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ÚVODNÍK

Právě dnes se naplnilo slovo Písma! Píši tyto řádky ještě před
volbou prezidenta, ale vy je čtete již se znalostí, kdo je tímto, jak
někteří říkají „přelomovým“ prezidentem. Ať se jím stal kterýkoliv
z kandidátů, naším prezidentem a prezidentem celého světa i celého
vesmíru zůstává Ježíš! On, právě dnes, vyhlásil amnestii všem
uvězněným ve vlastním trápení, ve vlastních problémech, ve slepotě –
nebo v naší krátkozrakosti. Všem nám dává milost, milost nového
začátku, nového vztahu s Bohem, nového života v novém světě. Právě dnes je ten den volby.
Volební místností je náš kostel a naše domovy. Právě dnes se může stát slovo Písma skutečností
v našem životě. Ježíš je Pánem a Vládcem vesmíru, on již je Králem všech lidí a panuje i nad mým
životem bez ohledu na mou volbu, protože jej pomazal Bůh již přede všemi věky. Avšak z nějakého
nepochopitelného důvodu (tedy z lásky) čeká, až si jej zvolím také já sám za Spasitele, za „mého“
Krista. Proto až DNES uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce a nechte se Kristem Ježíšem
osvobodit, nechte se potěšit jeho přítomností právě dnes.
P. Jenda Turek

DÁREK OD JEŽÍŠKA
Uběhl měsíc od
doby, kdy jsme se,
zvláště tedy asi děti,
radovali z dárků, které
jsme
našli
pod
stromečkem.
Kolinecká
farnost
dostala dárek, na který
již dlouhá a dlouhá léta
čekala.
Kolinecký
kostelíček, který nebyl
vůbec uvnitř nijak
vábný
(plíseň
a
opadaná
omítka
odpuzovaly a činily na návštěvníky hodně
špatný dojem), dostal totiž nový háv. Právě
den před Štědrým dnem, na čtvrtou neděli
adventní, bylo možno poprvé sloužit mši
svatou v nově krásně opraveném a vybíleném
kostele. A tak i narození našeho Pána bylo

možno prožít ještě výjimečně slavnostněji než
jako obvykle minulá léta, zvlášť když
„půlnoční“ doprovodil krásným zpěvem a
hudebním varhaním doprovodem loni nově
vzniklý kolinecký sbor KOS, snad i proto byla
návštěva nadprůměrná.
Jenomže nic se neděje samo jenom tak,
kromě Božího požehnání a pomoci, stojí za
vším i lidská práce. Proto bych chtěl zvlášť
poděkovat několika ženám, které neváhaly,
byť byl již poslední týden před Vánocemi a
doma měly jistě také dost práce, věnovat
spoustu času úklidu prostor vnitřku kostela a
také výzdobě, bez jejichž práce by nebylo
možno vše stihnout. Díky patří také
administrátorovi farnosti P. Václavu Hesovi a
stavebnímu technikovi p. Mourečkovi, že
konečně dali věci do pohybu a léty opomíjený,
vzhledem nevlídný kostel konečně nechali
opravit. Díky samozřejmě patří i firmě Šperl,

všem jejím pracovníkům, že odvedli dobrou
práci, navzdory času a nepřízni počasí. Jistě
jsou tam malé nedostatky, které slíbila firma
v létě, až vyschne pořádně kostel, opravit, ale
kdo viděl kostel před a po, jednoznačně musí
zajásat.
Budete-li mít cestu někdy kolem, určitě se
přijďte podívat, jistě neuděláte chybu, pokud
se zastavíte a v nově opraveném kostele
prožijete spolu s námi bohoslužbu (v neděli
v 9.30 h a ve čtvrtek 16 h). Možná namítnete,
že radost není na místě, protože kostel je jen
věc a život farnosti je něco jiného, ale ono to
je stejné jako s obrazy. Neuctíváme obrazy pro

ně samé, ale díky jim můžeme lépe vzdávat
chválu Bohu a tak i v pěkném kostele nám to
jistě půjde mnohem lépe, než někde, kde se
necítíme moc dobře, kde je vše poničené a je
cítit plíseň. A já věřím, že opravený kostel je
jen prvním viditelným krokem Božího
požehnání a pomoci k rozvoji kolinecké
farnosti. Osm malých dětí, které se každý
čtvrtek pomalu seznamují s kostelem a
bohoslužbami, jsou toho jistě důkazem. A tak
spolu s mnoha dětmi, které jistě pravidelně
děkují Ježíškovi za dárky pod stromečkem,
mám chuť také zvolat: „Děkujeme, Ježíšku!!!“
Jiří Kopelent

