Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň, Mnich a Častrov

č. 1/18

Křížek u silnice na Novou Ves

KŘÍŽ - ZNAMENÍ NADĚJE
V naší krajině je vidět mnoho křížů, kapliček a Božích muk. Všechny jsou
znamením víry našich předků. Mnohdy kolem nich jezdíme a chodíme, aniž
bychom si jich všimli. Inspiruje mne námět pro katechety na letošní postní
dobu ve farnosti, který by nám měl pomoci tyto kříže znovu objevit a zamyslet
se nad tím, co pro naše předky kříž znamenal a co znamená pro nás.
Kříž je základním znamením všech křesťanů. Je to nejen znamení Ježíšova
utrpení a smrti, ale především jeho vítězství. Promlouvá ke všem lidem na
okraji společnosti - a nabízí jim naději. Kříž mluví o Bohu, který povyšuje
ponížené, dává sílu slabým, překonává rozdělení a přemáhá nenávist láskou.
(dokončení na str. 2)

Ročník XXVII.

Cena dobrovolná

Dne: 16. 2. 2018

Cíl a úkol pro nás: Prožít postní dobu jako čas, v němž prožíváme vděčnost za
Boží lásku, která se nejvíce projevila na kříži. Objevovat kříže ve svém okolí,
pořídit jejich fotografie, pátrat po historii jejich vzniku a zamyslet se nad tím,
jaký význam má kříž pro nás osobně. Nepřecházet kolem křížů netečně, ale
učit se v duchu poděkovat. Nebýt lhostejný ke kříži a znovu objevit jeho velký
význam.
(podle Katechetického věstníku č. 6/2017-18 Brno)
P. Václav Šika

VELIKONOCE: vstoupil do jejich strachu
Když ustrašení učedníci seděli po ukřižování Ježíše za zavřenými dveřmi,
asi celou dobu nemlčeli. Možná vzpomínali – vzpomínali, jak to bylo, když
ještě chodili s Pánem po Galileji a Judsku. Jak uzdravoval nemocné, rozmnožoval chléb, oni mu dělali asistenty, poslouchali jeho kázání, dělali mu
„ochranku“ před obtížnými lidmi… Ale teď? Co jen s námi bude? Co bude dál,
když ho takhle zčista jasna ukřižovali? A on se ani nebránil?! Vypadalo to, že
už nic není a nebude, jak bývalo!
A jak se tak vzájemně strachovali, stanul Pán mezi nimi a řekl jim: Pokoj
vám. On sám vstoupil do jejich strachu, do jejich obav a uzavřenosti. A věci
zdánlivě beznadějné proměnil v něco nového a naprosto netušeného. Živý a
vzkříšený Kristus může proměnit i to, co je lidsky beznadějné.
Když Ježíš stanul uprostřed vyděšených učedníků v zamčeném večeřadle,
neřekl jim: „Jen se dál strachujte – však já sám mám strachu dost!“ Ani se
nepřidal k jejich vzpomínání na staré dobré časy. Ani jim neradil: „Přijměte
realitu, ty krásné časy už se nevrátí. Občas se potěšte světlou vzpomínkou na
mé mocné činy, na mou někdejší přítomnost mezi vámi, ale pochopte, teď už
jste na to prostě sami…“ Naopak jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne,
tak i já posílám vás. Přijměte Ducha svatého!“ (Jan 20,21.22). Náš Bůh není
Bohem nostalgických vzpomínek, natož truchlivého pláče nebo strachů z budoucnosti. Náš Bůh je stále činný a stále nový. Pro něj neexistuje něco ztraceného. To jen my máme tendenci spřádat katastrofické vize o budoucnosti.
Když Ježíš předal Ducha svatého apoštolům, začal konat veliké dílo záchrany a obnovy celého světa. A nás k tomu přizval. Nejde tedy na prvním místě o
to, co máme v církvi dělat my, ale co on chce dělat mocí Ducha skrze nás. Jde
o to, abychom nezůstali ochromení stát na místě, ale dívali se dopředu. Dívali
se s nadějí a touhou na něho, který dává svého Ducha i dnes: „Hle, já dělám
věci nové…“ (Iz 43,19).
Převzato z www.vira.cz. Podle knížky Vojtěcha Kodeta „Hledám tvou tvář“.
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VELIKONOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH 2018
25. 3. 2018

MŠE SVATÁ s žehnáním ratolestí
a pašijemi v Mnichu

8.00

MŠE SVATÁ s žehnáním ratolestí
a pašijemi v Kamenici n. L.

