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Hroznata František Janoušek 
 

ČIŇ POKÁNÍ A V ĚŘ EVANGELIU 
 

     V Markově evangeliu je obsah Ježíšova hlásání shrnut do slov: „Naplnil se 
čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“  
     Boží království se nám přiblížilo v Ježíši Kristu. Jeho prvním příchodem a  
v jeho různých způsobech přítomnosti, zejména eucharistické, ve kterých je 
stále mezi námi. Boží království už zde je, ale ne ještě ve své plnosti, která 
nastane slavným příchodem Kristovým na konci věků. 
     Co znamená „činit pokání“? - Neznamená to jen vykonat určitý nějaký 
určitý skutek pokání, například který uloží kněz při svátosti smíření. Ani to 
neznamená jen svátost smíření. Skutky pokání a svátost smíření neboli svátost 
pokání mají v pokání ovšem významnou roli.  
     Činit pokání znamená změnit své smýšlení, změnit některé svoje postoje, 
někdy i vůbec svůj základní postoj. Tato vnitřní proměna se pak má projevovat 
i navenek, i ve vnějším způsobu života.  
     Jak by se mnohé měnilo v životě nebo spíše v živoření neduživého spole-
čenství věřících křesťanů farnosti, kdyby nezůstalo jen při přijetí znamení 
popelem, kdy také zaznívají slova Ježíšova „Čiň pokání a věř evangeliu“! 
Kdyby mimo jiné ti, kteří přistupují ke svátosti smíření po příliš dlouhých 
obdobích, využívali její léčivé milosti častěji. Kdyby ti, kteří přijdou na mši 
svatou jen v neděli a výjimečně v nějaký velký svátek, a někdy i to lehko-
myslně zanedbají, a ve všední den nikdy nepřijdou, objevili nesmírnou cenu     
a význam mše svaté a zúčastnili se jí ve všední den alespoň několikrát do roka. 
Hlubší zájem objevovat Bibli by je alespoň občas přivedl na biblickou hodinu. 
Je dost takových mezi těmi poměrně mladšími a mladými, kteří se ještě nikdy 
nezúčastnili. I větší děti v tom často napodobují svoje rodiče, kteří si málo 
uvědomují svoji odpovědnost dávat živější příklad, být také živějšími členy 
farního společenství. Tyto častěji opakované výzvy na konci nedělních mší 
svatých se mnohých jakoby netýkají. Uvědomuji si, že jsou některým 
nepříjemné, ale to právě také patřívá k pokání, které nebývá vždycky snadné    
a příjemné. 
     „Věřte evangeliu.“ - Víra v evangelium Ježíše Krista určuje směr změny 
životních postojů.  
 
 

Žít znamená změnit se. 
Být dokonalý znamená často se změnit. 

Blahoslavený John Henry Newman, nar. 1801, zemř. 1890, přestoupil r. 1845 
z anglikánské církve do římskokatolické, významný teolog, kardinál. 
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INFORMACE 
 

