PROSINEC 2021

P

anna Maria chce být i naší
vychovatelkou, naší průvodkyní na cestě naším životem. Jde o to, abychom ji přijali
do svého života, abychom se jí
nechali vést, abychom jí naslouchali a prosili, aby nás ona vedla. K čemu?
Abychom
věrně
plnili
vůli Otcovu,
vůli Boží tak,
jako ji plnila
ona. Při zvěstování, když jí
anděl říká, že
má být matkou
Božího
syna, tak to
přijímá, jako
by se nic nestalo - „Jsem
služebnice
Páně, ať se mi
stane podle tvého slova.“ Jak to
mohla takto jednoduše a samozřejmě říci? Protože byla vždycky
zvyklá konat vůli Boží. Vždy byla
www.farnostsusice.cz

zaměřená na to, že to, co teď od
ní Bůh chce, tak to udělá. Když
to byla zvyklá dělat vždycky, tak
i v tuto „hvězdnou hodinu“ celé
lidské historie, ve chvíli, kdy šlo
o to přijmout dar nebes – Božího
syna. Ona to dělá jménem celého
lidstva.
Tato pohotovost je známkou svatosti.
Samozřejmá a
vždycky. Toto
ona nás chce
naučit, když jí
to dovolíme.
Když ji přijmeme jako svou
průvodkyni na
cestě, když ji
přijmeme jako
svou matku a
necháme se
od ní vést.
Přeji Vám, milí farníci, požehnaný advent, ať se dobře připravíme na Vánoce.
		
P. Jarosław
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KLÁŠTERNÍ STŘÍPKY

•••

Ze Sušice za řekou…

„Duchu otcovství“ P. Mariusz Piwowarczyk, a bylo to velmi osobní
svědectví, které otevřelo podnětnou diskusi. Další „pánská jízda“ je
naplánována na 21. 12., tedy den
po „dámské projížďce“.

Dušičkový měsíc jsme začali „milosrdně“. A teď nemyslím, že jsme
se s celou církví modlili za zemřelé.
Ale v pátek 5. listopadu v 16 h startovala akce „24 hodin v klášteře“,
která tentokrát byla zaměřená na
milosrdného Otce. Podrobněji o ní
píšou naši katecheté.
V neděli 7. 11. jsme se loučili s br. Romualdem. Při večerní mši
sv. přednesl děkovnou řeč Václav
Pikeš a farníci také připojili své děkování. V pátek 12. 11. už Romuald
vybaloval své věci v Praze u Sv. Josefa.
Máme radost, že vedle Modliteb
žen se v našem klášteře pomaličku
ujímají i Večery pro muže. Na prvním setkání měl úvodní přednášku
P. František Hranáč. V listopadu
nám nabídl povzbudivé slovo o

Rádi zveme ještě na dvě akce
do kláštera. V neděli 12. prosince
v rámci „Adventu pro ženy“ si můžete přijít poslechnout zamyšlení
sestry Vlasty Čaplové nad třemi příchody Ježíše Krista. Začíná se v refektáři od 14.30 h.
A pak v neděli 19. prosince jste
od 14.30 h vítáni na průsvitovém
divadle. Paní Liběna Svobodová
nám přiblíží události kolem narození Betlémského dítěte. Představení „Vánoční příběh“ je určené pro
dětské i dospělé diváky.
br. Petr

NECHTE SE OČKOVAT

•••

P

ředseda ČBK Jan Graubner:
Nechte se z ohledu na ostatní
očkovat. Přinášíme vám část prohlášení olomouckého arcibiskupa
Jana Graubnera, předsedy ČBK,
ke zhoršující se situaci pandemie
covid-19 v naší zemi:
„Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět
k ještě většímu rozkolu. Očkování
není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je

www.farnostsusice.cz

to nástroj, který pomáhá. Prosím ty,
kteří mohou být očkovaní a zatím
nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty,
kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu,
ujišťuji, že to mohou udělat s čistým
svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby
z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné
dobro.“ Celé prohlášení naleznete
na webu www.cirkev.cz.
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24 HODIN V KLÁŠTEŘE

•••

„Chvalte Hospodina, neboť je dobrý. Jeho milosrdenství trvá navěky“
								
(Žalm 118,1)

