
ČERVENEC 2022

V těchto horkých dnech přemýšlím 
nad krátkým povzbuzením. Náš se-

minární spirituál s humorem rád říkával: 
„Udělej to kratší, budou tě mít radši.“ Dob-
ře si také vzpomínám na některé neko-
nečné hodiny ve školní lavici, kdy jsem na 
hodinkách sledoval téměř každé posu-
nutí vteřinové ručičky. Později školní lavici 
vystřídaly i obdo-
bě vleklé momen-
ty v zaměstnání. 
Avšak čas je dra-
hocenným darem 
Božím, který nelze 
vzít zpět; dar, který 
nabývá hodnoty 
tím, když jej daruji.

Zároveň náš ži-
vot protínají milníky. 
Některé z nich se 
podobně pravidelně opakují jako třeba 
konec školního roku, prázdniny nebo vý-
znamná výročí. Vedle nich stojí i ta, kte-
rá jsou jedinečná a proměňují náš život. 
V naší farnosti jsme jich i letos zažili něko-
lik; křest, první svaté přijímání, udělování 
svátosti biřmování a mohli bychom najít 
i mnohá další. Žádné z nich se neodehrá-
valy anonymně, ale ve společenství věří-
cích v Ježíše Krista. Právě ve společenství 

můžeme nejlépe zhodnocovat rozličnost 
obdarování a služeb; tedy i daru času.

Tyto milníky životní cesty umožňu-
jí ohlédnout se zpět; někdo jen několik 
týdnů, měsíců anebo i roků. Tato per-
spektiva nepřináší pouze vzpomínky, ale 
otevírá náš život vděčnosti a Boží chvá-
le. Vnímat s díkem Jeho působení, jak to 

každodenní, tak i to 
v pohledu několika 
roků, rozšiřuje nejen 
obzor vděčnosti, 
ale i velikost radosti 
v srdci z tak štědré-
ho obdarovávání. 

Ježíš Kristus ne-
přichází do našich 
životů jako ten, kte-
rý očekává pouze 
naši bezchybnou 

dokonalost, ale naopak jako ten, kdo při-
chází do našich pádů, selhání, do našich 
každodenních slabostí. Tak jako provázel 
své apoštoly na jejich jedinečných život-
ních cestách se vším všudy, touží prová-
zet na všednodenních cestách každého 
z nás.

Váš Jenda

SRPEN
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PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/22 • • •

V letošním školním roce jsme se mohli 
s aktivitami pro děti vrátit do zaběh-

nutých kolejí před přísnými kovidovými 
opatřeními v předešlém roce, kdy se té-
měř nebylo možné scházet.

Nyní jsme s radostí mohli připravovat 
mladší děti na přijetí svátostí na faře v Su-
šici. Opět jsme mohli my i další katecheté 
učit náboženství ve školách v Sušici, Ko-
linci, Kašperských Horách…, v různých 
věkových skupinách. Celý rok jsme se na 
faře mohli setkávat s maminkami a je-
jich malými dětmi a také se zde scházeli 
některé starší děti ke vzdělávání ve víře. 
S Boží pomocí jsme na podzim zažili du-
chovní cvičení 24 hodin v klášteře s té-
matem Milosrdný otec. Na jaře jsme se 
staršími dětmi prožili 25 hodin v klášteře 
na téma Zvěstování Páně Panně Marii. 
V postní době jsme se sešli s dětmi a jejich 
rodiči k modlitbě přírodní křížové cesty na 
Andělíček. V květnu jsme vyjeli s 30 dětmi 
vlakem na katechetickou pouť do Medi-
tační zahrady a katedrály v Plzni.

