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POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ










Papež František píše v Bule vyhlašující
Mimořádné jubileum Božího milosrdenství mj.
toto: „Pastýři budou tedy zejména během
postní doby vybízet věřící, aby přistupovali
s důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli
milosrdenství a nalezli milost“ (Žid 4,16) A
dodává: „V diecézích ať se šíří iniciativa
24 hodin pro Pána, která se koná v pátek a
sobotu čtvrtého postního týdne.“
Pojďme tedy prožít letošní postní dobu
zvlášť pěkně! Nabízí se mj. tyto možnosti:
 denní tichá chvíle s liturgickými texty na
příslušný den (viz Nedělní liturgie v kostele
nebo stejné texty v Katolickém týdeníku či
na internetu)
osobní četba bible a duchovní literatury
duchovní rozhovor, resp. svátost smíření – podle domluvy s knězem nebo duchovně
spřízněnými lidmi
společná večerní modlitba v rodině – s děkováním, prosbou za odpuštění, přímluvami
atd. vlastními slovy i s využitím modlitebních textů
neděle prožitá v rodinném společenství se 3 prvky:
o eucharistická slavnost (mše svatá)
o společný oběd
o návštěva u přátel, případně společný výlet
půst chlapů – každou sobotu od 5.00 (mše sv., přednáška, sdílení, snídaně)
půst ženám – každý čtvrtek od 17.00 (adorace, mše sv., přednáška, pohoštění)
zapojení do dalšího dění ve farnosti:
o denní modlitba církve (breviář) – každý všední den v 8.00 a ve 12.15 v knihovně
na děkanství
o denní mše svatá
o modlitba křížové cesty – pátek a neděle v 17.30 hod.
o společná modlitba růžence ½ hod. přede mší sv.
o účast v některém ze společenství (úterý – 10.00 maminky s dětmi, 18.45 biblické
tance, středa – 19.00 terciáři u kapucínů nebo společenství modlitby na
děkanství, pátek – 19.00 společenství mládeže nebo společenství modlitby)
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 24 hodin pro Pána – celosvětové společenství modlitby na pozvání papeže Františka –
od 16.00 v pátek 11. 3. do 16.00 v sobotu 12. 3. – program bude upřesněn
 modlitba papeže Františka k Svatému roku milosrdenství (viz Farní list 11/2015),
novény k Ježíši Kristu, Tváři Božího milosrdenství či novény k Božímu milosrdenství
(http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/noveny/novena-k-bozimu-milosrdenstvi.html)
Hodně radosti při setkávání s Božím milosrdenstvím a s bratry a sestrami ve
společenství Božího lidu vám v době postní přeje
P. Václav

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
Po „Aliančním týdnu modliteb“, který na
začátku letošního roku uspořádaly nekatolické
církve, u nás v Sušici Církev bratrská, probíhal
v týdnu od 18. do 25. ledna i „Týden modliteb za
jednotu křesťanů“, ustanovený každoročně v tento
čas katolickou církví.
U nás na faře jsme se sešli v hojném počtu na
společné bohoslužbě v pondělí 18. ledna a vytvořili
tak jednotné společenství s příslušníky Církve
bratrské. Atmosféra byla velmi srdečná stejně tak,
jako počátkem roku v modlitebně Církve bratrské.
Jako host byl naším otcem Václavem pozván i otec
Václav Salák ze Zavlekova, který na závěr setkání
poutavě povyprávěl o svém životě a také o svém
koníčku – leteckém modelářství a focení kostelů a
kaplí z ptačí perspektivy.
A co říci na závěr – použiji slova papeže Benedikta XVI.: „Pravým křesťanem není náš
„stranický kolega“ z téže konfese, ale ten, kdo se díky tomu, že je křesťanem, stal vskutku
lidským“.
Anna Blažková

KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ
BOŽÍ MUKA PANNY MARIE BOLESTNÉ VE VOLŠOVSKÉ ULICI
Boží muka, čtyřboká hranolová stavba,
stála na nároží dnešních ulic Volšovská a Na
Hrázi. Byla čtvercového půdorysu a sestávala
se ze tří částí. Přízemní kubický podstavec
nesl středovou část po všech čtyřech stranách
s na šířku obdélnými vpadlými poli. Nad
polem v čelní straně bylo umístěno kovové
rameno na připevnění lampy nebo svíčky.
Horní, oproti středové vyšší část, měla na
výšku obdélná, ústupkovitě vpadlá pole
vyplněná ze tří stran, kromě zadní strany,
malbami či obrazy...? Na čelní straně Panna
Maria Bolestná, na severovýchodní straně
Anděl Strážce a na jihozápadní straně sv.
Václav(?). Boží muka vrcholila dvojicí
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trojúhelných štítů se sedlovou střechou krytou plechem.
Tato Boží muka nechal postavit na
své zahradě v roce 1871 ševcovský mistr
Matouš Kubát. Vysvěcena byla dne 18.
června téhož roku děkanem P. Matějem
Petrem. V listopadu roku 1889 školák
Matěj Košán z Božích muk násilně