P

o téměř dvou letech nuceného odkladu způsobeného
koronavirem se v pátek a sobotu
5.–6. listopadu uskutečnila víkendová akce pro starší žáky náboženství
vikariátu
Sušice–Nepomuk
pod názvem „Biblické pátrání s evangelistou Lukášem“.
V prostorách kapucínského kláštera v Sušici se na ní
sešly čtyři desítky mladých
lidí. Cílem bylo, aby mladí
zažili radost ze společného
setkání. Zároveň jsme chtěli vytvořit prostor pro jejich
osobní setkání s Bohem.
Hlavní náplní bylo prožít
celým svým srdcem, ale také
všemi smysly podobenství O milosrdném otci a marnotratném synu.
V pátek odpoledne po seznamovacích hrách se děti rozdělily do
čtyř družstev. Jejich prvním soutěžním úkolem bylo odhalit průvodce
naším biblickým pátráním, kterým
se stal evangelista Lukáš v podání
katechety Jiřího. Ten také každému
rozdal „své“ evangelium. Po společné modlitbě nešpor s bratry kapucíny následovala hlavní část programu. Pod vedením bratra Petra
jsme rozjímali o návratu marnotratného syna k milosrdnému otci. Měli
jsme před sebou Rembrandtův obraz, na kterém je zachyceno krásné
otcovo gesto, kdy se sklání ke svému synovi a klade na něj své ruce:
www.farnostsusice.cz

jednu otcovskou a druhou mateřskou. Bůh nás totiž každého miluje jako ten nejlepší otec a nejlepší
matka. Povzbuzeni tímto ujištěním
pak každý z nás zpytoval své svě-

domí a mnozí přijali i svátost smíření.
Na s napětím očekávanou noční
výpravu jsme vyrazili pod vedením
evangelisty Lukáše do Svaté země,
ve kterou se při noční výpravě proměnil nedaleký ostrov Santos. Tam
jednotlivá družstva hledala odkazy
na místa v Bibli, kde se hovoří o pokrmech, které jedli Židé v Ježíšově
době.
V sobotu po mši svaté v klášterním kostele proběhla soutěž v několika biblických hrách. Při jedné
z nich se vyhledávala jídla podle
nalezených biblických odkazů. z
těch se pak složilo menu slavnostní
hostiny. Hostina byla totiž vyvrcholením podobenství O milosrdném otci
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a marnotratném synu a tedy i sobotního programu.
A pak nadešla slavnostní chvíle, kdy k prostřenému stolu zasedli
všichni pozvaní hosté spolu s bratry kapucíny, panem farářem Jarosławem, kaplanem Jendou a
katechety. Do refektáře vešel Milosrdný otec s navráceným synem
v doprovodu evangelisty Lukáše a
po modlitbě začala pravá biblická
hostina. Podávala se vynikající jídla, která připravily dvě šéfkuchařky,
Maruška Zahradníková a Maruška Petříková: telecí, nadívané křepelky, ryby mořské i sladkovodní,
křepelčí vajíčka, ovčí sýr, saláty,
okurky, olivy zelené i černé, podpopelný chléb, čočková kaše, boby,
kuskus i typicky orientální jídlo hu-

mus. To vše bylo zapíjeno vínem,
vinným nápojem, čajem z máty
nebo vodou. Následovala hudba
a biblický kolový tanec, do kterého
se všichni zapojili. Jako moučník se
pak servírovaly koláčky hrozinkové
a datlové, fíky sušené i čerstvé, datle, hrozinky, pražené obilí, hrozny,
granátová jablka, mandle, pistáciové oříšky...
Po hostině nám evangelista
Lukáš rozdal svitky, na které jsme
zkoušeli psát husím brkem vybraná
místa z Bible.
Na samotný závěr jsme se opět
odebrali do kostela k Rembrandtovu obrazu Milujícího otce, kde nám
bylo uděleno Boží požehnání.
Šárka a Vojtěch Šmídlovi

C

htěla bych poděkovat Šárce a Vojtovi, bratrům kapucínům, paním kuchařkám, všem andělům a ostatním animátorům za krásný zážitek, který připravili dětem 5.-6.11. v klášteře.
							