Máme radost, že v letošním školním 
roce vznikla skupina ministrantů a spol-
čo středoškolské mládeže, které se pra-
videlně schází na faře. V nedávné době 
jsme oslavili s 20 dětmi první svaté přijí-
mání a křest dvou dívek. Ke konci června 
jsme slavnostně zakončili výuku pamět-
ními listy, odměnami a někde i zmrzlinou. 
30. června se sejdeme na mši svaté na 
Andělíčku, kde společně poděkujeme za 
uplynulý školní rok modlitbou a kytičkou 
a dostaneme také požehnání na prázd-
niny. Nyní se již těšíme na tradiční prázd-
ninové setkání dětí a přátel na faře v Puti-
mi, kam jezdíme společně vlakem.

Velice děkujeme panu faráři Jarosła-
wovi, který je nám velkou oporou, brat-
rům kapucínům, ostatním kněžím a vám 
farníkům, kteří se za děti, mládež a kate-
chety modlíte. Bohu díky za uplynulý škol-
ní rok.

Šárka a Vojtěch Šmídlovi
pastorační asistenti a katecheté
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SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ NA ANDĚLÍČKU • • •

Ve čtvrtek 16. června se uskutečnila 
slavnostní mše svatá na Andělíčku. 

Po celý den bylo deštivé počasí, ještě 
hodinu přede mší byl Svatobor zahalen 
tmavými dešťovými mraky, ale nakonec 
se rozjasnilo a mše se mohla sloužit při 
svitu sluníčka. Po mši následoval euchari-
stický průvod s přímluvami. Poutníci si při-
nesli pletené věnečky k požehnání a děti 
košíčky s kvítky. Venkovní oltáře ozdobili 
přátelé Andělíčku, chrámový sbor, terci-
áři a biblické tance. Bohu díky za krásný 
podvečer na Andělíčku.

V neděli 19. června se na Andělíčku 
uskutečnil koncert Milana Pojara a Tomá-
še Pohanky ze Sušice. Přátelé Andělíčku 
plánují pozvat další hudebníky ze Sušice 
a blízkého okolí s cílem otevřít tak An-
dělíček ještě více dalším návštěvníkům 
a poutníkům. Výtěžek koncertů bude po-
užit na plánovanou opravu kaple Anděla 
Strážce.

přátelé Andělíčku

MOUŘENECKÉ LÉTO 2022 • • •

Výběr z programu s dovětkem „změna programu vyhrazena“ (to pro případ něja-
kých covidových vývojů).

• úterý 5. 7. (18.00 h) - Žihelský sbor
• sobota 9. 7. (14.00 h) - Mše za šumavské dobrodince s P. Jendou
• pátek 22. 7. (19.30 h) - koncert Báry Basikové
• neděle 24. 7. (18.00 h) - Večer pro Emila Kintzla: Miroslav Paleček - kytara, Jan 

Fischer - Zmizelá Šumava
• čtvrtek 28. 7. (20.00 h) - koncert skupiny Nezmaři
• neděle 7. 8. (15.30 h) - Mašinfíra si dá Bacha, varhanní koncert Jany Havlíčkové
• sobota 20. 8. (18.00 h) - „Od gotiky k baroku“, prof. Jan Royt - přednáška o fres-

kách, J. D. Smešný - varhany, K. Prančlová - housle
• pátek 26. 8. (20.00 h) - koncert skupiny Elias, spirituály a další písně

Prohlídky budou v měsíci červenci a srpnu každé pondělí, středu, pátek od 16.30 h 
a o víkendu v sobotu od 11.00 h (celoroční platnost) a také v neděli od 16.30 h. (více 
také na webu www.pratelemourence.cz).

Lukáš Milota, předseda spolku
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ZE SUŠICE ZA ŘEKOU... • • •

Když se ohlížíme za minulým měsícem, 
tak na jeho začátku (4. 6.) byla Mari-

ánská pouť Prahou. Jestli to dobře počí-
táme, tak šlo už o úctyhodný 284. ročník. 
Začínalo se jako obvykle v kapucínském 
kostele Panny Marie Andělské mší svatou 
a potom, co se poutníci občerstvili, „ro-
zeběhli“ se po určené trase: od Lorety až 
po kostel Panny Marie Sněžné. Celkem 
prošli sedmi zastaveními, akorát na sed-
miradostný františkánský růženec. A kdo 
byli ti poutníci? Sekulární františkáni, tedy 
terciáři. Ze Slovenska jich letos přijelo na 
šedesát, z České republiky sto, z toho ze 
Sušice osm. A proč to zmiňujeme? Sušic-
kou skupinku doprovázel náš br. Damián.

