
 

 

 

 
 

 

 

 

Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň, Mnich a Častrov 
 

č. 1/19 
 

 
 

30. LET OD SVATOŘEČENÍ SV. ANEŽKY 
 

     Narodila se kolem roku 1211 jako dcera krále Přemysla Otakara I. Odmítla 

nabídku k sňatku s císařem Fridrichem II. (1231). S pomocí svého bratra 

Václava I. založila v Praze první klášter františkánů a klášter klarisek, do 

něhož sama vstoupila (1234) a stala se jeho představenou. Založila též špitální 

bratrstvo, z něhož se později stal řád křížovníků s červenou hvězdou. Zpro-

středkovala usmíření krále Václava I. s jeho synem Přemyslem Otakarem II. 

(1249). Svědectví o jejím příkladném životě a vroucí zbožnosti podávají listy 

sv. Kláry a papeže Řehoře IX. Zemřela 2. III. 1282 ve svém klášteře „Na 

Františku“. Za blahoslavenou byla prohlášena v roce 1874 a za svatou 12. XI. 

1989. 
 

 
Ročník XXX.      Cena dobrovolná                   Dne: 1. 3. 2019 

 



AUTENTICKÁ VZPOMÍNKA  

NA SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ V R. 1989 
 

     Na přípravě svatořečení Anežky České pracovaly dva výbory, jeden v Římě, 

v čele s biskupem pro český exil Jaroslavem Škarvadou, a jeden v Praze, jemuž 

předsedal pražský pomocný biskup Antonín Liška. 

     Byl jsem v něm pověřen funkcí tiskového referenta. Ač nerad musel jsem z 

tohoto titulu vejít ve styk se Sekretariátem pro věci církevní Ministerstva 

kultury. Jaké však bylo mé překvapení, když místo dřívějších zlobných primi-

tivů jsem se setkal s novými, mladšími a vzdělanějšími referenty, kteří nám 

vycházeli vstříc. Na počkání a bez jediného cenzurního škrtu schválili do tisku 

připravené texty plakátů, instrukcí pro poutníky a programů svatořečení. Logo 

poutě znak Anežkou založeného řádu rytířů z červenou hvězdou, které navrhl 

grafik Jiří Blažek - vetkané do hedvábné stuhy, označovalo pak naše poutníky 

v Římě. 

     Desítky brigádníků proměnily arcibiskupský palác v cestovní kancelář 

zajišťující přepravu, valuty a různé formality poutníkům nejen z českých zemí, 

ale i ze Slovenska. Deset dnů před kanonizací jsem odletěl s předvojem, 

"generálním štábem" poutě, do Říma. Svůj hlavní stan jsme rozložili v Nepo-

mucenu. 
 

Rozpačité setkání s českým exilem 
 

     Den či dva po našem příjezdu byla neděle a my byli pozváni do vatikán-

ského rozhlasu na mši, která se zrovna v tu neděli vysílala v českém jazyce. 

Shromáždili jsme se před kaplí. Dva hloučky. V jednom nás deset z Prahy,      

v druhém dvě desítky tamních Čechů. Vzájemně jsme se proměřovali. Mši 

svatou sloužil ředitel českého vysílání jezuita Josef Koláček, lekce četli 

manželé Pavel a Zdena Konzalovi od nás. Recitace mešního ordinaria překle-

novala vzdálenost mezi oběma hloučky. Po pozdravení pokoje, svatém 

přijímání a závěrečném požehnání jsme vyšli z kaple už jako jedno spole-

čenství. 

