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XII. zastavení křížové cesty na Brádle 

 

ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOB Ě 
 

 Postní doba nás vybízí k obrácení – navrácení na cestu Boží. Slyšíme 
na začátku doby postní, jak máme dělat pokání. Cesta k obrácení, a tedy životu 
podle Božího úmyslu, vede skrze půst, almužnu, modlitbu a smíření. Půst není 
jen držet hladovku, ale odříci se všechno, co překáží pravdivému životu víry. 
Čeho se zříkám, můžu a mám použít k něčemu lepšímu. Almužna je cesta od 
sobectví, zahleděnosti na sebe, k vnímání potřeb druhých. Modlitba je zdroj  
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útěchy a poznání jak a čeho se mám zříci a kde můžu druhým pomoci. Potom 
smíření je završení našeho úsilí o obrácení.  
Smíření má tři roviny: 
     První - smíření se sebou samým, přijmout se z ruky Boží takový jaký jsem. 
Poznat své přednosti a dary od Boha. 
     Druhá – smíření s druhými, svými bližními, kteří mě mají rádi, s kterými se 
denně setkávám a jsou na nás nároční a třeba i nepříjemní.  
     Třetí – smíření s Bohem s jeho plánem a představou o nás samotných není 
někdy jednouché. My často nerozumíme Božím cestám, ale Bůh ví. Odpustit 
sobě, druhým a Bohu je cesta ke svobodě, cesta k novému životu. 
Zmrtvýchvstalý Kristus nám ukazuje, nabízí a dává smysl života. Postní doba 
je doba příhodná k novému začátku i radostnému životu.  
 
     Přeji všem požehnanou postní dobu, ať každý zakusí Boží lásku a milosr-
denství, která se naplňuje v Ježíši Kristu až do krajnosti. 

P. Václav Šika 
 

 
 
 

V POSTNÍ DOBĚ NEJDE JEN O PŮST 
 

     Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, 
proč je mně (a koneckonců všem, co chodí do kostela) najednou určováno, že 
se nemáme příliš dívat na televizi, chodit do kina, příliš dobře jíst, že se máme 
vyvarovat všeho, co jeví jen známku příjemnosti. Z některých kazatelen (v ko-
stelech bez květin a se zahalenými obrazy) jsem slyšel, co všechno nesmíme 
dělat a jak se máme co nejvíce zapírat. Bůh se mi tak do podvědomí dostával 
jako ten, který nám chce co nejvíce zkomplikovat život. A čím nám bude hůře, 
tím lépe… Velmi dobře si vybavuji moment, jak jsem se styděl, když jsem na 
popeleční středu jako malý kluk vycházel mezi „normální“ lidi z kostela sv. 
Kříže Na Příkopech s ušpiněným čelem … 
     Nechápal jsem, proč to všechno musí být. Možná, že mi to tehdy někdo 
vysvětlil, ale já si to nepamatuji. Pamatuji si jen, že jsem vnímal, že je to 
všechno kvůli té „postní době“, která jako nutné zlo předchází Velikonocům, 
kdy už konečně budeme zbaveni onoho Damoklova meče nesmyslné 
pochmurnosti a odříkání. 
     Když jsem se pak v dospívání osamostatnil ve víře, byla jedna z prvních 
věcí, kterou jsem zkoumal, právě postní doba a půst. (A zkoumám dodneška…) 
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Z mého zkoumání nyní vím, že v „postní době“ nejde v první řadě o půst. Půst 
je jen jedním z prostředků k něčemu důležitějšímu: totiž k obrácení. Ano, 
hlavní náplní postní doby není bezduchý půst a odříkání! Ale obrácení se k 
Někomu, kdo mi chce nabídnout více, než to, čím právě žiji. 
     Obrátit se ale k Tomu, kdo mi nabízí něco většího, předpokládá, že je třeba 
se od něčeho jiného odvrátit. Abych mohl do svých dlaní přijmout něco větší-
ho, musím odložit to, co v nich může překážet. V tom je podstata neustálého 
rozlišování kudy nás Bůh vede, co nám nabízí a co je pro nás dobré. 
      Moudrost církve předávaná po staletí doporučuje tři, resp. čtyři kroky na 
cestě obrácení: „půst“, „modlitbu“, „almužnu“ a „smíření“. Modlitbou se 
člověk spojuje s Bohem, naslouchá mu, rozlišuje, jak a kudy se má ubírat jeho 
život.    Postem se člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, aktivit…) a 
to, čeho se zřekl, poskytuje potřebným – což je podstatou „almužny“. Smíření 
pak člověka naplňuje pokojem ve vztahu k Bohu, k druhým i k sobě. 
Požehanou postní dobu! 

