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RODINA – HLAVNÍ TÉMA ROKU 2014

„Česká biskupská konference vyhlásila rok 2014 
Rokem rodiny. V roce 2014 si připomeneme 20. 
výročí Roku rodiny vyhlášeného Organizací 
spojených národů. Biskupové chtějí pozornost 
zaměřit na rodinu, která je dnes vystavena mnoha 
tlakům, které ji ohrožují, ale zároveň je místem, kde 
chce Ježíš přinášet uzdravení a spásu.

Kromě toho papež František svolal na podzim 
roku 2014 mimořádnou synodu o rodině, která má 
pomoci „hlásat evangelium při současných výzvách 
týkajících se rodiny“. Podle generálního sekretáře 

synody Lorenza Baldisseriho proběhne synoda ve dvou částech. První, mimořádné zasedání, 
které se uskuteční v říjnu 2014, si klade za cíl shromáždit informace a svědectví o současné 
situaci rodin ve světě. Druhé, řádné zasedání, je naplánované na rok 2015 a má stanovit 
pracovní směrnice pro pastoraci rodin.“ (z webu farnosti Olomouc-Hejčín)

Chtěl bych, milí přátelé a farníci, téma „rodina“ v našich farnostech v nastávajícím roce 
spolu s vámi intenzivně rozvíjet. Např. posilováním hezkých vzájemných vztahů 
v existujících rodinách společnými výlety, společnou modlitbou a dalšími společnými 
aktivitami. Můžeme se častěji modlit za uzdravení vztahů v těch rodinách, kde došlo 
k duchovnímu zranění nebo vyhasnutí lásky. Pro povzbuzení mladých, aby se nebáli 
zakládat nové rodiny, můžeme uspořádat debaty s rodinami, ve kterých jsou jejich členové 
spokojení a šťastní. Určitě se připojíme k poutím rodin, které budou organizovány v rámci 
diecéze nebo celé ČR. Věřím, že se najde mnoho dalších bohulibých nápadů, co pro bohatší, 
krásnější život rodin v našem obvodu udělat.

Ke všemu dobrému snažení v roce 2014 vám ze srdce žehná

P. Václav

PANNO MARIA V STRAŠÍNĚ, ORODUJ ZA NÁS

Letos začátkem září jsem se vypravila na 
slavnou pouť do Strašína. K tomuto místu 
mě vážou dosud živé vzpomínky na dobu 
mého skautského vůdcování. Výpravy do 
nedalekých Nezdic patřily k nejhezčím 
zážitkům, které jsem se svými světluškami 
prožila. Ubytované jsme byly nad místní 
samoobsluhou, kde jak jsem zjistila je 

dneska výroba šumavských vinutých perlí, a 
odtud vyrážely pěšky po okolí. V neděli 
vedly naše kroky úzkou pěšinkou vzhůru 
mezi křovisky ke kostelu. Už je to dávno. 

V létě jsem slyšela chvalozpěvy 
kamarádů na strašínské poutní místo, tak 
jsem se rozhodla, že se na zářijovou pouť 
vypravím také. Duch sv. mi poslal na 
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bohoslužbu paní, se kterou jsem světlušky 
vedla, takže jsme my “holky vedoucí” zase 
zasedly do strašínských lavic. Pater Milan 
Píša připomenul Pannu Marii nabitému 
kostelu. Když jsem ho minulý týden slyšela 
při mši v Sušici, říkala jsem si, že bych se o 
této události mohla krátce zmínit... 

Druhou mši sv. měl otec Serafín Beníček 
a bylo zde opět zcela plno. Tentokrát 
převážili mladší lidé a rodiny s dětmi. U 
kostela se prodávala cukrová vata, pražené 
mandle, nějaké šumavské pohádky a srdce z 
perníku. Starou alejí jsem prošla do světské 
části a chvíli bojovala s pokušením svézt se 
také na kolotoči. Autobusem jsem se pak 
spolu s mladými lidmi, kteří cestují v neděli 
na internáty z okolních vesnic, svezla zpět 
do Sušice i já. Cestou jsem si z okna 
prohlédla též nově zrekonstruovaný kostel v 
Žihobcích, o kterém poslední dobou také 
slýchávám...