Další poměrně důležitou událostí byla 
Noc kostelů (10. 6.). U nás jsme začínali 
už v 17 h, kdy se kostel otevřel zvláště pro 
příznivce hudby v podání Základní umě-
lecké školy Františka Stupky. Do koncert-
ního pásma se zapojili jak samotní žáci, 
tak i jejich učitelé. Na své si přišli fanoušci 
dechové hudby, kytar, fléten, kláves, ale 
i varhan. Tóny naplňovaly chrámový pro-
stor do 18.15 h. Pak se Sv. Felix propadl do 
ticha. Atmosféra ztišení byla ještě umoc-
něna světlem svící. Kdo chtěl, tak si v klidu 
prohlédl kostel, zvídavé otázky směřoval 
na bratry, návštěvníci využívali tento čas 
i k modlitbě. Přes zpovědní chodbu bylo 
možné projít do sakristie a do chóru, kde 
byly vystavené věci, které se používají při 
bohoslužbách. O co byl největší zájem? 
Na Andělíčku měli ochutnávku mešních 
vín, my jsme měli „čichání“ k různým dru-
hům kadidla… Celý program jsme zakon-
čovali ve 22 h modlitbou za mír a požeh-
náním městu a jeho obyvatelům. Velmi 
děkujeme i našim obětavým pomocní-
kům, bez kterých bychom to úplně ne-
zvládli.

Sušice si prožila biřmování v neděli 
12. 6., ale kapucínskou stopu mělo biřmo-
vání ve Zbynicích 17. 6. K popsání atmo-
sféry vybíráme z kázání br. Petra, který se 
této milé události zúčastnil. Tady jsou slo-

va, která zazněla o 12. neděli v mezidobí.

Takový krásný závan svobody jsem 
nedávno, v pátek, zažil ve Zbynicích, kde 
biřmoval biskup Pavel. Trochu jsme tam 
u oltáře byli „každý pes jiná ves“, on totiž 
byl v kostele k dispozici jen jeden červený 
ornát. Už to, jak jsme se odebrali k oltáři, 
mnohé předznamenalo. Otec biskup po 
úvodním pozdravu se jen tak rozhlídne, mi-
nistranti nebyli, a zkušeně svoji berlu opře 
o kazatelnu. A když pak svoji mikulášskou 
čepici položil na oltář, řekl: „Já jsem zvyk-
lý na samoobsluhu…“ A v krátkém kázání 
povzbuzoval biřmovance k otevřenosti 
a k druhému obrácení. A byla to radost 
pohledět, s jakým nadšením uděloval 
svátost biřmování, a jak se v kostelíku růz-
ně sbíhali biřmovanci a jejich kmotři, mně 
to přišlo jako nové a nové obrazce z ka-
leidoskopu. Na závěr liturgie znovu biskup 
Pavel povzbudil k otevřenosti a k setkání 
s živým Bohem, s Ježíšem… Sám přiznal, 
že jemu se to podařilo až jako novokně-
zi. A aby ještě podtrhl, o co mu jde, tak 
vlastně připojil přání… Něco ve smyslu: 
„Mám obavu z nápisu „teologická fakul-
ta“, ono to také může sklouznout k tomu, 
že spíš půjde o „Anatomicko-patologic-
ký ústav pitvání mrtvého Boha“, ale my 
se přece potřebujeme nutně setkat s ži-
vým Kristem, který promluví do našeho

Biskup Mons. Pavel Posád s biřmovanci
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života…“ Tak nějak si před-
stavuji výpověď svobod-
ného Božího dítěte…

Moc mile proběhly po-
slední předprázdninové 
Modlitby žen, dostali jsme 
příslib, že se bude pokra-
čovat i v novém školním 
roce. Večery pro muže se 
tentokrát konaly (21. 6.) 
na zahradě u Kolářů, tam 
se krásně podařilo propojit 
duchovní program s grilo-
váním. A účast byla hoj-
ná… Ani kapucíni, Samuel 
s Petrem, nemohli chybět.

