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č. 1/12 
 

 

 
 
 

Hroznata František Janoušek 
 

NA PLNÝ ÚVAZEK 
 

      Tento název jsem si vypůjčil od Alžběty Pavlíčkové (2. tř. zákl. školy), 
která v soutěži dětí na téma Diecézní dětské poutě v Kájově (r. 2011) spolu 
s Martinou Kamírovou (4. tř. zákl.školy) - obě jsou z farnosti Kamenice nad 
Lipou - se zařadili mezi vylosovaných pět vítězů. Soutěže se zúčastnilo 115 
dětí. Jejich úkolem bylo vymyslet název pro obraz Panny Marie, který při této  
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pouti byl nesen v obětním průvodu - obraz Panny Marie se širokým pláštěm a 
pod jeho ochranou různí lidé. Martina Kamírová vymyslela název „Svatá 
maminka“, Alžběta Pavlíčková „Maminka na plný úvazek“.  
     V době postní nás církev burcuje z duchovní lenosti, ospalosti, polovičatos-
ti, abychom byli křesťany „na plný úvazek“. Příprava na Velikonoce má být 
taková, aby prožití těchto největších křesťanských svátků nebylo pouhým 
opakováním toho, co jsme už vícekrát prožili. Abychom při oslavě Kristova 
vzkříšení pouze nezopakovali své křestní závazky, ale aby naše účast na životě 
vzkříšeného Krista, která začala křtem, byla plnější. - 
 
 

 
 

Z POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. 
K POSTNÍ DOBĚ 

 
     Letos chci předložit několik myšlenek ve světle krátkého biblického textu 
z Listu Židům: „Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a 
k dobrým skutkům“ (10, 24). ... Pozornost vůči druhému člověku v sobě 
zahrnuje to, že mu přejeme dobro ve všech jeho podobách – fyzické, morální     
i duchovní. ... Písmo svaté varuje před nebezpečím srdce zatvrzelého jakýmsi 
duchovním znecitlivěním, které nás oslepuje před utrpením druhých.  
Evangelista Lukáš přináší dvě Ježíšova podobenství, kde jsou uvedeny dva 
příklady takovéto situace, která může vzniknout v lidském srdci. 
V podobenství o dobrém Samaritánovi se kněz    i levita lhostejně vyhýbají 
člověku přepadenému a oloupenému  lupiči (srov. Lk 10, 30-32); a v příběhu    
o boháči si člověk nasycený svým majetkem nevšímá situace chudého Lazara, 
který umírá hladem před jeho dveřmi (srov. Lk 16, 19). V obou případech se 
setkáváme s opakem postoje „starat se“ a hledět s láskou a soucitem. Co brání 
tomuto lidskému láskyplnému pohledu na bratra? Často je to hmotné bohatství 
a nasycenost, ale také upřednostňování svých zájmů a starostí přede vším 
ostatním. ... 
 

* 
     Při uskutečňování zla se nesmí mlčet. Mám zde na mysli postoj těch 
křesťanů, kteří se z lidských ohledů nebo prostě z pohodlnosti přizpůsobují 
běžné mentalitě, místo aby bratry varovali před takovými způsoby myšlení a 
jednání, které jsou v protikladu k pravdě a nevedou po dobré cestě. Křesťanské 
napomenutí však nikdy není vedeno duchem odsuzování nebo obviňování, ale 
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vždy je uváděno do pohybu láskou a milosrdenstvím a pramení z opravdové 
péče o bratrovo dobro. Apoštol Pavel prohlašuje: „Kdyby někdo byl náhle 
stržen k nějakému poklesku, uveďte ho na správnou cestu v duchu mírnosti; 
jste přece lidé duchovní! Jen si dávej pozor každý sám na sebe, aby ses 
nedostal do pokušení i ty“ (Gal 6, 1). V našem světě proniknutém indivi-
dualismem je třeba znovu objevit důležitost bratrského napomenutí, abychom 
společně kráčeli ke svatosti. Dokonce i „spravedlivý sedmkrát padne“ (Přísl 
24, 16), jak říká Písmo, a my všichni jsme slabí a chybující (srov. 1 Jan 1, 8). 
Je tedy velkou pomocí, když pomáháme druhým a necháváme pomáhat i sobě, 
abychom poznávali sami sebe v pravdě, abychom zlepšovali svůj život a krá-
čeli po Pánově cestě příměji. Vždy je zapotřebí pohledu, který miluje a opra-
vuje, který poznává a uznává, rozlišuje a odpouští (srov. Lk 22, 61), jako to 
činil a činí Pán s každým z nás. ... 

 

* 
 

     Pánovi učedníci, napojeni na Krista prostřednictvím eucharistie, žijí ve 
společenství, které je poutá k sobě navzájem jako údy téhož těla. To znamená, 
že ten druhý ke mně patří, že jeho život a jeho spása se týkají mého života i mé 
spásy. ... Náš život se jak v dobrém, tak ve zlém vztahuje k životu druhých lidí. 
Hřích i skutky lásky mají rovněž dimensi společenství. ... Je zde stále přítomné 
nebezpečí vlažnosti, potlačení Ducha a odmítnutí „využít hřivny“, které jsme 
dostali pro dobro svoje i druhých lidí (srov. Mt 25, 25 a násl.). ... Učitelé 
duchovního života připomínají, že ten, kdo v životě víry nepostupuje dopředu, 
jde dozadu. Drazí bratři a sestry, přijměme stále aktuální výzvu, abychom 
usilovali o „vysokou míru běžného křesťanského života“ (Jan Pavel II., 
Apoštol. list Novo millennio ineunte [6. ledna 2001], n. 31). ... Tato výzva je 
zvláště naléhavá v posvátném čase přípravy na Velikonoce. 
 