Chtěla bych, aby tento článek nebyl o 
mně nebo o lidech, ale o Panně Marii! Konec 
konců jsou tu Vánoce a mně vždycky přišlo, 
že Vánoce jsou tak trochu o Panně Marii a 
Velikonoce tak trochu (hlavně) o Pánu 
Ježíši. A promodlenost tohoto poutního 
místa, zrovna tak ochrana PM, přímluvkyně 
našich proseb, je ve strašínském kostele až 
hmatatelně přítomná. Jistě se tato tradice 
udrží, vždyť i já jsem zde viděla mnoho tváří 
nejen ze Sušice. A podíváme-li se na 
celosvětové dění, i dění v ČR, je jistě mnoho 

věcí, které potřebují naši přímluvnou 
modlitbu. 

Jak trefně zmiňoval P. Píša v Sušici, my,
kteří navštěvujeme bohoslužby, nejsme 
turisté, kteří dnes hojně přicházejí do 
kostelů. Jim nejde o setkání s Bohem, 
obdivují pouze dům Boží jako památku 
s různými krásnými stavebními slohy. A to 
je trochu málo. Ale já myslím, že shovívavé 
oko Panny Marie vidí rádo i tyto 
návštěvníky. Papež František se zmiňuje 
v jedné z červnových katechezí o domu 
Božím, který nevytváří jen budova, ale 
přítomnost Boha, který zde přebývá ve 
svatostánku a také ve své církvi! My jsme 
tím domem Božím. Strašínsko je takový 
malebný, trochu pozapomenutý šumavský 
kraj, krásný kraj ...

Panno Maria v Strašíně, oroduj za nás ...
Pozdrav do vánoční doby posílá

Jiřina Panušková -:)

NÁVŠTĚVA „TEÁTRU“ V SUŠICI

Ráda bych se jenom krátce zmínila o návštěvě teátru Víťi 
Marčíka v Sušici. Není k tomu více co dodávat, než to, že celé 
představení bylo úchvatné. Jeho příznivci představení 
navštívili, a ti, kteří neměli čas, možnosti nebo chuť, si na 
vánoční atmosféru budou muset ještě počkat ... Víťa Marčík a 
jeho tři spoluherci a zpěváci uhráli hodinu na podiu bez toho 
aniž by si na vteřinu oddychli. Mně se velmi líbila atmosféra 
koled, jezulátko (účastníci ví) a zmínka před koncem, že lidé 
jsou nevěřící také proto, že ještě nepotkali anděla – to je odkaz 
na Marii a Josefa, kterým se zjevil archanděl Gabriel. 

Před deseti lety vyšel v katolickém čtecím kalendáři krásný 
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lidový příběh o muži, kterému se do ruky dostalo psaní malého dítěte, ve kterém píše 
Ježíškovi: „Ježíšku, chci koníčka, bydlím za hospodou.“ Muž byl osamělý a rozhodl se 
udělat nějakou vánoční radost a zpřítomnit vánoční tajemství. Koupil dřevěného koníka, 
položil ho za dveře toho domu a sedl si v tom vánočním čase do hospody, aby viděl, jak vše 
dopadne. Skutečně večer vyšla světlovlasá štíhlá paní a vzala chlapci koníčka. Ten pán měl 
pocit, že v tu chvíli uviděl na vlastní oči anděla. Ta paní byla chudá a žila s malým chlapcem 
sama. A ten anděl je už šedesát let mou paní, uzavírá se příběh. 

