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Ročník XXII.

Cena dobrovolná

Dne: 16. 12. 2011

VESEL SE NEBE, RADUJ SE ZEMĚ

Jiří Churáček: Vánoční zpívání a muzicírování, Praha 2011. - Tato píseň je
obsažena ve sbírce Bedřicha Bridela Jesličky, staré nové písničky, vydané roku
1658. - Bedřich Bridel se narodil roku 1619 ve Vysokém Mýtě. Vstoupil
v osmnácti letech do jezuitského řád. Stal se knězem. Při svém působení mezi
nekatolíky v severovýchodních Čechách se neopíral o světskou moc. Charakteristické pro něho je, že jeden protestant, s nímž často chodívat kolem lesa a
rozmlouval o víře, vyryl pak do kmene stromu: Zde mne Bedřich Bridel přemohl Božím slovem. Bedřich Bridel je v nynější době hodnocen jako největší
český barokní básník, zejména pro báseň Co Bůh, člověk? Dovedl nejen básnit,
opravdovost svého křesťanství a vnitřního života prokázal, když roku 1680
vypukl v Kutné Hoře mor. Přihlásil se dobrovolně ošetřovat nemocné s vědomím smrtelného nebezpečí, nakazil se a 15. 10. 1680 zemřel.
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JESLE, KŘÍŽ A EUCHARISTIE
Hlubší pochopení tajemství Kristova a liturgie není možné bez uvědomování si této souvztažnosti. Oběť Kristova začala už jeho vtělením a narozením,
na kříži vyvrcholila - viz Filip. 2, 6 - 11. V Eucharistii je přítomen Ježíš
Kristus nejen jako Bůh, ale i se svým oslaveným lidstvím. Jeho lidství začalo,
když mocí Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny. V eucharistii nekrvavě
zpřítomňuje svoji oběť, tu oběť, která na kříži vyvrcholila.
Kresba, na které vidíme betlémské jesle, nad nimi vztyčený kříž a v jeho
překřížení kalich a svatou hostii, tuto souvztažnost symbolicky dobře naznačuje.
HFJ
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VÁNOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH:
KAMENICE NAD LIPOU
Sobota 24. 12.

KOSTEL OTEVŘEN
k převzetí betlémského světla

14.00 – 15.30

SLAVNOST
NAROZENÍ
PÁNĚ
Neděle 25. 12.

„Půlnoční“
MŠE SVATÁ v kostele

23.00

HOD BOŽÍ
VÁNOČNÍ

MŠE SVATÁ
v kostele

8.30

MŠE SVATÁ v kostele

8.30

Pondělí 26. 12.
SVÁTEK
SV. ŠTĚPÁNA.
prvomučedníka

Pátek 30. 12.
SVÁTEK
SV. RODINY
Pátek 31. 12.

MŠE SVATÁ v kostele
s obnovou manželských závazků

17.00

ZPĚV VÁNOČNÍCH KOLED
A ADORACE v kostele

16.00

Sobota 1. 1. 2012

MŠE SVATÁ
SLAVNOST
MATKY BOŽÍ v kostele
PANNY MARIE
Neděle 8. 1.

8.30

SLAVNOST
ZJEVENÍ
PÁNĚ

8.30

MŠE SVATÁ v kostele
s žehnáním vody, kadidla, křídy,
příp. zlatých předmětů

(přeloženě z 6. 1.)

Pondělí 9. 1.
SVÁTEK
KŘTU PÁNĚ

MŠE SVATÁ v kostele
4

17.00

TĚMICE
Sobota 25. 12.
MŠE SVATÁ
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
Úterý 27. 12. - POUTNÍ
SLAVNOST SV. JANA MŠE SVATÁ
APOŠTOLA A EVANG. s žehnáním vína
Neděle 1. 1. 2012
SLAVNOST MATKY
MŠE SVATÁ
BOŽÍ PANNY MARIE
Sobota 7. 1.
MŠE SVATÁ
SLAVNOST
s žehnáním vody, kadidla,
ZJEVENÍ PÁNĚ
křídy, příp. zlatých předmětů

10.30
17.00
10.30
16.00

MNICH
Sobota 24. 12.
„PŮLNOČNÍ“
SLAVNOST
MŠE SVATÁ
NAROZENÍ PÁNĚ
Pondělí 26. 12.
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, MŠE SVATÁ
PRVOMUČEDNÍKA
Sobota 31. 12.
MŠE SVATÁ
SLAVNOST MATKY
V MNICHU
BOŽÍ PANNY MARIE
Neděle 1. 1. 2012

MŠE SVATÁ
V HOJOVICÍCH

Neděle 8. 1.