Eva Jandová

PUTOVNÍ MODLITEBNÍ OBRAZY

•••

J

iž od minulého století v adventní době trvá v naší farnosti tradice
putovních modlitebních obrazů. Téma obrazů je inspirováno Evangeliem svatého Lukáše: „Protože se po ně nenašlo místo pod střechou.“
(Lk 2,1–14). Při rozjímání u obrazu se připravujeme na dobu vánoční a
vyjadřujeme ochotu přijmout Svatou rodinu pod naší střechu. V Sušici jsou
tři obrazy, tedy „tři linky“. Jelikož někteří účastníci již byli povoláni na věčnost, bylo by dobré doplnit řady o mladší ročníky, aby každý den v době
adventní putoval obraz od domu k domu, od rodiny k rodině.
Kdo by měl zájem, ať se přihlásí v sakristii a zapíše do seznamu.
www.farnostsusice.cz
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KŘÍŽOVKA

•••

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Koho pes nemá rád.
Který chlapec slaví jmeniny 21. 3.
Křestní jméno učitele národů.
Stavba překlenující vodní tok.
Hlava rodiny.
Vysoká stavba určená pro bohoslužbu.
Kdo slaví svátek 22. 5.?
Příjmení ředitele ZŠ Kašperské Hory.
Křesťanský znak zdrobněle.
Jeden z rodičů.
Dřevěný nosník.
Vytvořil Vojta Marek (9 let)
Správné odpovědi posílejte na adresu: marek.vojtech5@email.cz
Vylosovaní výherci získají odměnu!

www.farnostsusice.cz
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ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO DĚTI Z ADOPCE NA DÁLKU®

•••

Ježíš řekl: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro
mne jste udělali.“ (Mt 25,40)

M

ilí farníci,
zveme Vás, abyste se opět
přidali k dětem z náboženství a
zapojili se do adventní a vánoční
sbírky pro 4 děti z Adopce na dálku, kterým už řadu let pomáháme.
Jsou to děvčata Joseline (22 let) a
Anusha (12 let) a chlapec Enock
(12 let) z Indie a chlapec Derick (20

2022. Přispět můžete v kostele do
velké kasičky k tomu určené nebo
do malých kasiček, které přinesou
děti domů z hodin náboženství.
Minimální částka do Ugandy na
jedno dítě je 7.000 Kč, minimální
částka na jedno dítě do Indie je
4.900 Kč. Z vybraných peněz také
každoročně přispíváme na česko–ugandskou nemocnici svatého
Karla Lwangy v Buikve v Ugandě.
A proč má kasička podobu jednoho ze tří králů? Tak jako nesli tři
králové své dary Ježíškovi do Betléma, přinášíme je i my prostřednictvím dětí z Adopce na dálku, které
obdarováváme.
Minulý školní rok jsme se v květnu s dětmi z náboženství zapojili do
modlitebního „maratonu“ papeže
Františka s úmyslem prosit za ukončení pandemie. Zvláště jsme prosili
za děti z Indie, kde se v té době rozpoutala další vlna. Naše děti spolu
se svými rodiči došly k některé kapličce ve svém okolí a tam se společně modlily. Foto kapličky pak
poslaly učiteli náboženství. Z došlých fotografií jsme vytvořili plakát,
který jsme v dopise poslali dětem
z Adopce na dálku. Jaká byla naše
radost, když nám v říjnu přišel dopis
od Anushy z Indie a v něm její fotografie s plakátem od nás.

let) z Ugandy. I díky finanční pomoci každého z nás mohou chodit do
školy a získat vzdělání.
Střádání finančních prostředků
pro děti začíná požehnáním v neděli Ježíše Krista Krále.
Sbírka trvá do konce doby vánoční, tedy do neděle 9. ledna

www.farnostsusice.cz

Vojtěch Šmídl, katecheta

8

prosinec 2021

FARNÍ LIST SLAVÍ 25 LET

•••

V

neděli 28. 11. 2021 je to již neuvěřitelných 25 let, co vyšel první
farní list. Ano, na první neděli adventní 1. 12. 1996 vyšlo úplně první
číslo našeho farního plátku. U jeho
zrodu stál tehdy člověk, kterého
vídáváme každou neděli před kostelem. Ano, hádáte správně. Je jím
Josef Jílek, který ve svém zapále-

