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Milí farníci. Začínáme dobu ad-
ventní přípravy na setkání s Kris-

tem. Myslíme na to, jak lidstvo 
toužebně očekávalo příchod 
Vykupitele, kterého Bůh slíbil 
ústy proroků. I my toužíme, aby 
Kristus přicházel stále víc mezi 
nás a do našeho nitra, a připra-
vujeme se na setkání s ním tváří 
v tvář na konci věků. Starozá-
konní prorok Izaiáš, když mluví 
o době příchodu Vykupitele, 
říká: „Lid, který chodil ve tmě, 
vidí veliké světlo, obyvatelům 
temné země vzchází světlo. Způso-
bí to horlivost Hospodina zástupů.“  
Přečtěme si i slova sv. Pavla z listu Ří-
manům, která můžeme vztáhnout k 
začátku adventu: „Bratři! Víte, jaký je 
nyní čas: že vám už nastala hodina, 
kdy je třeba se probrat ze spánku. 
Neboť nyní je nám spása blíže než 
tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokroči-
la, den se přiblížil. Odložme tedy skut-
ky temnoty a oblečme se do výzbro-

je světla. Veďme počestný život jako 
ve dne; ne v hodováních a pitkách, 

ne v necudnostech a prostopášnos-
tech, ne ve sváru a závisti. Ale obleč-
te se v Pána Ježíše Krista a nepečujte 
o tělo tak, že by to vyvolávalo žádos-
ti.“

Ať se nám doba adventní stane 
příležitostí dobře se připravit na Vá-
noce, to znamená na příchod Ježíše 
Krista do našeho života.

P. Jarosław
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Jestliže nevíte, co darovat letos pod 
stromeček, máme pro vás tip na dá-

rek, který udělá radost všem lidem dobré 
vůle, a navíc reálně mění lidské životy. 
Hnutí Mary’s Meals pomáhá už více než 
dvěma a čtvrt milionu dětí na celém 
světě. Poskytuje jim vydatné jídlo v místě 
jejich vzdělávání, aby se mohly lépe sou-
středit a hodně se toho naučily. To přináší 
naději příští generaci a doslova zachra-
ňuje životy. Letos o Vánocích se můžete 
k hnutí připojit a prostřít jeden nebo i více 
virtuálních talířů u vašeho stolu za pou-
hých 459 Kč. Tím zajistíte jídlo jednomu 
dítěti na celý školní rok. Stůl prostřete za-
koupením tištěného nebo elektronického 
poukazu na e-shopu hnutí Mary’s Meals 
zde: https://eshop.marysmeals.cz/dar-
kovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu/, 

případně navštivte www.mistouvanoci-
hostolu.cz.

Veronika Miškaříková
Mary’s Meals (www.marysmeals.cz)

NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ DÁREK – prostři místo u vánočního stolu
hladovějícímu dítěti

MLADÍ SE O VÍKENDU (19. 11.) SETKALI SE SVÝMI DIECÉZNÍMI BISKUPY • • •

O slavnosti Ježíše Krista Krále se usku-
tečnil 37. Světový den mládeže, kdy 

se mladí sešli ve svých diecézích jak mezi 
sebou, tak se svými biskupy, aby se vzá-
jemně posílili ve víře.

Letos poprvé se diecézní setkání mlá-
deže konají z rozhodnutí papeže Františ-
ka místo dřívějšího předvelikonočního ter-
mínu právě v poslední víkend liturgického 
roku. Předcházel jim Týden modliteb za 
mládež, který se letos nesl v duchu mo-
tta „Ano Bohu“. Program víkendových 
setkání byl v režii jednotlivých diecézí, ob-
vykle zahrnoval jak duchovní, tak kulturní 
či sportovní aktivity. Podtitulem letošního 
ročníku byla slova z Lukášova evangelia 
„Maria se vydala na cestu a spěchala,” 
k nimž papež František věnoval mladým 
své poselství zveřejněné už v létě.

