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ADVENTNÍ DOBA JE TU
Nacházíme se na začátku adventní doby. Vnímám tento čas, jako příležitost
zastavit se, poohlédnout se kolem sebe a uvědomit si, že se už práce na
zahrádce, na poli, nebo jakákoliv podzimní práce, která vyžadovala
pozornost, chýlí ke konci. Pokud se dívám z okna vidím přírodu,
která se přichystala ke svému odpočinku a vybízí mě
k zamyšlení: Nemohu si také i já odpočnout, sednout si na chvíli
a popřemýšlet. Čím právě žiji? Co mě napadá jako první, když si
sedám ke kávě nebo čaji? Je to moje uspěchanost, moje
nesplněné úkoly a nedokončené práce nebo tam někde
v koutku srdce vnímám pokoj?
Adventní doba je radostné očekávání příchodu našeho Pána na
tento svět. Radost můžeme prožívat, když budeme zapalovat postupně svíčky na adventním
věnci a v místnosti bude přibývat světla. Možná i v nás bude růst hřejivý pocit, že se blíží
opět ten překrásný čas, kdy se v kostelích rozezní: Narodil se Kristus Pán, radujme se…
Nenechme si vzít tak drahocenný a překrásný čas, ale prožijme ho trochu jinak, než celý
uplynulý rok. Najděme si chvíli a zastavme se před křížem, nebo u našeho rodinného
oltáříčku a dejme prostor Pánu, ať promluví k našemu srdci. Vždyť Pán od nás nežádá
všechny ty naše úkoly a náš aktivismus, ale říká „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode
mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším.“ (Mt 11, 29)
Pokusme se Ho nalézat v tichosti a v pokoře.
br. Dominik, kapucín

KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ
V DOBRŠÍNĚ
Pseudogotická osmiboká mešní kaple
z poloviny 19. století tvoří dominantu
dobršínské návsi. Je zasvěcena Panně Marii
Karmelské. Zásluhu na jejím postavení má
zbožný místní občan Jiří Karl a někteří
dobršínští obyvatelé. Mimochodem tento
občan nechal postavit Boží muka, která
stávala u dnešní benzinové pumpy u
Dobršína. Byla vysvěcena 22. 5. 1870. Ale
zpět k naší kapličce. Základní kámen k její
výstavbě byl položen dne 21. dubna 1869. Vysvěcena byla téhož roku
15. července sušickým děkanem Matějem Petrem s povolením českobudějovického

biskupa Jana Valeriána Jirsíka. Tedy v předvečer svátku Panny Marie Karmelské, jíž je
zasvěcena. Přítomno bylo deset kněží.
Stavbu kaple řídil Josef Mirvald, stavitel
ze Sušice.
Kaple je vybavena pěkným oltářem
s obrazy, několika soškami, které jsou
během roku uloženy v Muzeu Šumavy
v Sušici a zapůjčovány na pouť Panny
Marie Karmelské, která se zde koná
každoročně okolo tohoto svátku. Je zde
sloužena poutní mše svatá. V průběhu roku
je v této kapli sloužena, mimo období
letních
prázdnin,
vždy jednou měsíčně také mše svatá, popř. bohoslužba
slova a to povětšinou první pondělí v měsíci. V kapli je
dále 14 obrazů křížové cesty. Na vrcholu kaple je
zvonička. Před kaplí stojí křížek s letopočtem 1871.
Ve dnech 14. června až 2. července 1993 byla
nákladem 20 tisíc Kč opravena střecha, krov, fasáda a
omítka. Na této opravě se podílelo 20 občanů-brigádníků.
V roce 1998 byl nad vchodem obnoven nápis uvádějící
rok dostavby a vysvěcení kaple. Na závěr je nutné
upřímně poděkovat zvláště současnému kronikáři obce
panu Františkovi Chmelíkovi za poskytnutí údajů
z kroniky a Martinovi Pikešovi a bratru Dominikovi za
dodání fotografií vnitřku kaple.
Příště: Kaple sv. Anny ve Chmelné.
Václav Pikeš