P. Janu Kotálovi, jenž byl v té době
hospitalizován v sušické nemocnici.
Dnes je to jinak. Stačí použít speciální program na sazbu tiskovin,
který Vám dovolí jakkoliv přehazovat odstavce, vkládat obrázky, upravovat velikosti a odsazení
písma a další a další vymoženosti,
v podstatě vše, na co si jen pomyslíte. Tehdy tomu tak ale
určitě nebylo. Textový
program byl velice jednoduchý až primitivní a
každá změna a oprava
byla zkouškou trpělivosti
a odvahy. Myslím si, že
bych se na místě Pepy
do něčeho podobného vůbec nepustil.
A tak bych nejen Josefovi, ale všem, kteří
se během uplynulých
25 let na tvorbě Farního listu jakýmkoliv způsobem podíleli, chtěl
poděkovat: za jejich
úsilí, trpělivost a nakonec i za odvahu pustit
se dobrovolně a bez
nároku na jakoukoliv
odměnu do takové činnosti jako je tvorba farního listu.
Obrovské díky.
Aleš Jahoda

ní „na koleni„ sepsal a vytiskl první
číslo. Ještě jej stačil ukázat tehdejšímu administrátorovi naší farnosti
TROCHA HUMORU

•••

„Prosím o radu, jak se používají tablety na mytí nádobí, už jsem snědla tři,
a stále nemám chuť na umývání nádobí.“
www.farnostsusice.cz
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INSPIRACE K SYNODĚ

•••

V

poslední době se poměrně
často skloňuje slovo „synoda“, není ho možné přeslechnout.
V ohláškách nám třeba zaznělo:
„Začíná synodální proces v naší farnosti. Jedná se o důležitou věc úzce
související s budoucností a životem
církve, proto jsme zváni k zapojení
se do synody. Budeme pracovat
v existujících společenstvích. Jednotlivé skupinky (mužů, žen, akolytů
a dalších společenství) dostanou
informace prostřednictvím moderátorů skupinek.“
Není tajemstvím, že službu farních
koordinátorů na sebe vzali Aleš Jahoda a Anna Potužníková. Byl jsem
u toho, když oba krásně vysvětlovali, jak z tohoto procesu může vzejít
obnovená farnost a církev. A co
mne ještě velmi mile zasáhlo? Jakou mají Aleš i Anička touhu nikoho
nevynechat, neopomenout, tedy
jak by rádi tuto nabídku zapojit se
do synody zprostředkovali každému, kdo má zájem: od kojence
až po poslední babičku: ať už jsou
v nějakém společenství nebo ne.
S nadsázkou jsem jim navrhl, že založím speciální synodální skupinku i
v domově důchodců.
Nedávnou jsem se setkal s textem Jana Konzala, katolického biskupa, který patřil do tzv. podzemní
církve. Ta vznikla během komunistické totality, kdy se zdálo, že režim
církevní život v naší zemi zcela potlačí. Text, jenž byl součástí Konzalova nekrologu na Aktuálně.cz, mi
www.farnostsusice.cz

přišel synodálně podnětný, tak se
s Vámi o něj dělím. Jde o pohled
na konci 90. let, kdy Jan Konzal formuluje svou vizi církve pro 21. století.
„Za prvé bych byl rád, kdyby
církev uvěřila, že je Pánova, že nepatří sobě, že jejím úkolem není starat se o sebe. Já si myslím, že tomu
moc nevěří.
Za druhé bych byl rád, kdyby se
jí podařilo uvěřit, že blahoslavenství
nejsou prázdná slova, že Bůh má
pro ně slabost.
Za třetí toužím po tom, aby deklarovala, jak vypadá změna smýšlení. Lidé dnes dovedou převlékat
kabát, ale změnit smýšlení tak,
jak to uměl apoštol Pavel, když se
s brekem rozešel se svou minulostí, to se nedaří. Já mám obavu, že
moje církev je strašně pyšná, strašně hrdá na to, že dobře věří.
Za čtvrté, aby přestala zachraňovat svoji pozici ve světě. Církev
totiž věnuje své pozici a pověsti
spoustu sil a energie, a přitom na
tom vůbec nezáleží.
Za páté bych si přál, aby brala vážněji povolání být svátostí tohoto světa. My tady nejsme
proto, abychom udělovali svátosti, ale abychom byli svátostí
těm, kteří na naše svátosti kašlou.
Přestože lidé kašlou na naše rituály, potřebují se setkat s Bohem –
ale nám se do toho nechce.
Za šesté, aby se odhodlala být
přístřeším i těm, kteří s ní nesouhlasí
a které třeba nemá ráda.
10
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A za sedmé bych si přál, kdyby
si konečně přestala namlouvat, že
je matka církev. Ona ve skutečnosti
miluje otcovsky, ne mateřsky. Matka totiž miluje bezpodmínečně, ale
církev miluje podmínečně jako (někteří) otcové. Ti říkají, když budeš
dobrej, když se vyučíš a dotáhneš
to tam a tam, tak tě budu mít rád.
Takovou „jistotu“ lidé znají na tisíc

způsobů, ale potřebují mít někoho,
kdo je přijme, i když zkrachují. Přál
bych si, aby církev přestala řečnit,
že je matkou, a začala matkou skutečně být.“
Některé věci se v církvi už mění
díky papeži Františkovi, další se mohou měnit i díky nám: přeji hezké
synodální vykročení…
br. Petr