����V listopadu 2010 byl ve farním kostele v Kamenici n. L. po tři týdny 
vystaven model definitivního oltářního stolu, ambonu a sedadla pro kněze, 
podle návrhu schváleného po liturgické stránce, zejména Otcem biskupem a 
pa-mátkovou správou. Budou zhotoveny z mramoru. 
����V posledních letech vždy před Vánoci klášter karmelitánů při kostele 
Panny Marie Vítězné, ve kterém je na jednom z barokních bočních oltářů 
umístěna soška Pražského Jezulátka, vyzývá k soutěžní výtvarné akci školních 
dětí, aby odeslaly své kresby s vánoční tématikou. Pod vedením paní 
katechetky Hany Pechové se této akce zúčastnilo 16 dětí, které vyučuje. Je 
radostné, že Alžběta Pavlíčková z Rodinova, žačka 1. třídy, získala první místo 
v první kategorii těch nejmenších za spontánní provedení kresby, jejíž kopii 
máme nyní také na vývěsce v chodbě kostela. 
����Liturgii mší svatých v Kamenici n. L. při slavení svatvečeru Narození Páně 
24. 12. ve 23.00 hodin a na Hod Boží vánoční 25. 12. obohatilo svým zpěvem 
několik žen a mužů vánočními zpěvy, které v adventní době nacvičili pod 
vedením varhanice paní Ivety Kadeřábkové. 
����Ekumenická bohoslužba Římskokatolické farnosti Kamenice n. L. a 
zdejšího sboru Církve českobratrské evangelické se konala v neděli 30. ledna 
v 17.00 hodin, tentokrát v modlitebně Církve českobratrské evangelické. 
Bohoslužbu vedl farář Církve českobratrské evangelické David Balcar 
z Jindřichova Hradce kázal P. Hroznata František Janoušek. Zúčastnilo se 22 
věřících, z toho 3 evangelíci.  
�Schůze kamenické ekonomické rady farnosti se konala 23. února 2011  
v 18.00 hodin na faře. Její členové mj. měli příležitost zkontrolovat farní 
účetnictví a potvrdili jeho správnost. Člen ekonomické rady farnosti Těmice 
Josef  Volák potvrdil správnost účetnictví farnosti těmické. 
�Na Popeleční středu 9. března bude sloužena mše svatá v Kamenici nad 
Lipou v 18.00 hodin v kostele s udělováním popelce. 
����Pobožnosti křížové cesty budou se konat v kostele v Kamenici n.L. některé 
pátky postní doby dle oznámení. Na Květnou neděli 17. dubna bude pobožnost 
křížové cesty v 15.30 na Brádle.  
����Liturgie svátosti smíření  pro více kajícníků se zpovědí a rozhřešením jed-
notlivě bude se konat v kostele v Kamenici nad Lipou dle oznámení. 
����Příležitost ke svátosti smíření jednotlivě před každou mší svatou nebo po 
ní, zejména ve všední dny. Také kdykoliv na požádání dle možnosti. Možno 
požádat i na faře.  
�Staré nebo nemocné věřící, kteří dočasně nebo trvale nemohou přicházet 
na mše svaté, kněz rád navštíví, přinese Nejsv. svátost – i mimo Kamenici n. L. 
Vzkažte nebo zatelefonujte, domluvíme čas návštěvy. Je škoda zůstávat delší  
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dobu bez sv. přijímání, bez této duchovní výživy. I  ti  věřící, kteří nemohou do  
3 kostela, mají povinnost alespoň jednou do roka – nejlépe v době velikonoční 
– svátostně se usmířit s Bohem (sv. zpověď) a přijmout Pána Ježíše Krista 
v Nejsvětější svátosti. Jednou za rok – to je ale krajně málo! 
     Vy, kteří do kostela přicházíte, upozorněte ty, kteří nemohou a můžete         
u nich předpokládat zájem o svátosti, že je kněz rád navštíví a že mohou 
domluvit jeho návštěvu i vaším prostřednictvím.  
����Další biblická hodina se bude konat na faře v Kamenici n. Lipou ve čtvrtek    
17. března od 19.00 hodin. Pak podle oznámení. Nyní - v Roce křtu - se  zabý-
váme biblickými texty o této svátosti. 
����Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý od 15.00 
hodin.V příštím období to budou tato úterý: 15. 3; 29. 3; 12. 4. a 26. 4. 
�Celodiecézní sbírky v roce 2010 – rekapitulace: 
V uplynulém roce se na níže uvedené sbírky v naší diecézi celkem shromáždilo: 
 - sbírka na potřeby diecéze:          511.569,- Kč 
 - sbírka na „haléř sv. Petra“:             690.912,- Kč 
 - sbírky na potřeby Diecézní charity :                            573.069,- Kč 
 - sbírka na misie:        1.002.879,- Kč 
 - sbírka na bohoslovce:           554.108,- Kč 
 - sbírka na Diecézní charitu:          512.940,- Kč 
 - sbírka na TV NOE:           496.512,- Kč 
 - sbírka na Haiti:              2.268.222,- Kč 
 - sbírka na Bible:           275.558,- Kč 
Všem dárcům vyslovuje Biskupství a Diecézní charita upřímné Pán Bůh zaplať! 
����Sbírky: Při sbírce na Svatopetrský haléř, která se konala 27. února se 
vybralo v Kamenici nad Lipou 4.025,- Kč, v Mnichu 642,- Kč a v Těmicích 
537,- Kč. Další sbírky v roce 2011: 1. května na televizi NOE, 5. června na 
„Potřeby diecéze“, 7. srpna na Charitu, 4. září na bohoslovce, 23. října na misie 
a 13. listopadu na Biblický apoštolát.  
����Sbírku na rádio Proglas uspořádaly ženy z farního společenství. Vybralo 
se 6.300,- Kč. Kdo by ještě chtěl přispět, může peníze předat J. Šimákovi. 
�Letní čas vstoupí v platnost v noci ze soboty na neděli 27. března. Hodiny 
se posunou o hodinu dopředu. 