SLAVNOST
ZJEVENÍ PÁNĚ

MŠE SVATÁ
s žehnáním vody, kadidla,
křídy, příp. zlatých předmětů
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21.30
10.30
17.45
16.30
10.30

LIDMAŇ
Neděle 25. 12.
SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ
Neděle 8. 1. 2012
SLAVNOST
ZJEVENÍ PÁNĚ

MŠE SVATÁ
MŠE SVATÁ
s žehnáním vody, kadidla,
křídy, příp. zlatých předmětů

16.00
17.00

INFORMACE
Liturgie svátosti smíření pro více kajícníků se zpovědí a rozhřešením
jednotlivě se konala v kostele v Kamenici nad Lipou ve čtvrtek 15. 12. a v pátek 16. 12. Bude se ještě konat v úterý 20. 12. v 17.00 hodin. Vždy s účastí
cizího zpovědníka.
Příležitost ke svátosti smíření v Těmicích, v Mnichu a v Lidmani je vždy
přede mší svatou na požádání dle možností.
Duchovní správce rád navštíví ty nemocné a staré, kteří dočasně nebo
trvale nemohou se účastnit nedělních a svátečních mší svatých, aby nezůstávali
bez svátostné posily sv. přijímáním. Informujte je o tom, vyřiďte vzkaz. Ke
hlubšímu prožívání adventní a postní doby patří přijetí Spasitele v eucharistii.
Ve středu 21. 12. od 12.15 do 13.45 bude v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou u adventního věnce pobožnost dvou skupin menších dětí,
účastnících se náboženské výuky ve škole. Mohou přijít i jiné děti, třeba
i v předškolním věku.
Příští biblická hodina se bude konat na faře v Kamenici n. Lipou ve čtvrtek
20. ledna 2012 v 19.00 hodin. Další biblické hodiny dle oznámení.
Společenství starších žen se konají na faře každé druhé úterý, vždy od
15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 27. 12; 10. 1; 24. 1; 7. 2.
Sbírky: Při sbírce na bible v neděli 13. 11. se vybralo v Kamenici n. L.
3.264,- Kč, v Těmicích 670,- Kč a v Mnichu 1.350,- Kč.
Betlémské světlo přinesou skauti do našeho města v neděli 18. 12. ve 13
hodin na zámek. Poté bude světlo uloženo v kostele, kde si je můžete
vyzvednout na Štědrý den od 14.00 do 15.30 hodin a odnést si je do svých
domovů.
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Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. 1. Velká část
modliteb mše svaté o neděli 22. 1. v Kamenici nad Lipou a v Mnichu,
v Těmicích v sobotu 21. 1. v 16.00 hodin bude na tento úmysl. Konání ekumenické bohoslužby bude oznámeno. Ekumenismus, tj. modlitby a snaha o jednotu křesťanů – jednotu křesťanů ve víře a jednotu v bratrské lásce, i když
jednota ve víře není úplná – není ovšem jen záležitostí jednoho týdne.
V některých blízkých našich Farních listech vzpomeneme bývalého
duchovního správce v Kamenici n. Lipou P. Bohuslava Křištu, který byl roku
1958 zatčen a uvězněn. Prosíme pamětníky, aby sdělili své vzpomínky (některé
se nám už podařilo získat) na tohoto kněze, případně zapůjčit fotografii.