 

 
 

 
 

Rekontrukce textu nápisu na Ježíšově kříži 
(podle Gerhard Kroll : Po stopách Ježíšových, Praha 1995) 
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INFORMACE 
 

����Ekumenická bohoslužba Římskokatolické farnosti Kamenice n. L. a 
zdejšího sboru Církve českobratrské evangelické se konala v neděli 22. ledna 
v 16.30 hodin, tentokrát v kapli na faře Římskokatolické církve v Kamenici n. L. 
Bohoslužbu vedl P. Hroznata František Janoušek, kázal farář Církve česko-
bratrské evangelické David Balcar z Jindřichova Hradce. Zúčastnilo se 32 věří-
cích, z toho 4 evangelíci.  
����Dne 11. 1. bylo zjištěno prasklé srdce u zvonu sv. Václav na věži kostela  
v Kamenici nad Lipou. Zvon již několik dnů nezvonil. Upadlá část srdce 
zůstala ležet na podlaze ve věži. Pravděpodobnou příčinou je vada materiálu. 
�Schůze kamenické ekonomické rady farnosti se konala 7. 2. 2012  v 18.00 
hodin na faře. Její členové mj. měli příležitost zkontrolovat farní účetnictví a 
potvrdili jeho správnost. Člen ekonomické farnosti Těmice Josef Volák a 
kostelník farnosti Mnich p. Tomáš Šiman zkontrolovali a potvrdili správnost 
účetnictví těchto farností. 
�Na Popeleční středu 22. 2. bude sloužena mše svatá v Kamenici nad Lipou 
v 18.00 hodin v kostele s udělováním popelce. Při mších svatých 1. neděle 
postní bude udělován popelec v sobotu 25. 2. v 16.00 hodin v Těmicích, 
v neděli 26. 2. v 10.30 v Mnichu. Také ještě v Kamenici n. L. při mši svaté 26. 2.  
����Pobožnosti křížové cesty budou se konat v kostele v Kamenici n. L. některé 
pátky postní doby dle oznámení. Na Květnou neděli 1. 4. 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 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 
dobu bez sv. přijímání, bez této duchovní výživy. I ti věřící, kteří nemohou do 
kostela, mají povinnost aspoň 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.  
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����Další biblická hodina se bude konat na faře v Kamenici nad Lipou ve čtvrtek 
1. 3. od 19.00 hodin. Pak podle oznámení. 
����Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý od 15.00 
hodin. V příštím období to budou tato úterý: 21. 2; 6. 3; 20. 3; 3. 4. 
�Celodiecézní sbírky v roce 2011 – rekapitulace: 
V uplynulém roce se na níže uvedené sbírky v naší diecézi celkem shromáždilo: 
 

-    sbírka na potřeby diecéze:                                          576.777,- Kč 
− sbírka na Svatopetrský haléř:                                      734.290,- Kč 
− sbírka na misie:                                                        1,066.247,- Kč 
− sbírka na bohoslovce:                                                 535.583,- Kč 
− sbírka na potřeby Diecézní charity:                            517.174,- Kč 
− sbírka na TV NOE:                                                     543.689,- Kč 
− sbírka na Bible:                                                           355.617,- Kč 

     Všem dárcům vyslovuje Biskupství českobudějovické a Diecézní charita 
upřímné Pán Bůh zaplať! 
����Sbírky v roce 2012: 19. 2. na Svatopetrský haléř, 8. 4. na opravu katedrály 
sv. Mikuláše, 3. 6. na „Potřeby diecéze“, 5. 8. na Charitu,  2. 9. na bohoslovce 
a 21. 10. na misie.  
�Letní čas vstoupí v platnost v noci ze soboty na neděli 25. 3. Hodiny se 
posunou o hodinu dopředu. 
�Nepřehlédněte na vývěskách kostelů plakátky oznamující: 

• Postní víkendové setkání pro dívky od 13 do 17 let na faře v Nové 
Cerekvi od 9. 3. do 11. 3. 2012; 

• Víkend pro ministranty od 10 do 15 let na faře v Nové Cerkevi od 
23.  3. do 25.  3.  2012;  

• Tammím - postní setkání mladých mužů v Praze - Dejvicích 16. - 18. 3. 
2012; 

• Diecézní setkání mládeže v Českých Budějovicích 30. - 31. 3. 2012; 
• Pouť pelhřimovského vikáriátu k Panně Marii do rakouského 

poutního místa Mariazell  8. 5. 2012. 
Podrobnější informace o těchto akcích naleznete na plakátcích. 
 

