ČERVENEC 2020

Z

ačátek července je každoročním krokem do období prázdnin a dovolených, čas odpočinku a
načerpání nových sil. Letošní školní
rok byl poněkud zvláštní, zvláště když
ze dne na den zůstali všichni školáci
doma. V první chvíli jsem zavzpomínal na dětská léta, jak bych asi vyskakoval radostí, že nemusím do školy. Jenže i tato zkušenost byla něčím
nová a nikdo z nás ji
dříve nezažil, jen několik starců zavzpomínalo na dobu,
kterou znali pouze z
vyprávění svých rodičů.
Je krásné pohledem zpět zahlédnout, že Bůh dokáže
v každodenních zázracích obracet v
dobro i naše lidské slabosti a nedokonalosti. Někdy se stačí jen ohlédnout
na několik krásných slavností, které
jsme během krátké doby mohli prožívat. Novou cestu, kterou před námi
otevírá, může stále vést k přehodnocení zaběhnutého rytmu života. Během prázdnin lze trávit více času s
nejbližšími v rodině i s přáteli. Také čas
na modlitbu, třeba i někde v přírodě,
a dobrá duchovní četba je důležitá
a ničím nenahraditelná nejen pro
www.farnostsusice.cz

jednotlivce, ale i pro rodinu.
Cestování, které se v tomto čase
nabízí, obohacuje nejen naše zážitky a poznatky o navštívená místa a
kraje, ale prohlubuje vzájemné vztahy. Taktéž společně strávený čas na
táboře, pokud to bude možné, nabízí objevování nových kamarádů
a možná počátek přátelství na celý
život. Skutečnou hodnotu takovéhoto vztahu postupně
objevujeme během
života. Osobní vztah
k Bohu by neměl zůstat pozadu za všemi
ostatními. Jeho věrnost a blízkost, pokud po něm toužím,
mohu stále zakoušet.
Rád vzpomínám na
chvíle, kdy jsem jako zvídavý, možná
i zvědavý, ministrant mohl objevovat
zákoutí pro mne neznámých kostelů.
Přijít na mši svatou třeba i během týdne byla nejen mojí radostí, ale často
celé naší rodiny.
Přeji Vám hodně radosti, pokoje a
ochranu andělů strážných při objevování krás nejen naší vlasti. Bůh dokáže pro každého člověka připravit
nepřeberné množství nových zatím
neprozkoumaných možností.
P. Jenda
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FARNÍ NÁBOŽENSTVÍ

•••

P

řestože kvůli zpřísněným hygienickým předpisům nebylo možné vyučovat náboženství ve škole, mohly se děti scházet k výuce náboženství ve dvou skupinách na faře. Děti byly různého věku, a tak byla vybrána témata podle
liturgickému roku. Každé setkání provázela hra nebo soutěž. V posledním farním náboženství jsme šli s dětmi do našeho kostela, abychom lépe poznali liturgický prostor
a předměty v něm. Tak jako při každém setkání nechyběla ani společná modlitba.
katecheté Vojtěch a Šárka Šmídlovi

NOVÝ KŘÍŽEK NA ROVINĚ

•••

Na
šumavské
Rovině
požehnali
v
neděli
novému
křížku.
Šumavská slavnost proběhla o víkendu na Rovině nedaleko Hartmanic.
V neděli 28. června ve 14 hodin kněz P.
Jenda Kulhánek požehnal novému křížku, který stojí před tamní Chatou Rovina.
S nápadem přišel pamětník a vypravěč šumavských příběhů Emil Kintzl. „Na
Rovině kdysi stála malá kaplička. Za bolševika zmizela a s ní i celá vesnice. No-
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vým křížkem chceme připomenout nejen
zničenou kapličku, ale i pracovité lidi,
kteří na Rovině kdysi spokojeně žili. S instalací křížku pomohl kameník Martin Beránek. „Moje babička pochází ze Šumavy. Vyrůstala tady od 20. let. Jsem rád, že
zase můžu něco Šumavě vrátit. Emil má
nápady a my mu je pomáháme realizovat,“ usmívá se kameník, který už loni
pomáhal Emilu Kintzlovi s obnovou křížku
na skále v Anníně a letos v Palvínově.
„Tím, že znovu stavíme křížky, splácíme
dluh za ty špatné lidi, kteří křížky a kapličky ničili. Tyto drobné památky do přírody
patří, protože připomínají tu lepší stránku
lidských vlastností, že lidé v něco věřili a
něčeho si vážili,“ vysvětluje Emil Kintzl.
Vztyčení nového litinového křížku s nápisem „BUĎ VŮLE TVÁ“ a letopočtem 2020
na šumavské Rovině finančně nebo jinak
podporují Chata Rovina, město Hartmanice, spolek Přátelé Mouřence, pekař Karel Rendl, fotograf Michal Fišer a další lidé.
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SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ

•••

V neděli 21. června při mši svaté v 9 h v kostele sv. Václava v Sušici poprvé přijalo Pána Ježíše v eucharistii 13 dětí z našich farností. Připravovaly se na
to téměř celý školní rok při úterních setkáních na faře a doma se svými rodiči.

BROŽURKA O P. METODĚJI FRANKOVI

•••
Josefa I. Proč to připomínáme? V těchto dnech vyšla
brožurka, která se oklikou k
této přednášce vrací a věnuje se P. Metoději Frankovi. Můžeme si připomenout,
že Sušice byla pro P. Metoděje první kněžské působiště…, tak si tento kraj oblíbil,
že po svém přeložení píše:
„Je mi v té věci teskno po
Sušici.“ Zájemci o brožurku
se mohou hlásit u br. Petra.

Možná si ještě matně
vybavíte, že v dubnu minulého roku se v klášteře
uskutečnilo „Sušické povídání o inspirativních kapucínech“. Dagmar Smolíková přibližovala životní
příběhy Metoděje Franka
a Stanislava Žyly a jako bonus přidala i přednášku o
Serafínském dílu lásky, které v Červených Dvorcích
provozovalo Jubilejní dětský útulek císaře Františka
www.farnostsusice.cz
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POUTNÍ SLAVNOSTI A MIMOŘÁDNÉ BOHOSLUŽBY ČERVENEC – ZÁŘÍ

•••

4. 7.

Poutní slavnost na Prášilech na základech kostela sv. Prokopa, začátek mše
svaté ve 14 hodin. Po té krátká pobožnost s modlitbou na místním hřbitově za
naše předky.

5.7.

Poutní mše sv. v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Čímicích
- od 9.30 hod. (letos změna)

18. 7.

Mše svatá za dobrodince kostela sv. Mořice na Mouřenci od 14 hod.

18. 7.

Poutní mše sv. v kapli v Lukovišti ve 14 hod.

19. 7.

Poutní mše sv. v kapli v Dobršíně v 11 hod.

19. 7.

Poutní mše sv. v kapli na Roku od 14 hod.

19. 7.

Poutní mše svatá v kapli v Kejnicích od 11 hod.

24. 7.

Poutní mše svatá ke sv. Anně v kapli sv. Anny
v Kašperských Horách od 16:30 hod.

26.7.

Poutní mše sv. v kapli ve Chmelné v 9.30 hod.

26.7.

Poutní mše sv. v kostele sv. Jakuba v Kolinci v 11 hod.

26. 7.

Poutní mše svatá ke sv. Anně ve sklářské kapli nad Annínem. Začátek je u
kaple na návsi a odtud se jde průvodem – odchází se v 11 hod. - ke kapli,
kde je sloužena poutní mše svatá

26.7.

Poutní mše sv. v kapli sv. Anny v Domorazi v 11 hod.

31. 7.

První mše svatá na zahájení Kašpersko-Horské poutní slavnosti
kostel sv. Markéty od 16.30 hod.

31. 7.

Poutní adorace v kostele Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách
od 21 hod.

1. 8.

Titulární poutní mše svatá kostela Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách
– výjimečně slavena v kostele sv. Markéty od 16.30 hod.

2. 8.