NOVÉ LITURGICKÉ JÁDRO
V KOSTELE VŠECH SVATÝCH V KAMENICI N. L.
V neděli 13. listopadu 2011 se v Kamenici nad Lipou ve farním kostele
Všech svatých konala slavnost zasvěcení nového oltáře čelem k lidu a celého
nového liturgického jádra. Oltář, ambon, sedadlo pro předsedajícího liturgii
zhotovilo kamenictví Dvořák z Telče z mramoru dovezeného ze Sardinie.
Návrh byl vypracován zdarma spoluprací P. Hroznaty Františka Janouška, ing.
arch. Tamary Janouškové, ing. Štěpána Janouška - ateliér Ratus z Prahy.
Schválil ho památkový úřad a českobudějovický biskup mons. Jiří Paďour.
Jako poradci po liturgické stránce se na návrhu podíleli také P. František Halaš
z Hluboké nad Vltavou a P. Heřman Fritsch z Blatné. Jednoduchý tvar oltáře
s vpředu poněkud konkávně vyklenutým podstavcem je soudobý (nenapodobuje starý sloh, např. barokní, což nemá být) je volně zasazen do historického
kontextu, zde barokního. Kovové svícny na tento oltář, velký svícen na paškál
a stojan na kříž zhotovil s nemalým uměním kovář pan Pavel Krajíček z Nové
Říše u Telče. Kamennou část stupně zdarma a obětavě zhotovili pan František
Kamír z Kamenice nad Lipou, pan Jan Kamír z Nové Vsi a pan Miloslav Šárka
z Nové Vsi, pan Martin Kamír z Kamenice nad Lipou a pan Miroslav Hrnčíř
z Božejova z dílců a dlažby dodaných kamenictvím a lomu bratří Mácových u
Býkovce za Počátkami. Dřevěné části stupně a sedadla pro přisluhující zhotovil truhlář pan Petr Pavlíček z Rodinova. Tato úprava liturgického jádra je
definitivním řešením v tomto kostele.
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K tomuto datu se také podařilo významnému restaurátorovi panu Jaroslavu
Bendovi a jeho spolupracovníkům dokončit a instalovat v kostele vysoký téměř
až k stropu kostela barokní oltář, který až do pořízení provizorního oltáře
čelem k lidu sloužil jako oltář hlavní. Svatostánek na něm je nyní užíván
k uchovávání eucharistie. Podle směrnic památkové péče na základě sond pod
pozdějšími nátěry bylo restaurování provedeno v původní barevnosti, která je
poněkud rozmanitější a radostnější.
Slavnosti zasvěcení nového oltáře předsedal českobudějovický biskup Otec
Jiří Paďour, mši svatou s ním pak koncelebrovali převor želivského kláštera
PhDr. Jindřich Zdík Charouz, dosavadní administrátor tepelského kláštera
P. Augustin Ján Kováčik a administrátor kamenické farnosti Hroznata František Janoušek. U oltáře byli četní přisluhující, slavnosti se zúčastnili kromě
farníků i někteří z farností Těmice a Mnich, které jsou z Kamenice nad Lipou
spravovány. Dále mnozí i ze vzdálenějších míst.
Liturgie zasvěcení nového oltáře je plná úkonů hluboké symboliky a provázena modlitbami a zpěvy k tomu vhodně přiléhajícími. O významu oltáře je
možné si přečíst nádherný text podle Římského pontifikálu v našich Farních
listech č. 3/2011, o průběhu liturgie včetně textů hlavních modliteb ve Farních
listech 4/2011, obojí lze najít na našich internetových stránkách. Do výklenku
v podstavci oltáře vsadil v rámci obřadu Otec biskup relikvii blahoslaveného
Hroznaty, mučedníka. Bylo tam vloženo také potvrzení pražského arcibiskupa
kardinála Františka de Paula Schönborna o pravosti tohoto ostatku, získaného
z kosterních pozůstatků blah. Hroznaty, když byly roku 1898 vyzdviženy z jeho
původního hrobu pod úrovní dlažby presbytáře klášterního kostela Zvěstování
Páně v Teplé. V křesťanském starověku, v době kdy už nebylo pronásledování,
byly oltáře budovány nad hroby mučedníků. Oltář, zejména kamenný, symbolizuje Krista, který je kamenem základním nebo podle jiného přirovnání
kamenem nárožním (svorníkem). Je posvátným dějištěm zpřítomnění oběti
Ježíše Krista. Mučedníci a světci vůbec se ke Kristu a jeho oběti svým způsobem života a smrtí nejúžeji přimkli. Kříž, který byl nesen na začátku obřadu
lodí kostela a za ním šli přisluhující kněží, P. Hroznata František Janoušek nesl
relikviář s ostatkem blah. Hroznaty a Otec biskup s mitrou a berlou, byl pak
zasazen do kovového podstavce umístěného blízko oltáře, aby byla výrazně
naznačena spojitost mezi obětí Ježíše Krista, který vyvrcholila na kříži, a tím,
jak ji on zpřítomňuje v eucharistii na oltáři.
Na varhany hrála naše výborná varhanice paní Iveta Kadeřábková, v jedné
části zahrála na housle její dcera, studentka pardubické konzervatoře, Klára
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Kadeřábková. Podíleli se s panem Tolknerem z Kamenice n. Lipou a s panem
Romanem Škardou z Unkovic u Brna na liturgických zpěvech.
Po slavnosti následoval oběd s účastí Otce biskupa, kněží a těch, kteří se na
pořízení oltáře, přípravě a průběhu slavnosti různě podíleli.
Římskokatolická farnost děkuje ministerstvu kultury a městskému úřadu
v Kamenici nad Lipou za finanční zajištění restaurování téměř všech barokních
oltářů v kostele (až na jeden) a barokní kazatelny, které se uskutečnilo v posledních 12 letech. Nové liturgické jádro bylo pořízeno z darů a sbírek na tento
účel. Všem děkujeme. Zaplať Pán Bůh.
HFJ