 
 

POSTNÍ ALMUŽNA 2012 
V ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZI 

      Také letos proběhne ve všech farnostech takzvaná „Postní almužna“. 
Vychází ze starobylé tradice, kdy křesťané to, co si během postní doby odřekli, 
dávali chudým a potřebným.     
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Papírové schránky bude možné obdržet v kostele v Kamenici nad Lipou,    v 
Těmicích a v Mnichu na Popeleční středu nebo na první neděli postní. Doma 
do nich bude možné odkládat peníze, které bychom utratili za to, od čeho se 
budeme postit. 
     Na 2. neděli velikonoční budou shromážděny schránky ze všech farností,  
následně budou schránky otevírány komisemi složenými ze zástupců Charity a 
farností. 
 

 
 

Gianfranco Ravasi 
 

PILÁT 
 

     „Pilát řekl Ježíšovi: Ty jsi židovský král?“ Tak začíná slavný dialog mezi 
Kristem a římským vladařem, který panoval v Judsku v letech 26 až 36, 
Ponciem Pilátem, dialog, jehož úryvek se čte v evangelním úryvku slavnosti 
Krista Krále (Jan 18,33-37). Židovský filozof Filón z egyptské Alexandrie 
popsal tohoto římského funkcionáře, který se stal slavným jen proto, že se se-
tkal s potulným židovským kazatelem Ježíšem z Nazareta, takto: „Člověk 
nepoddajné povahy a navíc arogantní, tvrdý, schopný pouze korupce, násilí, 
únosů, brutality, mučení, poprav bez procesu, děsivých a neomezených kru-
tostí.“ 
     Tento příkrý soud byl jistě podložen a potvrzen jiným současníkem, židov-
ským historikem Josefem Flaviem, který byl příznivcem Říma. Pilát pohrdal 
Židy a provokoval je někdy nezdvořilostmi, jindy tvrdými represemi, z nichž 
jednu připomíná i evangelium podle Lukáše: „V té době přišli k němu se 
zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětních zvířat“ 
(13,1). Hodnocení evangelisty Matouše je výrazně odlišné. Ježíš byl předán 
Pilátovi s rozsudkem smrti, kterou vynesl židovský soud - velerada, který však 
mohl být vykonán pouze s potvrzením římského místodržitele. 
     Přestože motivace velerady byla politická („rozvrací náš národ, brání odvá-
dět císaři daně a vydává se za krále Mesiáše“, Lk 23,2), a mohla tedy dosáh-
nout k citlivým uším tohoto římského „prefekta“ (to byl přesný Pilátův titul, 
jak dokládá jeden nápis v přímořské Césareji, objevený během vykopávek       
v letech 1959-1964), Pilát reagoval různými vytáčkami, snad právě proto, aby 
se nestal hříčkou velerady, nebo aby ji provokoval. Nejprve nechal převést 
spoutaného Ježíše k Herodovi Antipovi, který měl jurisdikci nad Galilejí a       
v těch dnech přijel do Jeruzaléma na velikonoční svátky. 
     Pak oprášil „velikonoční privilegium“, jímž bylo možné osvobodit o Veli-
konocích jednoho vězně. Pak vstoupila na scénu dokonce jeho žena, jež Ježíše 
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bránila, a když nakonec nenašel jiné východisko, Pilát se veřej-ně distancoval 
od rozsudku, který byl donucen vynést, symbolickým židovským gestem 
umytím rukou (Mt 27,11-26). I evangelista Jan ukazuje Piláta jako skeptika, 
pozorně naslouchajícího Ježíšovým slovům v rozhovoru, který spolu vedli 
v paláci prokurátora-vládce-prefekta předtím, než byl předveden davu a odsou-
zen (18,28-19,16 - dlouhý příběh, který doporučujeme celý znovu přečíst). 
     Jak je známo, tento dialog nabídl literární podklad k významným částem 
slavného románu Mistr a Markétka ruského spisovatele Michaila Bulgakova 
(1891-1940). Pilát zde celkově působí jako hrdina, který se v duši trápí a navíc 
jej souží migréna, je nejistý před Mistrem, který mu nabízí radikálně odlišný 
systém hodnot. Na konci knihy ještě narážíme na Piláta, který zkameněle hledí 
na měsíc s rukama na střepech ze džbánu z onoho osudového mytí ... Jisté je, 
že Pilát zůstane nesmazatelně vtištěn v příběhu Krista a křesťanství. Jeho 
jméno, temné a pro správu říše okrajové, se každou neděli opakuje na celém 
světě při mši ve vyznání víry: „Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl 
umučen a pohřben ...“ 
 

   Z knihy Biblické postavy, přeložil Ing. ThDr. Reginald Pavel 
                           Větrovec, OPraem., vydalo Karmelitánské nakladatelství 
                           v Kostelním Vydří 2011 
 
 
 