PŘÍCHOD TŘÍ KRÁLŮ DO SUŠICE – ZNOVUOBJEVENÁ TRADICE
Tři králové (mudrci, hvězdopravci či mágové) přicházejí
k Betlému pozdravit právě narozeného malého Ježíška. Cestu jim
ukazuje hvězda na obloze a oni přinášejí své dary – zlato, kadidlo a
myrhu, aby ho uctili jako svého krále. Svátek Tří králů se slaví na
celém světě. V některých zemích jím teprve začínají Vánoce. Při
svátku Tří králů si křesťané připomínají Slavnost Zjevení Páně,
kdy u nás vánoční svátky vrcholí.
Letos poprvé doputovala výprava Tří králů i na sušické náměstí, kde na ní čekal opravdu
úctyhodný počet lidí. Lehký deštík, myslím, nikomu náladu nepokazil, každý chtěl totiž uvítat Tři
krále na koních a navštívit betlém s malým Ježíškem, Marií, Josefem, pastýři a ovečkami. U
vánočního stromu jsme si zazpívali známé koledy s hudební
skupinou Memento a význam svátku Tří králů nám z knihy knih
připomenul pater Tomas van Zavrel. I Tři králové byli obdarováni
– symbolický klíč od bran města Sušice jim předala paní
místostarostka Ing. Věra Marešová.
Na Sušicku je již třináctým rokem s příchodem Tří králů
spojena charitativní tříkrálová sbírka, která je symbolem
vzájemného obdarování. Krajem putují koledníci a přináší
požehnání do každého domu spolu s drobnými dary. Každý má možnost také obdarovat koledníky a
pomoci tak potřebným. Tříkrálová sbírka na Sušicku pomáhá neziskové organizaci Oblastní charitě
Sušice každodenně pečovat o seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich domácnostech na
venkově, umožňuje zajistit materiální pomoc lidem v nouzi a
pomáhá lidem v těžkých životních situacích. Část výtěžku ze
sbírky je určen na podporu zahraničních humanitárních projektů
Charity ČR a projektů Českobudějovické diecéze. To, že jsme
letos oslavili Svátek Tří králů společně s tak bohatou výpravou,
jistě pomohlo i k rekordní vykoledované částce 191.469,- Kč. Moc
děkujeme všem lidem, kteří charitní činnost svým příspěvkem
podpořili!
Na závěr mi dovolte poděkovat těm, kteří se zasloužili o vznik nové tradice příchodu Tří králů na
sušické náměstí i těm, kteří se organizačně podíleli na tříkrálové sbírce, jmenovitě: P. Václavu
Hesovi, P. Tomasi van Zavrelovi, paní učitelce Haně Šiškové a dětem ze ZŠ TGM Sušice, paní

místostarostce Města Sušice Ing. Věře Marešové, hudební skupině Memento, redaktoru ČRo Plzeň
Lukáši Milotovi, zvukaři Jiřímu Vítovcovi, panu Miroslavu Melcherovi a jeho ovečkám, panu
Oldřichu Pítrovi a jeho koním, paní Andree Staňkové, panu
Korcovi, panu Ipserovi, organizátorce tříkrálové sbírky paní Jitce
Fuksové a dobrovolným koledníkům tříkrálové sbírky – skautům
ze Sušice a Hartmanic, zaměstnankyním charity a jejich dětem,
dětem a paním učitelkám ze ZŠ TGM Sušice, studentkám SOŠ a
SOU Sušice, dětem z Dětského domova v Kašperských Horách a
dobrovolníkům v obcích na Sušicku. Za trpělivé pečetění a
rozpečetění kasiček děkujeme zaměstnankyním finančního odboru
MěÚ Sušice. Příští rok bude 6. ledna v pondělí a my se se Třemi králi na sušickém náměstí těšíme
opět na viděnou!
Za Oblastní charitu Sušice Vám všem přeji požehnaný rok 2013 a radost ať prožíváte v každém
dni!
Marie Hrečínová Prodanová

SILVESTR NA FAŘE
Po děkovné
mši
svaté
v klášteře se
pro
všechny
zájemce z řad
našich farníků
uskutečnilo, již
dá
se
říci
tradiční, silvestrovské posezení na faře.
Celý večer probíhal v přátelské atmosféře
povídání, zpívání a soutěžení – manželé Lada
a Pavel Kopeckých připravili pro pobavení
všech vtipné čtení z různých křesťanských
knih a časopisů a také vědomostní kvíz, užili
jsme si všichni hodně legrace a Ladě a Pavlovi
patří za jejich nápad srdečný dík a samozřejmě
i Jirkovi Novému za jeho hru na harmoniku a
pobízení ke zpěvu.