9.30

MŠE SVATÁ s žehnáním ratolestí
a pašijemi v Častrově

11.00

MŠE SVATÉ v Kamenici n. L.

18.00

29. 3.
ZELENÝ
ČTVRTEK

MŠE SVATÁ v Častrově

16.00

MŠE SVATÁ v Kamenici n. L.

18.00

Památka Poslední
večeře Páně

AGAPÉ - společná večeře na faře

30. 3.

KŘÍŽOVÁ CESTA NA BRÁDLE

VELKÝ PÁTEK

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
v Mnichu

16.00

Den přísného postu

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
v Kamenici n. L.

18.00

31. 3.
BÍLÁ SOBOTA

SOUKROMÁ ADORACE U
BOŽÍHO HROBU v Kamenici n. L.

9-16

SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

VELIKONOČNÍ VIGILIE

1. 4.

MŠE SVATÁ v Mnichu

8.00

NEDĚLE
- HOD BOŽÍ
VELIKONOČNÍ

MŠE SVATÁ v Kamenici n. L.
s žehnáním velikonočních pokrmů

9.30

MŠE SVATÁ v Častrově

11.00

MŠE SVATÁ v Těmicích

17.00

KVĚTNÁ
NEDĚLE
Památka vjezdu Ježíše
Krista do Jeruzaléma
Pondělí až středa
26. – 28. 3.

Den smrti Kristovy

2. 4.

Všichni jsou srdečně zváni!

v Kamenici n. L.

MŠE SVATÁ v Kamenici n. L.