     Římem a jeho jedinečnou atmosférou jsem byl okouzlen jako dosud žádným 

městem. Na jeho prohlídku jsem však neměl, jako nikdo z našeho předvoje, 

čas, neboť ne vše bylo připraveno tak, jak jsme si představovali. Jeden z členů 

římského organizačního výboru prohlašoval ještě měsíc před kanonizací - pak 

se nám za to omlouval - že není třeba se vzrušovat, že z Prahy přijede beztak 

nanejvýš pár autobusů s dobře prokádrovanými "poutníky", jejíchž hlavní 

starostí budou nákupy. Zdá se, že ani ve Vatikánu neuvažovali jinak, neboť z 

obavy,  aby  Svatý  Petr  nezůstal při kanonizaci poloprázdný, rozhodli, že s  

Anežkou bude svatořečen i polský kapucín, bratr Adam Chmielowski. 
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Poslední přípravy 
 

     Jak se pak divili všichni skeptici, když z bolševického Československa 

začínaly přijíždět zvláštní vlaky (byly čtyři), autobusy (bylo jich hodně přes 

sto), nespočítaně aut a jeden letecký speciál. A nebyli to ani odboráři, ani 

lidoví milicionáři s manželkami odměnou za zásluhy o výstavbu socialismu, 

ale skuteční poutníci. Celkem jich přijelo nebo přiletělo z vlasti asi deset tisíc. 

Kolik krajanů, včetně Němců, našich bývalých občanů, přibylo z celého světa, 

nikdo nespočítal. 

     Ještě dva dny před svatořečením vypadalo vše beznadějně chaoticky, nebylo 

člověka, který by nám byl přesně řekl, co a jak se bude dít. Báli jsme se, že vše 

skončí fiaskem, a prosili jsme Anežku, aby nás svou přímluvou ochránila před 

mezinárodní ostudou. Znalci poměrů nás však uklidňovali: "Nebojte se, vše 

dopadne dobře, Italové jsou sice bordeláři, ale zato geniální improvizátoři." O 

pravdivosti těchto slov jsem se přesvědčil hned příští den, kdy jsem do chrámu 

svatého Petra uvedl a hlavnímu papežskému ceremonáři - biskupu Pietru 

Marinimu, jenž Svatého otce provází na všech jeho cestách, - představil ty, kdo 

z Čechů budou při zítřejší papežské mši lektorovat, číst přímluvy, nést obětní 

dary, zpívat. Začala generální zkouška. Nácvik nástupů, odchodů, pokleků, 

úklonů řídil s obdivuhodnou elegancí biskup ceremonář. 
 

Velkolepá slavnost 
 

     Konečně neděle 12. listopadu 1989. Začátek slavnosti byl stanoven na půl 

desátou, ale už od osmi hodin jsme procházeli uzávěrami a kordony karabi-

niérů s detektory, kterým jsme se museli vykázat místenkami. Nad vchodem do 

chrámu svatého Petra visely portréty obou nových světců. Mám rád liturgii, v 

níž nic nebrání tichému usebrání, to, co jsem však zažil ve svatopetrském 

chrámu- papež, kardinálové, stovky kněží, řeholníků a řeholnic, zpěv, liturgie 

papežské mše rozvinutá do plné nádhery (úchvatný tanec před Hospodinem) a 

sám obřad svatořečení se čtením životopisů obou nových světců a dekretů, 

jimiž byli prohlášeni za svaté - to vše bránilo sice soustředěné modlitbě, ale 

naplňovalo srdce, mysl, duši jinou, málokdy uchopenou modlitbou jásající 

církve zde tak reprezentativně shromážděné. 

Strhující slavnost pokračovala v pondělí dopoledne v Aule Pavla VI., kam jsme 

se jakýmsi zázrakem vtěsnali dávno před stanoveným setkáním se Svatým 

otcem. Na sestavování více než hodinového programu předcházejícímu  

papežské audienci jsem se podílel a moderoval jsem jej. Zpívali v něm 

Cantores Pragenses (sbor baziliky svatého Jakuba), Moravský cherubínský 

sbor z Brna a sbor litoměřických bohoslovců.    

