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N

edávno jsme mohli po nedělních bohoslužbách shlédnout
krátký videoklip s křížovou cestou.
Děti šly na Andělíček a modlily se
u jednotlivých zastavení. Zajímalo
mne, jak tento pozoruhodný projekt
vznikl… A tohle mi prozradil Aleš Jahoda: „To jsme tak jednou večer s
Petrou seděli a poslouchali chvály na
YouTube a já narazil na tuto křížovou
cestu na portálu misiefilmom.sk. Nápad to tedy není
můj, ale když
jsem to video
viděl, bylo mi
jasné, jak bych
to udělal. A pak
už to šlo samo.“
Většinu dětí, které jste ve snímku viděli, znáte
z
děkanského
kostela, ještě k
nim přibyla holčička ze Žichovic. A Aleš dál pokračuje: „Scházeli jsme se každou sobotu v postní době na faře, zpívali jsme,
modlili se, hráli jsme hry. A já se během toho všeho snažil děti zatáhnout
do tajemství křížové cesty: proč, jak,
jaká jsou zastavení, a tak. Také jsme
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podnikli výlet rodin ke křížové cestě,
která vzniká ve Františkově Vsi. A pak
mi Vojta Šmídl nabídl, že by děti mohly vést tradiční křížovou cestu na Andělíček. No a na Zelený čtvrtek jsme
natočili videoklip, na závěr si popovídali na Andělíčku, pomodlili se, poděkovali a udělali pár kotrmelců…“
Zní to docela jednoduše, že? Díky
moc za odvahu do toho jít…
Určitě jste zaregistrovali, že křížová
cesta se v závěru přelila v obraz
vzkříšení,
který
byl mimo jiné přiblížen i hrou dětí,
jejich radostí a
válením
sudů.
Ale ve videoklipu je ukryta ještě jedna věc…,
kterou mohli zachytit jen ti, kdo
zůstali úplně do
samotného konce. Všimli jste si závěrečných titulků? Po jménech účinkujících se ve filmu objevilo „a spolu s
nimi… Ježíš Nazaretský“. Přijde mi to
jako geniální upozornění: vždyť Ježíš
tam byl skutečně s nimi… Věřím, že
on má prsty v samotném nápadu
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příběhu jasně čteme, že to byl život
„spolu s Ježíšem Nazaretským“. Přál
bych nám všem, aby něco takového
mohlo být napsáno i v titulcích našeho života…
Vybavuje se mi, pod dojmem
Noci kostelů, text slovenské skupiny
Kapucíni & Stanley, jejich Srdcové
blues… „Dávno, si dávno pri mne
stál, skôr než`s ma láskou utkával,
príjmi, ťa prosím, tento tebe spievaný blues. Veď v srdci nosím tej tvojej
veľkej lásky kus, Pane môj, chvíľu počúvať skús, zo srdca dávam ti to moje
blues. Príjmi, ťa prosím, veď v srdci nosím tej tvojej veľkej lásky kus.“ Docela
šikovné titulky, ne? Hezkou slavnost
Ducha svatého, se kterým můžeme
snadněji číst „text“ našeho života až
do závěrečných titulků…
br. Petr Petřivalský, kapucín

s videoklipem, on dal děti dohromady, on byl spolu s nimi, když se modlily
křížovou cestu, on jim žehnal i při těch
kotrmelcích… Je to moc hezká myšlenka: připomenout si, v čem všem je
Ježíš s námi…
Ale spojuje se mi to ještě s jednou
věcí. Je to několik dní zpátky, co jsem
byl v nemocnici. Zavolali mne k umírající paní. Po slavení svátostí jsme si
ještě chvíli vykládali. Dovolil jsem se jí
zeptat: „Víte, že je Váš stav vážný, že
už máte malinko pozemského času?
Víte, že umíráte?“ A paní se na mne
zadívala, chytla mne za ruku a říká:
„Otče, vím. Jsem připravená. Mne
už tady nic nedrží. Vím, že jdu za Ježíšem…, těším se, ráda za ním jdu…“
Přijde mi to velmi silné, když se uzavírá něčí život a my v závěrečných
titulcích tohoto konkrétního životního

VIKARIÁTNÍ POUŤ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ DO LNÁŘŮ A KASEJOVIC