19.15
9.00

20.30

9.30

PONDĚLÍ
MŠE SVATÁ v Hojovicích
11.00
VELIKONOČNÍ
Obřady Květné neděle budou také v sobotu 24. 3. v 15.30 v Hojovicích
a v 17.00 v Těmicích.
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FARNÍ INFORMACE
Popelec na znamení pokání bude udělován kromě popeleční středy ve všech
farnostech také na 1. neděli postní na začátku mše svaté.
Postní zpověď:
Kamenice nad Lipou kostel Všech svatých:
- před každou mší svatou ve všední den alespoň 1/2 hodiny
- pátek 16. 3. 2018 zpovídání od 15.30 do mše svaté 17.00 - cizí zpovědník
- sobota 17. 3. 2018 zpovídání od 9.00 cizí zpovědník + P. Václav Šika
- středa 21. 3. 2018 zpovídání a křížová cesta pro děti školního věku - od 13.00
pro mladší děti a od 14.45 hodin pro starší děti
Častrov:
- vždy před a po mši svaté v 16.00 ve čtvrtek v sudém týdnu od 15.30
Pelhřimov kostel sv. Bartoloměje:
- neděle 18. 3. 2018 odpoledne 15.00 - 18.00
- pondělí 19. 3. až středa 21. 3. 2018 od 7.00 do 18.00
Slavnost sv. Josefa:
Sobota 17. 3. - mše svatá v kapli sv. Josefa v Lidmáňce v 15.00 hodin,
v kostele Panny Marie v Lidmani mše svatá nebude.
Pondělí 19. 3. - mše svatá v kostele v Kamenici nad Lipou v 17.00 hodin.
Letní čas vstoupí v platnost v noci ze soboty 24. března na neděli 25.
března. Hodiny se posunou o hodinu dopředu, ve 2.00 na 3.00 hodin.
Po změně času se posouvá čas mše svaté navečer ve všední den:
- v Kamenici nad Lipou ve středu a v pátek ze 17.00 na 18.00 hodin
- v Lidmaňi a Hojovicích v sobotu z 15.30 na 16.30 hodin
- v Těmicích v sobotu ze 17.00 na 18.00 hodin
- v Častrově zůstává sudý čtvrtek v 16.00 hodin
V Lidmani o velikonocích mše svatá nebude. Bude tam až v sobotu 7. 4.
v 16.30 a v sobotu 14. 4. v 16.30 hodin.
V neděli 8. dubna – NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ – bude mše
svatá v Kamenici nad Lipou v 9.30 hodin zaměřena na děti a jejich rodiny
s rytmickým doprovodem.
Pondělí 9. 4. OSADNÍ SVÁTEK A SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
v Kamenici nad Lipou - pro všechny spravované farnosti.
Program:
8.00 mše svatá
8.30 výstav Nejsvětější Svátosti k adoraci do 18.00 hodin
12.00 Anděl Páně
15.00 Korunka k Božímu milosrdenství
17.00 růženec světla před Nejsvětější Svátostí
16.30 litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svát. požehnání
18.00 mše svatá + Te Deum
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Úmysly modlitby na Osadní svátek:
- za požehnání farnosti a našim rodinám
- za požehnání pro město a jeho vedení
- za požehnání pro celý stát a jeho představitele
Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý od 15.00
hodin. V příštím období to budou tato úterý: 20. 2; 6. 3; 20. 3; 3. 4; 17. 4; 1. 5.
Setkání nového společenství žen bude v úterý 27. 3. od 14.00 hodin na faře
v Kamenici n. Lipou. Zveme nové zájemce o společnou modlitbu a sdílení.
Rekapitulace celodiecézních sbírek v roce 2017 + porovnání s r. 2016:
2017
2016
- sbírka na Svatopetrský haléř:
674.876,- Kč
700.490,- Kč
- sbírka na misie:
949.893,- Kč
1.029.872,- Kč
- sbírka na bohoslovce:
516.818,- Kč