I letos s námi konec roku na faře oslavili P.
Václav a bratři kapucíni a pozvání přijaly i
sestřičky z kláštera v Horažďovicích, které nás
na oplátku po Novém roce pozvaly na jejich
slavnostní mši a posezení u příležitosti výročí
vysvěcení klášterní kaple v Horažďovicích,
která je zasvěcena sv. Alexii, zakladatelce
Kongregace Školských sester de Notre Dame.
Rozcházeli jsme se po půlnoci, naplněni
radostí z příjemně stráveného posledního
večera starého roku a s nadějí a přáním, aby
nás Boží láska a požehnání provázely a
spojovaly i po celý nový rok, aby nám
záleželo jednomu na druhém, abychom nebyli
lhostejní k bolestem a trápením svých bližních
a dokázali být k sobě vždy ohleduplní a
tolerantní, ochotni sloužit všude tam, kam nás
náš Pán vede.
Anna Blažková

ČKA SUŠICE ZVE:
V pátek 8. února od 19 hod na „Povídání o Šumavě s paní Marií Malou“
v jídelně Penzionu Pod Svatoborem. Vyprávění bude provázeno promítáním mnoha
fotografií.
Od pátku 22. 3. (20 h) do neděle 24. 3. 2013 (15 h) na duchovní soustředění pro každého, které
povede P. Tomas van Zavrel. Téma: „Identita: pokřtěný“ – o významu našeho křtu; na Dobré Vodě
u Hartmanic v Domě sv. Vintíře; plná penze, společné pokoje, texty k 5ti promluvám.
Informace & přihlášky: exercicie@centrum.cz ; 603 525 450; minimální příspěvek 950,- Kč
(nevratná záloha 500,- Kč); dojíždějící: 50 Kč/promluvu.

CHYSTÁ SE:
2. 2.
11. 2.
15. 2.
19. 2.
24. 2.

22. dětský karneval (14.00) a XXII. farní ples (20.00) v Sokolovně v Sušici
17.00 mše sv. u kapličky Panny Marie Lurdské (16.30 vyrážíme od kostela sv. Václava)
památka 14. františkánských mučedníků
vikariátní konference v Sušici – 9.00 mše sv. v kostele sv. Václava
sbírka na Svatopetrský haléř

HLAVNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE ŘK FARNOSTI SUŠICE V R. 2012
Hlavní příjmy:
Nájmy: Telefonica O2 (nájem věže)
byty duchovních
nájem pozemků
doplatek nájmů za r. 2011
Dary: od České misie v Mnichově
p. Pádecký na opravu kříže na náměstí
Bandur s.r.o.
adopce na dálku (děti v Indii a Ugandě)
postní kasičky – malomocným a Charitě Sušice
ostatní dary
Sbírky (včetně účelových)
Výnos z farního plesu
Náhrada škody od Generali pojišťovny
Příspěvek Města Sušice na opravu kostela P. Marie
Příspěvek z Programu regenerace MPZ
Hlavní výdaje:
Oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie (1. etapa)
Opravy po požáru, ústřední topení, nové sociály:
stavební práce, malování (fa Miroslav Šperl)
vodoinstalace, topení (fa HF – Energo, s.r.o.)
elektroinstalace (fa Václav Kočí)
nové špaletové okno
zdvojení oken (materiál)
kaplanka: kuchyňská linka, vestavěná skříň, pračka
kuchyně dole: kuchyňská linka, elektrický sporák
rozvod internetu – kaplanky, sál
Energie
elektřina – kostely (sv. Václava, P. Marie)
elektřina – děkanství
plyn – děkanství
příspěvek na režii od duchovních
Odeslané sbírky a příspěvky diecézi:
na opravu katedrály
40000,00
na potřeby diecéze
10000,00
na bohoslovce
10000,00
havarijní a svépomocný fond
12100,00
odvod z nájmů
29770,00

98153,00
16800,00
3667,00
50555,00
50000,00
50000,00
15000,00
35500,00
21000,00
91536,00
356095,00
29700,00
229268,00
135000,00
270000,00
450605,00
279460,00
315298,00
130850,00
33060,00
65000,00
52311,00
32000,00
13174,00
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na misie
na bible
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38698,00
50652,00
64525,42
-39300,00
9300,00
9000,00
6000,00
24915,00
8500,00