Převzato z www.vira.cz 
 
 
 

ŘÍKÁ JEDNOU SIRKA SVÍ ČCE… 
 
„Mám úkol tě zapálit,“ říká jednou zápalka svíčce. 
„Jen to ne,“ úzkostlivě odpovídá svíčka, „když budu hořet, mé dny jsou 
sečteny a nikdo už nebude obdivovat mou krásu.“ 
Zápalka jí dává čas na rozmyšlenou: „To jediné, co můžu udělat já, je zapálit. 
Když nezapálím, nesplním svůj úkol a promarním také své poslání. A ty jsi 
svíce a jsi k tomu, abys dávala světlo. Chceš, aby byl tvůj život navěky studený 
a marný, chceš nesplnit svou úlohu?“ 
„Ale hořet – to bolí,“ vzdychá svíce. „A když mě zapálíš, moje síla je pryč.“ 
„Ano, to máš pravdu,“ odpověděla zápalka. „Ale není to tajemství našeho 
povolání: dávat světlo? Když se budeš ztrácet v ohni, vše proměníš v hřejivé 
světlo a mnozí z toho budou mít radost. Když se ale schováš, bude tma i tam, 
kde stojíš.“ 
Svíce uvažovala, potom plná očekávání řekla: „Zapal mě...!“ 
Postní doba nás zve, abychom i my přistoupili k Ježíši a řekli mu: „Zapal 
mě...!“ 
 

     Podle knihy: Na minutu s Viliamem Judákem: Advent a Vánoce, kterou 
vydalo Karmelitánské nakladatelství. 
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KONKRÉTNÍ TIPY PRO POSTNÍ DOBU:  
Prostředky pokání 

 
1) MODLITBA 
Už vědomý život v Boží přítomnosti je modlitbou. 

• Učiň si z modlitby zvyk: modli se ráno, večer, před jídlem. 
• Modlete se společně v rodině, pro začátek alespoň při zvláštních 

příležitostech. 
• Čti bibli: nejprve možná jen spontánně, později pravidelně. 
• Vyprávěj o Bohu dětem. 
• Účastni se liturgického života své farnosti: mše svaté, křížové cesty, 

bohoslužby smíření… 
• Snaž se o dobré myšlenky, jsou předpokladem každého rozvoje. 

 

Půst = modlitba tělem a duší, v sebeovládání a s fantazií. 
 

2) ČINIT DOBRO (ALMUŽNA)  
Dobro činíme už tehdy, když s druhými sdílíme čas a pozornost, radost  
i bolest, majetek a síly. 

• Pomáhej druhým nést jejich nouzi a poznávej skrytou bídu. 
• Otevři uši i srdce pro malomyslné, bezradné a zoufalé. 
• Měj starost o staré, nemocné a postižené lidi. 

 

České slovo almužna vzniklo z řeckého elemosyné, které znamená 
milosrdenství, milosrdný vztah.  
 

3) ZŘEKNUTÍ SE (PŮST) 
Zřeknutí znamená, když k nutkání „muset mít“ řekneme ne. 

• Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, kouření, sledování televize, 
nakupování… 

• Dodržuj Popeleční středu a Velký pátek jako zvláštní dny půstu: jen 
jednou se najez dosyta a odřekni si maso. 

• Přinášej páteční oběť - může mít různé formy: zřeknutí se masa, 
omezení konzumu. To, co je díky této oběti ušetřeno, by mělo přijít k 
dobru lidem v nouzi. Smyslu páteční oběti odpovídají také různé formy 
osobní a společné modlitby stejně jako služba a pomoc druhým. 

• Jako postní oběť dej stranou určitou částku peněz: pro hladovějící a 
jinak trpící. 

 

Zřeknutí se: svobodný, zodpovědný a uvědomělý život. 
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4) SMÍŘENÍ 
Zakusit smíření znamená vyměnit zlo za spásu. 

• Připravuj se na smíření v myšlenkách. Smíření není především něco, co 
musí být protrpěno, ale něco, co musí být slaveno. Smíření s Bohem     
i s bližním je pramenem radosti. 

• Účastni se na slavení smíření bohoslužebnou formou: především při 
bohoslužbě pokání a ve svátosti smíření. 

• Nech v sobě působit smíření, které ti bylo dáno. 
• Sám nabízej smíření: učiň první krok k novému společnému začátku - 

objevuj v druhém to dobré - vzpomeň na to vše společné pěkné. 
 