RESTART JUNIOR
Restart
je
poentrovské setkání
mladých lidí, které
se konalo od pátku
17. 10. do neděle
19. 10. 2014.
Přijeli
jsme
v pátek okolo 18.00
a po únavné cestě
jsme se ubytovali na
ktišské
faře,
následovala večeře a
společné hry na
znovu
seznámení
nejen se jmény. Po
večerní
modlitbě
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jsme ještě ,,dobývali“ Jeruzalém (je místo ke hrám).
V sobotu ráno jsme měli budíček
v 7.30 a ranní modlitbu. Poté byla
snídaně, promluva s P. Řehořem a
práce ve skupinkách na různá témata
(voda, chléb, víno, olej). Dále
slavení eucharistie a oběd. Ve 14.00
společná hra a svačina. Pak cesta
k rybníku, ukázky modelů loděk a
jejich zábavné řízení s druhou
vícemistryní České republiky. Další
byla
chutná
večeře,
sklepy
(workshopy), večerní modlitba a
noční klid.
V neděli jsme se probudili
budíčkem a následně šli na ranní
mši, přijímali jsme Tělo a Krev
Kristovu. Následně byla snídaně,
hra – reflexe, ve které jsme se
snažili důvěřovat ostatním (což byl
nadlidský úkol). Poté nejhorší práce
– úklid a k obědu výtečnou sekanou.
No a na konec smutné loučení a
odjezd domů.
Moc děkujeme P. Romanovi,
týmákům a těm, kteří nám umožnili
a podíleli se na našem odvozu,
pobytu, stravě a zábavě. Těšíme se na další setkání a DĚKUJEME !!!
Lucie Belfínová

POUŤ ZA SVATOU ANEŽKOU
Je to až k neuvěření, ale je to už 25 let od svatořečení
Anežky České.
Ač byla Anežka z rodu královského, nebyl její život
snadný. Již v útlém dětství musela z domova a pak zase
znova a znova mezi cizí lidi. Královský otec měl s ní
ctižádostivé plány, v jeho očích to bylo neštěstí kdykoliv ze
zasnoubení sešlo. Svatá Anežka měla možnost stát se první
dámou Evropy, sám německý císař jí požádal o ruku a také
král Anglie usiloval o sňatek s ní. Ona však netoužila
vyvýšit svou osobu. Chtěla vyvyšovat Boha v srdcích těch
nejubožejších, kterým po celý život sloužila. Anežka
Přemyslovna se stala řeholnicí a založila v Praze klášter Na
Františku a špitál křižovníků s červenou hvězdou. Dala
přednost hodnotám duchovním před hodnotami hmotnými.
Tento její příklad je naléhavou výzvou i k nám všem. Žijeme v době, kdy mnozí lidé usilují
především o dobro materiální, a to i za cenu ztráty na hodnotách morálních.
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Bývalý arcibiskup pražský pan
kardinál Tomášek řekl: „Život
Anežky Přemyslovny má i po více
než 700 letech mnoho co říci dnešní
době. Příkladu královské dcery, která
se cele věnovala všem potřebným,
zvláště nemocným, by měli v nynější
době, jež klade někdy příliš velký
důraz na konzumní život, následovat
všichni z nás.
Pro křesťany v České republice a
na celém světě je to výzva, aby nebyli
jenom formálními křesťany, ale aby
opustili své sobectví a celým svým životem napomáhali ostatním.“
Jsem moc ráda, že jsme se oslavy 25. výročí svatořečení Anežky České v katedrále
Svatého Víta, Václava a Vojtěcha mohli společně s naším otcem Václavem zúčastnit. Pro
nás všechny to byl neopakovatelný zážitek a za tuto pouť bych ráda proto otci Václavovi,
který vše zorganizoval, co nejsrdečněji poděkovala.
Anežko Česká, oroduj za nás.
Anna Blažková