Nedělní mši svatou z Opavy, kde se 

setkala mládež ostravsko-opavské diecé-
ze, přenášela živě i TV Noe. Podrobnosti 
o průběhu jednotlivých setkání lze na-
lézt na webových stránkách příslušných 
diecézních center mládeže.

Zdroj: www.cirkev.cz

Poselství papeže Františka naleznete na webu: www.farnostsusice.cz/zajimave-clanky
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O víkendu jsme si na Mouřenci při 
XI. Sametovém Mouřenci písněmi 

Karla Kryla od skupiny MISSA a se sestrou 
Angelikou Pintířovou připomněli událos-
ti roku 1989, prezidenta Václava Havla 
a pronesli jsme modlitbu za mír na celém 
světě.

Šumavský kostel sv. Mořice na Mou-
řenci se v příštích týdnech opět „oblék-
ne“ do svátečního. Během adventního 
a vánočního období pozve tento šumav-
ský románsko-gotický chrám nad Anní-
nem na koncerty, bohoslužbu a prohlíd-
ky. Advent zahájí v neděli 27. listopadu 
ve 14 hodin koncert plzeňského souboru 
Touch Of Gospel.

„Gospely v podání tohoto souboru 
pod vedením Michala Beránka zní na 
Mouřenci každý rok v létě. Letos popr-
vé je uslyšíme v tomto svátečním čase. 
Posluchači se mají na co těšit, Touch Of 
Gospel je totiž jednička ve svém žánru. 
Vstupenky budou k dostání na místě. Pro 
zahřátí chystáme svařák Mouřák,“ zve Lu-
káš Milota z pořádajícího spolku Přátelé 
Mouřence. Ještě před koncertem P. Jen-
da Kulhánek požehná adventní věnce. 
„Zhruba 10 věnců budeme mít k prode-
ji, každý si ale může přinést k požehnání 
věnec vlastní,“ dodává Milota. Velký ad-
ventní věnec pro Mouřenec vyrobí i letos 
floristka Hana Kindelmannová Šebesto-
vá.

Každou neděli na tomto věnce roz-

svítí na Mouřenci jednu svíčku. V neděli 
11. prosince ve 14 hodin zve kostel k ná-
vštěvě hlavně děti. Budou totiž pomá-
hat se stavěním velkých Mouřeneckých 
jesliček. V neděli 18. prosince ve 14 ho-
din zazpívá už tradičně Žihelský pěvecký 
smíšený sbor. V ten den donesou skauti 
z Hartmanic na Mouřenec Betlémské 
světlo. 

Ve vánočním období pak bude svá-
tečně vyzdobený kostel s velkým strom-
kem otevřený hned několikrát. Na Štědrý 
den se otevře mezi 11. a 12. hodinou při 
takzvané Štědré hodince. Na Štěpána ve 
14 hodin zve Mouřenec na vánoční kon-
cert. Tradiční koledy ovšem v jazzrocko-
vém hávu i tentokrát zahraje Ivan Audes 
Trio. „Hostem bude zpěvák a muzikant To-
máš Mouřenec. Bude to poprvé, kdy na 
Mouřenci vystoupí Mouřenec,“ usmívá se 
Lukáš Milota. Až do 26. 12. můžou také 
lidé nosit do kostela drobné dárky, které 
pak spolek Přátelé Mouřence předá seni-
orům v domově důchodců v Sušici.

Na přelomu roku pozve kostel nad 
Annínem opět na silvestrovskou půlnoční 
mši při svíčkách.

Ani sváteční režim nepřeruší pravi-
delné komentované prohlídky. Ty se na 
Mouřenci konají celoročně každou sobo-
tu v 11 hodin, a to včetně Štědrého dne 
a silvestra.