Smíření je postoj, který nás orientuje na Boha. 
 
                                                                    ( převzato z www.pastorace.cz ) 
 
 
 

POSTNÍ ALMUŽNA 
- DOBROVOLNÁ DUCHOVNÍ FORMACE 

 

     Postní almužna je duchovní formace, která navazuje na starobylou duchovní 
tradici. Věřící, kteří se během postní doby zřeknou některých požitků, můžou 
částku v hodnotě odřeknutého požitku věnovat na pomoc lidem v nouzi.  
     Lidé tak mohou peníze za to, co si během postu odřekli, vložit do tzv. 
„postniček“ a církev je prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. 
Podstatou je, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve 
výši požitku, který si odřekl. 
      „Tato cesta duchovního prožitku je zvláště vhodným nástrojem pro rodiny 
při prožívání postní doby. Je mnoho cest, jak se uskromnit ve svých potřebách 
a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě. Je v tom skrytý hluboký 
sociální rozměr křesťanské víry.“ 
    Letos se tato akce uskuteční v době od 5. března do 21. dubna 2014. 
Postničky lze vyzvednout při mši svaté v kostele. Ke konci postní doby věřící 
donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela nebo přímo na Farní 
charitu v Kamenici nad Lipou. 
     Finanční prostředky budou použity prostřednictvím Charity na pomoc lidem 
v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky 
mohou dárci napsat, jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna 
použít. Obdobné akce duchovní formace se pořádají i v dalších zemích. 
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FARNÍ INFORMACE 
 

����Ekumenická bohoslužba Římskokatolické farnosti Kamenice n. L. a zdej-
šího sboru Církve českobratrské evangelické se konala v neděli 20. ledna 
v 16.00 hodin v modlitebně Církve českobratrské evangelické v Kamenici n. L. 
Bohoslužbu vedl farář Církve českobratrské evangelické David Balcar 
z Jindřichova Hradce, kázal P. Václav Šika. Zúčastnilo se 22 věřících, z toho 4 
evangelíci.  
�Na Popeleční středu 5. 3. bude sloužena mše svatá v Kamenici nad Lipou 
v 17.00 hodin s udělováním popelce. Při mších svatých 1. neděle postní bude 
udělován popelec v sobotu 8. 3. v 17.00 hodin v Hojovicích a v neděli 9. 3. 
v Mnichu, Kamenici n. L. a Těmicích.  
����Pobožnosti křížové cesty v postní době se budou konat v kostele 
v Kamenici n. L. vždy v pátek půl hodiny před mší svatou, tedy od 16.30 
hodin, v dubnu od 17.30 hodin. Na Velký pátek 18. 4. bude pobožnost křížové 
cesty v 9.00 v přírodě na Brádle.  
���� Postní svátost smíření v Kamenici n. L.: 
Pátek 21. 03. 2014  P. Tomáš Hajda z Pacova  
   od 16.00 zpovídání v kostele a v 17.00 mše svatá 
Středa 02. 04. 2014 P. Augustin Jan Granbal OPraem z Nov. Rychnova  
   od 17.00 zpovídání v kostele a v 18.00 mše svatá 
Pátek 04. 04. 2014  P. Jaromír Stehlík z Pelhřimova  
   od 17.00 zpovídání v kostele a v 18.00 mše svatá 
Sobota 12. 04. 2014 P. Jaromír Stehlík z Pelhřimova a P. Jan Poul 
z Černovic                  od 9.00 do 12.00 zpovídání v kostele a na faře 
 

����Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý od 15.00 
hodin. V příštím období to budou tato úterý: 4. 3; 18. 3; 1. 4; 15. 4. 
�Celodiecézní sbírky v roce 2013 – rekapitulace: 
V uplynulém roce se na níže uvedené sbírky v naší diecézi celkem shromáždilo: 
 

-    sbírka na potřeby diecéze:                                            467.680,- Kč 
− sbírka na Svatopetrský haléř:                                        645.350,- Kč 
− sbírka na misie:                                                            832.577,- Kč 
− sbírka na bohoslovce:                                                  563.672,- Kč 
− sbírka na potřeby Diecézní charity:                              467.680,- Kč 
− sbírka na opravu katedrály:                                         2.307.363,- Kč 
− sbírka na povodně:                                                           1.240.586,- Kč 