     Z titulu místopředsedy výboru pro Desetiletí pronesl Tomáš Halík řeč, v níž 

mezi jiným řekl, že se Anežka jistě přimlouvala za nás v dobách nejtěžších a 
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tak oprávněně myslíme dnes "na proroctví, že tehdy, až bude svatořečena, bude 

v Čechách konečně dobře. Cítíme příchod těchto lepších dob ve vzduchu jako 

jarní vánek, dotýkající se už našich srdcí." Halík mluvil sice s patosem jemu 

vlastním, v této chvíli i patřičným, přesto mi není jasné, odkud vzal to 

proroctví, i když musím říct, že se to dobře poslouchalo. 
 

„Toto je den, který učinil Hospodin, radujme se z něho!“ 
 

     S ohromným nadšením, potleskem a skandováním "Ať žije kardinál 

Tomášek", vešel uprostřed úvodního programu do auly muž, jehož životní 

cesta vrcholila ve chvíli, kdy česká církev jím vedená, a celý národ, stál na 

prahu svobody. Byl-li ovacemi uvítán Tomášek, jak potom vyjádřit nadšení, 

jakým byl při svém příchodu pozdravován Jan Pavel II. Svůj projev začal 

slovy: "Toto je den, který učinil Hospodin, radujme se z něho. Na oltář je 

povýšena ochránkyně církve v českých zemích." Papež dále vyslovil naději, že 

se bude pokračovat v jednáních mezi Československem a Vatikánem, aby 

mohly být obsazeny biskupské stolce a mohla být ustavena biskupská 

konference. Na závěr řekl: "Vaše pouť nesmí končit dnes. Její poslání si 

odnášejte do svého každodenního života. " 

     Svatý otec byl viditelně dojat. Usmíval se, znovu a znovu žehnal. Mohutně 

zněl v závěru audience zpěv svatováclavského chorálu, československé hymny, 

hymnické písně Hospodine, po miluj ny a opakované Christus vincit, Christus 

regnat, Christus imperat. Skandované volání "Ať žije Svatý otec!" a "Papež do 

Prahy!" provázelo Jana Pavla při odchodu z auly. 

     Každý se ho chtěl dotknout. Podával ruce vpravo, vlevo. Téhož dne 

odpoledne jsme se ještě zúčastnili mše svaté v chrámu svatého Pavla za 

Hradbami. Hlavním celebrantem byl slovenský kuriální kardinál Josef Tomko. 

Liturgie byla trojjazyčná, zpívali jsme ze zpěvníčků, které nám byly rozdány, 

česky, slovensky a německy. Organizačně připravili tuto mši naši němečtí 

přátelé z Ackermann-Gemeinde, kteří si zachovali vztah ke své staré vlasti a 

Anežku Přemyslovnu považují stejně tak za svou jako my. Tuto mši jsem 

zbaven napětí z organizačních povinností prožíval intenzivně. Zřetelně jsem si 

uvědomoval katolicitu, všeobecnost církve a možnost její integrující role v 

rozhádaném světě. 

*** 

Se svolením převzato z knihy: Ne vším jsem byl rád, kterou vydalo 

Karmelitánské nakladatelství. 

Autor: Václav Vaško 
 

Společná národní pouť do Říma všech českých a moravských diecézí ke 30. 

výročí svatořečení sv. Anežky se bude konat od 11. do 13. listopadu. Bližší 

informace na webových stránkách www.cm-fatima.cz, nebo na plakátech. 
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K POSTNÍ DOBĚ 
 

Vy jste moji přátelé 
Motto: "Vy jste moji přátelé, když děláte, co vám ukládám."(Jan 15,14) 

 "To vám přikazuji: Milujte se navzájem!" (Jan 15,17) 
 

    Postní dobou nás budou provázet vybrané 

postavy, které se setkaly s Ježíšem v době jeho 

umučení a smrti na kříži. Všimneme si, jakým 

způsobem prokázaly lásku Ježíši Kristu, která 

bude i pro nás inspirací následujícím postním 

týdnu k plnění postního předsevzetí.  Vzadu na 

stolku budou pro zájemce připraveny kartičky s 

příslušným obrázkem, textem a předsevzetím, 

které si odnesete domů a budete po celý týden 

snažit jej plnit. Na kartičce jsou předsevzetí pro 

různé věkové kategorie, každý si vybere tu svojí - 

děti, mládež, dospělí.  