JEŠTĚ O PILÁTOVI 
 

     Pontius Pilátus sídlil trvale v Césareji Přímořské, nedávno nádherně zbudované 
Herodem Velikým. Často však dojížděl do Jeruzaléma, židovského náboženského i ná-
rodního střediska. Dojížděl tam hlavně o svátcích, například o Velikonocích, protože 
tam mohl mít nade vším lépe dohled. V Jeruzalémě mu sloužila k úřednímu jednání 
velmi pevná a prostranná tvrz Antonia, vypínající se nad chrámem. V ní byla ubytována 
také okupační vojenská posádka. Jako svou rezidenci používal obou Herodových 
paláců.  
     Byl vojenským velitelem krajiny, ale ve svém vojsku neměl římské legie složené 
z římských občanů, měl velení jen nad pomocnými sbory, které tvořili Samařané, 
Syřané a Řekové. Židé byli dávnou výsadou vojenské služby zproštěni. Do vojska 
v Judsku, které mu podléhalo, patřilo asi 3000 mužů, jedna z pěti kohort měla trvalé 
stanoviště v Jeruzalémě.    
     Řídil také vybírání daní a rozmanitých dávek. Dávky plynuly z různých práv: cla, 
mostné, pronájem veřejných míst, tržné aj. Jejich vybírání bylo pronajato jako jinde 
v římském impériu bohatým podnikatelům - publikánům. Ti Pilátovi odváděli jistou 
sumu, za kterou se odškodňovali vybíráním určité části daní. Docházelo k vyděračství, 
proto lid celníky a výběrčí nenáviděl.     
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     Pilát měl také svůj soudní dvůr s mocí pronášet rozsudky smrti. Kdo měl římské 
občanství, mohl se odvolat od jeho soudu k císaři do Říma, pro ostatní toto odvolání 
neplatilo. Pro běžné případy zůstávaly a úřadovaly v okupovaném Judsku místní soudy 
národní, především soud velerady v Jeruzalémě. Té však byla odňata moc pronášet 
rozsudky smrti.    
     Pilát měl ve své funkci předchůdce i nástupce, jejich jména jsou známa. Byl pátým 
římským prefektem, nastoupil po Valériovi Gratovi. Svou funkci vykonával přibližně 
v letech 26 - 36 po Kr. Násilnickými způsoby vyvolával časté nepokoje. Proti všem 
dosavadním zvyklostem dovolil římské posádce, aby do Jeruzaléma vpochodovala 
s korouhvemi, stříbrnými orlicemi a malými obrazy císařovými, ač doposud bylo 
zvykem nechávat tyto korouhve před branami města , aby nebyl urážen náboženský cit 
židovského obyvatelstva, jež v obrazech císařových vidělo modloslužbu. Židé hned 
vyslali deputaci do sídla Pilátova v Césareji se žádostí o odstranění tohoto zneuctění 
svatého města. Po pětidenním vyjednávání Pilát dal deputaci obklíčit žoldnéři 
s hrozbou, že dá pobít všechny, nedají-li mu v té věci pokoj. Židé prohlásili, že raději 
podstoupí smrt. Pak teprve Pilát povolil, ale vzápětí dal vsadit na Herodův palác 
v Jeruzalémě tabulky označené jménem císařovým, ale bez jeho obrazu. Židé si 
stěžovali do Říma. Císař Tiberius nařídil tabulky odstranit. Pilát dal také v Jeruzalémě 
zřídit vodovod za chrámové peníze zasvěcené Bohu. I to vyvolalo vzpouru, při níž 
padlo za oběť několik lidí. Vodovod byl dokončen, ale za cenu nenávisti k Pilátovi. 
Lukášovo evangelium (13,1) se zmiňuje o krveprolití způsobeném na Galilejských 
přímo u oltáře. O této události neznáme podrobnosti. Můžeme se domnívat, že nepřá-
telství mezi Pilátem a Antipou dosvědčené Lukášovým evangeliem (23,12) vzniklo 
částečně pro toto povraždění Antipových poddaných.  
     Tento způsob vlády se nakonec Pilátovi vymstil. Roku 35 jakýsi falešný prorok, 
který si získal znamenitou pověst v Samařsku, slíbil svým stoupencům,. že jim ukáže 
posvátné nářadí z doby Mojžíšovy, uložené prý v Samařsku na hoře Garizim. Ale ve 
stanovený den dal Pilát obsadit vrchol hory vojskem. Chtěl tak zabránit shromáždění 
lidu, obával se, že by při té příležitosti mohlo dojít k povstání. Sotva se Samařané ve 
velkém počtu sešli, vojáci je napadli. Mnoho jich bylo zabito, mnoho zajato, a nejváže-
nější z nich odsoudil Pilát na smrt. Samařané obžalovali Piláta z tohoto nesmyslného 
krveprolití u Vitellia, který byl římským legátem v Sýrii a měl na východě plnou moc,    
i Pilát mu podléhal. Obžaloba byla ochotně přijata, protože Samaritáni byli známí 
věrností k Římu. Vitellius Piláta sesadil a byl předvolán do Říma, aby se ze svého činu 
zodpovídal před císařem. To se stalo na sklonku roku 36 po Kr. Když Pilát přišel do 
Říma, byl už císař Tiberius mrtev (zemřel 16. 3. 37).  
     Pilát byl vypovězen do Vienny na Rýně ve Francii. Podle legendy prý spáchal sebe-
vraždu a jeho tělo bylo vhozeno do Tibery. Následkem toho prý se tato řeka stále 
rozvodňovala. Pilátova mrtvola prý byla vylovena a převezena do Švýcarska, vhozena 
do jezera, jež od té doby má jméno Pilátovo. Legenda o vyhnanství Pilátově a jeho 
smrti má různé obměny.  
     Z toho, co víme o Pilátovi od židovských spisovatelů Josefa Flávia a Filona, 
poznáváme ho jako člověka svárlivého a tvrdošíjného. Židy pohrdal, nepřičinil se ani 
v nejmenším, aby si získal jejich náklonnost, naopak vyhledával příležitosti, jak by je  
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dráždil a urážel. Tyto jeho vlastnosti nám také umožňuje lépe pochopit, proč zprvu 
nechtěl vyhovět veleradě v soudu nad Ježíšem a proč dal na Ježíšův kříž nápis se slovy 
„židovský král“, který je pochopitelně dráždil. 
                                                