Všem dárcům, kteří na tyto účely přispěli, vyslovuje Biskupství česko-
budějovické upřímné Pán Bůh zaplať! 
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����Sbírku na rádio Proglas zorganizovaly ženy z farního společenství. 
Vybrala se částka 3.250,- Kč. Pokud byste ještě na tento účel chtěli přispět, 
můžete příspěvek předat Janu Šimákovi. 
����Celodiecézní sbírky: při sbírce na Svatopetrský haléř se vybralo 
v Kamenici n. L. 3.000,- Kč, v Mnichu 1.500,- Kč a v Těmicích 1.100,- Kč. 
Další sbírky v roce v roce 2014: 8. června na „Potřeby diecéze“, 3. srpna na 
Charitu, 14. září na bohoslovce, 19. října na misie a 7. prosince na opravu 
katedrály sv. Mikuláše.  
�Letní čas vstoupí v platnost v noci ze soboty na neděli 30. března. Hodiny 
se posunou o hodinu dopředu. 
����Od 1. dubna budou večerní mše svaté v Kamenici n. L. od 18.00 hodin a 
sobotní mše svaté v Lidmani a v Hojovicích také od 18.00 hodin. 
����Uvítáme Vaše příspěvky do Farních listů, ať to budou vzpomínky anebo 
zážitky z poutí, svědectví, apod. Příspěvky můžete předat Janu Šimákovi, nebo 
je můžete zaslat emailem na adresu jan.simak@atlas.cz.  
����Webové stránky našich farností si můžete prohlédnout na adrese 
www.farnostkamenice.cz. Kromě aktuálních časů bohoslužeb a dalších akcí     
jsou zde dějiny farností, fotogalerie, informace o knihách ve farní prodejně      
i farní knihovně. Uvítáme vaše náměty a pomoc na zlepšení těchto stránek. 
����Diecézní setkání mládeže se bude konat 11. a 12. dubna v Českých 
Budějovicích. V pátek se můžete těšit například na zajímavou katechezi 
vojenského kaplana P. Jana Böhma, program dle výběru (adorace, posezení u 
čaje, deskové hry, sport, ...) a společnou modlitbu. V sobotu nás čeká 
katecheze biskupa Pavla, dopolední program v katedrále, mše svatá a 
samozřejmě nebudou chybět ani tematické skupinky. Možnost přespání na 
Biskupském gymnáziu. Bližší informace na plakátku v kostele nebo na 
stránkách Diecézního centra mládeže http://dcm.bcb.cz  
����Matice Křemešnická o.p.s. byla založena 13. prosince 2013. Důvodem 
jejího založení bylo navázat na duchovní odkaz spolku Matice Křemešnické, 
kterou 17. prosince 1935 založil a vedl tehdejší pelhřimovský děkan Msgre. F. 
B. Vaněk. Cílem a posláním dnešní Matice Křemešnické je rozvíjet a posilovat 
především duchovní odkaz poutního místa Křemešník jak po duchovní, tak 
materiální stránce. Myslíme si, že Křemešník má velký potenciál přispět 
k evangelizaci a obrácení zájmu o duchovní rozměr života. K tomu chceme      
v rámci Matice využít nejrůznější aktivity jako přednáškovou činnost, 
duchovní akce a cvičení, osvětovou, vzdělávací a muzejní činnost, koncerty, 
organizování a podporu dalších volnočasových aktivit. Členem Matice se může 
stát každý věřící. Bližší informace a přihlášky na internetových stránkách 
http://matice-kremesnicka.cz/ nebo u p. faráře Václava Šiky.  
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STATISTIKA FARNOSTÍ 
      
     V následujících tabulkách jsou uspořádány veškeré příjmy a výdaje farností 
za rok 2013, které si můžete porovnat s čísly za rok 2012.    
 

    KAMENICE NAD LIPOU                               2013                2012 
Příjmy:  - nedělní sbírky 
               - dary farníků 
               - příspěvek biskupství  
               - příspěvky státu a obce na opravu oltáře 
               - příjmy z nájmů 
               - úroky 

150.151,- 
163.301,- 

0,- 
110.000,- 
15.282,- 

267,- 

   133.400,- 
     39.301,- 
     20.000,- 
   141.000,- 
     13.766,-   

172,- 
Příjmy celkem:  439.001,- 347.639,-  
   
Výdaje: - el. proud kostel a část fary  
              - květiny, svíčky, hostie, víno 
              - telefon 
              - odeslané sbírky (Misie, Charita, atd.) 
              - odvod do fondů biskupství  

- restaurování oltáře 
- opravy na faře 
- opravy zabezpečovacího zařízení  
- oprava zvonů 
- náklady na auto 
- opravy ostatní 
- spotřeba vody na faře 
- náklady na kopírku a tiskárny 
- poplatky spořitelně 
- ostatní výdaje 