Hlavní poutní mše svatá v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách
od 10 hod.

2. 8.

Požehnání poutníkům, adorace a zakončení Kašpersko-Horských poutních
slavností v kostele Panny Marie Sněžné od 15 hod.

9. 8.

Poutní mše svatá v kostele v Nezamyslicích od 11 hod.

15. 8.

Pobožnost u bývalé Hauswaldské kaple od 10 hod. a po té průvod do kostela
Nejsvětější Trojice, kde je od cca 12 hod. sloužena poutní mše svatá

23. 8.

Poutní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v Rejštejně od 11 hod.

12. 9.

Poutní mše svatá v kapli Povýšení sv. Kříže na bývalé Hůrce od 14 hod.

19. 9.

Poutní mše svatá v kapli PM Bolestné ve Vatěticích od 14 hod.

20. 9.

Poutní mše svatá v kostele sv. Mořice na Mouřenci od 14 hod.

www.farnostsusice.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA DIVADLEM

•••

V

pátek 19. a v sobotu 20. června 2020
se klášterní refektář proměnil v divadelní sál. Lenka Sasínová, členka Divadla
Brod, předvedla svoji dramatickou i pohádkovou polohu.
V monodramatu Poutnice to byl vhled
do duše staré romské ženy, které na cestě umírá kůň. V zoufalství, že o něj přijde,
mu vypráví svůj životní příběh a doufá,
že ho tak udrží při životě. A její vyprávění má skutečně výbušný náboj, je v něm
přítomna láska, vášeň i nenávist, životní

moudrost, laskavý humor i obyčejná vychytralost. Osobní dějiny této poutnice
jsou jaksi mimochodem dokreslovány dějinami velkými. Na pozadí bylo možné zaznamenat restrikce vůči Romům i události
2. světové války. Paní herečka se své role
poutnice zmocnila strhujícím způsobem.
Sobotní pohádka o Otesánkovi byla
dětmi přijata s neskrývaným nadšením.
Místní počítadlo zaznamenalo devadesát devět diváků. Kdybyste si chtěli erbenovský příběh připomenout, tak si stačí
prolistovat snímky z vystoupení, které jsou
v klášterní fotogalerii. A protože tajemná
sponzorka přinesla kilo a půl bonbonů,
děti byly potěšeny i sladkou odměnou po
představení… Ono také při pohádce o
Otesánkovi malinko vyhládne…
Velmi děkujeme všem, kdo obě představení „spoluvytvářeli“ zapůjčením rekvizit. Zvláště do místního „koně“ se paní
herečka zamilovala.
br. Petr Petřivalský

KLÁŠTERNÍ VÝHLEDY

•••

Během prázdnin bude klášter fungovat v poklidnějším rytmu. Ve středu
zůstane zachováno terciářské společenství a v sobotu br. Jan nadále povede Adoraci s úvodem do modlitby.
Během srpnové slavnosti Panny Marie
Andělské z Porciunkule by nás měl navštívit a jako hlavní celebrant mše sv.
i potěšit Mons. Aleš Opatrný. Slavnost
vychází zrovna na neděli a bude u nás
pouze jedna mše sv. v 18 h. Po ní plánujeme pohoštění v klášterním refektáři.

se 9. září uskuteční kulatý stůl o Akci K; výjimečně 12. září proběhne Cappuccino a
21. září začne i společné modlitební setkávání žen. Nový cyklus přijde i s novým
tématem: setkání budou opět zaměřena
na promýšlení identity ženy, ale tentokrát z perspektivy „darů nedokonalosti“.
V tuto chvíli tušíme, že v říjnu bychom
se mohli potkat s psycholožkou Marií Novákovou, která bude mít přednášku o
manželství, a máme potvrzeno, že se do
Sušice také podívá Marek Orko Vácha…

Po prázdninách se 5. září sejde mládež; 7. září bude možné modlit se za závislé s komunitou Cenacolo; myslíme si, že

www.farnostsusice.cz

br. Petr Petřivalský
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NOC KOSTELŮ

•••

12.

