ZÁŘÍ 2020

V

ždy jsem se snažil, abych se
ve svém životě řídil Boží vůlí.
V podstatě je to velmi jednoduché,
stačí upřímně prohlásit: „Vyznávám,
že Ježíš je Pánem mého života.“
Znamená to, ne
co chci já, ale co
chce On.
V roce 1993
jsem se stal knězem
(předpokládám z
Boží vůle). Potom
se rozhodování stalo o něco jednodušší, možná někdy
i těžší, protože o
mém působení rozhoduje přede vším
diecézní biskup, kterému jsem slíbil
poslušnost. Tak to bylo i na počátku
mého příchodu do České republiky.
A tak tomu bude i na konci mého působení.
Letos na počátku srpna jsem se
zeptal svého současného arcibiskupa Wiktora Skworce o možnosti mého
eventuálního návratu do Polska. Tato
touha po návratu do mé vlasti a rodiny přetrvává v mém srdci už několik posledních let. Vždycky se ptáte,
jestli se mi v Čechách líbí a já upřímně odpovídám - ano. Jsem tady spokojený, líbí se mi tu, jsou tu dobří farníci, nádherná Šumava. Mám hodně
www.farnostsusice.cz

příležitosti k pastorační činnosti, která
je pestrá a zajímavá. Podařilo se nám
společně uskutečnit spoustu dobrých
věcí. Ale zároveň vím, že je už čas se
vrátit zpět do Polska a zúročit ve staronových podmínkách všechno, co
jsem se tady naučil
za posledních 23
let.
Odpověď
katowického
arcibiskupa
Wiktora
Skworce překvapila
nás všechny. Z důvodu akutního nedostatku kněží, arcibiskup mě prakticky okamžitě povolal zpět a chtěl
ustanovit administrátorem farnosti
Chropaczow. A to již od 31.8.2020.
O tomto rozhodnutí jsem informoval
pana biskupa Vlastimila Kročila, který s odvoláním z Českobudějovické
diecéze nesouhlasil a podal odvolání pomalu ze stejných důvodů. Pak
nastal čas dvou týdnů očekávání,
kdy má nervozita a nejistota stoupla
hodně vzhůru. Na konec biskupové
vypracovali kompromis a zůstávám
tady ještě do června 2021. Buď vůle
Tvá. Rád zůstanu a budu působit ještě dalších 10 měsíců.
P. Marek Donnerstag
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ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ
ZŠ Sušice, Lerchova ul.
1. ročník
pondělí 11.50–12.35
2. a 3. ročník
pondělí 13.00–13.45
4. a 5. ročník
středa 13.00–13.45
6. až 9. ročník pátek 14.15–15.45

•••
od 7. září ve škole
od 7. září ve škole
od 9. září ve škole
od 11. září v SVČ*

ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129
1. až 5. ročník úterý 13.30–14.15
od 8. září ve škole
6. až 9. ročník pátek 14.15–15.45
od 11. září v SVČ*
ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Komenského 59
1. až 5. ročník pátek 12.45–13.30
od 11. září ve škole
Gymnázium Sušice
prima až kvarta pátek 14.15–15.45

od 11. září v SVČ*

ZŠ Kolinec
1. až 5. ročník
6. až 9. ročník

od 17. září ve škole
od 17. září ve škole

čtvrtek 13.00–13.45
čtvrtek 13.55–14.40

Vyučuje Mgr. Vojtěch Šmídl.
* výuka náboženství probíhá společně ve Středisku volného času Sušice, Klostermannova 1330 (SVČ)
Pokud by někomu z vážného důvodu nevyhovoval čas jeho skupiny, může po domluvě navštěvovat náboženství na své škole s jinou skupinou.
Náboženství je vyučováno i na dalších ZŠ v okolních farnostech (Hrádek u Sušice,
Dlouhá Ves, Kašperské Hory, Hlavňovice, Velhartice, Zavlekov, Nalžovské Hory,
Žihobce, Žichovice, Horažďovice, ...)