Přátelé Mouřence

ŠUMAVSKÝ MOUŘENEC ZAHÁJÍ ADVENT KONCERTEM
TOUCH OF GOSPEL A ŽEHNÁNÍM VĚNCŮ

Ne 27. 11. (14.00 h) – Koncert Touch Of Gospel + žehnání adventních věnců
Ne 11. 12. (14.00 h) – Stavění Mouřeneckých jesliček s dětmi
Ne 18. 12. (14.00 h) – Koncert Žihelského sboru + Betlémské světlo
So  24. 12. (11–12 h) – Štědrá hodinka – vánočně laděná prohlídka
Po  26. 12. (14.00 h) – Koncert Ivan Audes Trio + Tomáš Mouřenec (tradiční
           koledy v jazzrockovém hávu)
So  31. 12. (23.59 h) – Silvestrovská půlnoční mše při svíčkách
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA • • •

Tříkrálová sbírka už pomalu ťuká na dve-
ře. V našem regionu je oblíbená a má 

dlouholetou tradici. Lidé se 
každoročně těší, až jim koled-
níčci přinesou domů radost 
a požehnání. Letos budeme 
koledovat od 1. 1. do 15. 1. 
2023. Kromě klasického kole-
dování budou opět umístě-
ny i statické kasičky a přispět 
budete moc i v rámci online 
sbírky. A jak budou příští rok 
vybrané prostředky Charitou Sušice využi-
ty? Naplánovány jsou hned dva záměry, 
které budeme realizovat na Sušicku, Ko-
linecku, Kašperskohorsku i Železnorudsku. 
Tím prvním je, že podpoříme klienty v ne-

příznivé životní situaci. V jejich materiální 
a finanční nouzi, kterou nemají možnost 

řešit jinak. Druhým záměrem 
je zajištění nezbytného ma-
teriálního a technického vy-
bavení středisek, potřebného 
a vyhovujícího zázemí pro 
naše pečovatelky. Do sbírky 
se můžete zapojit jako koled-
níci nebo vedoucí skupiny. 
Vedoucí skupiny doprovází 
koledníky a stará se o jejich 

bezpečnost. V případě zájmu nás prosím 
kontaktujte na tel.: 731 402 919 nebo na 
e-mailu: hana.frenzlova@susice.charita.
cz. Děkujeme, že s námi pomáháte!

Lucie Mikulová, Charita Sušice

ZE SUŠICE ZA ŘEKOU... • • •

V dušičkovém, tj. také ve zpovědním 
čase (1. 11.) jsme podnikli „blesko-

vou“ výpravu. Už dlouho jsme byli zváni 
do horažďovického muzea na výstavu 
technologických kopií Radomíra Klouzy. 
O co jde? Malíř a restaurátor Klouza vy-
tváří přesné kopie známých mistrů stejnou 
technologií, jako v době vzniku obrazu. 
Nahlédli jsme tak do „malířské kuchyně“ 
Mistra Theodorika a potom jsme se přes 
baroko posunuli až k současné Klouzově 
vlastní tvorbě. Šlo o poměrně narychlo 
svolanou akci (protože výstava už konči-

la), které se účast-
nili terciáři, přátelé 
a naši ukrajinští 
hosté. Spolu s nimi 
jsme také zavítali 
do nové expozice 
minerálů. Provázel 
nás historik a ar-
chivář Adam Ha-
nus. Děkujeme…

Ve stejný den 
se br. Damián 
a br. Petr dostali 

na přednášku o paliativní péči v Sušici. 
Ta proběhla v domově pro seniory, kam 
pravidelně docházíme. Potěšilo nás, že 
s námi jako s duchovními počítají i do 
„paliativního týmu“.

Velmi se nám líbil nápad s názvem 
„Zapal svíčku za své blízké“, kdy byl ote-
vřený kostel Matky Boží pro veřejnost. 
Lidé ponoření do myšlenek na své zesnu-
lé mohli přijít a účastnit se modlitby nebo 
o ni poprosit. Později jsme zjistili, že něco 
podobného se děje i v jiných městech. 
Lidé, věřící i nevěřící, si např. v Brně při-
cházeli pro požehnání a měli možnost 
přes laiky i přes kněze zakusit milosrdnou 
tvář Boha i církve.

Dvě u nás ubytované ukrajinské ženy 
se mohly na chvíli setkat se svými muži, 
což považujeme za malý zázrak. Zároveň 
se klášterní ukrajinská komunita rozšířila 
o další členku. Ještě jednou děkujeme 
všem dobrodincům, kteří mají pochopení 
pro jejich nelehkou situaci.