června 2020 proběhla tradiční
Noc kostelů. Vzhledem k současné situaci byl program omezenější oproti
letům minulým, stejně tak nemohla být
zpřístupněna jindy oblíbená místa. Letošní
motto: „Učinil jsi měsíc k určování času...
Přivádíš tmu, NOC se snese... Slunce vychází... Člověk vyjde za svou prací“ jako
by bylo povzbuzením do této doby – čas
nám zde daný je omezený a může přijít
temná noc, ale slunce přesto zase vyjde.
A tak i lidé mohli zase projít branami kostelů, klášterů, kapliček a modliteben, které nabízely jak tradiční, tak i zcela nové,
někdy jedinečné programy. Jako každý
rok i letos bylo možné začít putování po
sušických duchovních místech v kostele
sv. Václava komentovanou mší svatou.
Následně se program rozeběhl i v dalších
kostelích, letos bohužel s výjimkou kaple
sv. Rocha a kostela Nanebevzetí Panny
Marie. Církev bratrská dala ve své přednášce možnost nahlédnout do Duchovní historie českého národa. V klášterním
kostele sv. Felixe bylo možné nejen vyposlechnout, ale také na vlastní oči vidět
výsledek Příběhu obnovy oltáře Panny

Marie Sušické. A „Andělíček“ ústy pana
doktora Lhotáka povyprávěl o Sušici za
časů morových. Současně bylo možné
si jednotlivá místa prohlédnout, zastavit
se, popovídat si anebo si již znaveni poslechnout koncert. Jaká bude příští Noc
kostelů? A proč neotevřít brány kostelů
častěji? Minimálně kaple Anděla Strážce
se nyní bude otevírat mnohem častěji.
Kaple Anděla Strážce bude otevřena v
době prázdnin každou neděli od 14 do
16 hodin.
Bohumír Vejvoda

V

klášteře jsme Noc kostelů zahájili
otevřením výstavy dokumentárních
fotografií Vladimíra Černého, na kterých byla zachycena obnova „zmizelé Šumavy“, např. v Prášilech, ve Zhůří,
ve Vatěticích či v Palvínově. Pan Vladimír se naprosto přirozeně ujal slova
a představil své snímky, aby pak byl k

www.farnostsusice.cz

dispozici těm, kdo se při prohlížení fotografií chtěli doptat na podrobnosti. Výstava byla umístěna v tzv. terciářské kapli.
Poměrně dost zájemců přitáhlo vyprávění
horažďovického
restaurátora Jindřicha Šlechty. Ten nám přiblížil příběh obnovy oltáře Panny Marie
Sušické. V kostce jsme tak viděli jeho
tříletou práci. Na plátno promítal fotografie jednotlivých prvků oltáře a ukazoval na nich různé fáze „záchranných
prací“. Došlo i na dotazy z publika.
Zájemcům o komentovanou prohlídku kostela pak vyšel vstříc br. Jan, další
skupině se potom věnoval br. Petr. Program jsme zakončili krátkou bohoslužbou
slova spojenou s žehnáním městu. Velký
dík patří těm, kdo nám „sousedsky vypomohli“ při hlídání kostela a kláštera.
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ŠUMAVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2020

•••

Po 6. 7.
		

Trio barokní hudby
kostel sv. Markéty Kašperské Hory od 20 hod.

Pá 10. 7.
		

Koncert skupiny Elias
kostel sv. Vintíře Dobrá Voda od 19 hod.

Ne 19.7.
		
		

Hudba baroka – Václav Hudeček (housle),
Vladimír Roubal (varhany) a komorní orchestr MLP
kostel sv. Mikuláše Kašperské Hory od 18 hod.

St 22.7.
		

Hudba baroka – Eduard Šístek (violoncello) a komorní orchestr MLP
kostel Nejsvětější Trojice Srní od 19 hod.

Čt 23.7.
		

Hudba baroka – Kayoko Zeman (cembalo) a komorní orchestr MLP
kostel sv. Vintíře Dobrá Voda od 19 hod.

So 1.8.
		