Jedno pořekadlo říká, že každý jsme andělem s jedním křídlem a musíme se obejmout, 
abychom mohli vzlétnout. Co tím chci říci? V Betlémě se o Vánocích narodil Boží Syn a 
díky jeho výkupné oběti na kříži zvítězilo milosrdenství nad spravedlností. A to je naše 
velká naděje, která přináší každému člověku životní optimismus. Vánoce jsou o radosti. A 
přestože my, kvůli dědičnému hříchu, nikdy nebudeme anděly (je to také jiný level v Boží 
hierarchii stvoření), můžeme být díky Ježíši Kristu dobrými lidmi. Máme díky němu 
schopnost přemáhat zlo dobrem! A díky svátosti smíření můžeme, uděláme-li nějaký 
kotrmelec, poprosit za odpuštění, zvednout se a jít dál. 

Když vidím svého dvouletého synovce, jak je čistý a bezelstný, a pak čtu, že Česká 
republika je úrovní korupce na úrovni africké Namibie, říkám si, kam se to dobro během 
života jednotlivce vytratilo. Děti se pořád rodí jako dobré. A vidí-li svět budoucnost lidstva 
v nových technologiích, kmenových buňkách, optice nebo farmacii, měli bychom my 
křesťané učit děti, jak být dobrým člověkem. Protože děti jsou také 

naše budoucnost! My křesťané bychom toto učení měli ovládat a pak předávat dál, vždyť 
máme nejlepšího učitele – Ježíše Krista. A disponujeme obrovským vnitřním bohatstvím!

Doba vánoční je asi nejpříhodnější dobou, jak být sekulární společnosti k dispozici. Je to 
doba, kdy jsou pořád ještě všichni tomuto vánočnímu tajemství a zázraku otevřeni a 
nakloněni. Jak říká v adventní promluvě arcibiskup Duka, české Vánoce a český advent jsou 
velkou hodnotou pro Evropu.

Tak díky, „Víťo“, žes přijel vánoční příběh do Sušice přiblížit. A sobě a všem přeji, 
abychom ve svých blízkých dokázali vidět anděla, který má to druhé křídlo, abychom 
společně mohli vzlétnout – per futurum (PF) 2014.

Jiřina Panušková

KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLE SV. ROCHA

Kaple se nachází na Hořejším předměstí v ulici u 
Rocha, v obdélníkovém areálu hrazeném zdí. Z hřebene
střechy vyrůstá oplechovaný sanktusník s cibulovou 
věžičkou, osmibokou lucernou, makovicí a křížem.
V interiéru je kaple sklenuta valenou klenbou. Smíšené 
zdivo obvodových stěn bylo v roce 2011 překryto 
obnovenou omítkou.

V roce 1680 vydal císař Leopold I. v souvislosti
s morovou epidemií mandát, jímž nařizoval pohřbívat 
oběti nákazy mimo areál měst na zvlášť vymezeném 
prostoru. V Sušici, kde epidemie skosila desítky lidí, 
děkan P. Jan František Gotthardt z Čechoslavu za tímto 
účelem vybral a následně vysvětil pozemek na Hořejším 
předměstí. Když morová rána pominula, požádal 7.
června 1681 o svolení vystavět na hřbitově svým 
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vlastním nákladem malou kapli zasvěcenou sv. Šebestiánovi a sv. Rochovi. O povolení 
vysvětit ji žádal 27. října 1683.

V kapli se pravidelně až do konce 19. století od 16. srpna po celý týden konaly 
bohoslužby za odvrácení epidemických nemocí a morové rány.

V roce 1763 se poprvé opravovala cibulová věžička, podruhé v roce 1832, tentokráte již 
s celou kaplí. Poslední stavební práce na kapli proběhly v srpnu a září 2005, kdy byl opraven 
krov a krytina, a v květnu a červnu 2011, kdy se oklepaly staré vnější omítky a pod 
stavebním dozorem ing. Jiřího Lejska byly nahrazeny novými.

Oltář sv. Šebestiána a sv. Rocha je barokní, 
soudobý s kaplí. Dřevěná polychromová práce 
s prostou kamennou hranolovou menzou 
s výjevem umírající sv. Máří Magdaleny. V kapli
jsou zachovány původní dřevěné lavice a lidové 
malby z 18. a 19. století.