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

•••

J

ako každý rok, tak i letos se
uskuteční Tříkrálová sbírka,
kterou zaštiťuje Charita Česká republika. Loni naši sbírku ovlivnil vývoj epidemické situace, což přineslo určité změny, které se promítnou
i do letošního ročníku. To znamená,
že kromě klasického koledování
bude probíhat také online sbírka
a po celé České republice budou
umístěny i statické kasičky. Přispět
budeme moci od 1. 1. 2022 do
16. 1. 2022. A kde letos pomohou

vybrané prostředky pod Oblastní
charitou Sušice? Klientům v nepříznivé životní situaci, v jejich materiální a finanční nouzi, kterou nemají
možnost jinak řešit. A také k zajištění
nezbytného materiálního a technického vybavení středisek a dalších potřebných věcí pro zajištění
každodenní péče o klienty.
Děkujeme, že s námi pomáháte!
Lucie Mikulová
Oblastní charita Sušice

CHYSTÁ SE

•••

Pá 3. 12.

Setkání akolytů; po večerní mši svaté od 19 hod. na faře.

So 4. 12.

Malé chvály s kytarovkou; 20minutové chvály po večerní mši svaté
(mše sv. začíná v 18 hod.).

So 4. 12.

Adventní zpívané roráty v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách od 7 hod. ráno.

Ne 5. 12.

Poutní bohoslužba v kostele sv. Mikuláše v Kašperských Horách
v 9.30 hod.

Ne 5. 12.

Mikuláš v kostele; po mši svaté pro rodiny s dětmi od cca 10 hod.
přijde do kostela sv. Václava Mikuláš a rozdá dětem dárky.
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St 8. 12.

Společné zpívání koled na návsi v Anníně; přijďte si od 18 hod.
společně zazpívat koledy a načerpat adventní náladu.

So 11. 12.

Adventní zpívané roráty v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách od 7 hod. ráno.

So 11. 12.

Adventní mše při svíčkách v kapli ve Vatěticích od 15.45 hod.

So 11. 12.

Žehnání nových figurek do Kašperskohorského městského betléma
od 18 hod. na radnici.

Ne 12. 12.

Advent pro ženy; společné adventní setkání žen na téma
„Tři příchody Ježíše Krista“. Akce se koná v refektáři kapucínského kláštera od 14.30 do 18 hod. Programem Vás bude provázet
s. Vlasta Čaplová DND.

So 18. 12.

Adventní zpívané roráty v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách od 7 hod. ráno.

Ne 19. 12.

Divadlo v refektáři; divadelní představení v podání Liběny Svobodové s názvem „Vánoční příběh”. Kouzelné průsvitové divadlo se
koná v refektáři kapucínského kláštera ve 14.30 hod.

Ne 19. 12.

Koncert Žihelského pěveckého smíšeného sboru; od 14 hod. v kostele sv. Mořice na Mouřenci.

Po 20. 12.

Modlitba žen; společná modlitba žen v refektáři kapucínského
kláštera, kde bude možnost svátosti smíření, duchovního rozhovoru
nebo přímluvné modlitby. Začátek ve 20 hod.

Út 21. 12.

Večer pro muže; společné setkání mužů v refektáři kapucínského
kláštera. Součástí večera, který začíná ve 20 hod., je modlitba
a přednáška na určité téma.

Pá 24. 12.

Štědrá hodinka na Mouřenci; od 11 do 12 hod. v kostele sv. Mořice. Také bude možnost prohlídek svátečního Mouřence.

Ne 26. 12.

Vánoční koncert pěveckého sboru Svatobor; tradiční vánoční
koncert se uskuteční v děkanském kostele od 17 hod.

Ne 26. 12.

Vánoční mše sv. v kapli nad sklárnou v Anníně; od 11.30 hod.

Pá 31. 12.

Silvestrovská mše sv. na přelomu roku na Mouřenci od 24 hod.
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