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11. ÚNORA – PANNY MARIE LURDSKÉ – SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

 „Moudrost srdce. Slepému jsem 
byl okem a kulhavému nohou.“ 
Takové je téma poselství papeže Fran-
tiška k 23. Světovému dni nemocných, 
který si církev připomene 11. února.

Moudrost srdce není podle papeže 
abstraktní vědou, nýbrž postojem, který 
vlévá Duch svatý těm, kdo se otevřou 
utrpení svých bratří a sester a poznají 
v nich Boží obraz.

Tato moudrost má několik aspektů: Sloužit druhému, být s ním, vycházet mu v ústrety, 
být s ním solidární a nesoudit jej.

„Je poměrně snadné sloužit pár dní, ale je obtížné pečovat o člověka po celé měsíce 
anebo dokonce roky, i když on už ani není schopen poděkovat. A přece, jak velká je to cesta 
k posvěcování! V takových situacích lze počítat se specifickou blízkostí Pána a zároveň to 
představuje mimořádnou podporu církvi při jejím poslání,“ ocenil papež ty, kdo jsou 
nemocným nablízku.

František v poselství také vyzdvihuje čas, jejž člověk stráví v blízkosti nemocných. Ten 
je podle něj posvátnou dobou, která jim umožňuje vnímat lidskou lásku a útěchu: „Náš 
svět často zapomíná na zvláštní hodnotu času stráveného u lůžka nemocného, protože jsme 
zachváceni spěchem, frenetickou činností a výrobou a zapomínáme na rozměr nezištnosti, 
starosti a péče o druhého člověka“

V této souvislosti odsuzuje římský biskup pojem „kvality života“, na základě kterého 
jsou někteří lidé nuceni k eutanázii: „Jak velká lež se skrývá za určitými názory, které tolik 
trvají na ´kvalitě života´ a vnucují přesvědčení, že život vážně postižený chorobou není 
hoden toho, aby se žil!“ píše.

Světový den nemocných zavedl v katolické církvi v roce 1992 papež Jan Pavel II. Slaví 
se v den liturgické památky Panny Marie Lurdské, 11. února.

Zdroj: tisk.cirkev.cz    

KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ –
KAPLE PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ V PODMOKLECH

Přesné datum vzniku a vysvěcení této kaple není známo, protože obec Podmokly 
spadala dříve pod faru v Albrechticích, kde prý vznikl požár  a dokumenty, včetně těch o 
této kapli, shořely. Kronika obce je k dispozici až od roku 1929. Historie kaple je tudíž 
odhadována na cca 19. století.
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Jde o kapli zasvěcenou Panně 
Marii Růžencové, jejíž svátek 
připadá každoročně na 7. října. 
Jedná se o velmi hezkou lidovou 
stavbu s doznívajícími barokními 
prvky. Podobné stavby vznikaly 
v četných okolních obcích. Byly 
financovány převážně ze sbírek 
mezi starousedlíky. Ekonomická 
situace venkova se po roce 1948 
poměrně zlepšila, a proto bylo 
možno přispívat na zvelebování 
vzhledů obcí i na stavby 
zmíněných mešních kaplí. Oltář 
v kapli pochází ze zrušené kaple 
v nemocnici v Sušici, která byla 
zasvěcená sv. Rodině. Pouze obraz na oltáři byl původně jiný... Tento oltář sem byl 
převezen v roce 1966. Obětní stůl a ambon je z kaple „Anděla Strážce“ v Sušici. Kříž před 
kaplí pochází z roku 1848. Za druhé světové války byl zvon z kapličky zrekvírován a
10. dubna 1950 byl za hojné účasti věřících usazen nový zvon.

Větší oprava kaple proběhla v roce 1999 (oprava 
střechy, fasády, odvodnění kaple, zárubně dveří). 
V roce 2000 získala obec dotaci na dokončení 
rekonstrukce. Posléze byla kaple o pouti téhož roku 
znovu vysvěcena tehdejším administrátorem farnosti a 
současným okrskovým vikářem otcem Slávkem 
Holým. V červenci 2010 dostala kaple novou fasádu a 
v říjnu 2011 o pouti byla nad vstupní dveře do 
výklenku osazena 
soška Panny 
Marie. Ke kapli 
se pravidelně
pořádají poutě na 
svátek Panny 
Marie Růžencové 
a jednou měsíčně, 

v pondělí, mimo letních prázdnin mše svatá, popř. 
bohoslužba slova.