 
 

POSTNÍ ALMUŽNA 2011 
V ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZI 

      Postní almužna vychází ze starobylé tradice, kdy křesťané to, co si během 
postní doby odřekli, dávali chudým a potřebným.  
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     Skládací schránky bude možné obdržet v kostele na  Popeleční středu  nebo 
první  neděli postní. Doma do  nich bude možné odkládat peníze, které bychom 
utratili za to, od čeho se budeme postit. Na schránkách bude možné označit 
preference, na co mají být prostředky využity. 
     Na 2. neděli velikonoční budou shromážděny schránky ze všech farností,  
následně budou schránky otevírány komisemi složenými ze zástupců Charity a 
farností. 
 

 
 

Svatý Augustin 
 

VSTÁVEJ, LENOCHU! 
 
     Pán říká: Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, 
ale bude mít světlo života. Pán vrací slepým zrak. Právě tady prohlédáme, 
protože máme léčivou mast víry. 
     Apoštol říká: Nyní vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom uvidíme tváří 
v tvář.  A apoštol Jan ve svém listu říká: Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale 
čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu po-
dobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je.  To je velké zaslíbení! 
     Jestliže miluješ, následuj! „Miluji“, říkáš, „ale kudy mám za ním jít?“ 
Kdyby ti tvůj Pán a Bůh řekl: „Já jsem pravda a život“ a ty bys toužil po 
pravdě a po životě, jistě by ses snažil nalézt cestu, po níž bys k němu došel, a 
řekl by sis: „Pravda je něco velikého a také život je něco velikého, ale jak jen 
jich může má duše dosáhnout?“ 
     Ptáš se jak? Vzpomeň si, že napřed řekl: Já jsem cesta.  Než ti tedy řekl, 
kam máš jít, řekl ti nejdřív kudy. Já jsem cesta, praví. Cesta kam? A pravda a 
život. Napřed řekl, kudy máš jít, a potom, kam přijdeš. Já jsem cesta, já jsem 
pravda, já jsem život. Zůstává u Otce, proto pravda a život. A stal se člověkem, 
proto cesta. 
     Neříká se ti, že máš-li se dostat k pravdě a životu, musíš pracně hledat 
cestu. Nic takového se ti neříká, nýbrž: „Vstávej, lenochu! Cesta k tobě přišla 
sama a vyburcovala tě ze spánku: A jestliže tě vyburcovala, vstaň a choď.“ 
     Snad se pokoušíš chodit, ale nemůžeš, protože tě bolí nohy. Proč tě však 
bolí? Není to tím, že je chtivost honila cestou necestou? Slovo Boží však 
uzdravilo i chromé. „Já mám nohy zdravé“, namítneš snad, „ale nevidím 
žádnou cestu.“ On však i slepým vrátil zrak.  
 

                                                Z Augustinova výkladu Janova evangelia 
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STATISTIKA FARNOSTÍ 
V následujících tabulkách jsou uspořádány veškeré příjmy a výdaje farností za 
rok 2010, které si můžete porovnat s čísly za rok 2009.    
 