A pak se u nás i trochu 
slavilo. Br. Damián se 25. 6. 
dožil padesáti let a ve stejný den i Inna, 
u nás ubytovaná ukrajinská žena, měla 
kulatiny. A tak se zahradní altánek pro-
měnil v rodinný stůl se dvěma oslavenci. 
Mimo jiné jsme také zjistili, že naši hosté 

umí i trochu volejbal… Dě-
kujeme všem farníkům za 
nedělní vzpomínku a gra-
tulaci.

Co nás čeká a nemi-
ne? Od července najíždí-
me na prázdninový režim, 
to znamená, že z pravi-
delných „akcí“ zůstává 
jen sobotní adorace, jinak 
vše ostatní (Cappuccino, 
Modlitba žen, Večery pro 
muže, modlitba za závislé 
s komunitou Cenacolo) 
začne zase až v září… I ter-
ciáři budou mít přes léto 
trochu upravená setká-
ní. Samozřejmě zveme už 

teď na Porciunkuli (2. 8.) a též na Family 
Camp do Petrovic (2.–6.8.), kde se nějaký 
ten kapucín objeví…

bratři kapucíni

Návštěvníci klášterního kostela 
si mohli v sakristii prohlédnout 
vystavené věci, které se použí-
vají při bohoslužbách
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CHYSTÁ SE • • •

Pá 1. 7. Pobožnost k Srdci Ježíšovu; v děkanském kostele se uskuteční mše sv. 
od 18.00 h. Po mši svaté bude výstav Nejsvětější svátosti a pobožnost 
k Srdci Ježíšovu.

Pá 1. 7.
Pá 5. 8.

Schůzka akolytů; od 19.00 h proběhne po na faře setkání akolytů.

St 6. 7. Adorace s terciáři; v klášterním kostele sv. Felixe se můžete od 19.30 h 
připojit k adoraci spolu s terciáři.

Ne 17. 7. 
– 31. 7.

ENTERcamp a ENTERjunior 2022; letní tábor pro mladé se uskuteční 
v DCŽM na Ktiši – www.entercamp.cz
termíny: ENTERjunior (13–15 let) 17.–23. 7. 2022
ENTERcamp (16–23 let) 25.–31. 7. 2022

Út 2. 8. –
So 6. 8.

FamilyCamp 2022; srdečně zveme nejen rodiny s dětmi na již tradiční 
akci, která se koná na faře v Petrovicích u Sušice.
Podrobný program naleznete na webu www.familycamp.cz.

Pá 12. 8. PŘIHLAŠOVÁNÍ Sbormistrovský seminář v Praze; seminář pro sbormistry 
dětských a mládežnických chrámových sborů a vedoucí dětských 
a mládežnických schol se uskuteční v sobotu 10. září 2022 od 10.00 do 
16.00 h v budově KTF UK v Praze. Uzávěrka přihlášek je 12. 8. 2022.

So 13. 8. Den pro rodiny; se uskuteční v rámci letošního Celostátního setkání 
mládeže.
Pro rodiny bude zajištěn bohatý program, jídlo a také hry pro děti. 
Více informací najdete v nejbližších dnech na oficiálním webu www.
celostatnisetkanimladeze.cz.

So 20. 8. Farní výlet vlakem do Putimi; srdečně zveme děti a rodiny s dětmi na 
tradiční farní prázdninový výlet vlakem do Putimi na setkání přátel 
dětského katolického časopisu DUHA s programem pro děti za účasti 
arciopata P. Siostrzonka a s divadelním představením Víti Marčíka. 
Bližší informace najdete na webu farnosti.