V

mecká kaple nezažila ani v dobách, kdy
sloužila jako bohoslužebný prostor. Dnes
jsou zde nejčastěji pořádány svatby. Nakonec jsme se zde s P. Janem Kulhánkem
pomodlili litanie ke sv. Josefu.
Jako opravdoví poutníci se pak většina z nás vydala na 5 kilometrů dlouhé
putování po turistické cestě do Kasejovic,
ti nejmenší v kočárku. Tam už nás čekal
chutný guláš v jídelně místní mateřské
školy a po něm odpolední program.
Pro děti byla na farní zahradě připravena stanoviště s hrami, soutěžemi a
vyráběním. Všechna měla souvislost se
svatým Josefem. Pro dospělé byla v kostele sv. Jakuba přednáška Mons. Adolfa
Pintíře o Lurdech. Následovala modlitba
svatého růžence a adorace za kněze našeho vikariátu. Naši vikariátní pouť jsme
všichni společně, velcí i malí, zakončili
májovou pobožností.
katecheté Vojtěch a Šárka Šmídlovi

sobotu 11. května 2019 se konala vikariátní pouť. I přes proměnlivé počasí
se na ní sešlo kolem 120 poutníků ze všech
míst našeho vikariátu. Měli jsme radost, že
téměř polovinu tvořily děti. Nám ze Sušice
spolu se širším okolím se nakonec podařilo naplnit celý autobus.
Začali jsme mší svatou v kostele Nejsvětější Trojice ve Lnářích, které předsedal náš pan vikář P. Marek Donnerstag.
Ten měl pro děti promluvu o životě svatého Josefa, který byl zároveň patronem
pouti. Spolu s P. Markem byli kolem oltáře
i další kněží našeho vikariátu: místní duchovní správce P. Robert Paruszewski, P.
Jiří Špiřík, P. Václav Salák a P. Jan Kulhánek. Bohoslužbu opravdu krásně doprovázela hudební skupina z Horažďovic.
V zámku ve Lnářích jsme si prohlédli nádherně vyzdobenou kapli svatého
Josefa s odborným výkladem. Dozvěděli
jsme se, že tak velký počet věřících zá-

www.farnostsusice.cz

•••

2

červen 2019

PŘIHLASTE SVÉ DĚTI VČAS K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ
A PŘÍPRAVĚ NA SVÁTOSTI

V

ážení rodiče,
školní rok se pomalu blíží ke svému
závěru. Letos v něm navštěvovalo hodiny náboženství ve školách v Sušici a okolních farnostech spravovaných ze Sušice
celkem 100 dětí, z toho 23 z druhého
stupně ZŠ. Na přijetí svátosti smíření a svatého přijímání se v Sušici na faře scházelo ve dvou skupinách 16 dětí, z toho 11 z
okolních farností.
Vy, jako věřící rodiče, máte jistě důležitý úkol a povinnost, ke které jste se zavázali při křtu Vašich dětí, předávat jim víru a
dále je ve víře vzdělávat. Zde Vám církev
nabízí svoji pomoc prostřednictvím výuky
náboženství ve škole a přípravy na svátosti ve farnosti. Je jistě dobré to využít! A
to nejen pro mladší školní děti. Zvláště je
to důležité pro starší děti druhého stupně
ZŠ, které mohou ve společenství vrstevníků nacházet další povzbuzení ve víře.
A je zde ještě jeden úkol nás křesťanů, na který se často zapomíná: hlásání
evangelia tomuto světu. Tím, že Vaše
děti chodí ve škole na výuku náboženství, umožňují tak, aby se na něj přihlásili i
jejich spolužáci a kamarádi, kteří nejsou z
věřících rodin. Výuka náboženství ve škole je totiž možná jen při dostatečně velkém počtu zájemců.

www.farnostsusice.cz
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Přihlašování dětí na výuku náboženství
pro příští školní rok 2019/2020 proběhne
na některých školách (ZŠ T.G.Masaryka
Sušice, ZŠ Kolinec) ještě před koncem tohoto školního roku, na dalších v září 2019.