Markéta Reindlová – varhany a hosté (poutní koncert k PMS)
kostel sv. Mikuláše Kašperské Hory od 20 hod.

So 15.8.
		

Prof. Jaroslav Tůma – koncert předního českého varhaníka
kostel sv. Mikuláše Kašperské Hory od 20 hod.

Pá 22.8.
		

Prof. Michal Novenko – koncert předního českého varhaníka
kostel sv. Mikuláše Kašperské Hory od 20 hod.

So 22. 8.
		

Gabriela Demeterova – violoncellový koncert
kostel sv. Vintíře Dobrá Voda od 19 hod.

So 29. 8.
		
		

BOEMO VIRTUOSO Collegium Marianum a Jana Semerádová
(hudba na dvoře Morzinů)
kostel sv. Mikuláše Kašperské Hory od 20 hod.

Ne 30. 8.
		

Prof. Jürgen Essl - koncert předního německého varhaníka
kostel sv. Mikuláše Kašperské Hory od 15 hod.

Případné změny vyhrazeny, sledujte na internetových stránkách farnosti Sušice.

STAVEBNÍ SEZÓNA ZAČÍNÁ

•••

P

Máme už téměř hotovou opravu kostela na Mouřenci – nátěr střechy a opravu
fasády věže za 450 tis. s finanční podporou
Česko-německého fondu budoucnosti.

o době koronavirové během několika málo týdnů se nakumulovalo hned několik pastoračních akci:
křest dospělých, pouť na Strašín, První
svaté příjímání děti, setkání kněží vikariátu s biskupem Pavlem a prodloužení
ustanovení akolytů ve službě, ukončení
školního roku na Andělíčku atd. Každá
tato událost by si určitě zasloužila samostatný článek, ale bohužel pořád máme
málo času a chybí nám zdatní kronikáři.

Děkuji všem, kteří se zapojili do výmalby kaple sv. Rocha. Po téměř 12 letech
vnitřek kaple vyžadoval lokální úpravy a
čerstvý nátěr (nemluvně o urputném boji
s invazí mravenců). Zvládli jsme to s pomoci několika šikovných můžů z naší farnosti
a během dvou týdnu je vymalováno…

Za chvíli začnou prázdniny a s nimi
začíná i letošní stavební sezóna…
www.farnostsusice.cz
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Začátkem srpna začne 1. etapa
opravy fasády kostela sv. Václava. Letos
jsme obdrželi dva granty. První z Programu regenerace ve výši 450 tis. Kč, druhý
od Plzeňského kraje ve výši 200 tis. Kč.
Podíl farnosti je 450 tis. Kč. Dokončení
opravy fasády plánujeme na příští rok.
Pokračují přípravy na opravu Andělíčku. Hledáme nejvhodnější nabídky a
pomalu shromažďujeme finanční prostředky. Předběžný odhad na opravu
celého poutního areálu je 5 až 6 milionů korun, což se jeví na první pohled
v nedohlednu. Jenže s Boží pomocí a
účinnou podporou Andělů strážných je
možné všechno. Tak to nevzdáváme.
Děkuji všem, kteří se ochotně zapojili do
přípravy opravy a propagace projektu. Mají spoustu zajímavých nápadů a
energie. Děkuji Vám všem za modlitby
a finanční podporu (číslo samostatného
účtu: 5809832349/0800).
Děkuji všem
Přátelům Andělíčku. Doufám, že letos
také i tady začneme s opravou a budeme pokračovat do zdárného konce.

P. Marek Donnerstag

CHYSTÁ SE

•••

Út 4.8. –		
So 8.8.		
		
		

FamilyCamp 2020 na Kašperských Horách – již potřetí se koná
rodinný kemp na který se sjedou lidé z různých koutů diecéze, jste
všichni zváni k nejrůznějším aktivitám, k modlitbě, večerům chval a
dalším společným setkáním. Více na www.familycamp.cz

So 3.10.		
		

Diecézní pouť „Vzhůru k vodám“ v Českých Budějovicích
ke cti sv. Jana Nepomuckého
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