DOBRÝ KRÁL VÁCLAV
Hleděl dobrý Václav král z okna o Štěpáně, vysoký sníh zakrýval pole, řeky
stráně. Měsíc světlo vysílal na zamrzlé nivy, chuďasa v tom zahlíd král, jak si
sbírá dříví.
Panoši můj přistup blíž, zbystři oči svoje: venkovan tam, nevidíš? Odkud je
a kdo je? Právě, pane, u svaté Anežčiny studně míli odtud v lesnaté hoře žije
trudně.
Masa dej a vína sem, proschlého pak chvojí. my to k němu zanesem a on
s námi pojí. Panoš s dobrým králem svým vydali se tedy, jdouce větrem
mrazivým, vánicemi, ledy.
Noc se tmí, jsou závěje, prudší vítr vane, nevím ani, co mě je: nemohu dál,
pane! Chlapče choď v mých šlépějích, můžeš jít v nich snadno, nebude tě
mrazit sníh, nebude ti chladno.
Chlapec šel pak v kročejích svého pána krále, nemrazil ho tam již sníh,
neznavila dále. Pročež vězte, křesťané, kdo dbá o chudáky, štěstí se mu dostane
za odměnu taky.
Český překlad anglické koledy Good King Wenceslas. Text složil John
Mason Neale (1818 - 1866), je zajímavým ohlasem úcty k českému knížeti
Václavovi v Anglii (převzato z Jiří Churáček: Vánoční zpívání a muzicírování.
České a evropské vánoční zpěvy, Praha 2011).
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INFORMACE FARNÍ CHARITY
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012
V sobotu 7. ledna 2012 se opět uskuteční v našem městě a okolních vesnicích Tříkrálová sbírka
na Charitu. K tomu potřebujeme pomoc dětí a
vedoucích skupinek. Můžete se přihlásit u Jana
Šimáka, tel. 605875553, nebo přijít v den sbírky
na faru. Prosíme rodiče, aby své děti vypravili.
Sraz všech dětí bude v 9.00 na faře, sbírka potrvá asi do 15.00 hodin. Skupinky
dětí převlečené za tři krále navštíví domácnosti a budou zpívat, koledovat a
vybírat do pokladniček příspěvky od občanů. Pokladničky budou předem
zapečetěny na Městském úřadě v Kamenici n. L. a opatřeny logem Charity.
Každý vedoucí skupinky bude mít průkazku, kterou se musí na požádání
prokázat. Pokud se do některých domácností koledníci nedostanou, bude
možno přispět v neděli 8. 1. v kostele nebo následující pondělí ve Farní charitě.
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám
lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu
sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
Z částky kterou koledníci do pokladniček vyberou se vrátí do naší Farní
charity 65 %. Tyto prostředky budou použity v pečovatelské službě na pomoc
seniorům, nemocným a tělesně postiženým, na nákup polohovacího lůžka pro
nemocné a na pomoc sociálně slabým rodinám s dětmi. Výsledky sbírky budou
uveřejněny v příštích Farních listech.
Z minulé sbírky se do naší Farní charity vrátilo 82.550,- Kč. Z této částky
bylo 50.000,- Kč použito na dofinancování nového automobilu, na který jsme
dostali dotaci z Fondu Vysočiny. Zbylá částka byla použita na nákup
kompenzačních pomůcek a na pečovatelskou službu. Vzhledem k nedostatečným finančním dotacím od státu je sbírka nepostradatelným zdrojem příjmu
pro naši Farní charitu.
Děkujeme všem dárcům za příspěvky do pokladniček i všem sponzorům za
jejich podporu. Děkujeme i za modlitební podporu naší činnosti.
V POKLADNIČCE FARNÍ CHARITY V KOSTELE byla k 12. 12.
2011 ukončena sbírka na Likvidaci lepry. Vybralo se celkem 4.415,- Kč. Nyní
v pokladničce probíhá sbírka pro Farní charitu – na pomoc seniorům a nemocným v našem městě. Charitní pečovatelské službě hrozila vysoká ztráta. Díky
darům města, firem i drobných dárců se tuto hrozbu podařilo snížit. Přesto
ještě několik tisíc k vyrovnanému rozpočtu chybí. Sbírka potrvá do konce roku.
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POUTNÍCI PRAVDY, POUTNÍCI MÍRU
S tímto názvem se letos ve čtvrtek 27. října 2011 konalo v Assisi setkání
náboženských vůdců z celého světa i představitelů těch, kteří nevyznávají
žádnou víru. Před pětadvaceti lety taková setkání inicioval papež Jan Pavel II.
Letošního setkání se zúčastnil také papež Benedikt XVI.
V Assisi bylo při setkání cítit atmosféru vytvářenou lidmi, kteří už dnes umí
mez sebou navazovat vztahy, postavené na vzájemné úctě a přátelství. Neopadl
jen strach a problémy se jen neodsunuly. Začalo se totiž s přiznáním vlastních
vin a vlastní zodpovědnosti.
Benedikt XVI. měl odvahu na rozhodná a neodvolatelná slova: „Jako křesťan bych (...) chtěl říci: ano, v dějinách se užívalo násilí i ve jménu křesťanské
víry. Uznáváme to a naplňuje nás to zahanbením.
Zkráceně podle Roberto Catalano:
Vítr, který začal znovu vát, český
překlad časopisu Nové město
12/2011
Antonín Sova