63.228,-      
11.397,- 
10.267,- 
34.099,- 
12.468,- 

120.000,- 
625.673,- 

2.352,- 
0,- 
0,- 
0,- 

3.176,- 
870,- 
575,- 

5.535,- 

61.184,- 
      9.040,- 
      9.210,- 

      42.261,- 
        9.571,- 
    204.000,- 
       20.000,- 

     1.296,- 
34.836,- 

       2.433,- 
16.496,- 

       1.878,- 
         3.685,-       

       893,- 
       5.232,-      

Výdaje celkem: 889.640,- 422.015,-  

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12.  79.780,- 40.420,- 

 

Počet křtů  7 1 
Počet svateb 1 1 
Počet pohřbů  12 12 
Počet dětí na náboženství 19 19 
Počet udělených pomazání nemocných 4 6 
Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb 1. pololetí  79 

2. polol.  102 
76 

 

   Farnost má nesplacenou půjčku u Biskupství ve výši 530.000,- Kč. 
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   TĚMICE                                                                        2013                 2012 
Příjmy:  - nedělní sbírky 
               - dary 
               - prodej fary a pozemku 
               - nájemné  
               - úroky 

    41.658,- 
      2.600,- 
300.000,- 

         166,- 
         909,- 

    38.201,- 
      5.278,- 
339.520,- 

         362,- 
         465,- 

Příjmy celkem:    345.333,- 383.826,- 
   
Výdaje: - el. proud v kostele 
              - bohoslužebné výdaje (svíčky, víno) 
              - daň z prodeje fary a daně ostatní 
              - kolky a znalecký posudek 
              - odeslané sbírky (misie, Charita, atd.) 
              - odvody do fondů biskupství  
              - odvod z prodeje fary na biskupství 
              - vrácená část dotace 
              - příspěvek na opravu bytu p. faráře 
              - ostatní režijní výdaje 

5.805,- 
1.829,- 

16.193,- 
2.426,- 
6.825,- 

0,- 
150.000,- 

0,- 
5.000,- 
2.477,-     

     5.832,- 
       1.011,-        

         4.069,- 
       0,- 

       10.204,- 
       1.900,- 

169.760,-          
46.421,- 

0,-            
3.277,- 

Výdaje celkem: 190.555,- 242.474,- 

Zůstatek finančních  prostředků k 31. 12. 268.526,- 113.748,- 

Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb 20 15 
 

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

     LIDMA Ň                                                        2013                2012 
Příjmy:  - nedělní sbírky 
               - splátka za prodej fary 
               - úroky 

      5.231,-      
   250.000,- 
       1.048,- 

      1.736,-      
   250.000,- 
       1.489,- 

Příjmy celkem:  256.279,-  253.225,- 
   
Výdaje: - el. proud v kostele 
              - bohoslužeb. výdaje (květiny, svíce, víno) 
              - opravy kostela (projekt) 
              - oprava náhrobku 
              - odeslané sbírky  
              - odvod biskupství (z prodeje fary) 
              - ostatní výdaje 

1.128,- 
558,- 

59.988,- 
0,- 

210,- 
125.000,- 

1.329,- 

1.227,- 
      1.174,- 

    113.781,- 
5.040,- 

         191,- 
  125.600,- 

         1.461,- 

Výdaje celkem: 188.213,- 248.474,- 

Zůstatek finančních  prostředků k 31. 12. 357.992,- 249.926,- 

Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb 6 4 

   Ve farnosti nebyl v loňském roce žádný křest, svatba ani pohřeb.  
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   MNICH                                                                      2013               2012                 
Příjmy:  - nedělní sbírky 
               - dary fyzických osob 
               - příjmy z nájmů 
               - úroky 

40.086,- 
0,- 

4.573,- 
6,- 

34.183,- 
2.700,- 
4.573,- 

4,- 
Příjmy celkem: 44.665,- 41.460,- 
   
Výdaje: - el. proud  kostely  
              - svíčky, hostie, víno 
              - odeslané sbírky 
              - odvod do fondů biskupství 

 - příspěvek na opravu bytu p. faráře 
 - ostatní výdaje 

4.528,- 
2.111,- 
7.001,- 

0,- 
3.000,- 
1.159,- 

2.756,- 
615,- 

9.728,- 
1.800,- 
1.696,- 
2.153,- 

Výdaje celkem: 17.799,- 17.052,- 
 

Zůstatek finančních  prostředků k 31.12. 
 