     Doba postní může být příležitostí duchovně 

zrát. Přeji všem, abychom byli dobrými přáteli Ježíše Krista a nebáli dělat "co 

mám, ukládá". 

P. Václav Šika 

 

 

VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ 
 

Zpřítomňovat vzkříšení 
 

     O Velikonocích nás chce Bůh přivést od možností a skutků našich k mož-

nostem svým. 
 

     Nemáme právo snít o vzkříšení, pokud nejsme připraveni učinit všechno, co 

je v naší moci, aby ti, kdo žijí na zemi, směli slavit něco ze vzkříšení již zde a 

dnes. Pokaždé, když prolomíme krunýř egoismu, nastává během života 

vzkříšení. Pokaždé, když si podáme ruce ke smíru, děje se vzkříšení. Pokaždé, 

když se dělíme s chudými, nastává vzkříšení. K tomuto vzkříšení potřebujeme 

mnoho odvahy. Pokud se o něj ale budeme stále znovu pokoušet navzdory 

všem zvratům, pak můžeme zbytek klidně nechat Bohu. O Velikonocích nás 

chce Bůh přivést od možností a skutků našich k možnostem svým.  
 

(Johannes B. Brantschen) 
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VELIKONOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH 2019 
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14. 4. 2019 
 

KVĚTNÁ 

NEDĚLE 
Památka vjezdu Ježíše 

Krista do Jeruzaléma 

 

 

MŠE SVATÁ s žehnáním ratolestí  

a pašijemi v Mnichu 
 

MŠE SVATÁ s žehnáním ratolestí  

a pašijemi v Kamenici n. L. 
 

MŠE SVATÁ s žehnáním ratolestí  

a pašijemi v Častrově 

 

8.00 
 

9.30 
 

11.00 

Pondělí až středa 

15. – 17. 4. 

 

 

MŠE SVATÉ v Kamenici n. L. 

 

18.00 

18. 4. 

ZELENÝ 

ČTVRTEK 
Památka Poslední 

večeře Páně 

 

MŠE SVATÁ v Častrově 
 

MŠE SVATÁ v Kamenici n. L. 
 

AGAPÉ - společná večeře na faře 
Všichni jsou srdečně zváni! 

16.00 
 

18.00 
 

19.15 

19. 4. 
 

VELKÝ PÁTEK 
 

Den smrti Kristovy 
 

Den přísného postu 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA NA BRÁDLE  
 

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY 

v Mnichu 
 

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY 

v Kamenici n. L. 

9.00 
 

16.00 
 

18.00 

20. 4. 

BÍLÁ SOBOTA 

 

SOUKROMÁ ADORACE U 

BOŽÍHO HROBU v Kamenici n. L. 

 

9-16 
 

SLAVNOST 

ZMRTVÝCH- 

VSTÁNÍ PÁNĚ 

 

VELIKONOČNÍ VIGILIE 
v Kamenici n. L. 

 

20.30 

21. 4. 
 

NEDĚLE 

- HOD BOŽÍ 

VELIKONOČNÍ 

 

MŠE SVATÁ v Mnichu 
 

MŠE SVATÁ v Kamenici n. L. 

s žehnáním velikonočních pokrmů 
 

MŠE SVATÁ v Častrově 
 

MŠE SVATÁ v Těmicích 

 

8.00 
 

9.30 
 

11.00 
 

17.00 

22. 4. PONDĚLÍ 
VELIKONOČNÍ 

 

MŠE SVATÁ v Kamenici n. L.  
 

MŠE SVATÁ v Hojovicích 

 

9.30 
 

11.00 



FARNÍ INFORMACE 
 

Popeleční středou 6. 3. 2019 začíná doba postní. Mše svatá s udělováním 

popelce v Kamenici nad Lipou bude v 17.00 hodin. Po celý den je přísný půst. 