 
     V létě r. 1959 odkryli italští archeologové    
v Cesareji pozůstatky římského divadla. 
Mezi troskami byl nalezen asi 80 cm vysoký 
a 60 cm široký kámen, na němž je zvětralý 
nápis se jménem Pilátovým. Nápis je prvým 
epigrafickým dokumentem o tom, že Pilát 
byl správcem v Palestině. Tvoři jej čtyři 
řádky s písmeny vysokými 6-7 cm. V prvním 
řádku se dá ještě přečíst jméno 
„TIBERIEUM". Toto jméno naznačuje, že 
kámen s nápisem původně zdobil budovu, 
která byla postavena na počest císaře Tiberia. 
V pozdějších časech už kámen tento účel 
neměl a byl použit ke stavbě jednoho scho-
diště. Přitom byla odtesána levá polovina 
kamene a část nápisu zničena. Naštěstí se 
dochovalo jméno. Ve druhém řádku lze jasné 
číst „... TIUS PILATUS" a pak jméno 
prefekta v Judsku, ,,[PRAEF]£C7US 
JUDA[EA]E", jak to stoji ve třetím řádku 
nápisu. Ve čtvrtém řádku je vidět už jen 
přízvuk, který patřil A či E. Celý text nápisu 

by mohl vypadat takto: 
1. řádek: [CAESARIEN]S[IBUS] TIBERIEUM 
2. řádek: [PONJ7VI/S PILATUS 
3. řádek: [PRAEF]ECTUS JUDA[BA]E 
4. řádek: [D]E[DIT] 
„Pontius Pilát, prefekt v Judsku, daroval obyvatelům Cesareje toto Tiberieum." 
     Je nápadné, že nápis je v latině, která se objevuje i v nápisu na kříži (J 19,20), dále je pak 
nápadné, že Pilát označuje sám sebe za „prefekta“ místo oficiálního titulu „prokurátor“, kterého 
užívá i Tacitus (Letopisy XV,44). Když o správcích v Judsku mluví Josephus Flavius, střídá 
označení „prefekt“, „prokurátor“ a mnohoznačné „hegemon“. Evangelisté nazývají Piláta vždy 
„hegemon“. 
     Lze těžko říci, kdy bylo kamene s nápisem opět použito při stavbě schodiště ve velkém 
divadle v Cesareji. Jako nejnižší hranici předpokládají archeologové 4. století. Jisté je pouze to, 
že kámen se jménem Pontia Piláta nepředstavoval už pro tehdejší lidi historický dokument, byl-li 
barbarským způsobem přitesán, aby sloužil jako stupeň nějakého ubohého schodiště. Pro nás 
však je a zůstane obsažným dokladem historické osobnosti, která vynesla rozsudek smrti nad 
Ježíšem z Nazareta. 
 

    HFJ, podle Giuseppe Ricciotti Život Ježíše Krista, 
                                                 Praha 1947, Adolf Novotný, Biblický slovník  
                                                Praha 1956 a Gerhard Kroll, Po stopách  
                                                Ježíšových, Praha 1995 
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STATISTIKA FARNOSTÍ 
      
     V následujících tabulkách jsou uspořádány veškeré příjmy a výdaje farností 
za rok 2011, které si můžete porovnat s čísly za rok 2010.    
 

   KAMENICE NAD LIPOU                          2011                 2010 
Příjmy:  - nedělní sbírky 
               - dary farníků 
               - příspěvek biskupství  
               - příspěvky státu a obce na opravu oltáře 
               - ostatní příjmy 
               - příjmy z nájmů 
               - úroky 

   146.136,- 
     34.590,- 

     0,- 
   400.000,- 
       1.968,- 
     13.200,- 

         1.151,- 

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

Příjmy celkem:  597.045,-    642.296,- 
   
Výdaje: - el. proud kostel a část fary  
              - květiny, svíčky, hostie, víno 
              - telefon 
              - odeslané sbírky (Misie, Charita, atd.) 
              - odvod do fondů biskupství  

- restaurování oltáře 
- pořízení oltáře a celého liturg. jádra 
- opravy zabezpečovacího zařízení  
- náklady na auto 
- opravy ostatní 
- spotřeba vody na faře 
- náklady na kopírku a tiskárny 
- poplatky spořitelně 
- ostatní výdaje 