PŘÍPRAVA DĚTÍ KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A EUCHARISTIE

V

ážení rodiče, příprava je určena
dětem ve věku přibližně 3. třídy
nebo starším, které navštěvují výuku náboženství a jsou pokřtěny. Další podmínkou
je pravidelná účast na nedělní mši svaté
a účast na nabízené přípravě. Přípravy
se mohou účastnit i nepokřtěné děti, pro
které rodiče žádají křest. Příprava bude
probíhat od října do začátku června na
faře v Sušici vždy v úterý od 16.00 do 17.15.
www.farnostsusice.cz

•••

Informační schůzka rodičů se koná v
úterý 6. října 2020 od 17.00 na faře v Sušici.
Příprava s dětmi začne od následujícího úterý 13. října od 16.00.
Přihlášky k přípravě dostanou děti na hodině náboženství. Můžete také přímo oslovit duchovní našich farností a katechety.
P. Marek Donnerstag a katecheté
Vojtěch a Šárka Šmídlovi
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OPRAVA FASÁDY KOSTELA SV. VÁCLAVA

•••

L

etos jsme zahájili první etapu opravy
kostela sv. Václava. Uplynulo už 40 let
od poslední velké opravy fasády děkanského kostela a mnozí z Vás pamatují
nejen samotnou opravu, ale určitě i to,
jak sami přiložili ruku k dílu. Tehdy se ještě opravovalo brigádním způsobem…
40 let uteklo a můžeme začít znovu. Na několika místech omítka odpadala a celkový vzhled kostela už také
není hezký. Zajímavé je, že první technická prohlídka fasády poukazuje na
vysokou kvalitu poslední opravy, což
nám ušetří poměrně dost práce a finančních prostředků. Na velké ploše
původní omítka skvěle drží a stačí ji jen
poopravit a znovu natřít. Budeme také
ošetřovat kamenné prvky na fasádě. Ty
už bohužel vyžadují pracnější opravu.
Celkové letošní náklady na opravu je
1.077.284 Kč, z toho příspěvek Plzeňského
kraje činí 200.000 Kč, podíl MK program

regenerace je 360.000 Kč. Město Sušice
přispívá částkou 90.000 Kč a vlastní podíl
farnosti je 427.284 Kč.
Děkuji za Vaše dary a finanční podporu (č.ú.: 821360329/0800).
Příští rok na jaře budeme pokračovat na opravě fasády směrem k ulici
Příkopy. Doufám, že do prázdnin roku
2021 fasáda bude už opravená a kostel
sv. Václava se nám ukáže v plné kráse.
P. Marek Donnerstag

PRÁZDNINOVÝ VÝLET DO PUTIMI

•••

J

ako každoročně jsme koncem prázdnin vyrazili s dětmi vlakem do Putimi
na setkání přátel časopisu Duha a Papežských misijních děl. V kostele sv. Vavřince jsme slavili mši svatou s otcem biskupem Pavlem Posádem, se kterým zde
byla odpoledne i poutavá beseda pro
dospělé. Pro děti byly na farní zahradě
připraveny různé hry, tvoření a bohaté
občerstvení. Děti také nadchla návštěva rodinné ZOO. Setkání bylo završeno
koncertem hudební skupiny Neboj! rodiny Strašákovy. Počasí nám přálo a dokonce se večer objevila na obloze duha.
Hlavním organizátorem setkání byl
šéfredaktor dětského katolického časopisu Duha petrín P. Cyril Havel. Časopis Duha můžete svým dětem objednat domů na www.mojeduha.cz,
nebo za zvýhodněné předplatné na
náboženství prostřednictvím katechetů.
Šárka a Vojtěch Šmídlovi

www.farnostsusice.cz
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POUŤ VE STRAŠÍNĚ