   KAMENICE NAD LIPOU                             2010                 2009 
Příjmy:  - nedělní sbírky 
               - dary farníků 
               - příspěvek biskupství na opravu oken 
               - příspěvky státu na opravu oltáře 
               - ostatní příjmy 
               - příjmy z nájmů 
               - úroky 

   155.867,- 
     57.368,- 
     11.000,- 
   400.000,- 
       3.101,- 
     14.156,- 
         804,- 

   156.792,- 
     59.960,- 
     25.000,- 
   400.000,- 
       2.553,- 
     15.390,- 
       1.507,- 

Příjmy celkem:   642.296,-    661.202,- 
   
Výdaje: - el. proud kostel a část fary  
              - květiny, svíčky, hostie, víno 
              - telefon 
              - odeslané sbírky (Misie, Charita, atd.) 
              - odvod do fondů biskupství  

- restaurování oltáře 
- opravy zabezpečovacího zařízení 
- opravy oken na faře  
- náklady na auto 
- opravy ostatní 
- spotřeba vody na faře 
- náklady na kopírku a tiskárny 
- dopravní značka ke kostelu 
- poplatky spořitelně 
- ostatní výdaje 

      55.109,- 
      12.396,- 
      10.239,- 
      45.919,- 
        9.739,- 
    400.000,- 
       1.296,- 
     20.000,- 
       1.838,- 
     10.300,- 
       1.706,- 
         864,- 
       2.599,- 
       1.942,- 
       3.614,- 

      57.944,- 
      11.319,- 
        9.570,- 
      36.038,- 
      10.048,- 
    400.000,- 
     12.134,- 
     42.340,- 
       2.680,- 
       2.860,- 
       1.567,- 
     10.710,- 
              0,- 
       1.992,- 
       6.865,- 

Výdaje celkem:   577.561,-   606.067,- 

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 10 
 - z toho účet na pořízení nového jádra 
   liturgického prostoru  
 

  323.874,- 
   
  286.879,- 

  259.137,- 
   
   228.237,- 

 

Počet křtů  3 1 
Počet svateb 3 0 
Počet pohřbů  17 17 
Počet dětí na náboženství 28 30 
Počet udělených pomazání nemocných 2 18 
Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb 92 93 
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  TĚMICE                                                                      2010                 2009 

Příjmy:  - nedělní sbírky 
               - dary 
               - nájemné  
               - úroky 

    30.882,- 
      3.300,- 
         600,- 
         331,- 

     41.896,- 
  144.800,- 
             0,- 
         664,-      

Příjmy celkem:    35.113,-  187.540,- 
   
Výdaje: - el. proud v kostele 
              - bohoslužebné výdaje (svíčky, víno) 
              - oprava střechy kostela 
               - opravy v kostele ostatní 
              - opravy a pojištění auta 
              - odeslané sbírky (misie, Charita, atd.) 
              - odvody biskupství  
              - poplatky z účtu 
              - ostatní režijní výdaje 

     12.454,- 
       1.933,- 
              0,- 
              0,- 
       1.858,- 
       6.563,- 
       1.900,- 
          335,- 
            79,- 

     14.418,- 
          180,- 
   119.595,- 
     31.305,- 
       2.677,- 
       7.779,- 
       1.900,- 
          358,- 
       2.845,- 

Výdaje celkem:    25.122,-   180.699,- 

Zůstatek finančních  prostředků k 31. 12.    81.661,-    71.670,- 
 

  Farnost má nesplacenou půjčku u biskupství ve výši 280.000,- Kč. 
  Ve farnosti nebyl v loňském roce žádný křest ani svatba. Pohřbů bylo 6.  