24 HODIN SE SVATÝM FRANTIŠKEM
Celkem devatenáct starších
kluků
a
děvčat
z hodin
náboženství ze sušicka přijalo
pozvání na „24 hodin v klášteře“ prožitých tentokrát se sv.
Františkem z Assisi. Čekaly je
seznamovací hry i společná
práce
v klášteře.
Beseda
s bratry kapucíny, kteří poctivě
odpovídali na všechny vážné i
nevážné
dotazy.
Večerní
adorace s písněmi i možnost
přijmout
svátost
smíření.
Tajuplná noční výprava za svitu
pochodní k jedné kapli v okolí
města, která představovala
kostelík sv. Damiána, kde sv. František zaslechl z kříže Ježíšův hlas: „Františku, jdi a
obnov můj dům, který, jak vidíš, se rozpadá.“ Ranní mše svatá a společné hledání
symboliky kříže od sv. Damiána. Nechyběla ani soutěž a film o sv. Františkovi.
Velké díky patří bratrům kapucínům Serafínovi, Dominikovi, Romualdovi a
Vianneyovi ze sušického kláštera za pohostinnost a doprovázení, P. Václavovi za finanční
pomoc, Marušce za pomoc v kuchyni, Anežce, Pepovi a Jakubovi, kteří se podíleli na
programu. Bohu díky za vydařené setkání.
Foto najdete na webových stránkách sušických kapucínů
https://picasaweb.google.com/kapsusice/24HodinovyPobytDetiVKlastere a sušické farnosti
http://www.sumavanet.cz/farnostsusice/fotogalerie.asp
katecheté Vojta a Šárka Šmídlovi
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NAŠE MECRINE ÚSPĚŠNĚ ZAKONČILA STUDIUM
Ježíš řekl: „Cokoli
jste
udělali
pro
jednoho
z těchto
mých
nejposlednějších bratří, pro
mne jste udělali.“ (Mt
25,40)
V našich kostelech
v Sušici, Dlouhé Vsi,
Kolinci, Petrovicích,
Svojšicích, Buděticích
a Rabí jsou opět velké
kasičky
v podobě
králů. Od neděle
Krista
Krále
do
neděle Křtu Páně do
nich
můžeme
přispívat na děti z Adopce na dálku®. Děti z náboženství v Sušici a Kolinci si letos
vyráběly malé kasičky s obrázkem sv. Anežky České, aby do nich také šetřily a přinesou je
do kostela na závěr doby vánoční v neděli 11. ledna 2015.
Naše děti, kterým pomáháme:
Joseline Cyril D´costa z Karikalu v jihozápadní Indii (pomáháme jí od roku 2004).
V prosinci jí bude 14 let. Chodí do 9. třídy a
výborně se učí. Vyhrála talentovou zkoušku
z angličtiny. Denně chodí na mši svatou. Ráda
jezdí k babičce. Její tatínek je krejčí, maminka
se stará o domácnost. Má 2 mladší
sourozence, kteří také chodí do školy.
Derick Kamya z Kiziga v jihovýchodní
Ugandě (pomáháme mu od roku 2009). Je mu
13 let a chodí do 6. třídy. Ve škole chodí na
náboženství. Je velmi dobrosrdečný. Rád
hraje
fotbal.
Doma
pomáhá
rodičům s prací
na poli. Jeho
tatínek
i
maminka
jsou
chudí zemědělci.
Má 3 mladší
sourozence.
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Mecrine
Duming
Louis
z Shantinagaru
v jihozápadní Indii. Začali jsme jí pomáhat od
adventu 1999, kdy chodila do 1. třídy. Dnes je jí 20
let a ve svém posledním dopise z června tohoto
roku nám s radostí oznamuje, že úspěšně zakončila
vysokoškolská bakalářská studia. Nyní si hledá
práci. V závěru dopisu píše: „Já i moje rodina Vám
děkujeme, že jste mi tolik let pomáhali. Každý den
na Vás pamatujeme v modlitbě. Jen díky Vaší
podpoře se mohu postavit na vlastní nohy a začít
vydělávat. Ať Vám Bůh dá zdraví, dlouhý život,
štěstí a mír. Vaše milující dítě Mecrin D Louis.“
Jsme trochu smutní, že se s Mecrine v Adopci na
dálku® loučíme, ale zároveň máme radost, když
vidíme, že tato pomoc má smysl. Snad i my, až
budeme jednou stát před Ježíšem, jako naším
Králem a Soudcem, od něj uslyšíme: „Cokoli jste
udělali pro Mecrine z Indie, pro mne jste udělali.“
Namísto Mecrine vybíráme další dítě, kterému
budeme pomáhat.
Více informací o Adopci na dálku® :
Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, Praha 2, 120 00; tel. 224 246 519; 224 246
573, e-mail: adopce@charita-adopce.cz ; www.charita-adopce.cz
Vojta Šmídl

POZVÁNÍ
Jsme třetí řád karmelský. Scházíme se 1x za dva měsíce v
arciděkanském kostele a na faře v Klatovech. Máme jen jedno
auto, cestou se modlíme růženec a je nás vždy alespoň 8 ze
Sušice, takže někdo jede vlakem.
Celkově se nás v Klatovech schází kolem dvaceti. Hledáme
spřízněné duše, které by byly ochotny sdílet s námi karmelskou
spiritualitu (žít životem evangelia a podle vzoru blahoslavené
Panny Marie Karmelské a dát svůj život do služby Bohu a
církvi) a měly ještě alespoň jedno další auto k dispozici,
protože vlak, kterým některé z nás musejí jet večer z Klatov,
bude od prosince zrušen.
Scházíme se vždy v pondělí v 17.00 hodin, kdy začínáme
mší sv. v kostele (ten je teď v rekonstrukci, ale máme k
dispozici kapli na faře), potom následuje občerstvení,
přednáška, následná diskuse a poté ztišení a závěrečná
modlitba.
Toto setkání vede vždy karmelitán z konventu v Praze –
Liboci, nyní P. František (Horáček).
Další setkání je v pondělí 12. ledna 2015. Vyjíždíme v 16.00 hodin od gymnázia.
Prosím ozvěte se, nebudete litovat!
Ludmila Březinová (členka Karmelu od roku 1993)
tel. č. 777 655 733
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Holič na pravdě Boží, aneb nikdy se nehádej v práci s manželkou
Dvě babičky se baví před kostelem:
- Víš to, Mařko, že náš holič je už na pravdě Boží?
- No to je hrozné, Božko. A co se mu stalo?
- Ukazoval manželce, že jí má po krk, a zapomněl, že má v ruce břitvu.