uvolnil pokladničku a odcizil z ní 5 zl.
V příštím roce 1890 neznámý pachatel poškodil
kromě pokladničky také lucernu.
Na jaře roku 1967 v souvislosti s výstavbou
294 bytových jednotek (dnešní sídliště
Volšovská) byla Boží muka demolována. Byla
ale
provedena
alespoň
částečná
fotodokumentace...
Příště: Kaple sv. Aloise v budově gymnázia.
Václav Pikeš

TŘI KRÁLOVÉ PŘIJELI DO SUŠICE
Velké jsou oslavy svátku Zjevení
Páně v Sušici. Už poněkolikáté
přijeli na koních, aby předali
Jezulátku své dary... Jezulátko leží
v kolíbce uprostřed živého Betlému,
který s dětmi ZŠ Masarykova opět
nacvičila Mgr. Hana Šišková ze
sušické farnosti. Jezdci přivedli také
malé koledníky, které uvedla
ředitelka Charity Marie Hrečínová

Prodanová. Duchovním slovem akci
požehnal pan farář Václav Hes,
který
vysvětlil
přihlížejícímu
publiku tento svátek a také přečetl
aktuální poselství papeže Františka
o Božím milosrdenství. Slavnost
zakončilo vypuštění balonku štěstí
místostarostkou
Ing.
Věrou
Marešovou. Je to krásné a názorné
přiblížení se lidem v tento krásný
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čas vánoční. Lidem, jejichž život je tomu životu z víry vzdálen. A také svědectví o dobré
spolupráci mezi občanským, státním a církevním sektorem, které má praktický výsledek
v darování „nějakých
finančních přebytků“
těm
slabším
a
potřebným.
Akci
provázel
sbor
Svatobor, moderoval
Radek Nakládal, který
na Kašperskohorsku
také každoročně chodí
jako jeden z králů.
Nutno
na
závěr
podotknout,
že
samotní malí koledníci
požehnání dostali již
v neděli před svátkem
při mši sv. A farníci
byli svěcenou vodou
pokropeni
otcem
Václavem během mše,
která byla večer.
Poděkování tak patří organizátorům i dárcům!
Jiřina Panušková

ZA KŘESŤANSKÝM LIDOVÝM UMĚNÍM DO KAŠPEREK
Tyto řádky bych ráda věnovala rodičům a jejich dětem, ale i všem ostatním. Pokud
budete mít o víkendu chuť na výlet nebo přemýšlíte kam se o jarních prázdninách vypravit,
když pořád nesněží ani nemrzne a zimák v Sušici je neustále přeplněný a plavat také nejde
každý den ... nabízím krásnou výstavu v Kašperských Horách, spojenou třeba s nějakým
pěším putováním. O Vánocích jsem šla přes Kavrlík na Kašperk a byla to krásná
procházka. V Muzeu Šumavy až do 27. 2. probíhá výstava „Život na skle“ podmaleb JUDr.
Václava Hrabánka.
Poměrně rozsáhlá expozice obrázků, které vytvořil tento lidový (ale také naivní) umělec
až v důchodovém věku po přesídlení na Šumavu,
kterou velmi miloval. Na četných obrázcích jsou
různé křesťanské výjevy (náměty). Od
jednofigurálních podmaleb přešel autor v závěru
života na mnohofigurální kompozice, takže je
zde vidět křížová cesta, zobrazení starozákonních
motivů (předání desatera) či Klanění tří králů.
Toto téma pana Hrabánka velmi oslovilo, takže
je zde vidět několikrát. Také mě velmi zaujalo
zobrazení. Jeden z králů před Jezulátkem téměř
leží, korunu sundanou vedle. Kresby jsou velmi
jednoznačné a tedy dobře srozumitelné také
dětem. Autor miloval koně, choval hulucké
stádo, a proto zde nalezneme také světce na
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koních, sv. Martina, sv. Václava a sv. Jiří. Měl rád krále Václava IV, jehož symbolem byl
ledňáček a tak místo podpisu začal autor také používat ledňáčka. Výstavu inicioval ředitel
muzea PhDr. Vladimír Horpeniak k desátému výročí smrti a stému výročí narození této
výrazné osobnosti, jejíž cit pro křesťanské hodnoty a přírodu je všude velice patrný.
Na radnici až do 5. 2. probíhá výstava retro kočárků.
Zaznamenala Jiřina Panušková

