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řesťané!
Co má být naší největší touhou,
nejvyšším cílem, čeho se chceme dotknout a zachytit? Já myslím, že je to touha po Bohu, jeho lásce k nám a touha po
spáse duše – klíč k bráně ráje.
Jak naplnit toto chvění srdce? Odpovědí je i letošní rok jubilea fatimského
zjevení Panny Marie. Výzva Matky Boží –
obraťte se k Bohu, hledejte jeho lásku k
nám a spolupracujte s
jeho milostí na své spáse.
Tři malé děti, psáčkové,
dostávají milost zjevení. Panna Maria mluví k
nim a oni s ní. A tak snad
jako někdy i my se ptají.
Budeme spaseni? Hyacintě, Františkovi a Lucii
Panna Maria říká: Ano,
budete spaseni. Ptají se
dál. A co ta dvě děvčata, která nedávno zemřela, naše kamarádky. Je Marie
Neves už v nebi? „Ano“. Bylo jí 16 let, když
zemřela. A Amálie, které bylo 19 let? „Zůstane až do konce světa v očistci.“ A pak
jim Panna Maria ukazuje obraz pekla, obraz temnoty a beznaděje, zlo netlumené
účinky a silou dobra. Bez její ochrany a
milosti by děsem zemřely, jak říkají.
Ti malí pasáčci dostávají vizi tří možností člověka za hranicí pozemského
života. Svatost (bezvýhradná okamžitá
spása), očistec a peklo (zavržení). Po
čem asi bychom měli toužit? Spása duše
to je ten nejvyšší cíl. Nenechme se oklawww.farnostsusice.cz

mat žádnou jinou alternativou nebo nabídkou. Před námi je 1. listopad, slavnost
Všech Svatých a 2. listopad, vzpomínka
a modlitby za věrné zemřelé - duše v
očistci. Modlit se ke svatým, prosit o jejich přímluvu, i to je pomoc a podpora
na naší nelehké pozemské pouti. To oni
se naučili zpívat takovou píseň, kterou se
nikdo jiný nemohl naučit. Jak říká písmo,
píseň myšení, konání a celého života. To
oni spoluvládnou s Kristem. Prosit za zemřelé,
modlit se za to, aby i oni
obstáli před Božím soudem, očistili své duše a
mohli vstoupit do dokonalého světa, to je akt
čistého srdce. Očistec
– záchranná Boží síť, Boží
milosrdenství. A pak také
varování. Jsou lidé, kteří
jednají zle, myslí zle, celý jejich život je jen
rezonancí se zlem. Tam je pád do temnoty. Každá pomoc, každá záchrana je
daleko od nich.
A tak v tyto dny, se modleme a vzpomínejme na naše zemřelé. Přicházejme
na hřbitovy se světlem Božím. Vždyť ta
pole smrti jsou tyto dny plná života. Jako
by nebe spadlo na zemi. Stovky světýlek
září jako hvězdy, volají k životu věčnému.
A závěrem. Skončily volby. Pro někoho
k radosti pro jiné k pláči, ale co pro nás
křesťany? Jediná skutečně dobrá, ta nejlepší volba je Ježíš – tam je vítězství.
P. Jiří Voráček
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POUŤ NA DOBRÉ VODĚ

V

ody jsme si opravdu na Dobré Vodě
užili. Nejen v blahodárné studánce,
ale pršelo také během pěší poutě, která se letos ze Sušice zúčastnila jen hrstka
statečných. Příroda byla ale nádherně
zbarvená a tichá, jako by už očekávala
přicházející mráz.
Mši svatou celebroval P. Jenda Kulhánek, který se mi nedávno svěřil, že
má pouť téměř každý týden, a když se
podívám do fotogalerie farnosti, tak mu
musím dát za pravdu. Spolu s ním přijeli
tradičně dva kněží z Německa a také jeden indický kněz. A tak zatímco si Jenda
během mše ve třech jazycích připadal
jako v autoškole, já si připadala jako ve

Vatikánu. V pěkném kázání poukázal na
tomto místě na umění a jeho zacílenost
na Boha, která nutně vede umělce k pokoře. Po mši sv. jsme měli výborný guláš se
štrůdlem, který připravili dobrovolníci ze
sdružení Šumavské cesty, které našlo právě zde své šumavské útočiště. Paní Kolářová nás jeho jménem pozvala na poutní
mši na sv. Martina, tradičně 11.11., kterou
bude sloužit opět P. Jenda a také šumavský jáhen z Prahy Honza Pečený. Já jsem
dodala jednu ze štrůdlí na sobotní již tradiční štůdlování, které toto sdružení také
organizuje, ale asi bych se neměla chlubit, neboť dobré skutky mají být skryté…
Jiřina Panušková

KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV. FELIXE
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pondělí, pátek, sobota v 8:00, v neděli
celoročně v 18:00.
Protože budeme muset vydržet ještě
nějaký čas bez kvalitnějšího ozvučení, těšíme se alespoň na viděnou!
bratři kapucíni

áváme na vědomí, že po více jak pětiměsíční pauze začne náš kostel opět
sloužit duchovnímu dobru duší. Stane se
tak o svátku sv. Tadeáška, patrona v beznadějných záležitostech, tzn. v sobotu 28.
října v obvyklém čase. Od tohoto dne
bude předchozí program bohoslužeb:

Mimořádné zpovídání před „dušičkami“
S blížícími se „dušičkovými“ dny i prvním pátkem a sobotou, bude možno v neděli
29.10. přijít do klášterního kostela ke svátosti smíření již od 16 hodin.