 
  LIDMA Ň                                                       2010              2009 

Příjmy:  - nedělní sbírky 
               - dary 
               - splátka za prodej fary 
               - úroky 

      3.571,- 
             0,- 
   250.000,- 
       1.038,- 

      7.535,- 
             0,- 
   250.000,- 
         973,- 

Příjmy celkem:   254.609,-   258.508,- 
   
Výdaje: - el. proud v kostele 
              - bohoslužeb. výdaje (květiny, víno) 
              - opravy v kostele (projekt) 
              - odeslané sbírky (misie, Charita, atd.) 
              - odvod biskupství (z prodeje fary) 
              - ostatní výdaje (poplatky z účtu) 
              - náklady na auto 

      1.424,- 
      1.934,- 
    51.000,- 
         399,- 
  125.600,- 
         255,- 
         500,- 

      1.950,- 
      1.734,- 
    29.856,- 
      1.435,- 
  125.600,- 
      1.393,- 
      2.619,- 

Výdaje celkem: 181.112 ,-  164.587,- 

Zůstatek finančních  prostředků k 31. 12.  227.290,-  153.793,- 

   Ve farnosti nebyl v loňském roce žádný křest ani svatba. Pohřby byly 2.  
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   MNICH                                                                                       2010                
Příjmy:  - nedělní sbírky 
               - dary farníků 
               - příspěvky státu na opravu věže 
               - příspěvek obce na opravu věže 
               - příjmy z nájmů 
               - úroky 

48.093,- 
1.900,- 

580.000,- 
170.000,- 

4.573,- 
318,- 

Příjmy celkem: 804.884,- 
  
Výdaje: - el. proud kostel  
              - svíčky, hostie, víno 
              - odeslané sbírky (Misie, Charita,aj.) 
              - odvod do fondů biskupství  

 - opravy věže v Mnichu 
 - oprava věže v Hojovicích 
 - náklady na auto 
 - ostatní výdaje 

2.646,- 
2.131,- 
6.109,- 
1.800,- 

864.020,- 
46.000,- 
5.327,- 

12.616,- 
Výdaje celkem: 940.649,- 
 

Zůstatek finančních  prostředků k 31.12. 
 

7.871,- 
 

Počet křtů  3 
Počet svateb 0 
Počet pohřbů  5 
Počet udělených pomazání nemocných 12 
Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb 27 

 
 
 

Starost o můj denní chléb je materiální otázka. 
Starost o chléb mého bratra je otázka duchovní. 

 
Nikolaj Alexandrovič Berďajev, nar. 1874, zemř. 1948,  
v mládí marxista, pak křesťansky orientovaný filosof. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011 
 

     Již pojedenácté se v sobotu 8. ledna 2011 konala v našem městě a okolních 
vesnicích Tříkrálová sbírka. Za deštivého počasí vyšlo do ulic celkem 27 sku-
pinek, aby koledovaly do zapečetěných pokladniček příspěvky pro Charitu. Po 
návratu do Farní charity bylo pro ně připraveno občerstvení a malý dárkový 
balíček. V pondělí 10. 1. byly pokladničky za účasti zástupce města rozpeče-
těny a jejich obsah spočítán.  
     Výsledky jsou uspořádány v následující tabulce v porovnání s rokem 2010: 
 

Místo 2011 2010 
KAMENICE  N.L. město – 8 skupinek + kostel 50.453,00 49.977,00 
GABRIELKA, VODNÁ 7.399,00 5.097,00 
RODINOV 6.047,00 4.947,00 
BOHDALÍN 5.417,00 5.083,00 
TĚMICE  7.301,00 6.319,00 
VČELNIČKA 3.997,00 7.847,00 
LIDMAŇ 2.788,00 2.680,00 
VLÁSENICE, ANTONKA, NOVÁ VES 7.853,00 8.834,00 
MNICH 7.252,00 5.375,00 
BOŘETÍN 2.295,00 2.835,00 
HOJOVICE 2.136,00 0,00 
BABÍN 2.060,00 0,00 
NOVÁ VČELNICE 12.810,00 17.626,00 
ČERNOVICE 9.547,00 4.951,00 
CELKEM FARNÍ CHARITA KAMENICE N.L.  127.355,00 121.671,00 

 