 84.254,- 
 

57.387,- 
 

Počet křtů  2 0 
Počet svateb 0 0 
Počet pohřbů  3 3 
Počet udělených pomazání nemocných 4 0 
Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb 20 20 

 
 

K ZAMYŠLENÍ 
           
     Čím větší milost se člověku dostane, tím jasněji vidí vlastní nedokonalost. 
Ale milost znamená vždy též nebezpečí, tíživou odpovědnost. Čím výše člověk 
vystoupil, tím nebezpečnější je pád. Duše lidí nejvíce omilostněných jsou také 
nejvíce ohroženy. Nejhorších hříchů se nedopouštějí "hříšníci", nýbrž 
dokonalí. 
                                  (Ladislav Boros: Bůh mezi námi, Signum unitatis, s. 72) 
 
     Zkus v postní době ze svého života něco odstranit, co ti bere čas a co není 
tak důležité a potřebné. A do uvolněného prostoru vpusť Boha... 
 

                                                                                          (P. Aleš Opatrný) 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 
 

    Již po čtrnácté proběhla v našem městě a okolních obcích tradiční Tříkrálová 
sbírka na Charitu. Kašparové, Melicharové a Baltazarové se sešli v 9 hod. na 
faře v Kamenici nad Lipou a po přivítání a požehnání putovali městem a blíz-
kými obcemi. Koledovalo 36 skupinek, celkem 110 dětí. Z toho 12 skupinek    
v Kamenici n. Lipou. Ostatní koledníci navštívili Novou Včelnici, Vodnou, 
Gabrielku, Včelničku, Bohdalín, Mnich, Bořetín, Chválkov, Hojovice, 
Černovice, Lidmaň, Lidmáňku, Těmice, Dráchov, Babín, Novou Ves, Rodinov, 
Antonku a Vlásenici. Po návratu na faru na ně čekalo pohoštění, balíček 
sladkostí a dárek jako poděkování za jejich pomoc.  
     Za účasti zástupce města proběhlo 7. 1. 2014 rozpečetění a následné 
spočítání kasiček ze sobotní Tříkrálové sbírky.  
     Celkový výtěžek činí 142.911,- Kč. Do naší organizace se vrátí zpět 
65%, což je 92.892,- Kč.  
 

Výsledky jsou zaznamenány v následující tabulce a porovnány s rokem 2013: 
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Místo 2014 2013 
KAMENICE N. L. město  49.278,00 47.714,00 
GABRIELKA, VODNÁ 6.117,00 5.307,00 
RODINOV 5.766,00 5.809,00 
BOHDALÍN 6.033,00 6.846,00 
TĚMICE, DRÁCHOV  8.295,00 5.677,00 
VČELNIČKA, NOVÁ VES 5.696,00 4.438,00 
NOVÁ VES, DRÁCHOV -- 2.395,00 
LIDMAŇ. LIDMÁŇKA 5.838,00 4.282,00 
VLÁSENICE, ANTONKA 10.658,00 4.839,00 
MNICH 3.197,00 9.078,00 
MIROTÍN, DRUNČE, BŘEZINA 6.666,00 -- 
BOŘETÍN, CHVÁLKOV 4.834,00 3.630,00 
HOJOVICE 4.530,00 2.762,00 
BABÍN 1.430,00 1.945,00 
ČERNOVICE 9.052,00 8.470,00 
NOVÁ VČELNICE 15.521,00 16.450,00 
CELKEM: 142.911,00   129.642,00 



Takto bude následně přerozdělen výtěžek celé sbírky: 
 

� 65 % je použito na projekty Farní charity Kamenice nad Lipou 
� 15 % je použito na projekty Diecézní charity České Budějovice  
� 10 % jde na humanitární pomoc do zahraničí  
�   5 % je použito pro potřeby Charity ČR 

�  5 % je režie sbírky 
 

Záměr Farní charity Kamenice nad Lipou na rok 2014  
 

� 80 % na podporu rekonstrukce  a zajištění provozních nákladů 
střediska charitní pečovatelské služby v Kamenici nad Lipou  

� 10 % na přímou finanční pomoc osobám v nouzi v ČR (přírodní 
katastrofy)  

� 5% na podporu domovů pokojného stáří (Dům sv. Františka ve Veselí 
nad Lužnicí)  

� 5% pro charitní hospicovou péči (hospic sv. Jana Neumanna v 
Prachaticích)  

 

     Moc děkujeme všem králům a 
jejich vedoucím, rodičům a skau-
tům za obětavou pomoc při orga-
nizování a koledování. Také 
děkujeme zástupcům měst a obcí za 
pochopení a schválení této sbírky. 
Děkujeme Vám za Vaše příspěvky 
do kasiček. Můžeme tak pomáhat 
tam, kde je to potřebné. 