ROZSVÍCENÉ JEDLI
Čí v jedli zelené se chví to srdce as,
z těch stříbrných světel ticha,
jež plují temnou zelení jak lodi a jichž jas
tak pohasínavě vzdychá?
V tom každém světle dobrý anděl převáží
se z tajnotajných dálí...
Všichni se tlačí, horlivě si překáží,
plamínky Jeho chválí ...
Ježíši, jedli tu mé lásky obtížil hlad,
v triumfu zatajeném...
Má duše poslouchá, chce dnes jen rozdávat,
tvým přesvatým jménem...
Básník Antonín Sova, nar. 1864 v Pacově , zemř. tamtéž roku 1928. V jeho názorově rozkolísaném díle je možné najít i křesťanské tóny. Uvedená báseň je ze sbírky
Básně nesobeckého srdce, Praha 1922.
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Neděle
Čtvrtek
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Neděle
Pondělí
Neděle
Úterý
Středa
Sobota
Neděle
Úterý
Středa
Čtvrtek
Sobota
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Pondělí
Pátek
Sobota

18. 12.
22. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.
8. 1.
9. 1.
15. 1.
17. 1.
18. 1.
21. 1.
22. 1.
24. 1.
25. 1.
26. 1.
28. 1.
29. 1.
31. 1.
2. 2.
3. 2.
5. 2.
6. 2.
10. 2.
11. 2.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Svátek Výročí posvěcení českobudějovické katedrály
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – Hod Boží vánoční
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
Památka sv. Silvestra I., papeže
SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (přeloženo z 6. 1.)
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - končí doba vánoční
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Antonína, opata
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a uč. církve
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Památka sv. Tomáše Akvinského
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Jana Boska, kněze
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Památka sv. Scholastiky, panny
Památka Panny Marie Lurdské

Kresby na str. 1 a 3: Pavel Vaněk, volně podle Pius Parsch, Jahr des Heiles, 1934
Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94,
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Za dobrovolný příspěvek na tisk a papír. Náklad 100 výtisků.
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