Venkovní snímek a vnitřní snímek kaple z roku 
2012 je od katechety Vojtěcha Šmídla a většinu 
ostatních dostupných materiálů, včetně snímků ze 
znovuvysvěcení v roce 2000, poskytla pracovnice 
Obecního úřadu v Podmoklech paní Vendula Plánská, 
za což jí patří poděkování!

Příště: Kaplička Panny Marie Bolestné u 
Vrabcova.

Václav Pikeš
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FOTOREPORTÁŽ Z ŽEHNÁNÍ KOLEDNÍKŮM NA NÁMĚSTÍ V SUŠICI

Na sušické náměstí za 
doprovodu hudebního 
uskupení přijeli už po 
několikáté tři králové na 
koních, tentokrát z Jíz-
dárny Divišov, a přivezli 
Jezulátku vzácné dary –
zlato, kadidlo a myrhu. 
Živý betlém tvořily děti 
ZŠ Masarykova pod 
vedením učitelky Hany 
Šiškové.

Po promluvě místo-
starostky Věry Marešo-
vé, která popřála všem 

dobrý rok 2015 a ředitelky 
charity Marií Hrečínovou
Prodanovou, pod jejíž 
taktovkou byla celá akce, 
požehnal koledníkům otec 
Václav Hes. A přečetl 
všem přítomným úryvek o 
třech králích z Písma sv.
Také připomněl, že 
křesťanské Vánoce končí 
až následující neděli na 
„křest Páně.“

Pak se ještě pouštěl 
lampion štěstí a nakonec 
zhasl vánoční strom. Akcí 

provázel moderátor 
Radek Nakládal, 
který sám pak také 
na Kašperskohorsku 
jako jeden z králů 
chodil ...

Moc děkujeme 
koledníkům i všem, 
kteří přispěli! 
Velkou část 
z peněžních darů 
používá charita 
přímo v místě, kde 
se peníze vybrali.

Jiřina Panušková 
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KOSTEL SV. JANA KŘTITELE V MLÁZOVECH V NOVÉM KABÁTĚ

V loňském roce se konečně dočkal kostel sv. Jana Křtitele v Mlázovech tak potřebné 
opravy fasády. Léta zvětralá a zčásti opadaná fasáda již dlouho čekala na svou opravu. O to 

víc, když pan František Šperl krásně 
zrekonstruoval vedle stojící zámek, 
zchátraný kostel zářil nehezky, i proto 
pan  Šperl toužil po opravě s tím, že 
farnosti vyjde pokud možno co nejvíc 
vstříc, aby oprava pro malou a 
nevýdělečnou farnost nebyla tak moc 
velkou zátěží. Nabídl a posléze půjčil
zdarma lešení na celý kostel a přispěl 
částkou 50 000,- Kč. Další finanční 
pomoc poskytl na žádost farnosti 
Městys Kolinec, a to částkou 20 000,-
Kč. ZOD Kolinec se sice také na 
žádost farnosti ústy svého předsedy 
vyslovilo kladně, bohužel po změnách 