 
 

Výtěžek z loňské sbírky 2013:  
 
FCH Kamenice n. Lipou získala zpět částku (65%): 84 267,- Kč 
 

47 000,- Kč bylo použito na nákup nového automobilu pro naši pečov. službu 
31 267,- Kč bylo použito na provozní náklady naší pečovatelské služby 
3 000,- Kč bylo zasláno na Domov Matky Vojtěchy v Prachaticích 
3 000,- Kč bylo zasláno na hospic sv. Jana Neumanna v Prachaticích 
 

Koubová J. – ředitelka 
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FARNÍ CHARITA KAMENICE NAD LIPOU 
INFORMUJE 

 

     Vážení čtenáři, 
 

     čas neúprosně běží a my máme za sebou další rok. Rok, který nám přinesl 
spoustu nových zkušeností a poznatků. V loňském roce došlo ve Farní charitě 
k velké organizační změně. Pan Šimák Jan, který pracoval ve FCH od roku 
1997, odešel do důchodu a na jeho místo nastoupila nová ředitelka, paní 
Koubová Jitka, která byla jmenována do této funkce od 01.07.2013. 
      V loňském roce naše služba poskytla svou pomoc 136 uživatelům.  
V registru poskytovatelů sociálních služeb jsme rozšířili naši oblast působnosti 
o město Černovice a spádové 
vesnice a navýšili kapacitu o 
20 uživatelů.  
     Za velký úspěch považuji 
to, že se nám průběžně dařilo 
zrekonstruovat nově vzniklou 
kancelář a sklad, který slouží 
jako zázemí pro naši 
pečovatelskou službu. Velké 
poděkování patří městu 
Kamenice nad Lipou, které nám poskytlo částku 50. 000,- Kč na tuto 
rekonstrukci a především panu faráři Václavu Šikovi, který nám byl od začátku 
velmi nakloněn.  

     V prosinci jsme 
získali dotaci na 
pořízení nového auto-
mobilu Škoda Roomster 
pro pečovatelskou 
službu z Fondu Kraje 
Vysočina ve výši 
167.433,- Kč. Zbylou 
částku jsme financovali 
z výtěžku TKS 2013 - 
47.000,-  a z naší hlavní 

činnosti - 35.467,- Kč. Nový automobil bude sloužit nejenom na rozvozy 
obědů, ale také na odvozy klientů k lékařům apod. Budou tak mít všichni 
mnohem větší pohodlí a bezpečí. 
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Tabulka hospodaření Farní charity za rok 2013 v porovnání s rokem 2012: 
 

 2012 2012 
Příjmy : - dotace Ministerstva práce a soc. věcí 580.000,- 615.000,- 

             - dotace kraje Vysočina 275.000,- 240.000,- 

             - příspěvek města a obcí 367.000,- 275.000,- 

             - tříkrálová sbírka  84.267,- 82.419,- 

             - příjmy za služby 469.897,- 472.793,- 

             - dary jednotlivců a organizací 90.087,- 97.962,- 

             - humanit. sbírky v pokladničce v kostele 49.295,- 22.497,- 

             - dotace Úřadu práce  22.500,- 0,- 

             - sbírka „Postní almužna“ 7.008,- 8.800,- 

             - úroky z účtu a ostatní výnosy 674,- 1.657,- 

Příjmy celkem: 1.945.728,- 1.816.128,- 

Výdaje: - hrubé mzdy  pracovníků  1.001.734,- 1.018.771,- 

            - sociální a zdravotní pojištění 340.600,- 346.386,- 

            - nemocenská 7.994,- 736,- 

            - el.proud, voda, telefon, internet, poštovné 42.576,- 40.834,- 

            - opravy a údržba aut a počítačů 76.906,- 53.141,- 

            - materiálové náklady , vč. vybavení  89.017,- 46.956,- 

            - náklady na dopravu (PHM) a cestovné 124.705,- 127.066,- 

            - odpisy auta 19.725,- 19.725,- 

            - pojištění aut a zaměstnanců 20.954,- 18.739,- 

            - audit účetnictví a aktualizace účet. progr. 9.311,- 9.312,- 

            - nájemné  8.400,- 8.400,- 

           -  povinné školení a supervize zaměstnanců 24.110,- 30.740,- 

            - dary a sbírky¨na humanitární účely 55.592,- 31.710,- 

            - propagace, poplatek za www stránky 4.086,- 4.900,- 

            - ostatní výdaje 11.482,- 15.266,- 

Výdaje celkem: 1.837.192,- 1.772.682,- 

Rozdíl v hospodaření:    + 108.536,- + 43.446,- 

Podíl Farní charity na nákup nového auta 82.467,- -- 

Hospodářský výsledek pečovatelské služby: + 26.069,- + 43.446,- 
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     Farní charita mimo svou hlavní činnost, což je pečovatelská služba, 
organizuje i veřejné humanitární sbírky podle aktuální situace u nás i 
v zahraničí.  