PODĚKOVÁNÍ ZA VAŠI ŠTĚDROST
Z velkých kasiček pro Adopci na dálku v našich
kostelech v Sušici, Petrovicích, Svojšicích, Kolinci,
Buděticích, Rabí, Dlouhé Vsi a 47 malých kasiček,
které donesly děti, se vybralo celkem 44 700 Kč. Díky
tomu se pro každé z našich čtyřech dětí z Adopce na
dálku (Anushu, Enocka a Joseline z Indie a Dericka
z Ugandy) poslalo po 8 000 Kč (tedy celkem 32 000
Kč). Tato částka pokryje roční náklady spojené se
školní docházkou dětí. Zbývající peníze (12 700 Kč)
jsme jako už po několikáté poslali na provoz České
nemocnice sv. Karla Lwangy, která zajišťuje lékařskou
péči v jedné z nejchudších oblastí Ugandy – v Buikwe,
odkud je i náš adoptovaný chlapec Derick.
Všem Vám upřímné Pán Bůh zaplať za konkrétní
projev milosrdenství.
Vojtěch Šmídl

NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Povídají si dva kamarádi: „Kdyby před tebou ležely peníze a rozum, co by sis vybral?“
„Samozřejmě, že peníze!“
„Ty jsi ale pěkně chamtivý... Já bych si raději vzal rozum.“
„No jo, to víš, každý si raději bere to, co mu chybí!“

SVATÁ BRÁNA
Svatá brána otevřená,
svatým klíčem odemčená,
kdo tou branou projde,
ten Ježíše najde...
ať je to ten nebo ten,
staň se božím dítětem!
Mons. Hrdlička (pomocný biskup olomoucký)
při otevírání svaté brány na Velehradě
jako doporučení pro rodiče a děti pokud Svatou Branou
budou procházet, co mohou říkat (přenos Tv Noe)
Jiřina Panušková
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P. TOMAS VAN ZAVREL
Vás s radostí v srdci a s vděčností
Bohu za dar povolání ke kněžství
zve
na slavnost k příležitosti 5. výročí
svého kněžského svěcení
v Kašperských Horách v sobotu
25. června 2016
Informace pro kněze a jáhny:
formulář o sv. apoštolu Pavlovi,
červená barva.

Program
11.00 slavnostní česko-německá
mše svatá v kostele sv. Markéty
kazatel-koncelebrant P. ThDr.
Prokop Patrik Maturkanič, PhD.,
CFSsS
12.30 slavnost na arciděkanství
s pohoštěním a hudbou
14.30 Adorace Nejsvětější svátosti v kostele sv. Markéty
16.00 Slavnostní koncert v kostele sv. Mikuláše
Petr Nouzovský (cello) a Dominika Ťuková (harfa)
Veškeré dary budou použity mj. na opravu Kašpersko-horského betlému, na doplatek za
restaurování varhan sv. Markéty a opravu střechy a věže kostela sv. Kateřiny v Hartmanicích
Kontakt: Bašta 54, 342 01 Sušice, tomas@vanzavrel.cz, 670100-2200351576/6210 (Mbank)

Stručný přehled křtů, svateb, pohřbů,
sbírek, nájmů a plateb za elektřinu v roce 2015
Farnost
Sušice
Budětice
Rabí
Kolinec
Mlázovy
Dlouhá Ves
Albrechtice
Petrovice
Svojšice

křty

svatby pohřby

16
0
0
0
0
1
1
4
0

Ve farnosti Budětice:
Společně za celý obvod:
Adopce na dálku 2016:
Tříkrálová sbírka 2016:

9
1
0
0
2
0
0
1
0

69
5
3
2
1
0
3
4
1

sbírky
494.300
39.370
18.280
74.430
10.260
17.260
9.593
90.768
31.804

nájmy
(pachty)
119.373
74.820
0
60.726
0
6.093
4.905
14.427
74.342

odvody: elektřina
sbírky … (kostel)
146.844
21.641
25.800
1.644
3.650
967
28.757
5.108
650
936
4.624
1.239
4.550
1.281
14.100
7.413
28.125
2.107

prodej pozemků obci Budětice
odvod z prodeje na Biskupství ČB
adopce na dálku
postní kasičky
4 adoptované děti a nemocnice v Ugandě
Oblastní Charita Sušice (celkem)
6