Ve čtvrtek 10. 11. ve 20 h nás (v rámci 
Večerů pro muže a Modliteb žen) přijel 
z Plzně povzbudit o. Šebestián Smrčina.
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V klášterním refektáři mluvil na téma 
„Úcta a pokora“. Na jeho promluvu pak 
navázaly neméně zajímavé dotazy. Dě-
kujeme Janovi Švehlovi za zorganizování 
tohoto setkání.

Na druhý den (11. 11.) 
vypukla akce „24 hodin 
v klášteře“ pod patronací 
manželů Šmídlových. La-
dění nemohlo být jiné než 
svatomartinské. Prolínalo 
se zde téma Martinova 
pláště a zároveň téma Je-
žíšova ochranného pláš-
tě, zvláště  když se děti 
chystaly na svátost smíře-
ní a byly pak dekorovány 
kouskem bílé látky. V dě-
tech velmi rezonovalo vy-
rábění lampiček a noční 
výprava ke Sv. Rochovi. 
Druhý den se nesl ve znamení podoben-
ství o milosrdném Samaritánovi, na které 
navázal i praktický nácvik první pomoci. 
A na oběd nemohla chybět vytoužená 
husa! Velký dík patří všem pomocníků 
a pomocnicím, kteří připravovali pro-
gram i jídlo. Na zahradní zdi máme téměř 
nesmazatelnou vzpomínku na tuto akci: 
krásné barevné „pacičky“ dětí, přijďte se 
podívat…

V sobotu 19. 11. v 17 h začala v našem 
kostele malá a zároveň velká terciářská 
slavnost. Tři sekulární františkáni dokončili 
svoji formaci a složili do rukou svého minis-
tra Jiřího Antonína Sýkory OFS trvalou pro-

fes. Stali se tak plnoprávnými členy místní-
ho bratrského společenství. Sliby skládali 
manželé František Bernard a Marie Vero-
nika Pospíšilovi. Spolu s nimi pak i o. Petr 

Antonín Koutský, strašín-
ský farář. Začátek liturgie 
byl úchvatný: zazpíval na 
něm sbor z Prahy-Liboce.

Br. Petr, který předse-
dal mši sv., si dovolil ter-
ciáře v kázání trochu vy-
chválit. Vycházel přitom 
ze Sirachovcových slov: 
„Za svého života opra-
vil chrám…“ A mimo jiné 
pronesl: »Co by byl Zoro-
bábel, Jóšua, Šimeón bez 
proroků Agea a Zacha-
riáše? Co by byl papež 
Inocenc III. bez sv. Fran-
tiška? Domnívám se, milí 

sekulární františkáni, že máte mít něco 
z prorockého ducha vašeho zakladatele. 
Máte být stavitelé či obnovitelé chrámu, 
kteří ho staví nějak zevnitř, aby se po-
dobně mohlo říct: Čím by byla současná 
církev, kdyby nebylo terciářů? Mohla by 
vůbec taková církev duchovně dýchat? 
Úmyslně přeháním, ale směr mých úvah 
je asi jasný…

A tak, milá Majko Veroniko, milý Fran-
tišku Bernarde, milý Petře Antoníne, 
jsme rádi, že jste uslyšeli pozvání stát 
se prorockým hlasem v církvi. Pře-
ji vám budovat svůj vztah k Bohu, 
oživovaný Duchem svatým, přeji 
vám budovat vzájemný lidský vztah 
i vztah ve společenství oživovaný 
Duchem lásky. Abyste byli použitelní 
pro Boha, abyste – jak zazní i při obřa-
du – „vydávali svědectví o Božím krá-
lovství a spolu se všemi lidmi dobré 
vůle budovali svět, který je bratrštější 

a více odpovídá evangeliu.“ Přeji vám 
proměnu vašeho srdce a radost z promě-
ny vašeho života a z vaší otevřenosti pro 
Boží věci. Je to trochu krok do neznáma, 
ale věřím, že Bůh sám vás podepře…«

Z akce „24 h v klášteře“
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OPRAVY SUŠICKÉ FARY V ROCE 2022 • • •

Milí farníci, končí čas oprav v letošním 
roce a je to příležitost říct, co všech-

no jsme udělali. Hned na začátku chci 
poděkovat všem, kteří k tomu dílu přiložili 
ruku. Přišlo hodně farníků, a proto mám 
velkou radost.

