den (osadní svátek) v Sušici 
30. 8. Žďár nad Sázavou: Národní pouť rodin (http://www.narodnipoutrodin.cz/) 
  6. – 7. 9.  hlavní sušická pouť na Andělíčku 
  4. 10. Dětská diecézní pouť o sv. Františkovi z Assisi v Jindřichově Hradci 
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