Mikulášská besídka
v Kolinci
čtvrtek 4. 12. 2014
od 15.00 do 16.00
klubovna Knihovny v Kolinci
 besídka s pohoštěním
 setkání se svatým Mikulášem a nadílka

v Sušici
neděle 7. 12. 2014 od 15.00
kostel sv. Václava v Sušici
 divadlo „V Betlémě není místo“
hrají děti sušické farnosti
 setkání se svatým Mikulášem
 písničky a nadílka

Zveme všechny děti a rodiče
CHYSTÁ SE:
3. 12. 19.00 farní rada sušické farnosti
7. 12. sbírka na katedrálu sv. Mikuláše v Č. Budějovicích
9.00 křest Aničky Melcherové při „rodinné“ mši sv. a od 14.00 pohoštění
v klášteře u kapucínů
15.00 mikulášská besídka v děkanském kostele v Sušici
8. 12. slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – mše sv.:
8.00 klášter; 18.00 kostel Matky Boží
11. 12. 19.00 muzeum: ČKA zve na přednášku s besedou Slušnost mezi lidmi v dnešní
době aneb Potřebujeme etiku pro život? Přednáší Mgr. Alena Bernardová
13. 12. poutní výlet k Panně Marii Pomocné do Pasova – pořádá P. Tomas
8.30 možnost svátosti smíření v klášteře (P. Václav; P. Vendelín Zboroň)
19. 12. 19.00 klášter: večer chval
20. 12. klášter: adventní duchovní obnova – vede P. Tomas:
9.00 - 1. promluva „Úvahy o Mariině fiat“ (sál)
10.00 - modlitba rozjímavého růžence (kostel)
11.00 - 2. promluva „Úvahy o poslušnosti“ (sál)
14.00 - 3. promluva „Úvahy o svobodě“ (sál)
15.00 - Hodinka Božího milosrdenství (kostel)
20.00 - delší vedená společná závěrečná modlitba

29. 12. ´14 – 2. 1. ´15 Pouť důvěry na zemi – Evropské setkání mladých v Praze
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Bohoslužby o Vánocích 2014 v Sušici a okolí
Středa
24. 12.
Štědrý den

Místo
Sušice –
děkanský
kostel
Sušice –
klášterní k.
Petrovice

Čtvrtek
Pátek
25. 12.
26. 12.
Svátek
Slavnost
Narození sv. Štěpána
prvomuč.
Páně

Neděle
28. 12.
Svátek
Svaté
Rodiny

Středa
Čtvrtek
31. 12.
1. 1. 2015
Památka sv. Slavnost
papeže
Matky Boží,
Silvestra I.
P. Marie

24.00

9.00

9.00
17.00**

7.30
9.00

16.00

17.00

8.00

17.00

17.00

20.00

10.30

10.30

10.30

10.30

12.00

12.00

Svojšice

12.00

Kolinec

22.00

Mlázovy

21.00*

Budětice

20.00

Rabí

16.00*

Kašperské
Hory

24.00

9.30

Hartmanice

22.00

11.30

Dlouhá Ves

15.00*

Rejštejn

16.30

Srní

20.00

18.00

9.00

11.15*

11.15

11.15

11.15*

9.30

9.30

9.30

9.30

17.00

sobota
16.30
sobota
18.00
11.30

17.00
Mouřenec
24.00

11.30

sobota
15.00
sobota
16.30

16.30

tučně = s chrámovým sborem; * bohoslužba slova; ** koncert sboru Svatobor

Jesličky v děkanském kostele sv. Václava
v Sušici budou přístupné
na Štědrý den, na Boží hod vánoční
a na svátek sv. Štěpána
(24., 25. a 26. 12.)
vždy od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin

Radostné a požehnané Vánoce
přeje duchovní správa
Vydává Římskokatolická farnost Sušice, Bašta 54, 342 01 Sušice, tel. 376 523 368
e-mail: farnostsusice@seznam.cz ; http://www.sumavanet.cz/farnostsusice
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