•••

POUTNÍ SLAVNOST NAROZENÍ PANNY MARIE - 12.–13.9.2020
sobota 12. září
od 15.00 - příležitost ke svátosti smíření
16.00
- rozjímavý Růženec
16.30
- poutní mše svatá, celebruje P.Martin Weis, profesor Teologické fakulty JU
neděle 13. září
10,00 - setkání účastníků pouti před obecním úřadem
koncert dechové hudby SOLOVAČKA ze Sušice (kapelník Ing. Václav Dušek)
10.30 - vítání poutníků
10.40 - slavnostní procesí s Madonou, korouhvemi a hudbou k poutnímu kostelu
11.00 - poutní mše svatá, celebrují Mons. Adolf Pintíř a P.Petr Koutský
hudební doprovod:
Sbor Academia Mariae Sanctae (dirigent Jakub Waldmann)
Zdeněk Lukáš – Missa brevis,
T.L. Viktoria – Ave Maria a další
Kostel otevřen k tiché modlitbě od 14 do 15 hodin.

KLÁŠTERNÍ STŘÍPKY

•••

K

byste měli nějaké zprávy, jak to v roce
1950 probíhalo v Sušici, budeme za ně
rádi, zvláště br. Petr je zcela jistě ocení.

lášter se pomaličku vrací do „poprázdninového rytmu“: v sobotu 5.
září proběhne setkání mládeže v krbovce kláštera; 7. září se obnovuje pondělní
modlitba za závislé s komunitou Cenacolo; výjimečně až v sobotu 12. září bude
Cappuccino u kapucínů; v pondělí 21.
září začnou Modlitby žen – tentokrát s tématem „Dary nedokonalosti“.

A jaký je výhled na říjen? Na začátku
měsíce, 3. října večer, budeme rozjímat
nad smrtí sv. Františka při obřadu Transitus. Těšíme se, že se také potkáme při samotné slavnosti sv. Františka z Assisi o den
později. Možná jste zaregistrovali zprávu
o uzdravení Heřmana Svobody, za kterého se lidé i v této farnosti modlili: v úterý 6.
října od 19 h bude v našem refektáři „děkovné setkání“ spojené se svědectvím
Heřmanových rodičů. V pátek 9. října
bychom se mohli potkat s psycholožkou
Marií Novákovou a jejím manželem Pavlem, kteří budou mít přednášku o vztahu
rodičů a dětí. A dá-li Pán, tak v neděli 25.
října na večerní mši sv. uvítáme Marka
Orko Váchu.

Ve středu 23. září v 19 h jste zváni na
debatu o Akci K, o přepadení kapucínských klášterů v roce 1950. Sedmdesáté
výročí komunistického pokusu o likvidaci klášterů a řeholního života v naší zemi
bychom chtěli připomenout a dokumentovat na příkladu tří naších klášterů:
o brněnské podobě Akce K bude mluvit
Dagmar Smolíková, o přepadení sokolovského kláštera Jan Geier, sušické reálie se
pokusí přiblížit br. Petr. O moderování debaty jsme poprosili Aleše Jahodu. Pokud
www.farnostsusice.cz

4

září 2020

FAMILYCAMP JIŽ POTŘETÍ

•••

Z

dá se to téměř neuvěřitelné, že se letos
na Kašperských Horách již třetím rokem
konal FamilyCamp. Akce, kterou vymyslel a nastartovat Tomas van Zavrel. A že
to letos opět stálo za to, bylo poznat na
tvářích téměř padesáti šťastných účastníků. Bohu díky se vydařilo opravdu vše,
co jsme naplánovali. A to včetně počasí.
Ráno jsme se mohli brouzdat ranní rosou
na farní zahradě, po snídani jsme si užili
půl hodinu rozjímání a osobní modlitby s
Písmem. Krátké katecheze vystřídaly různé dílny nebo besedy. Našli jsme si čas
na společné popovídání i na písničku. A
nakonec každý večer po mši sv. jsme při
večerech chval mohli děkovat a chválit Pána za vše co nám dal a dává. Ne-