Opravy jsme začali v březnu na za-
hradě. Pater Marek koupil pozemek bý-
valé zastávky za účelem parkování pro 
farnost. Já jsem zjistil, že místo před farou 
začíná chybět a teď v ulici nejde parko-
vat. Ta parkovací místa využívají farníci 
(přípravy na svátosti, skupinová setkání), 
hosté, stavební technik, pastorační asis-
tent, katecheté a kněží vikariátu.

Místo na parkoviště potřebovalo od-
stranit starý plot, udělat základ pro nový 
plot, postavit nový plot, který v sobě měl 
očistěné a natřené staré pletivo tak, aby 
plot ladil také se stávajícím. Bylo potře-
ba odstranit několik vrstev asfaltu z bý-
valé zastávky a zlikvidovat ho. Nasypat 
kámen, položit dlažbu z kamenných od-
štěpků a zasypat jemným štěrkem. Udělal 
se také vjezd na parkoviště s dlážděný-
mi kolejemi. Podle nařízení se nedláždila 

celá plocha, ale jenom část, a na zbýva-
jící části se zasela tráva. Zvenku po celé 
délce byl vymalován zděný plot.

Dali jsme vyhotovit novou vjezdovou 
bránu na parkoviště. Nejdříve byl uděla-
ný základ, pak rám a uvnitř dřevo. K této 
bráně byla přivedena elektrika i ovládací 
kabely. Stejně tak jsme přivedli elektriku 
na místo vedle pískoviště a dodatečně 
i vodu. Opravili jsme pískoviště pro děti 
a provedli jsme jeho zabezpečení natáh-
nutím sítě. Potřebovali jsme natáhnout 
novou elektrickou instalaci do garáže ve-
dle fary a museli jsme ji propojit s farou.

Garáž byla zednicky opravena, pro-
vedla se instalace elektriky, upravily se

Po samotném obřadu byli všichni pří-
tomní pozváni na malé občerstvení. Pro-
stě vyplatilo se zůstat až do konce. Mimo 
jiné se místní terciáři nyní chystají na vizi-
taci (30. 11.).

Na neděli (20. 11.), tedy na slavnost 
Ježíše Krista Krále, jsme měli nachystáno 
hudební překvapení. Liturgii doprovázela 
skupina Elias, přesněji řečeno: dva členo-

vé skupiny Elias a rodina Kourova. A hráli 
na výbornou. Dlouho jsme neslyšeli v kos-
tele takovou rozmanitost nástrojů: klá-
vesy, akordeon, housle, flétna, klarinet, 
kytara, saxofon. Prostě úplná hudební 
pastva.

V pondělí 21. 11. proběhly pravidelné 
Modlitby žen a v klášteře začala duchov-
ní cvičení pro malou skupinku školských 
sester. Ujal se jich br. Petr.

Pomalu vyhlížíme sv. Mikuláše, ad-
vent a dopředu děkujeme všem, kdo 
nám budou pomáhat s přípravou koste-
la na vánoční svátky. Zároveň budeme 
mít v prosinci vzácnou návštěvu, navštíví 
nás z Říma generální rádce Piotr Stasiński 
OFMCap.

bratři kapucíni
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vjezdové otvory, proběhlo vymalová-
ní a nainstalovala se nová vrata (rám 
a uvnitř dřevo). Byl vydlážděn koutek 
mezi kolnami a chodník od garáže na 
zahradu.