      61.731,- 
      9.090,- 

      10.424,- 
      28.827,- 
        9.500,- 
    400.000,- 

       301.357,- 
     14.105,- 
       1.764,- 

     0,- 
       2.283,- 

         1.268,-       
       1.824,- 
       3.950,- 

      55.109,- 
      12.396,- 
      10.239,- 
      45.919,- 
        9.739,- 
    400.000,- 

       0,- 
     1.296,- 

       1.838,- 
     30.300,- 
       1.706,- 
         864,-     
       1.942,- 
       3.614,- 

Výdaje celkem:   846.123,-   577.561,- 

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 11   74.796,-   323.874,- 
 

Počet křtů  3 3 
Počet svateb 0 3 
Počet pohřbů  8 17 
Počet dětí na náboženství 22 28 
Počet udělených pomazání nemocných 5 2 
Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb 85 92 
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  TĚMICE                                                                   2011            2010 
Příjmy:  - nedělní sbírky 
               - dary 
              - prodej fary - 1. splátka 
               - nájemné  
               - úroky 

    34.905,- 
      30.900,- 

350.000,- 
         378,- 
         430,- 

    30.882,- 
      3.300,- 

 
         600,- 
         331,-  

Příjmy celkem:    416.613,-     35.113,- 
   
Výdaje: - el. proud v kostele 
              - bohoslužebné výdaje (svíčky, víno) 
              - restaurování křtitelnice 
              - daň z prodeje fary a daň z nemovitosti 
              - opravy a pojištění auta 
              - odeslané sbírky (misie, Charita, atd.) 
              - odvody do fondů biskupství  
              - odvod z prodeje fary na biskupství 
              - geometrický plán a znalecký posudek 
              - ostatní režijní výdaje 

     13.108,- 
       1.319,- 

           7.000,-  
         28.579,- 

       1.762,- 
       7.855,- 
       1.900,- 

175.000,- 
          8.800,- 
            555,- 

     12.454,- 
       1.933,- 
              0,- 

              79,- 
       1.858,- 
       6.563,- 
       1.900,- 

0,- 
          0,- 

            335,- 

Výdaje celkem: 245.878,-   25.122,- 

Zůstatek finančních  prostředků k 31. 12. 252.396,-    81.661,- 

   Farnost má nesplacenou půjčku u biskupství ve výši 280.000,- Kč. 
  Ve farnosti nebyl v loňském roce žádný křest ani svatba. Pohřby byly 3.  
 

  LIDMA Ň                                                                 2011              2010 
Příjmy:  - nedělní sbírky 
               - splátka za prodej fary 
               - úroky 

      2.261,-      
   250.000,- 
       1.408,- 

      3.571,-            
   250.000,- 
       1.038,- 

Příjmy celkem:  253.669,-  254.609,- 
   
Výdaje: - el. proud v kostele 
              - bohoslužeb. výdaje (květiny, svíce, víno) 
              - opravy v kostele (projekt) 
              - koberec do kostela 
              - odeslané sbírky  
              - odvod biskupství (z prodeje fary) 
              - náklady na auto 
              - ostatní výdaje 

      939,- 
      728,- 

    63.500,- 
2.470,- 

         140,- 
  125.600,- 
         910,- 

         1.497,- 

      1.424,- 
      1.934,- 
    51.000,- 

0,- 
         399,- 
  125.600,- 
         500,- 
         255,- 

Výdaje celkem: 195.784,- 181.112 ,- 

Zůstatek finančních  prostředků k 31. 12.  249.174,-  227.290,- 

   Ve farnosti nebyl v loňském roce žádný křest ani svatba. Pohřeb byl 1.  
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  MNICH                                                              2011               2010                 

Příjmy:  - nedělní sbírky 
               - dary farníků 
               - příspěvky státu na opravu věže 
               - příspěvky obcí na opravy 
               - příjmy z nájmů 
               - úroky 

37.989,- 
2.000,- 

1.012.000,- 
320.000,- 

4.573,- 
20,- 

48.093,- 
1.900,- 

580.000,- 
170.000,- 

4.573,- 
318,- 

Příjmy celkem: 1.376.574,- 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 (zvon) 
 - náklady na auto 
 - ostatní výdaje 

2.620,- 
1.119,- 
8.629,- 
1.800,- 

1.284.837,- 
49.998,- 
1.764,- 

698,- 

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

864.020,- 
46.000,- 
5.327,- 

12.616,- 

Výdaje celkem: 1.351.465,- 940.649,- 
 

Zůstatek finančních  prostředků k 31.12. 
 

32.979,- 
 

7.871,- 
 

Počet křtů  0 0 
Počet svateb 0 0 
Počet pohřbů  2 5 
Počet udělených pomazání nemocných 1 12 
Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb 25 28 

 

 
          Bible je jako hluboký důl: čím 
     hlouběji se do něho člověk spustí,  
     tím bohatší ložiska nalézá. 
 