Popelec na znamení pokání bude udělován ve všech farnostech také na 1. 

neděli postní 10. 3. na začátku mše svaté. 

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie: 

     Úterý 19. 3. - mše svatá v kapli sv. Josefa v Lidmáňce v 15.00 hodin  

   - mše svatá v kostele v Kamenici nad Lipou v 17.00 hodin. 

Slavnost Zvěstování Páně 

     Pondělí 25. 3. 2019 mše svatá v Kamenici nad Lipou v 17.00 hodin 

Postní duchovní obnova pro mladé na téma: "Velebí má duše Hospodina" 

se koná na faře v Nové Cerekvi od 29. do 31.3.2019. Bližší informace na pla-

kátku v kostele nebo na webových stránkách. 

Změna času: 

     Letní čas vstoupí v platnost v noci ze soboty 30. března na neděli 31. 

března. Hodiny se posunou o hodinu dopředu, ve 2.00 na 3.00 hodin. Mše 

svaté ve všední den a v sobotu se od 1. dubna posouvají o hodinu později. 

Tedy v Kamenici nad Lipou ve středu a v pátek bude mše svatá v 18.00, ve 

čtvrtek ráno zůstává v 8.00. V sobotu bude v Lidmani v 16.30 první sobotu      

v měsíci, v Hojovicích v 16.30 třetí sobotu v měsíci a každou sobotu v Těmi-

cích v 18.00 hodin.   

Osadní svátek v Kamenici nad Lipou  

     - přeložen na pátek 5. 4. 2019 - první pátek v měsíci 

Po celý den možnost svátosti smíření 

Program:  8.00 mše svatá  

                          8.30 výstav Nejsvětější Svátosti k adoraci do 18.00 

  17.00 růženec před Nejsvětější Svátostí 

  17.30 litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu  

                                   a Svátostné požehnání 

  18.00 mše svatá + Te Deum 

Úmysly modlitby:  - za požehnání farnosti a našim rodinám 

   - za požehnání pro město a jeho vedení 

   - za požehnání pro celý stát a jeho představitele 

Rozpis na adoraci bude na stolku v kostele, prosíme, napište se tam! 
 

Diecézní setkání mládeže se bude konat 12. až 13. dubna v Českých 

Budějovicích. Bližší informace na plakátku v kostele nebo na stránkách 

Diecézního centra mládeže http://dcm.bcb.cz  

Postní zpověď- Pelhřimov kostel sv. Bartoloměje: 

- neděle 31. 3. 2019 odpoledne 15.00 - 18.00 

- pondělí 1. 4. až středa 3. 4. 2019 od 7.00 do 18.00 hodin 
 

7 

http://dcm.bcb.cz/


Postní zpověď- Častrov kostel sv. Mikuláše: 

Čtvrtek 4. 4. 2019 od 14.00 v 16.00 mše svatá + IHS požehnání - Osadní svátek 

Postní zpověď- Kamenice nad Lipou kostel Všech svatých: 

- před každou mší svatou ve všední den 1/2 hodiny 

- středa 10. 4. 2019 zpovídání a křížová cesta pro děti školního věku - od 13.00 

  pro mladší děti a od 14.45 hodin pro starší děti 

- pátek 12. 4. 2019 zpovídání od 16.00 cizí zpovědník - P. Jaroslav Šmejkal,  

  který bude potom od 18.00 hodin sloužit mši svatou  

- sobota 13. 4. 2018 zpovídání od 9.00 cizí zpovědník + P. Václav Šika 

V sobotu 27. 4. 2019 mše svatá 15.00 v kapli Nejsvětější Trojice ve Ctiboři 

V neděli 28. dubna – NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ – bude 

mše svatá v Kamenici nad Lipou v 9.30 hodin zaměřena na děti a jejich rodiny 

s rytmickým doprovodem.  

Májové pobožnosti v měsíci květnu budou v Kamenici n. L. vždy ve středu 

a v pátek po večerní mši svaté v 18.00 hodin.  