     Celková částka 127.355,- Kč byla poslána na sbírkové konto Charity České 
republiky do Prahy. Do Farní charity se vrátila částka 82.550,- Kč. Tyto 
prostředky budou použity v pečovatelské službě na pomoc seniorům, 
nemocným a zdravotně postiženým občanům v našem městě a okolních 
vesnicích. Část prostředků bude použita na nákup auta pro rozvoz obědů. Asi 
10% z vykoledované částky bude použito na projekt pomoci chudým dětem 
v Bělorusku - jedná se o prostředky vykoledované v Nové Včelnici a dalších 
obcích, kde naše Farní charita pečovatelskou službu neposkytuje. 
     Děkujeme všem za dary do pokladniček. Děkujeme dětem, jejich vedoucím     
i rodičům, že je na koledování vypravili. Děkujeme skautské organizaci, která 
každým rokem pomáhá sbírku v Kamenici n. L. zabezpečit.  
     V celé naší diecézi se vybrala částka 3.606.929,-- Kč. 
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Z VÝROČNÍ ZPRÁVY FARNÍ CHARITY  2010 
 

Pečovatelská služba. 
Celkem jsme během roku poskytovali služby 98 klientům. Přímé služby u klientů 
zajišťovaly čtyři pečovatelky a sociální pracovnice na půl úvazku. Celkem jsme   
v roce 2010 provedli 20637 pečovatelských úkonů, z toho 11263 donášek obědů, 
1475 nákupů, 418 donášek léků a na poštu, vyprali jsme klientům 165 kg prádla, 
303 hodin jsme věnovali úklidu domácnosti klientů, 921 x jsme klientům 
pomohli s hygienou, 474 x jsme odvezli klienty autem, atd.  
 

Sběr věcí pro Diakonii Broumov.  
V  roce 2010 jsme shromáždili a vypravili 1,5 nákladního auta oděvů a dalších 
věcí. Při přinesení šatstva vybíráme od dárců symbolický příspěvek na dopravu. 
V loňském roce jsme takto vybrali a Diakonii zaslali částku 2.200,- Kč.  
 

Humanitární sbírky. 
Humanitární sbírky organizuje naše Farní charita v pokladničce v kostele. Za 
celý rok 2010 se v této pokladničce vybralo 20.417,- Kč. Další dary na 
humanitární pomoc činily 22.198,- Kč. Přispěli jsme na pomoc Haiti částkou 
19.550,- Kč, na povodně v ČR 12.600,- Kč, na pomoc záplavami postiženému 
Pákistánu 4.900,- Kč, na Sumatru 1.165,- Kč, na Likvidaci Lepry 1.500,- Kč a 
na další humanitární účely 2.900,- Kč. Mimo to jsme přispěli z Tříkrálové 
sbírky částkou 5.000,- Kč na projekt pomoci chudým dětem v Bělorusku. 
 

Půjčování kompenzačních pomůcek 
Ve Farní charitě bylo možné si zapůjčit také některé zdravotní pomůcky, jako 
polohovací postel, invalidní vozík, WC židle, stoličky do vany a další věci. 
Celkem se v roce 2010 uskutečnilo 16 zápůjček těchto pomůcek. Byla pořízena 
1 nová WC židle a l invalidní vozík. 
 

Komentář k hospodaření: V roce 2010 jsme dostali dostatečnou dotaci 
z Ministerstva práce a sociálních věcí, takže jsme mohli přijmout čtvrtou 
pečovatelku. Podařilo se zajistit nařízené školení pro všechny pracovníky a pod 
vedením instruktorky jsme pokračovali v odstraňování závad z inspekce. 
Neuspěli jsme se žádostí o dotaci na pořízení nového auta. Celkový 
hospodářský výsledek vyšel sice kladný +26.671,- Kč, protože však 30.000,- 
Kč z Tříkrálové sbírky je blokováno na pořízení nového auta a částka 6.517,- 
Kč patří farnosti Nová Včelnice, skončilo hospodaření pečovatelské služby 
ztrátou 10.259,- Kč. 
 