ZÁDUŠNÍ MŠE SVATÉ 2017
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30.10.2017
1.11.2017
2.11.2017

15.00 Rabí

18.00 Sušice
18.00 Sušice

16.30 Kolinec

15.00 Dlouhá Ves

6.11.2017

www.farnostsusice.cz

18.00 Podmokly

16.30 Budětice

8.00 Sušice
15.00 Mlázovy

5.11.2017

17.00 Chmelná

17.00 Dobršín
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KAPLE SV. ANNY

K

aple sv. Anny – správně a původně
kaple sv. Víta ("Veitl-Capelle") je nemovitou kulturní památkou a je situována severozápadně od středu města Kašperské Hory od budovy tzv. sokolovny při
začátku staré polní cesty do Tuškova a
Opolence. Kaple na obdélném půdoryse
je zasazená do svahu. Ke vchodu vede
několik kamenných stupňů, zapuštěných
do terénu. Střecha kaple je sedlová,
krytinou je plech. Štít nad jednoduchou

korunní římsou krytou taškami člení dva
hladké pilastry podpírající segmantový
nástavec. V ploše štítu je vyznačen plastický kříž. V obdélném vstupu zaklenutém segmentem je vsazena novodobá
svařovaná mříž. Fasáda kaple je hladká.
Uvnitř je valená klenba a v bočních stěnách jsou malé ploché výklenky, zakončené segmenty. Proti vstupu se nachází
jednoduchý výstupek menzy. Tato kaple
pochází z 18.století, z období baroka.
Václav Pikeš

A VARHANY UTICHLY
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a počátku října odešel za svou manželkou na věčný odpočinek varhaník
pan Josef Bárta z Annína. Svou hudbou a
zpěvem doprovázel v různých kostelech,
hlavně v Hartmanicích.
Aby mohl hrát i při zdravotních problémech, bylo harmonium sneseno do kos-

www.farnostsusice.cz

tela. Vždy při pohledu na prázdné místo
za harmoniem si na něj vzpomeneme.
Děkujeme mu za jeho věrnou službu aspoň touto cestou a doprovázíme ho na
cestě do Božího království svými modlitbami.
farníci z Hartmanic
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CHYSTÁ SE
Ne 29.10.

•••
V noci z 28.10. na 29.10. změna času

Po 30.10., 27.11., 18.12. setkání Sítě pro Boha, která budou probíhat od 19.00 hod.
			
v nově otevřeném PROSTORu Oblastní charity Sušice.
			
Kontakt: Markéta a Jaroslav Prosserovi, tel. 736760160
Pá 3.11.		
		
		

Svatohubertská slavnost; 16.30 hod. „Lovecké signály“ na náměstí
před radnicí v provedení Jihočeských trubačů;
16.45 hod. průvod do kostela sv. Václava

Pá 17.11.
		
		
		
		
		
		

Dny důvěry TAIZÉ České Budějovice; Ekumenické setkání mladých
lidí organizované ve spolupráci s komunitou Taizé se koná v tomto
roce v Českých Budějovicích. Program se uskuteční v prostorách
Jihočeské univerzity a v katedrále sv. Mikuláše od pátku 17. 11.
do neděle 19.11. Těšit se můžete na společné modlitby
s meditativními zpěvy, workshopy, setkání a další.
Přihlášky a bližší informace na www.dnyduvery.cz

So 18.11.
		
		

Godzone tour 2017 v Praze.
Skvělý evangelizační projekt pro mladé. Velké chvály, svědectví, 		
přímluvné modlitby. Více na http://tour.godzone.sk/2017/

Pá 24.11.
		
		
		

24 hodin v klášteře; duchovní soustředění pro starší děti z hodin
náboženství v klášteře kapucínů v Sušici. Od pátku 24.11.
do soboty 25. 11. na téma „Adventní čas připraví nás na dobu
vánoční“. Pořádá farnost Sušice ve spolupráci s bratry kapucíny.

Ne 3.12.		
		

Farní mikulášská besídka s divadlem v neděli 3. prosince v 15.00
v kostele sv. Václava

Duben 2018
		
		
		

Na duben roku 2018 připravujeme pouť do Svaté země. Podrobný
program a přihlášky najdete v sakristii kostela. Z důvodu ceny
letenek žádáme zájemce o odevzdání přihlášek
do 30. listopadu 2017.
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