Mše svatá u Váňovy studánky nad Bohdalínem bude v den památky Panny 

Marie, Prostřednice všech milostí, ve středu 8. května v 16.00 hodin.  

Ve čtvrtek 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, hl. patrona Čech. 

Mše svatá v Kamenici nad Lipou bude v 8.00 hodin ráno, navečer v 18.00 

hodin bude poutní mše svatá a májová pobožnost v kapli sv. Jana Nepomuc-

kého v Rodinově. 

V sobotu 18. 5. 2019 sraz rodáků v Metánově 

- mše svatá ve 13.00 za živé a zemřelé rodáky 

V sobotu 25. 5. 2019 dětská vikariátní pouť - Život a dílo svaté Anežky 

Slavnost Nanebevstoupení Páně oslavíme ve čtvrtek 30. května. Mše svatá 

bude v Kamenici n. L. 18.00 hodin. Ráno tento čtvrtek mše svatá nebude. 

Neděle 16. 6. 2019 Nejsvětější Trojice 

- první svaté přijímání v Kamenici nad Lipou v 9. 30 hodin 

Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý od 15.00 

hodin. V příštím období to budou tato úterý: 5. 3; 19. 3; 2. 4; 16. 4; 30. 4; 14.5.  

Setkání nového společenství žen budou tato úterý vždy od 14.00 hodin na 

faře v Kamenici n. L - 26. 3; 23. 4; 21. 5. 

Rekapitulace celodiecézních sbírek v roce 2018 + porovnání s r. 2017: 

                                                                      2018                               2017 

- sbírka na Svatopetrský haléř:               631.249,- Kč                    674.876,- Kč 

- sbírka na misie:                                    775.228,- Kč                    947.893,- Kč 

- sbírka na bohoslovce:                        1.011.726,- Kč                   516.818,- Kč 

- sbírka na Diecézní charitu:                  554.181,-  Kč                   422.314,- Kč 

- sbírka na potřeby diecéze:                    380.016,- Kč                   465.807,- Kč 

Všem dárcům, kteří na tyto účely přispěli, vyslovuje Biskupství česko-

budějovické upřímné Pán Bůh zaplať! 
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Celodiecézní sbírky v roce v roce 2019: 26. května na pomoc obyvatelům 

Středního a Blízkého východu, 23. června na potřeby diecéze, 15. září na 

bohoslovce čb. diecéze, 20. října na misie a 10. listopadu na Charitu a 8. 

prosince na bohoslovce čb. diecéze. 

Statistika duchovních úkonů za rok 2018: 

Rok  2018 - farnost Křest Svatba Pohřeb 
Průměrná účast  

na nedělní mši sv. 

Kamenice nad Lipou 17 2 15 100 

Mnich  1 0 4 25 

Těmice  0 0 2 10 

Lidmaň 0 0 1 1x za měsíc 7 

Častrov  2 0 4 20 

 

Plánované stavební rekonstrukce ve farnostech v roce 2019: 

Kamenice nad Lipou:  

- oprava střechy fary se v letošním roce neuskuteční, protože nemáme potřebné 

finanční pokrytí a z regenerace města také příspěvek nedostaneme pro 

nedostatek peněz z ministerstva kultury,  

- dokončí se plynová přípojka fary a plynové topení bytu na faře 

- dokončí se příjezdová cesta zezadu fary, ohradní zeď, posuvné vrata a 

parkování pro vozidla charity 

- dokončí se dřevěný altán a pozemní úpravy na farním dvoře 

Mnich: 

- restaurování vitrážních oken na celém kostele v celkové výši 243.200,-Kč 

- oprava opadlé římsy věže kostela 

Častrov: 

- připravuje se boční oltář k restaurování, ale zatím se opravovat nebude z 

důvodu finančních. 
 

Podpora pastorace a charity v postní době: 

     Postní doba nás vede k modlitbě, postu a almužně. Proto Diecézní charita 

společně s Pastoračním střediskem biskupství prosí, o zapojení farností do 

"Postní almužny" skrze postní kasičky.  