uvnitř družstva již žádný příspěvek neposkytlo. A tak poměrně velká část zbyla na samotné 
farnosti, ve které to její finanční prostředky poměrně dost vyčerpalo. Farnost musela 
přispět částkou přes 83 000,- Kč, 
což pro farnost, která má malé 
příjmy, které pokryjí jen tak tak 
provoz, je dosti velká zátěž. 
270 000,- Kč dostala farnost na 
opravu z programu Podpora 
obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností. Samotná oprava tedy
i s doprovodnými pracemi, které 
si vykonala farnost sama –
natření podhledů a drenáže 
kolem kostela, vyšla na 
423 164,- Kč.
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Samotnou opravu fasády, která stála 419 127,- Kč, 
vykonala firma pana Kučery z Újezda u Svatého Kříže.
Oprava začala koncem srpna a koncem října firma již 
předala dokončenou opravu fasády i s předem 
nenaplánovanou opravou střechy u vchodu do krypty. 
Na žádost památkářů firma oklepala jen nesoudržné 
omítky, které zpevnila, a na ně nanesla tenkovrstvou 
omítku, která je křivá a hodně hrubě zatřená, aby se 
podobala původní raně gotické, kterou památkáři našli 
na velké části kostela. Za zajímavost stojí, že zatímco 
na této omítce trvali a přes to vlak nejede, na barvě 
původní raně gotické, kterou našli a měla být bílá 
s červenými prvky kolem oken a rohů, už se nedohodli 
a nechali natřít kostel pouze bíle. Pro mě otázkou 
zůstává, jak je možné, když tak vehementně toužili, aby 
to vypadalo jako původně v raně gotickém slohu,
nakonec barevně nechají tak, jak to původně nebylo!? Nad provedenou omítkou totiž byli 
mnozí rozčarováni, musím říct i já, protože vypadá nezvykle, ale koneckonců zdálky 

vypadá kostel víceméně pěkně a 
konečně nedělá ostudu u tak 
krásně opraveného zámku. Bohu-
žel začíná se už pomalu loupat, i 
přestože nebyla ještě moc veliká 
zima, ale to snad firma zjara 
opraví v rámci reklamace. 

Tak na závěr si lze jen přát, 
aby nově opravený kostel byl 
hojně využíván farníky i ostatní-
mi, kteří do kostela najdou cestu,
a aby návštěva letošní „půlnoční“
cca 40 lidí se stala pravidelnou. 
Děj se ale Tvá vůle, Pane!!

Jiří Kopelent

Adopce na dálku 2015 – adventní kasičky

Sušice - děkanský kostel 14.523,00
Sušice - klášter 6.631,00
Petrovice 4.670,00
Svojšice 2.906,00
Kolinec 1.382,00
Budětice 946,00
Rabí 1.163,00
Dlouhá Ves 630,00

malé kasičky od dětí (38) 11.149,00

Celkem 44.000,00

DĚKUJEME !!!
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JEŠTĚ K POUTI V PASOVĚ:

na stránkách www.mariahilf-passau.de  je reportáž, kterou o naší pouti tam napsal jeden 
z farníků, který je zároveň fotografem farnosti. Takže jsou zde i fotky. Byl velmi příjemně 
překvapený naší hojnou účastí:).

Místa, na kterých lze za podmínek daných dekretem získat plnomocné odpustky, ve dnech: 
- na Boží hod, tj. Velikonoce, seslání Ducha sv., Vánoce; 
- na svátek Uvedení Páně do chrámu 2. 2. a o všech dalších svátcích Páně; 
- na svátek sv. Jana Nepomuckého (16. 5.), Jana N. Neumanna (19. 6.) a sv. Mikuláše (6. 12.); 
- o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15.8.; 
- v den patrocinia a výročního dne posvěcení daného kostela; 
- v pondělí svatodušní (ve všech mariánských kostelích a kaplích diecéze). 

Jedná se o následující kostely a poutní místa:
Vikariát Sušice-Nepomuk
- Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého 
- Sušice, kostel sv. Felixe
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Hlavní příjmy a výdaje farnosti Sušice v r. 2014
Hlavní příjmy:
Nájmy: Telefonica O2 (nájem věže) 102.811,00

byty duchovních 12.000,00
nájem pozemků 9.637,00

Dary: od České misie v Mnichově 27.600,00
na adopci na dálku (kasičky + dary) 58.500,00
ostatní dary 30.800,00

Sbírky (včetně odeslaných) 478.180,00
Výnos z farního plesu (odečteno: sál 12.500,- ; OSA 3.331,- ) 15.869,00
Příspěvek Města Sušice na opravu kostela P. Marie 150.000,00
Příspěvek Města Sušice na opravu střechy děkanství 150.000,00
Půjčka od Biskupství českobudějovického 250.000,00