576.172,- Kč
- 288.086,- Kč
44.000,- Kč
25.500,- Kč
44.700,- Kč
422.485,- Kč

Hlavní příjmy a výdaje farnosti Sušice v r. 2015
Hlavní příjmy:
Nájmy: Telefonica O2 (nájem věže)
byty duchovních
nájem pozemků
Dary:
od P. Slávka Švehly – Mnichov
na adopci na dálku (kasičky + dary)
ostatní dary
Sbírky (včetně odeslaných)
Výnos z farního plesu (odečteno: sál 12.500,- ; OSA 2.837,- )
Příspěvek Biskupství českobud. na opravu střechy děkanství
Příspěvek Města Sušice na opravu střechy děkanství

102.810,- Kč
12.000,- Kč
4.563,- Kč
27.100,- Kč
44.000,- Kč
44.000,- Kč
494.300,- Kč
17.483,- Kč
750.000,- Kč
50.000,- Kč

Hlavní výdaje:
Oprava střechy děkanství (2. etapa)
Oprava zdi u farní zahrady
Oprava střechy kostela Matky Boží
Oprava odpadu u děkanského kostela
Oprava varhan v děkanském kostele
Barva na fasádu děkanského kostela
Provoz tiskárny (Farní list, plakátky, dokumenty ...)
Pojištění budov

650.000,- Kč
18.513,- Kč
8.670,- Kč
4.840,- Kč
4.582,- Kč
16.650,- Kč
28.427,- Kč
7.420,- Kč

Energie
elektřina – kostely (sv. Václava, P. Marie)
elektřina – děkanství
plyn – děkanství
příspěvek na režii od duchovních

21.641,- Kč
22.891,- Kč
67.034,- Kč
-54.000,- Kč

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi
havarijní a svépomocný fond
na potřeby diecéze
na opravu katedrály
na bohoslovce
odvod z nájmů
příspěvek na ACEBB
Svatopetrský haléř
na misie
na bible
na charitativní účely
na Národní eucharistický kongres
postní kasičky – Likvidace Lepry, Charita Sušice a Hospic PT
adopce na dálku (děti v Indii a Ugandě)
Celkem

12.100,- Kč
13.000,- Kč
8.000,- Kč
10.000,- Kč
29.844,- Kč
1.300,- Kč
14.500,- Kč
31.100,- Kč
8.000,- Kč
9.000,- Kč
10.000,- Kč
25.500,- Kč
44.000,- Kč
216.344,- Kč

Opravy ve farnosti KOLINEC
Oprava krovu a krytiny věže kostela (1. etapa)
Oprava levého bočního oltáře (1. etapa)
Příspěvek Ministerstva kultury na opravu věže
Příspěvek Ministerstva kultury na opravu oltáře
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820.000,- Kč
100.000,- Kč
600.000,- Kč
80.000,- Kč

CHYSTÁ SE
Út
So

2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu – Světový den zasvěceného života –
končí Rok zasvěceného života
6. 2. 8.00 mše sv. v klášteře a po ní „Cappuccino“ – posezení s pohoštěním
9.00 Č. Budějovice – katedrála: setkání varhaníků a hudebníků diecéze
14.00 25. dětský farní karneval – tentokrát na téma 3bra3 (Třibratři)
20.00 25. farní ples

St 10. 2. Popeleční středa (den přísného postu) – začátek postní doby
18.00 mše sv. s udělováním popelce
Čt 11. 2. 17.00 Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných: procesí od kostela
sv. Václava ke kapli Panny Marie Lurdské a mše sv.
Pá 12. 2. 16.00 24 hodin v klášteře – akce pro starší školní děti
soboty v postě 13. 2. – 19. 3. půst chlapů – od 5-7 v kostele a 7-9 v sále
čtvrtky v postě 18. 2. – 17. 3. půst ženám – od 17-19 v kostele a 19-21 v sále
Ne 21. 2. sbírka na Svatopetrský haléř
Út 23. 2. 9.00 Horažďovice – mše sv. při vikariátním setkání duchovních
So 5. 3. 8.00 mše sv. v klášteře a po ní „Cappuccino“ – posezení s pohoštěním
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