547.881,- Kč
- sbírka na Diecézní charitu:
422.314,- Kč
598.961,- Kč
- sbírka na potřeby diecéze:
465.807,- Kč
465.552,- Kč
Všem dárcům, kteří na tyto účely přispěli, vyslovuje Biskupství českobudějovické upřímné Pán Bůh zaplať!
Celodiecézní sbírky v roce v roce 2018: 25. února na Svatopetrský haléř,
3. června na potřeby diecéze, 16. září na bohoslovce čb. diecéze, 21. října na
misie a 11. listopadu na Charitu a 9. prosince na bohoslovce v diecézním
semináři v Č. Budějovicích.
Diecézní setkání mládeže se bude konat 23. až 24. března v Českých
Budějovicích. Bližší informace na plakátku v kostele nebo na stránkách
Diecézního centra mládeže http://dcm.bcb.cz
• Statistika duchovních úkonů za rok 2017:
Rok 2017 - farnost

Křest

Kamenice nad Lipou
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Mnich
Těmice
Lidmaň
Častrov

2
1
0
2

Svatba

2 + 1 círk.
zplatnění
1
0
0
0

Pohřeb

Průměrná účast
na nedělní mši sv.

12

96

1
5
1
4

20
15
8
20

Vitrážní okna:
Restaurování oken má zpoždění, ale nyní jsou hotové a budou se instalovat
zpět. Bylo zaplaceno 216.000,-Kč a to je částka, kterou jsme dostali z programu Regenerace Města. Tato částka není konečná, protože ještě bude připočten
pronájem lešení a nebyla započtena daň v rozpočtu za restaurování vitrážních
oken. Doufám, že se všechno dopadne dobře, abychom nemuseli platit pokutu
a vracet ministerstvu peníze.
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Dohoda o narovnání:
V devadesátých letech kdy stát převáděl, majetek Městu Kamenice nad
Lipou byl církevní tedy farní zabavený majetek převeden /zapsán/ na LV
Města. Proto musela být podána žaloba na Město za neoprávněné zapsání
majetku na LV Města. Restituce majetku církve se týkala majetku zabaveného
státem v padesátých letech minulého režimu. Z výnosů hospodaření státu na
církevním majetku byli placeni duchovní a ostatní zaměstnanci v církvi. Proto
farnost většinu majetku nerestituovala, ale musela se dohodnout s městem. Z
návratu možných 26 parcel jsme získali 15 parcel, tedy 105.702m2 orné půdy a
travnatý porost a jeden lesní pozemek 1.956m2. Díky dobrým vztahům s
Městem, žaloba byla stažena a dohodli se mimosoudně.
Farnost Kamenice nad Lipou nyní vlastní:
Lesní pozemek
7.193m2
Orná půda
67.696m2
Travní porost
46.183m2
Vypáčené pokladničky:
V pondělí 12. 2. dopoledne při otevírání kostela jsem zjistil vypáčení
pokladniček u novin a časopisů a pod nástěnkou Farní charity. Pokladnička u
novin byla prázdná, protože ji po mši svaté vybíral pan Šimák, ale charitní
nebyla dlouho vybírána a tam zůstalo jen pár drobných. Oznámil jsem to na
policii, která to zdokumentovala a díky kamerám monitorující zadní část
kostela a vchod byl pachatel zaznamenán. Záznam jsem předal policii a byl
jsem překvapen, že druhý den v úterý v poledne mi volají, že pachatele mají.
Byl to devatenáctiletý mladík, který byl v osmnácti puštěn z děcáku u Znojma,
kde také páchal nějakou trestnou činnost, a proto byl předán do vazby ve
Znojmě. Tady přespával na internátu zem. školy. Je to smutný příběh, jak jim
účinně pomoct?