Pro novou kapli nechal děkan P. Gotthardt v ro-
ce 1687 u zvonaře Štěpána Priqueye v Klatovech 
ulít malý zvonek Roch a Šebestián, jenž jako jedi-
ný nepodlehl válečným rekvizicím v roce 1942. 
V současné době je jako umíráček zavěšen na věži 
děkanského kostela sv. Václava. V kapli sv. Rocha 
ho nahradil zvon, který nemohl být kvůli své 
nedostupnosti prozkoumán.

Příště: Rok – kaple  Panny Marie Mariazellské.
Václav Pikeš

ADVENTNÍ FOTOREPORTÁŽ

Setkání starších dětí z hodin náboženství na 24h v klášteře v Sušici s tématem: Katolický 
předsilvestr aneb Od starého k novému. Zažili jsme adoraci, svátost smíření, společné jídlo 
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s bratry kapucíny, hry a soutěže i noční výpravu na Andělíček. Do nastávajícího Adventu si 
každý odnášel vlastnoručně vyrobený adventní věnec.

Ve čtvrtek 5. prosince proběhla 
vůbec první mikulášská besídka 
v kostele sv. Jakuba v Kolinci. Zazněl 
příběh a píseň o svatém Mikulášovi, 
při které nás doprovodila 3 děvčata na 
keyboard a flétny. Svatý Mikuláš zde 
obdaroval 16 dětí.

V neděli 8. prosince se konala mikulášská besídka v kostele sv. Václava v Sušici. Děti 
z farnosti nacvičily divadlo o životě sv. Františka z Assisi. Některé děti svatému Mikulášovi 
zazpívaly.

Setkávání malých dětí a rodičů 
každé úterý na faře v Sušici. Ve 2. 
adventním týdnu jsme si kromě 
zpívání a hraní také vyprávěli o 
hvězdě, která nám ukazuje cestu.
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    Po celý Advent a Vánoce se děti ve 
svých rodinách snaží nemyslet jen na 
sebe, ale také na své kamarády 
z Adopce na dálku: Mecrine, Joseline 
a Dericka.

V kostele sv. Václava v Sušici i sv. 
Jakuba v Kolinci je k vidění nástěnka 
s fotografiemi rodin, které zažily, že 
být spolu u adventního věnce je 
radost.

Další fotografie najdete ve fotogalerii 
farnosti 
www.sumavanet.cz/farnostsusice

Šárka a Vojtěch Šmídlovi

NÁVŠTĚVA AD LIMINA APOSTOLORUM
- POZVÁNÍ PRO KNĚZE A VĚŘÍCÍ 

Po mimořádně požehnané národní pouti českých a moravských diecézí do Svaté země 
v závěru Roku víry volá papež František všechny biskupy České republiky do Říma 
„k apoštolským prahům“, a to již v únoru 2014. Je velice vhodné svou přítomností vyjádřit 
jednotu s našimi biskupy – pastýři – při cestě AD LIMINA do Říma ke Svatému otci. 

Pouť ČR „k apoštolským prahům“ bude zahájena v Římě na Světový den nemocných, o 
památce Panny Marie Lurdské, v úterý 11. 2. 2014, a bude vrcholit v pondělí 17. 2. 2014 při 
setkání s papežem Františkem. 

Každý ze 7 dnů budeme slavit se všemi našimi biskupy mši svatou vždy v jedné ze 7 
hlavních římských bazilik a tím před celou církví i naší společností vyjádříme jednotu naší 
katolické církve s církví univerzální pod vedením papeže Františka. 

Organizačním zajištěním pověřila ČBK opět poutní centrum biskupství králové-
hradeckého a Českomoravskou Fatimu v Koclířově, kam, prosím, zasílejte své přihlášky na 
9-denní pouť autobusem ve dnech 10. - 18. 2. 2014 za 8.700,- Kč a leteckou 8-denní pouť ve 
dnech 11. - 18. 2. 2014 za 12.700,- Kč. 