                                                              Walter Scott 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012 
 

     Tříkrálová sbírka na Charitu proběhla v Kamenici nad Lipou a okolních 
obcích v sobotu 7. ledna. V Kamenici n. L. se koledníci sešli v 9.00 hodin ve 
Farní charitě v budově fary. Po požehnání, které jim udělil zdejší duchovní 
správce P. František Janoušek, se 10 jednotlivých skupinek rozešlo po městě, 
aby do zapečetěných pokladniček vykoledovali příspěvky pro Charitu. Po 
návratu kolem 14.00 hodin čekalo ve Farní charitě pro děti i jejich vedoucí 
občerstvení - teplý čaj a obložené chlebíčky. 
     V pondělí 9. ledna byl obsah pokladniček za účasti zástupce města spočítán. 
Výsledky jsou zaznamenány v následující tabulce a porovnány s rokem 2011: 
 

Místo 2012 2011 
KAMENICE  N.L. město  49.711,00 50.453,00 
GABRIELKA, VODNÁ 7.529,00 7.399,00 
RODINOV 6.141,00 6.047,00 
BOHDALÍN 4.983,00 5.417,00 
TĚMICE  7.547,00 7.301,00 
VČELNIČKA, NOVÁ VES 5.592,00 3.997,00 
LIDMAŇ. LIDMÁŇKA 2.815,00 2.778,00 
VLÁSENICE, ANTONKA 7.591,00 7.853,00 
MNICH 8.215,00 7.252,00 
BOŘETÍN 2.846,00 2.295,00 
HOJOVICE 2.785,00 2.136,00 
BABÍN 2.100,00 2.060,00 
ČERNOVICE 6.912,00 9.547,00 
NOVÁ VČELNICE 12.032,00 12.810,00 
CELKEM:   126.799,00 127.355,00 

 

     Celková částka 126.799,- Kč byla poslána na konto Charity České republiky do 
Prahy. V průběhu roku se 65 % z vybrané částky vrátí do naší Farní charity. Tyto 
prostředky budou použity v pečovatelské službě na pomoc seniorům, nemocným a 
zdravotně postiženým občanům v našem městě a okolních vesnicích a na nákup 
polohovacího lůžka a dalších kompenzačních pomůcek pro půjčování potřebným. 
Část peněz bude použita také na pomoc sociálně slabým rodinám s dětmi a 50 %   
z částky vykoledované v Nové Včelnici bude posláno Hospici sv. Jana Neumanna    
v Prachaticích 
     Děkujeme všem, kteří přispěli při sbírce do pokladniček. Děkujeme dětem i je-
jich vedoucím za obětavé koledování. Děkujeme skautské organizaci, bez jejíž 
pomoci bychom se v Kamenici nad Lipou neobešli. V celé naší diecézi se vybrala 
částka 3.606.929,-- Kč, což je o 263.577,- Kč více, než v loňském roce. 
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Z VÝROČNÍ ZPRÁVY FARNÍ CHARITY  2011 
 

Pečovatelská služba: Celkem jsme během roku poskytovali služby 103 klientům. 
Přímé služby u klientů zajišťovaly čtyři pečovatelky a sociální pracovnice na půl 
úvazku. Celkem jsme v roce 2011 provedli 19766 pečovatelských úkonů, z toho 
11809 donášek obědů, 1439 nákupů, 447 donášek léků a na poštu, vyprali jsme 
klientům 217 kg prádla, 358 hodin jsme věnovali úklidu domácnosti klientů, 580 x 
jsme klientům pomohli s hygienou, 552 x jsme odvezli klienty autem, atd.  
 

Sběr věcí pro Diakonii Broumov: V  roce 2011 jsme shromáždili a vypravili 2 
nákladní auta oděvů a dalších věcí. Při přinesení šatstva jsme vybírali od dárců 
symbolický příspěvek  5,- Kč, celkem se takto vybralo 1.990,- Kč.  
 

Humanitární sbírky: Humanitární sbírky organizuje naše Farní charita 
v pokladničce v kostele. Za celý rok 2011 se v této pokladničce vybralo 19.358,- 
Kč. Další dary na humanitární pomoc činily 15.484,- Kč. Celkově jsme na 
humanitární pomoc darovali 34.842,- Kč, z toho na pomoc hladomorem postiže-
nému Somálsku a Etiopii jsme přispěli 12.300,- Kč, na Misijní banku ubožáků 
3.400,- Kč, na pomoc Haiti 3.000,- Kč, na tsunami v Japonsku 3.000,- Kč, na 
Likvidaci Lepry 4.415,- Kč a na další humanitární akce 5.200,- Kč. Mimo toho 
jsme přispěli sociálně slabé rodině s dětmi částkou 3.527,- Kč na zakoupení uhlí 
v zimním období.  
 

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 2011 uskutečnilo 16 zápůjček 
těchto pomůcek. Byla pořízena 1 nové WC křeslo a l nepojízdné chodítko. 
 

Komentář k hospodaření: V roce 2011 jsme sice dostali dostatečnou dotaci 
z MPSV, ale menší dotaci od Kraje Vysočina. Vzhledem ke stoupajícím nákladům 
nám tak koncem roku chybělo asi 100 tisíc Kč. Díky vstřícnosti města, které nám 
schválilo dodatečnou dotaci 50 tisíc Kč i díky darům sponzorů jsme tuto krizi 
překonali a naše hospodaření nakonec skončilo mírným ziskem. Získali jsme dotaci 
na pořízení nového auta z Fondu Vysočiny ve výši 170.000,- Kč. Automobil 
Renault Kangoo jsme zakoupili koncem prosince, jeho celková cena činila 
248.900,- Kč. Protože dotaci dostaneme až po vyúčtování, na nákup vozidla nám 
půjčila Diecézní charita částku 150.000,- Kč. 
 