INFORMACE Z ACT CURIE:
24 hodin pro Pána
Podle výzvy papeže Františka se také letos uskuteční iniciativa s názvem
„24 hodin pro Pána“, která se má konat každoročně z pátku na sobotu před
4. nedělí postní. V letošním roce se jedná o dny 9. a 10. března. V kostele v
Kamenici nad Lipou bude v pátek 9. března po pravidelné mši svaté možnost
soukromé adorace až do 20.00 hodin.
Pouť do Svaté země
Cestovní kancelář PALOMINO pořádá ve dnech 9. 10. - 16. 10. 2018 pouť
českobudějovické diecéze do Svaté země s podtitulem „Modlitba za národ“ za
účasti sídelního biskupa Mons. Vlastimila Kročila. Program a další informace
jsou k dispozici na nástěnce v kostele. Přihlášení nejpozději do 10.4.
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Doplnění ke sbírce na misie:
V uplynulém roce sbírka podpořila 37 projektů v rámci Díla šíření víry v
Ugandě, Zambii, Bangladéši, na Srí Lance a v Paraguayi. Financovali jsme 69
projektů, které pomohly téměř 146 tisícům chudých dětí v Ugandě, Zambii,
Keni, Tanzanii, Malawi, Guyaně, Paraguayi, Bangladéši, na Srí Lance,
Filipínách, v Myanmaru, Sýrii a Papui Nové Guineji. Naše pomoc putovala
také k více než tisícovce seminaristů v Keni, Ugandě, Zambii a Tanzanii.
Poděkování za spolupráci při Tříkrálové sbírce 2018
Do Tříkrálové sbírka pořádané Charitou ČR se v naší českobudějovické
diecézi zapojilo více jak 6000 dobrovolníků velkých a malých, kteří vybírali do
1618 kasiček. Celková vykoledovaná částka činí rekordních 7,167.328 Kč.
Ředitel DCH České Budějovice Jiří Kohout děkuje všem dárcům i těm, kteří se
na organizaci letošní Tříkrálové sbírky podíleli.
Podpora pastorace a Diecézní charity v postní době
Blíží se postní doba, která nás vede k modlitbě, postu a almužně. Proto
Diecézní charita společně s pastoračním týmem biskupství předělali dříve
zaběhlou postní akci, která se také nazývala postní almužna. Nové pokladničky
budou rozdány ve farnostech při první neděli postní. Příspěvky již nebudou
použity pro farní charity, ale polovina bude použita pro Diecézní charitu na
pomoc lidem v nouzi a polovina bude použita prostřednictvím pastoračního
týmu na pomoc při pastorační činnosti v diecézi za účelem poznávání Krista
naukou a výchovou.