Hlavní výdaje: 
Zlacení korpusu na kříži na náměstí 47.220,00
Nátěr části fasády kostela sv. Václava (jen materiál) 27.300,00
Oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie (3. etapa) 258.516,00
Oprava střechy děkanství (1. etapa) 350.000,00
Provoz tiskárny (Farní list, plakátky, dokumenty ...) 27.526,00
Pojištění budov 7.420,00

Energie
elektřina – kostely (sv. Václava, P. Marie) 25.554,00
elektřina – děkanství 26.258,00
plyn – děkanství 79.332,00
příspěvek na režii od duchovních -54.000,00

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi:
na opravu katedrály  7.500,00
na potřeby diecéze (za roky 2013 a 2014)  17.000,00
na bohoslovce  9.000,00
havarijní a svépomocný fond  12.100,00
odvod z nájmů  31.133,00
příspěvek na ACEBB  1.300,00
Svatopetrský haléř  12.500,00
na misie  40.200,00
na bible  7.500,00
na charitativní účely  9.000,00
na pomoc trpícím křesťanům ve světě 22.000,00
postní kasičky – Likvidace Lepry, Charita Sušice a Hospic PT   21.600,00
adopce na dálku (děti v Indii a Ugandě)   58.500,00
Celkem 249.333,00

OCH Sušice:
339.035,- Kč
Děkujeme !!!
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Stručný přehled křtů, pohřbů, sbírek 
a plateb za elektřinu v roce 2014

Farnost křty pohřby sbírky
odeslané sbírky 

a příspěvky
elektřina 
(kostel)

Sušice 15 63 478.180 *)  190.833 25.554
Budětice 1 1 42.080 18.421 1.898
Rabí 0 3 19.250 4.300 896
Kolinec 4 2 90.710 25.300 5.350
Mlázovy 0 0 4.830 800 939
Dlouhá Ves 0 1 16.960 5.843 1.236
Petrovice 2 7 79.730 22.761 7.722
Svojšice 2 1 32.620 14.400 4.160
Hartmanice 3 0 61.538 5.268 1.904

  *)  není započtena adopce na dálku ve výši 58.500,- Kč

NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Jak se plně věnovat studiu náboženství:
Dcera přivede domů představit rodičům svého snoubence. Když je mladík o samotě se 

svým budoucím tchánem, ten se ho ptá: "Čímpak se živíš, hochu ?"
"Studuji náboženství."
"A jak chceš vydělat na pořádný barák?"
"Soustředím se na svá studia a Bůh nás zaopatří."
"A za co koupíš mé dceři pořádný snubní prsten?"
"Soustředím se na svá studia a Bůh nás zaopatří."
A takhle to jde pořád dokola - mladík pořád omílá, že Bůh je zaopatří.
Když to otec vzdá a mladík se odporoučí, přijde do místnosti matka a ptá se, jak to šlo.
Otec říká: "No, ten chlapec nemá žádnou pořádnou práci ani žádné plány do budoucna, 

jak nějakou sehnat. Ale dobrá zpráva je, že si myslí, že jsem Bůh!"

CHYSTÁ SE:

Téma Národního eucharistického kongresu 2015 na únor: Eucharistie a společenství
So    7. 2. 14.00  Dětský námořnický karneval v Sokolovně v Sušici

20.00  Farní ples v Sokolovně v Sušici.
9. – 16. 2. Národní týden manželství – viz http://www.tydenmanzelstvi.cz  
St   11. 2. 17.00  procesí ke kapli Panny Marie Lurdské, cca 18.00 mše sv. 
13. – 15. 2.  Ktiš: víkendovka pro mladé
So  14. 2.   8.00  klášter: mše sv. s udílením svátosti pomazání nemocných
St   18. 2. Popeleční středa – začátek postní doby – den přísného postu 
Ne  22. 2. sbírka na Svatopetrský haléř
Út   24. 2.   9.00  Velhartice: mše sv. při vikariátní konferenci 
St   25. 2. 19.00  beseda ČKA o knize „Tichá srdce - o klášterech a lidech v nich“
Čt   26. 2. 19.30  gymnázium: koncert Kruhu přátel hudby (housle, viola) 
Pá   27. 2.  19.00  klášter: večer chval
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