Poděkování: Děkujeme všem jednotlivcům za jejich dary a příspěvky na Charitu. 
Děkujeme zvláště I. Kamenické stavební a obchodní firmě a firmě TC line Praha, 
kteří jsou našimi stálými sponzory. Děkujeme také Městu Kamenice n. L. za 
příspěvek na pečovatelskou službu. 
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Tabulka hospodaření Farní charity za rok 2010 v porovnání s rokem 2009: 
 

 2010 2009 
Příjmy : - dotace Ministerstva práce a soc. věcí 540.000,- 192.000,- 
             - dotace kraje Vysočina 258.000,- 258.000,- 
             - příspěvek města a obcí 200.000,- 201.000,- 
             - tříkrálová sbírka  79.086,- 72.329,- 
             - dotace Diecézní charity 0,- 30.000,- 
             - příjmy za služby 424.399,- 419.144,- 
             - dary jednotlivců a organizací 84.085,- 60.254,- 
             - humanit. sbírky v pokladničce v kostele 20.417,- 16.124,- 
             - náhrada škody (poškozené auto) 50.005,- 20.085,- 
             - sbírka „Postní almužna“ 9.863,- 0,- 
             - úroky z účtu 756,- 1.398,- 
Příjmy celkem: 1.666.571,- 1.270.334,- 
Výdaje: - hrubé mzdy  pracovníků (5,7 úvazku) 931.121,- 761.311,- 
            - sociální a zdravotní pojištění 316.081,- 222.843,- 
            - provozní režie (el.proud, voda, telefon) 41.977,- 38.379,- 
            - opravy a údržba aut 28.768,- 46.754,- 
            - opravy ostatní  3.100,- 8.607,- 
            - materiálové náklady , vč. vybavení  64.673,- 43.270,- 
            - náklady na dopravu a cestovné 81.374,- 65.099,- 
            - odpisy auta 24.000,- 24.000,- 
            - pojištění aut a zaměstnanců 15.256,- 14.972,- 
            - audit účetnictví a aktualizace účet. program 13.244,- 15.446,- 
            - nájemné  6.000,- 6.000,- 
           -  povinné školení zaměstnanců 34.722,- 1.090,- 
            - dary a sbírky¨na humanitární účely 47.615,- 31.300,- 
            - propagace, tvorba www stránek 15.348,- 1.488,- 
            - ostatní výdaje 16.621,- 8.858,- 

Výdaje celkem: 1.639.900,- 1.289.417,- 

Rozdíl v hospoda ření:   26.671,-  -19.083,- 

Blokované peníze z T říkrálové sbírky 2010: - 36.517,-  -- 

Hospodá řský výsledek pe čovatelské služby: - 10.259,-  -- 
 

 

����V pokladničce Farní charity v kostele nyní probíhá sbírka na Misijní 
banku ubožáků. Tato organizace hledá vodu, vrtá studny a pečuje o sirotky 
v africké Tanzánii. Bližší informace jsou na nástěnce v kostele. 
����Sběr šatstva bude opět probíhat ve Farní charitě od 15. března 2011.  
����Nové webové stránky zprovoznila Farní charita od 1. března. Jsou součástí 
stránek celé Charity ČR. Můžete si je prohlédnout na internetu na adrese: 
www.kamenice.charita.cz   
 

11 
 



Z LITURGICKÉHO KALENDÁ ŘE 
 

 

 
                                                                        Ludmila Jandová 
 
 
 

 

 Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94,        

 394 70 Kamenice nad Lipou, tel. 565432794, 565432792.  
 Za dobrovolný příspěvek na tisk a papír. Náklad 100 výtisků. 
 E-mail: farnost.kamenice@atlas.cz  
 Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti. 

 

Pondělí 7. 3. Památka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic 
Středa 9. 3. POPELEČNÍ STŘEDA -  Den přísného postu 
Neděle 13. 3. 1. NEDĚLE POSTNÍ 
Sobota 19. 3. SLAVNOST SV. JOSEFA 

snoubence Panny Marie 
Neděle 20. 3. 2. NEDĚLE POSTNÍ 
Pátek 25. 3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
Neděle 27. 3. 3. NEDĚLE POSTNÍ 
Neděle 3. 4. 4. NEDĚLE POSTNÍ 
Neděle 10. 4. 5. NEDĚLE POSTNÍ 
Neděle 17. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE 