ANDĚL PÁNĚ 4 FARNÍ PROJEKT PRO DĚTI ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
5.1. 2018 se v pěti
představeních
Anděl
Páně 4 pro děti z MŠ,
žáky 1. stupně a večer
pro veřejnost při mši sv.
představilo 57 dětí z celé
naší školy. Představení
se konala v kostele
Všech svatých. Opět tu
byli Zmetek pekelná,
Matla, Andělka i čertík
Junior, dorazili Tři
králové, andělé, pastýři, Josef s Marií a Ježíškem. Přidala se i "Andělská
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kapela" hudebního kroužku Heleny Šafratové. A tak jsme u nás v Kamenici
nad Lipou letos ukončili Vánoce.
Děti na kytary doprovázely Veronika Špičková, Hana Pechová, Marie
Pavlíčková, Helena Šafratová, scénář sestavila Zdeňka Jůnová. Hlavní role
naprosto nezastupitelně ztvárnili a odzpívali Janča Nápravníková, Káťa
Šimečková, Alča Lehejčková, Radovánek Lukš, Terezka Lukšová, Mirka
Hemberová a Vítek Šimeček, David Zelenka, Ríša a Bertík Novákovi.
Věříme, že to bylo milé ukončení Vánoc pro všechny, kteří představení
zhlédli.
Z. Jůnová

ADVENTNÍ KALENDÁŘ NARUBY
dětí z letošního farního projektu
Letos poprvé jsme si vyzkoušeli pocit, jaké to je v době adventu den co
den nerozbalovat nějakou tu dobrotu z adventního kalendáře, ale naopak se
aktivně podílet na naplnění takového kalendáře věcmi, které sami nepoužíváme
nebo nepotřebujeme, ale jinde ještě mohou sloužit či udělají radost.
Množství věcí - oblečení, pastelek, hraček - jsme odnesli do domova
Trojlístek v Kamenici nad Lipou.
Paní Martina Štěpánková byla naším prostředníkem a předala dárky Českému nadačnímu fondu pro vydru, odkud jsme po Vánocích obdrželi krásná
děkovná slova a pozvání na prohlídku záchranné stanice.
Hana Pechová a Simča Křížová pak zajistily předání dárků klientům v
Proseči Obořiště, děkovný dopis přišel obratem. Do domova důchodců jsme
poslali i vlastnoručně namalované obrázky. Obrázky se nám podařilo díky
sponzorům i zarámovat.
Hračky a oblečení putovalo
nejen do dětského domova, ale i
adresně k jednomu malému
chlapci, který se s maminkou
ocitl v nouzové situaci, věci z
adventního kalendáře našel
zabalené "od Ježíška" pod stromečkem.
Myslíme, si, že nejen žáci
zapojení do projektu, ale i žáci
nižších tříd by se mohli naším
nápadem inspirovat a prožít hezký pocit pomoci potřebným v dalších letech.
Na fotografii jsou děti, které odnášejí balík pro dětský domov Trojlístek.
Z. Jůnová
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
My Tři králové jdeme k vám …..
V sobotu 6. ledna proběhla již po 18té Tříkrálová sbírka v Kamenici nad
Lipou. Celkem 141 dětí, mezi nimi i děti z kamenického dětského domova
Trojlístek, přijalo před kamenickou farou požehnání, aby se v převlecích třech
králů, mudrců z východu, mohly vydat
do ulic a ke dveřím obyvatel Kamenice
nad Lipou, Černovic a okolních obcích,
které zaštiťuje Farní charita v Kamenici
nad Lipou, a přinášet radost a naději do
nového roku. Téměř v každém domě
byli očekáváni, lidé štědře přispívali do
charitativních kasiček a sami naváděli
koledníky ke svým domovům. "Lidé
byli moc hodní, někteří nám otevírali
dveře, ještě než jsme stihli zazvonit, to
bylo moc hezké," svěřila se jedna ze skautek, která na chvíli přijala roli
Kašpara. Nadšení skupinek potvrdila i ředitelka Farní charity Jitka Koubová.
„Když děti přišly, byly nadšené a chtěly stále koledovat. Tak jsme je vypravili
ještě do dalších obcí, kde se ještě nikdy předtím nekoledovalo." Písmena
K+M+B se tak letos vůbec poprvé objevila ve Vlkosovicích, Dobešově, Žďáru
u Kamenice a i na několika samotách v okolí Kamenice nad Lipou.
Do celkem 53 zapečetěných bíločervených kasiček lidé přispěli více než
218 000 korun, což je opět o několik tisíc více, než bylo v minulých letech.
Největší část sbírky bude použita na provoz místní terénní pečovatelské služby
určené seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi, které se
dostali do situací, na které již sami nestačí, a se kterými může charita pomoci,
dále ale i na zajištění volnočasových aktivit pro uživatele pečovatelské služby
a ostatní seniory a na pomoc osobám v tíživé životní situaci v působnosti Farní
charity Kamenice nad Lipou.
Zkrátka však nepřišli ani koledníci. Za odměnu několik z nich vyrazilo v
neděli 7. ledna do Městského divadla Brno, odkud Česká televize přenášela
živě Tříkrálový koncert a spolu s koledníky ze všech koutů České republiky si
mohli poslechnout kapely Kryštof nebo Jelen a zamávat do kamery. "Je
zvláštní zážitek být na jednom místě s tolika koledníky, dětmi i dospělými,
každý přichází odjinud a vypadá jinak, ale stejně je tu něco společného,
přinášeli radost lidem ve městech i na samotách a teď tu mají všichni v sobě
trochu společné radosti, taková atmosféra sounáležitosti je nejhezčí odměnou,"
řekl jeden z kamenických Tří králů. „Z koncertu jsem se vracela nadšená, byla
to pěkná forma odměny, ale i připomínka toho, že pomoci a dobrých skutků
není nikdy dost,“ doplnila jedna z kamenických skautek a další král. Snad jim
nadšení vydrží a Tříkrálová sbírka bude i příští rok stejně úspěšná.
Jan Hájek
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Výsledky sbírky po jednotlivých obcích a porovnání s rokem 2017:
Místo
KAMENICE NAD LIPOU
ČERNOVICE
NOVÁ VČELNICE
TĚMICE
RODINOV, LHOTA
BOHDALÍN
ANTONKA, VLÁSENICE
DRUNČE, BŘEZINA
KŘEČ
VČELNIČKA
MNICH, MIROTÍN
HOJOVICE
PRAVÍKOV, BABÍN
LIDMAŇ
MNICH, BETLÉM, HUTĚ, VRŠE
VODNÁ, KUTLOV, RACHAČKY
SVATAVA, VACKOV, BENEŠOV
BOŘETÍN
CHVÁLKOV
NOVÁ VES, DRÁCHOV, JOHANKA,
BŘEZÍ, VYSTRKOV
GABRIELKA
VLKOSOVOCE
DOBEŠOV
ŽĎÁR
LIDMÁŇKA
DEŠTNÁ
CELKEM:

2018
65.122 Kč
26 534 Kč
25 303 Kč
10 549 Kč
9 269 Kč
6 755 Kč
6 284 Kč
6 155 Kč
5 990 Kč
5 933 Kč
5 769 Kč
5 591 Kč
4 760 Kč
4 718 Kč
4 692 Kč
4 081 Kč
3 921 Kč
3 357 Kč
2 782 Kč
2 740 Kč

2017
62 103 Kč
18 599 Kč
16 283 Kč
8 732 Kč
8 067 Kč
6340 Kč
21 051 Kč
4 914 Kč
5 400 Kč
4 445 Kč
5 680 Kč
4 640 Kč
3 752 Kč
3 460 Kč
4 157 Kč
4 790 Kč
4 720 Kč
3 331 Kč
3 260 Kč
2 237 Kč

2 828 Kč
2 159 Kč
1 865 Kč
1 676 Kč
1 444 Kč
1
642
Kč
1 230 Kč
5 111 Kč
218 679 Kč 205 542 Kč

V Častrově a okolních obcích se konala Tříkrálová sbírka v sobotu 13. ledna. Koledníci s doprovodem dospělých osob navštívili domácnosti a bylo
vybráno celkem 25.900,- Kč. Starostka Jana Houšková děkuje všem dárcům za
jejich štědrost a všem obětavým koledníkům a jejich průvodcům za snahu
pomoci druhým. Sbírku organizovala Oblastní charita Pelhřimov, která výtěžek
použije ve svých projektech na pomoc potřebným.
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY
Senior klub
Již v roce 2017 se pomalu rodil plán pravidelných setkávání seniorů z Kamenice a okolí organizované Farní charitou. Vždy jednou měsíčně jsme se pravidelně scházeli při rozmanitých aktivitách. Byli jsme
na výletě v Jindřichově Hradci, poznali jsme, co umí
pejsci určení pro canisterapii, povídali si u čaje a kávy.
Nechybělo tvoření nebo reminiscenční vzpomínání.
Naším přáním bylo pořádat v roce 2018 pravidelná
setkání každý týden. Tato snaha byla podpořena
i Městem Kamenice nad Lipou, které schválilo finanční
prostředky, které můžeme použít právě pro tuto činnost. Náš nápad byl nadále
podpořen Nadací Divoké husy a částí výnosu z Tříkrálové sbírky.
Rádi bychom Vás pozvali každé pondělí od 14-16 hod. na společná posezení,
která probíhají od února na faře v Kamenici/L., krom Velikonočního pondělí a
ostatních, pokud na ně připadne svátek.
I v letošním roce se můžete těšit na povídání, tvoření, výlety, procvičování
paměti a zajímavé hosty. Nenechte si ujít 5. 3. – přednáška a beseda s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, dále pak velikonoční tvoření a mnoho dalšího.
Těšíme se na vás.  Vstupné do senior klubu je zdarma, pouze vybíráme
dobrovolné „kafovné a čajovné“.
Pavla Kostková
Obchůdek Dobromysl má za sebou 1,5 roku provozu
Obchůdek Dobromysl provozujeme v Kamenici nad Lipou od července 2016.
Za tu dobu se ukázalo, že nápad zřídit jej, byl správný a díky němu se dostává
pomoc do širokého okolí. Co vše v Dobromyslu nabízíme?
* výrobky chráněných a sociálně terapeutických dílen (košíky, keramika,
svíčky, mýdla, tašky, praktické a dekorativní předměty všeho druhu, výrobky
zn. Merino z ovčí vlny) - celkem jsme podpořili 11 organizací
* pochutiny (klášterní pivo, mešní víno, bylinné sirupy a čaje, oplatky, med) celkem jsme podpořili 4 organizace
* výrobky od dárců (pletené ponožky, šály, polštáře, šperky ...)
* bazarové zboží (oblečení, bytové doplňky, knihy, hračky, potřeby do dom.)
Od vzniku až po současnost usilujeme o spokojené zákazníky a o rozvoj
obchůdku. V loňském roce jsme rozšířili prodejní plochu o tzv. bleší koutek,
kde se nabízí věci z druhé ruky a jak čas ukázal, je o toto místo velký zájem.
Od ledna letošního roku opět neusínáme na vavřínech a v Dobromyslu jsme
zřídili sběrnu a výdejnu šatstva a prádla pro čistírnu a prádelnu.
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Středa
Neděle
Čtvrtek
Neděle
Neděle
Neděle
Úterý
Neděle
Pondělí
Neděle
Čtvrtek
Pátek
Sobota

14. 2.
18. 2.
22. 2.
25. 2.
4. 3.
11. 3.
13. 3.
18. 3.
19. 3.
25. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.

Neděle

1. 4.

Neděle

8. 4.

Pondělí
Středa
Neděle
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Neděle
Pondělí
Středa
Čtvrtek
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Neděle

9. 4.
11. 4.
15. 4.
22. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.
29. 4.
1. 5.
2. 5.
3. 5.
6. 5.
8. 5.
10. 5.
13. 5.

POPELEČNÍ STŘEDA - Den přísného postu!
1. NEDĚLE POSTNÍ
Svátek Stolce svatého apoštola Petra
2. NEDĚLE POSTNÍ
3. NEDĚLE POSTNÍ
4. NEDĚLE POSTNÍ
Výroční den zvolení papeže Františka
5. NEDĚLE POSTNÍ
SLAVNOST SV. JOSEFA, snoubence Panny Marie
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
ZELENÝ ČTVRTEK
VELKÝ PÁTEK - Den přísného postu!
BÍLÁ SOBOTA
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
- HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO
MILOSRDENSTVÍ
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Památka sv. Jiří, mučedníka
Svátek sv. Marka, evangelisty
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Památka sv. Josefa, dělníka
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94,
394 70 Kamenice nad Lipou. Redakce: Jan Šimák, tel. 605875553
Za dobrovolný příspěvek na tisk a papír. Náklad 180 výtisků.
E-mail: farnost.kamenice@atlas.cz www.farnostkamenice.cz
Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti.