Další část obsahovala práce v sute-
rénu fary. Proběhly přípravné práce pro 
elektroinstalaci, zednické a malířské prá-
ce. Pokračovali jsme úpravou podlah 
a položení lina v některých místnostech. 
Velkou prací bylo zapojit všechny kabely 
do předělané rozvodné skříně a instalo-
vání světel, zásuvek, vypínačů a spousty 
jiných věcí, které nejsou vidět.

Po těch pracích následoval úklid 
a maskování potrubí. Úklid nahrubo pro-
bíhal také i během různých prací.

Další práce bylo sestavování nábytku: 
pro ministranty stoly a stolky, za minist-
rantskou místností vznikla místnost s gauči 
a stolem, pro mládež stoly, židle a v ku-
chyni stůl a stolečky. 

Finanční položky letošní velké akce 
byly následující: oprava parkoviště – 
424.464 Kč, vjezdová brána na zahradu – 
133.740 Kč, garážová vrata – 111.055 Kč, 
elektroinstalace suterénu – 88.055 Kč, 
stavební materiál – 39.779 Kč, vybavení 

suterénu – 44.540 Kč.
Chci poděkovat ještě jednou všem, 

kteří se účastnili těchto oprav. Je to celá 
řada lidí. Zvlášť chci poděkovat Paterovi 

Jendovi, který spolu se strýcem Josefem 
i pomocníkem Josefem obětavě provedli 
celou elektroinstalaci. Jirkovi Kopelento-
vi za spoustu práce, kterou vykonal při 
celém projektu a dláždění. Zedníkům za 
obětavost i skvělou práci. Malířům za krás-
né čisté zdi. Jardovi Prosserovi za podla-
hářské práce. Děkuji za úklidové práce: 
byly také náročné, ale s radostí udělané. 
Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl, 
i když jsem všechny nepojmenoval. Všem 
za všechno Pán Bůh zaplať.

P. Jarosław

BETLÉMSKÉ SVĚTLO • • •

Skauti ze Sušice budou zajišťovat v sobotu 17. 12. 2022 v odpoledních hodinách roz-
voz Betlémského světla vlakem na trase Plzeň – Železná Ruda.

Betlémské světlo Sušice doputuje 17. 12. 2022, rozdávat se bude následovně:
18. 12. 2022 od 11.30 h před kostelem v Hartmanicích (mše sv.)
18. 12. 2022 od 14.00 h na Mouřenci (koncert)
22. 12. 2022 od 18.00 do 20.00 h před kostelem v Hlavňovicích (mše sv. + koncert)
23. 12. 2022 od 16.00 do 17.30 h před kostelem v Hartmanicích
23. 12. 2022 od   9.00 do 15.00 h na náměstí v Sušici
24. 12. 2022 od 10.00 do 12.00 h na Andělíčku
24. 12. 2022 od 13.00 do 14.00 h v Kašperských Horách na náměstí
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KŘÍŽOVKA • • •

Třetí neděli adventní nazýváme nedělí radostnou, neboli ...(tajenka).

Křížovku vytvořil Vojta Marek, 9 let.

1. Zvukový signál

2. Maminka Pána Ježíše

3. Jeden z evangelistů 7. Bruncvíkovo zvíře

6. Kovový spojovací materiál

5. První žena na světě

4. Výbušnina

Výsledky posílejte na e-mail: marek.vojtech5@email.cz

Tajenka z listopadového čísla:

„Kterému patronovi je zasvěcena kaple v Sušici na 
Hořejším předměstí blízko současného hřbitova? V 
letech 1678–1681 postihla město morová epidemie 
a zde vzniklo nové pohřebiště. Později zde byla vysta-
vena kaple SVATÉHO ROCHA.“

Všem úspěšným luštitelům gratuluji a výhru
tentokrát získává Vladimír Krátký z Brna.

1.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

Hrob sv. Rocha v Benátkách
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CHYSTÁ SE • • •

Ne 27. 11. Žehnání adventních věnců; při všech bohoslužbách v tento den.

Ne 27. 11. Koncert Touch Of Gospel na Mouřenci; advent bude na Mouřenci 
zahájen žehnáním adventních věnců a také koncertem Touch Of 
Gospel od 14.00 h.