Rozvrh náboženství najdete na http://
www.farnostsusice.cz/ .
Příprava dětí ke svátosti smíření a eucharistie 2019/2020 bude probíhat od
října do května vždy jedenkrát týdně na
faře v Sušici v úterý od 16.00 h. Je určena
dětem přibližně ve věku 3. třídy. Předpokládá se pravidelná účast rodičů s dětmi
na nedělní mši svaté a docházka dětí na
výuku náboženství ve škole.
Váš farář
P. Marek Antoni Donnerstag, Th.D.
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ZKOUŠKY PRO ZPĚVÁKY A HUDEBNÍKY JSOU PŘEDE MŠÍ V 17 HODIN VE ZPĚVÁRNĚ NA FAŘE

SOBOTNÍ VEČERNÍ MŠE SVATÉ
V DĚKANSKÉM KOSTELE
BUDOU OD ČERVNA
S DOPROVODEM
KYTAROVKY

NĚCO ZE SUŠICE ZA ŘEKOU

•••

K

lášter v květnu přetékal různými akcemi. Jednou z těch výraznějších byly
terciářské sliby. O den později na ně navázala slavnost Panny Marie Bolestné. Ta
je úzce spojena se sušickým milostným
obrazem. Rádi jsme uvítali jako kazatele br. Kryštofa Javůrka. Přišel k nám jako
poutník: ne tedy z Brna, kde už nějaký čas
působí, ale ze Lčovic, tedy z místa, kde se
na Zelený čtvrtek 1649 udál známý zázrak.
Při bohoslužbě jsme mohli s Kryštofem rozjímat o sedmi ranách v srdci Matky Boží.
Liturgii krásně doprovodil chrámový sbor
pod vedením Václava Švehly. Ani děti
nepřišly zkrátka: po bohoslužbě se jim
sypaly bonbony z nebe, resp. z dronu o.
Václava Saláka.
Po krátkém oddechu jsme slavili znovu: v sobotu 18. května jsme si připomněli
patrona klášterního kostela – svatého Felixe. V kázání jsme se dozvěděli ledacos,
ale krásu liturgie velkoryse podtrhl pražský
pěvecký sbor En Arché. Oslava patrocinia se letos spojila s Evropským festivalem
duchovní hudby, v rámci kterého sbor
doprovodil mši sv. a nabídl i několik skladeb po bohoslužbě. A jak pronesl po koncertu sbormistr Vojtěch Jouza: „Myslím si,
že mezi námi a publikem přeskočila jiskra.
Velmi dobře se nám tady zpívalo.“
Ve čtvrtek 23. května proběhly Křes-

ťanské chvály – jako taková předchuť
Noci kostelů. Nabídli jsme dvě komentované prohlídky v podání br. Jana a Petra,
ale tím hlavním „tahákem“ večera bylo
vystoupení slovenské skupiny Kapucíni &
Stanley. Jsme rádi, že si našla i v Sušici své
posluchače. Na druhý den pak bratři ještě zahráli a zazpívali při ranní mši sv.
Protože Farní list bude mít také letní
prázdniny, už teď zveme na Porciunkuli,
tedy na pátek 2. srpna. Na slavnost Panny Marie Andělské jsme letos pozvali na
mši sv. v 9 h o. Václava Saláka. Na hlavní
poutní mši sv. v 11 h bude kázat o. Martin Bětuňák a večerní bohoslužbě v 18 h
bude předsedat br. Jan. Už teď jste zváni.
bratři kapucíni
foto z Noci kostelů: Kapucíni & Stanley

KAPLE SV. HUBERTA A SV. FLORIÁNA

•••

T

ato kaple se nachází v Dlouhé
Vsi na hrázi místního rybníka.
Pochází z roku 1840. Je zasvěcená sv. Hubertovi, patronu myslivců a sv. Floriánovi, patronu hasičů. V roce 2012 prošla celkovou
opravou. Vysvěcena po této
opravě byla dne 27. října 2012
tehdejším farním vikářem v Sušici
otcem Tomasem van Zavrelem
za účasti hasičů a myslivců.
Václav Pikeš

www.farnostsusice.cz
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PROFESNÍ SLIBY SUŠICKÝCH TERCIÁŘŮ
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V

sobotu 4. 5. 2019 v klášterním kostele sv. Felixe při veřejné slavnostní mši
svaté 5 našich sester a bratří složilo profesní sliby Sekulárního františkánského řádu.
Po zhruba dvouleté formaci, kdy měli
možnost se dokonale seznámit se životem
svatého Františka a jeho posláním, mohli
požádat radu Místního bratrského společenství SFŘ o složení slibů.
Hlavním celebrantem mše svaté byl
duchovní asistent místního bratrského
společenství SFŘ bratr Petr Petřivalský
OFMCap., který v kázání promluvil o tom,
že terciáři jdou v čele laiků s obětavou
službou druhým a s bratrskou láskou ve
společenství.
Velkým potěšením pro všechny bylo i
to, že s bratrem Petrem sloužil u oltáře i
bratr Kryštof Javůrek OFMCap., který zde
několik let v místním klášteře působil a v
té době byl také duchovním asistentem
sušických františkánských terciářů. Jako
host byl pozván i zástupce Národní rady