     Jde o to, že to co si v postní době odřekneme, převedeme na almužnu, 

kterou dáme do své postní pokladničky. Pokladničku můžete mít každý svoji, 

nebo jednu celá rodina a po Velikonocích si můžete spočítat, kolik přispějete 

na Charitu a Pastorační středisko biskupství.  

Příspěvky budou rozděleny na dvě části:  

polovina bude použita prostřednictvím Diecézní charity na pomoc sociálně 

potřebným rodinám a II. polovina bude použita při pastorační činnosti v 

diecézi.  
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Tato část bude rozdělena mezi pastorační centra a využita následovně: 

• Diecézní centrum pro rodiny: Nejste sami - pastorační péče o rodiny, v nichž 

zemřelo dítě 

• Diecézní centrum pro mládež: Animátorský kurz 

• Diecézní centrum pro katechezi: Katechetický kurz 

• Diecézní centrum pro seniory: Výstava fotografií v klášteře a rekolekce pro 

prarodiče a vnoučata 

• Diecézní centrum pro misie a evangelizaci: Formace animátorů misijních 

programů 

 Po Velikonocích příspěvky z postních kasiček budou ve farnosti 

spočítány a ohlášen výsledek ve farnosti a výnos bude poslán na diecézní účet. 

 

Poděkování za spolupráci při Tříkrálové sbírce 2019 

V prvních dvou lednových týdnech probíhala Tříkrálová sbírka, kterou pořádá 

Charita ČR. Pod záštitou Diecézní charity se v českobudějovické diecézi do 

sbírky zapojilo na 50 koledujících subjektů (profesionální a dobrovolné 

Charity, farnosti a další) a více než 5 000 koledníků, jež do 1 697 kasiček 

nashromáždili díky svému obětavému snažení a příspěvkům štědrých dárců 

celkem 7 499 909 Kč, což je o více než 300 tisíc Kč více než v předchozím 

roce. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na 

organizaci letošní Tříkrálové sbírky - duchovním správcům farností, ředitelům 

Charit v diecézi, koordinátorům, koledníkům, vedoucím skupinek a dalším 

spolupracovníkům za velké osobní nasazení a úsilí pomoci dobré věci. Díky 

spolupráci všech zmíněných bylo požehnáno tisícům domácností a vybrané 

peníze mohu dále pomáhat potřebným. Jsme rádi za to, že se na mnoha místech 

stala Tříkrálová sbírka tradiční a vítanou událostí, která v příštím roce oslaví 

své 20. výročí. 

Děkujeme, že pomáháte pomáhat s námi! 

 Za Diecézní charitu České Budějovice Mag. Jiří Kohout, ředitel  

a P. Stanislav Brožka, prezident 

 

Sbírka na Diecézní charitu - poděkování 

Na svatomartinskou neděli 11. listopadu 2018 proběhla při bohoslužbách v 

celé českobudějovické diecézi sbírka pro potřeby Diecézní charity České 

Budějovice. Do konce roku 2018 bylo na účet Diecézní charity Č. Budějovice 

zasláno 544 181 Kč. 

Děkujeme za spolupráci všem duchovním správcům farností, přátelům a 

podporovatelům charitního díla za to, že přispívají svou službou, modlitbami, 

finančními i jinými dary. Přispěním do sbírky je velkým projevem důvěry 

Charitě a její službě potřebným. 

 Za Diecézní charitu České Budějovice Mag. Jiří Kohout, ředitel  

a P. Stanislav Brožka, prezident 
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NOVOROČNÍ KONCERT 
 

To nedopadne dobře, lidi nepřijdou. Po Silvestru?.... 

     …kostel Všech svatých, 1. 1. 2019, 16.00 a lavice v kostele jsou bezmála 

obsazeny. 

     Byla to pěkná, sváteční atmosféra a dobře se nám zpívalo. Věříme, že i 

posluchačům jsme zpříjemnili sváteční odpoledne, ostatně podle potlesku to 

tak vypadalo. 