Ne 27. 11. Zahájení sbírky pro naše děti z Adopce na dálku; na první neděli 
adventní bude zahájena farní sbírka pro naše čtyři děti z Adopce na 
dálku, která potrvá do slavnosti Zjevení Páně (6. 1.). Kasičky v podobě 
králů naleznete v kostele.

St 30. 11.
St   7. 12.
St 14. 12.

Advent pro ženy; srdečně zveme ženy na duchovní obnovu, která 
bude probíhat v adventní době. Setkání budou probíhat na sušické 
faře vždy ve středu od 19. hodiny. Začínáme 30. listopadu (další setká-
ní 7. a 14. prosince).

So 3. 12.
So 7. 1.

Malé chvály s kytarovkou; krátké 20minutové chvály po sobotní ve-
černí mši svaté. Mše sv. začíná v 18.00 h.

So   3. 12.
So 10. 12.
So 17. 12.
So 24. 12.

Mariánské mše sv. v Kašperských Horách; v adventní době se usku-
teční sobotní ranní mše svaté od 7.00 h v kostele sv. Markéty v Kašper-
ských Horách se zpěvy staročeských rorátů, ve dnech 3., 10., 17. a 24. 
prosince.

So 3. 12.
So 7. 1.

Cappuccino u kapucínů již tradičně po ranní mši svaté.

Ne 4. 12. Mikulášská besídka s nadílkou a divadlem; srdečně zveme všechny 
děti a rodiče na farní mikulášskou besídku s nadílkou a divadlem do 
děkanského kostela sv. Václava v Sušici od 15.00 h. Besídku doprovází 
sušická kytarovka, divadelní scénku „Milosrdný Samaritán“ připravily 
děti ze sušické farnosti.

Ne 4. 12. Slavnost sv. Mikuláše v Kašperských Horách; kostel sv. Mikuláše zve na 
poutní slavnostní mši sv. od 9.30 h.

Ne 11. 12. Mouřenecké jesličky; rádi zveme rodiny s dětmi na Mouřenec, kde 
společně s dětmi postavíme od 14.00 h v našem kostelíku jesličky. 
Těšíme se na vás.

Ne 18. 12. Beseda o Brazílii; rádi zveme na besedu P. Vítězslava Holého, která se 
uskuteční u příležitosti jeho 60 narozenin na sušické faře v 15.00 h.

Ne 18. 12. Koncert Žihelského sboru na Mouřenci; kostel sv. Mořice vás zve na 
koncert Žihelského sboru od 14.00 h. Při této příležitosti bude k dispozici 
Betlémské světlo.
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Po 19. 12.
Po 16. 1.

Modlitby žen; společná modlitba žen v sušickém klášteře od 20.00 h, 
možnost ke svátosti smíření, duchovnímu rozhovoru nebo přímluvné 
modlitbě.

So 24. 12. Štědrá hodinka; srdečně zveme na vánočně laděnou prohlídku koste-
la sv. Mořice na Mouřenci od 11.00 do 12.00 h (Štědrá hodinka).

So 24. 12.
So 31. 12.
Ne  1. 1.

Prohlídka kostela na Mouřenci; Přátelé Mouřence zvou, ve dnech 
24. 12., 31. 12. 2022 a 1. 1. 2023, na prohlídku kostela a kostnice na 
Mouřenci vždy od 11.00 hodin.

Po 26. 12. Vánoční koncert pěveckého sboru Svatobor; v kostele sv. Václava 
v 17.00 h.

Po 26. 12. Koncert na Mouřenci; kostel sv. Mořice srdečně zve od 14.00 h na 
koncert Ivan Audes Trio + Tomáš Mouřenec – tradiční koledy v jazzroc-
kovém hávu.

So 31. 12. Silvestrovská půlnoční mše na Mouřenci; ve 23.59 h se sejdeme v kos-
tele sv. Mořice na Mouřenci na slavnostní silvestrovské půlnoční mši, 
která se, jako již tradičně, uskuteční při svíčkách.