Sekulárního františkánského řádu – zástupce ministra bratr Luboš Kolafa OFS.
Po mši svaté proběhly srdečné gratulace a v refektáři pak pohoštění a vzájemné sdílení.
Naše františkánské společenství se
schází každou středu v refektáři kláštera v
19 hodin a je otevřené pro všechny, které oslovuje život svatého Františka. Může
tedy přijít kdokoliv a bude u nás vždy srdečně vítán.
Anna-Brigita Blažková

AKCE O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH V KAŠPERSKÝCH HORÁCH

•••

So 6.7.		
TIBURTINA ENSEMBLE Praha – ženský vokální soubor
		(legendy o svatých, koncert při svíčkách)
		
Kašperské Hory, kostel sv. Mikuláše od 20.00 hodin
Ne 14.7.		
KOMORNÍ ORCHESTR a sólisté, hráči České filharmonie
		
a Symfonického orchestru ČRo v Praze
		Kašperské Hory, kostel sv. Markéty od 20.00 hodin
So 20.7.		
		
		

COLLEGIUM MARIANUM; Kašperské Hory, kostel sv. Mikuláše od 20.00
Jana Semerádová, Lenka Torgersen – housle,
Andreas Torgersen – viola, Hana Fleková – violoncello

Ne 4.8.		
		
		

Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy a hosté F.J. Aumann,
Missa in C; Kašperské Hory, kostel sv. Markéty
doprovod poutní mše svaté v 9.30 hodin

Pá 9.8.		
		

VARHANNÍ KONCERT JAROSLAVA TŮMY skladby mistrů evropského
baroka a klasicismu; Kašperské Hory, kostel sv. Markéty od 20.00

Pá 23.8.		
ENSEMBLE INÉGAL – umělecký vedoucí Adam Viktora
		
Adam Václav Michna z Otradovic: LOUTNA ČESKÁ
		Kašperské Hory, kostel sv. Mikuláše od 20.00 hodin
www.farnostsusice.cz
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CHYSTÁ SE

•••

Pá 7.6. až
Po 10.6.

Duchovní obnova hnutí focolare – Mariapoli na Srní.

Čt 20.6.		
		
		

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) v 18.00 hod. na Andělíčku
mše svatá s eucharistickým průvodem, vezměte věnečky
a pro děti košíčky s kvítky

Ne 23.6.		
		

Svátost biřmování při mši svaté 9.00 s diecézním biskupem
Vlastimilem v kostele sv. Václava v Sušici

Ne 23.6.		
		

Farní zahradní slavnost pro děti i dospělé a biřmovance v 15.00
na faře v Sušici

Čt 27.6.		
		

Mše svatá na poděkování za uplynulý školní rok pro školáky
a rodiče v 18.00 na Andělíčku, přineste kytičku pro Pána Ježíše

Ne 30.6.		

Pouť na Dobré Vodě ve 13.00 hod. česko-německá mše svatá.

So 6.7.		

Pouť Prášily ve 14.00 hod. česko-německá mše svatá.

Út 16.7.		

Sólista Markéta Stivínová; Srní, kostel Nejsvětější Trojice 19.00 hodin

Pá 19.7.		

Sólista Eduart Šístek; Dobrá Voda, kostel sv. Vintíře 19.00 hodin

Pá 2.8. až
Ne 4.8.

Poutní Slavnosti v Kašperských Horách (podrobnosti na plakátech).

So 17.8.		
		

Pouť Srní v 10.00 hod. začátek u Hauswaldu
a 12.00 hod. česko-německá mše svatá v Srnském kostele.

So 24.8.		
		
		

Farní výlet vlakem do Putimi na Setkání přátel časopisu Duha
a Papežských misijních děl, pro děti a rodiny.
Přihlásit se můžete u katechetů Šárky a Vojtěcha Šmídlových.

Ne 25.8.		

Pouť Rejštejn v 11.00 hod. česko-německá mše svatá.
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