Přihlášky přijímá: Poutní centrum biskupství královéhradeckého, Velké nám. 35, 500 01, 
Hradec Králové 

Mob. 731 646 800 nebo 731 598 752, e-mail: recepce@cm-fatima.cz ; poutnik@bihk.cz ; 
www.bihk.cz
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CHYSTÁ SE:

31. 12. 19.00  fara Sušice: „farní Silvestr“ – společné slavení konce roku 2013
  5. 1. 16.00  Sušice – náměstí: příchod Tří králů, žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky
  6. 1. slavnost Zjevení Páně – mše sv.: 8.00 klášter, 18.00 děkanský kostel
  9. 1. 19.00  muzeum Sušice: přednáška P. Tomase van Zavrela z cyklu V co věříme? 
15. 1. 19.00  setkání farní rady
24. 1. 19.00  večer chval v klášteře
26. 1. 15.00  setkání členů živého růžence na faře v Sušici
  1. 2. dětský karneval a 23. farní ples sušické farnosti 
29. 6. 10.30  Petrovice: poutní mše sv. s biskupem Pavlem Posádem  

Hlavní příjmy a výdaje farnosti Sušice v r. 2013

Hlavní příjmy:
Nájmy: Telefonica O2 (nájem věže) 101.392,00

byty duchovních 14.400,00
nájem pozemků 9.589,00

Dary: od České misie v Mnichově 25.000,00
ostatní dary 22.200,00

Sbírky (včetně účelových) – do 26. 12. 480.030,00
Výnos z farního plesu (odečteno: sál 10.000,- ; OSA 3.984,- ) 4.816,00
Příspěvek Města Sušice na opravu kostela P. Marie 210.000,00
Příspěvek z Programu regenerace MPZ 190.000,00
Příspěvek Města Sušice na SHP kostela sv. Václava 140.000,00

Hlavní výdaje: 
Oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie (2. etapa) 450.103,00
Stavebně historický průzkum kostela sv. Václava 140.257,00
Opravy soklů na „Andělíčku“ 39.594,00

Energie
elektřina – kostely (sv. Václava, P. Marie) 22.356,00
elektřina – děkanství 21.589,00
plyn – děkanství 101.151,40
příspěvek na režii od duchovních -78.400,00

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi:
na opravu katedrály  16.000,00
na bohoslovce  10.000,00
havarijní a svépomocný fond  12.100,00
odvod z nájmů  31.346,00
příspěvek na ACEBB  2.600,00
Svatopetrský haléř  12.000,00
na charitativní účely  6.500,00
na pomoc po povodních v ČR 33.500,00
na pomoc Filipínám (hurikán) 17.000,00
na misie  27.000,00
na bible  8.000,00
adopce na dálku (děti v Indii a Ugandě) 31.500,00
postní kasičky – malomocným a Charitě Sušice 16.000,00
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Stručný přehled křtů, pohřbů, sbírek (do 26. 12.)
a plateb za elektřinu v roce 2013

Farnost křty pohřby sbírky
odeslané sbírky 

a příspěvky
elektřina 
(kostel)

Sušice 10 80 480030 222211 22356
Budětice 0 0 47048 10150 3014
Dlouhá Ves 1 0 20000 6180 1266
Kolinec 0 3 77040 14000 13566
Mlázovy 1 1 5100 1000 955
Rabí 4 0 20503 9000 437
Mouřenec 1 0 25771 1200 0
Petrovice 3 6 62600 23190 28680
Svojšice 3 1 30600 7170 5520

Alianční týden modliteb bude jako každý rok první týden v lednu, tedy od 5. do 12. ledna. 
Během tohoto týdne se uskuteční ekumenická bohoslužba v Církvi bratrské. V rámci Týdne 
modliteb za jednotu křesťanů od 18. do 25. ledna bude ekumenická bohoslužba u nás.

Vydává  Římskokatolická  farnost  Sušice,  Bašta 54,  342 01  Sušice
tel. 376 523 368, http://www.sumavanet.cz/farnostsusice