zapomněli jsme ani na celodenní výlet,
abychom taky trochu poznali Šumavu.
Letos jsme měli poměrně vzácného
hosta. Byl jím emeritní biskup plzeňský,
Mons. František Radkovský, který přijel
na pozvání Lucky Švehlové. Mohli jsme
se zaposlouchat do jeho více než dvouhodinové přednášky s názvem „Turínské
plátno - relikvie známá i neznámá„. Měli
jsme tak možnost dozvědět se opravdu
zajímavé informace nejen z historie.
Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli s FamilyCampem, přispěli finančně, modlitbou či jakýmkoliv jiným
způsobem. Velké díky patří všem zpovědníkům, přímluvcům a hudebníkům za jejich ochotu a nasazení ve službě.
Aleš Jahoda

NOVÁ KNIHA O KAPUCÍNECH

•••

P

okud Vás zajímá, v jakých rolích během dějin vystupovali kapucíni, odpověď můžete najít v právě vycházející
publikaci Pax et Bonum, s podtitulem: Kapucíni v Čechách a na Moravě v raném
novověku. Texty byly psané pro výstavu
o kapucínech v pražské Loretě, kterou je
možné stále navštívit. Knihu spolu s Jiřím
Wolfem uspořádal Marek Brčák – v únoru
2021 by mohla vyjít další jeho přelomová práce, jež bude mapovat kapucínský
život naší provincie do roku 1790. Knihu
Pax et Bonum je možné zakoupit přes portál Kosmas.cz. Přejeme hezkou četbu...
vaši kapucíni
www.farnostsusice.cz
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CHYSTÁ SE

•••

Po 7.9.		

První zkouška chrámového sboru na faře v Sušici od 19.30 h.

Út 8.9.		

První setkání maminek s malými dětmi na faře v Sušici 10–11 h.

Pá 11.9.		

Požehnání nového kříže na Březníku u Modravy - v 18 h.

So 12.9.		

Požehnání nového zvonku pro kapličku na Nové Hůrce

So 12.9.		

Poutní mše svatá na bývalé Hůrce v kapli Povýšení sv. Kříže ve 14 h.

So 19.9.		

Poutní mše svatá ve Vatěticích v kapli PM Bolestné ve 14 h.

Ne 20.9.		

Česko–Německá poutní mše svatá na Mouřenci ve 14 h.

Po 21.9.

Mše sv. v kaplích Dobršín v 17 h., Chmelná v 17 h., Podmokly v 18 h.

St 23. 9.		

Debata o Akci K - o přepadení kapucínských klášterů v roce 1950

Ne 20.9.		

Poutní mše svatá ve Volšovech v zámecké kapli ve 14 h.

Ne 27.9.		

Poutní mše svatá v Ujčíně v kapli v 10.30 h.

Ne 27.9.		

Poutní mše svatá v Jindřichovicích v kapli ve 12 h.

Ne 27.9.		
		

Mše svatá s poděkováním za úrodu kostel sv. Václava v Sušici
v 9.00 hodin (prosíme přinášejte dary z vaší úrody do sakristie kostela)

Po 28.9.		
		

Oslava svátku sv. Václava mše sv. v 9 h. v kostele sv. Václava
Svatováclavský piknik na faře v Sušici od 15 h.

Čt 1.10. 		

Letos poslední mše svatá na Andělíčku v 18 h.

So 3.10.		

Diecézní pouť „Vzhůru k vodám“ v Českých Budějovicích

Út 6.10.		

Informační schůzka k přípravě dětí na svátosti na faře od 17 h.

Ne 11.10.
		

Česko–Německá poutní mše svatá na Dobré Vodě
v kostele sv. Vintíře od 13.30 hodin

Ne 18.10.
		

Misijní neděle a Misijní jarmark před kostelem sv. Václava v Sušici
po mši svaté v 9 hodin
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