V ROCE 2013 JSME PŘISPĚLI – DÍKY VÁM:    
     
NA POMOC HAITI              8 400- Kč 
NA POMOC SYRSKÝM UPRCHLÍKŮM       2 200,- Kč 
NA POMOC PŘI POVODNÍCH V ČR      11 800,- Kč 
NA POMOC RODINĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ Z RYNÁRCE     4 000,- Kč 
RODINĚ S TĚŽCE NEMOCNOU DCERKOU Z TĚMIC     7 800,- Kč 
NA LIKVIDACI LEPRY          4 000,- Kč 
NA POMOC FILIPÍNÁM         7 000,- Kč 
 
V současné době probíhá sbírka na POMOC UKRAJINĚ. 
Peníze můžete vkládat buď do kasičky v kostele nebo v kanceláři FCH, kde 
dostanete potvrzení o daru.  
 

• Kromě finančních sbírek jsme začali se sbírkou plastových víček a 
pomáháme tak dvěma rodinám. Získané peníze pomohou při pořízení 
nové speciální autosedačky pro zdravotně postiženou holčičku 
z Kamenice nad Lipou. Od února tohoto roku sbíráme víčka i pro 
druhou holčičku z Pelhřimova, která je těžce nemocná. Penízky 
pomohou její mamince zvládat finančně náročnou léčbu.  Víčka z pet 
lahví můžete nosit přímo na faru nebo předávat našim zaměstnancům.  
 

• Mezi naši další aktivitu patří sběr šatstva, který u nás probíhá od 01.04. 
– 31.10. každý  rok. Dosud se nasbírané šatstvo odváželo do Diakonie 
Broumov. Pro rok 2014 jsme se rozhodli šatstvo odvážet do Oblastní 
charity Jihlava, kde bude šatstvo tříděno a používáno pro další projekty 
Charity.  
 

• Farní charita Kamenice nad Lipou nabízí k zapůjčení polohovací postel 
s elektricky ovládaným roštem, včetně matrace. Cena za zapůjčení je 
200,- Kč za měsíc. Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 731 402 983  
 

                                                   (Dokončení na poslední stránce) 
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CO NÁS V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ ČEKÁ ? 
 

Postní almužna bude probíhat od 5. 3. 2014 do 18. 4. 2014. 
Postní pokladničky můžete vyzvedávat v kostele při mši svaté nebo přímo na 
Farní charitě. Odevzdávat je můžete jak v kostele, tak přímo v kanceláři FCH 
v Kamenici nad Lipou v době od soboty 19. 4. do pátku 25.4.2014.  
 

A na závěr zveme všechny seniory na setkání se studentkami SPŠ a SOU 
Kamenice nad Lipou. Návštěvníci budou mít možnost shlédnout a také si 
vyzkoušet různé pracovní techniky např. výroby košíčku z pediku, paličkování 
apod. Při posezení bude zajištěno občerstvení. Akce se uskuteční ve čtvrtek  
10. 4. 2014 od 15:00 hodin v budově Domova mládeže v Kamenici nad Lipou. 
Zájemci, kteří chtějí zajistit odvoz na setkání prosím o kontaktování 
pracovníků charity. 
 

Srdečně zvou pracovníci Farní charity. 
Kontakt:  
Koubová Jitka, ředitelka   731 402 983 
Mgr. Fedrová Ilona, soc. pracovnice  733 755 837 
Drábková Alena, vedoucí pečovatelka  731 402 838 
 

Z LITURGICKÉHO KALENDÁ ŘE 
 

 

 

  
 Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94,        

 394 70 Kamenice nad Lipou. Redakce: J. Šimák, tel: 605875553.  
 Za dobrovolný příspěvek na tisk a papír. Náklad 120 výtisků. 
 E-mail: farnost.kamenice@atlas.cz   www.farnostkamenice.cz  
 Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti. 
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Úterý 25. 3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
Neděle 30. 3.  4. NEDĚLE POSTNÍ 
Neděle 6. 4. 5. NEDĚLE POSTNÍ 
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