Poděkování: Děkujeme všem jednotlivcům za jejich dary a příspěvky na Charitu. 
Děkujeme zvláště I. Kamenické stavební a obchodní firmě, firmě TC line Praha, 
STS Kamenice n. L. a Elektromontážím p. Hadravy kteří jsou našimi stálými 
sponzory. Děkujeme také Městu Kamenice n. L. a obcím Včelnička, Bohdalín a 
Mnich za příspěvky na pečovatelskou službu. 
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Tabulka hospodaření Farní charity za rok 2011 v porovnání s rokem 2010: 
 

 2011 2010 
Příjmy : - dotace Ministerstva práce a soc. věcí 684.000,- 540.000,- 
             - dotace kraje Vysočina 114.000,- 258.000,- 
             - příspěvek města a obcí 262.000,- 200.000,- 
             - tříkrálová sbírka  82.550,- 79.086,- 
             - příjmy za služby 421.536,- 424.399,- 
             - dary jednotlivců a organizací 90.378,- 84.085,- 
             - humanit. sbírky v pokladničce v kostele 19.358,- 20.417,- 
             - náhrada škody (poškozené auto) 9.242,- 50.005,- 
             - sbírka „Postní almužna“ 10.516,- 9.863,- 
             - úroky z účtu 126,- 756,- 
Příjmy celkem: 1.693.706,- 1.666.571,- 
Výdaje: - hrubé mzdy  pracovníků (5,7 úvazku) 944.693,- 931.121,- 
            - sociální a zdravotní pojištění 321.208,- 316.081,- 
            - nemocenská 4.660,- 0,- 
            - el.proud, voda, telefon, internet, poštovné 46.065,- 41.977,- 
            - opravy a údržba aut a počítačů 37.479,- 31.868,- 
            - materiálové náklady , vč. vybavení  31.584,- 64.673,- 
            - náklady na dopravu (PHM) a cestovné 95.973,- 81.374,- 
            - odpisy auta 20.400,- 24.000,- 
            - pojištění aut a zaměstnanců 16.073,- 15.256,- 
            - audit účetnictví a aktualizace účet. progr. 13.272,- 13.244,- 
            - nájemné  8.400,- 6.000,- 
           -  povinné školení zaměstnanců 28.040,- 34.722,- 
            - dary a sbírky¨na humanitární účely 37.842,- 47.615,- 
            - propagace, tvorba www stránek 5.688,- 15.348,- 
            - odvod výtěžku z TKS do Nové Včelnice 6.143,- 3.483,- 
            - ostatní výdaje 12.942,- 13.138,- 

Výdaje celkem: 1.630.462,- 1.639.900,- 

Rozdíl v hospoda ření:    + 63.244,-  26.671,- 

Blokované peníze z TKS 2010: + 30.000,-  - 36.517,- 

Podíl Farní charity na nákup nového auta - 78.900,-  --- 

Hospodá řský výsledek pe čovatelské služby:  + 14.344,- - 10.259,- 
 

 
����V pokladničce Farní charity v kostele byla ukončena sbírka na pomoc 
pečovatelské službě. Vybralo se 4.530,- Kč. Moc děkujeme. I v roce 2012 bude 
rozpočet velmi napjatý, dotace byly kráceny oproti roku 2011 o 10%. Nyní 
v této pokladničce probíhá sbírka na Cestu 121 - pomoc stárnoucím kněžím. 
����Sběr šatstva bude opět probíhat ve Farní charitě od 15. března 2012.  
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁ ŘE 

 
 

 

 
 
                                                        Mince Pontia Piláta 
 
     Ještě k článkům o Pilátovi na straně 6 - 9. Zatímco ostatní prefekti v Judsku res-
pektovali při volbě motivů na mincích náboženské cítění Židů, dal Pilát mince ozdobil 
sakrálním úředním označením augurů, tvořících jedno z římských kněžských kolegií. 
Na jedné straně mince to byla zakřivená hůl, úřední značení nejvyššího augora a jméno 
císaře Tiberia. Na druhé straně letopočet - 17. rok vlády ve vavřínovém věnci, tj. rok 
30/31 po Kr. 
 
 

 

 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   www.farnostkamenice.cz  
 Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti. 
 

Neděle 19. 2. 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Úterý 21. 2. Památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve 
Středa 22. 2. POPELEČNÍ STŘEDA -  Den přísného postu 
Čtvrtek 23. 2. Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 
Neděle 26. 2. 1. NEDĚLE POSTNÍ 
Neděle 4. 3. 2. NEDĚLE POSTNÍ 
Neděle  11. 3. 3. NEDĚLE POSTNÍ 
Neděle 18. 3.  4. NEDĚLE POSTNÍ 
Pondělí 19. 3. SLAVNOST SV. JOSEFA, 

snoubence Panny Marie 
Neděle 25. 3. 5. NEDĚLE  POSTNÍ 
Pondělí 26. 3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
Neděle 1. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE 