     Stává se už hezkou tradicí, 

že náš Smíšený pěvecký sbor 

Kamínek v této sváteční, 

vánoční době v „našem“ 

kostele vystupuje na samo-

statném koncertě a jsme velmi 

rádi, když se na naše vystou-

pení přijdou lidi podívat a 

poslechnout, co jsme nazkou-

šeli a pro ně připravili. 

Tímto bychom Vám chtěli, naši 

posluchači, poděkovat za přízeň a zároveň Vám i slíbit, že dá li Pán Bůh, na 

příští vánoce Vás opět pozveme, na „něco nového“. 
 

Pěvecký sbor Kamínek 

 
 

ZVEME ČESKO NA RANDE 
     Pěknou chvilku v neustálém pracovním shonu mohli zažít všichni, kdo se 

s Diecézním centrem pro rodinu vypravili 14. 2. 2019 na akci Zveme Česko na 

rande na náměstí v Českých Budě-

jovicích.  

     Akcí provázeli manželé Alena a 

Pavel Poláčkovi se svými hosty.  

Pohádka "O lásce" od Víti Marčíka, 

přestože jsem ji slyšela již mno-

hokrát, ta neomrzí. Pokaždé v ní 

nacházím něco víc, nad čím jsem 

dříve nepřemýšlela.  

     Bylo krásné, že si všichni mohli 

v párech zatancovat uprostřed přátel 

v rozsvíceném srdci českobudějovického náměstí a říct jeden druhému, že se 

mají stále rádi.                                                        

Zdeňka Jůnová 
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2. KOLO PROJEKTU CESTA ČAJE 

 – diecézního katechetického střediska ČB 
 
     Tento měsíc (únor) jsme prohlubovali  

znalosti o Srí Lance a srovnávali je se země-

pisnými poměry  v naší zemi. Povídali jsme 

si o místech v okolí Kamenice nad Lipou, 

kam rádi chodíme, kde nám je s kamarády 

hezky a kde můžeme zažívat různá setkání    

i drobná dobrodružství.  Martina Furstová  

nám zaslala nabídku čtyř úkolů, vybrali jsme 

si tři, které jsme individuálně po skupinkách 

plnili. Starší děti se věnovaly vytváření mapy  

oblíbených míst v našem  okolí  a  neméně 

času věnovaly i práci s informacemi za 

pomoci PC. Vyplňovaly předpřipravené 

pracovní listy, které nám zaslalo DKS.  

     Nejmenší děti měly za úkol malovat zvířátka. Protože nás je v projektu 

zapojeno opravdu hodně, nelze, 

aby všichni dělali všechno 

z důvodu časových, proto jsme 

tentokrát volili práci ve skupinkách 

a těšíme se, že se zase všichni 

sejdeme u nějakého úkolu nejlépe 

někde v přírodě.  
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     Z prvního kola projektu jsme odeslali video, druhé video už je také na cestě.  

Videa pro nás skládá Vojta Palec, s hudebními podklady pomáhají děti 

z dětského pěveckého souboru Allegro. Těšíme se, že Vás všechny na začátku 

léta pozveme a ukážeme Vám, co jsme společně za ten půlrok prožili. 

                                                                                                                                       

Zdeňka Jůnová 

 

 

 Jako voda teče v řece… 
     
 Radosti je v srdci málo,  

 že by se mi to jen zdálo?  

 Pěkný úsměv, pohlazeni, 

 nikdy není k zahození. 
 

 V paměti by zůstalo, 

 snad ne jenom na chvíli, 

 ale třeba nastálo. 
 

 Takovýto chtěl bych svět, 

 ne se hašteřit, ne nenávidět. 

 My lidé mnohdy radši v dlani minci máme, 

 než-li o čistou vodu v potoce dbáme. 
 

 Buďme k sobě trochu milí, 

 zlobíme-li se, tak jen chvíli.  

 Jako voda teče v řece, 

 vše odplyne…                                                      

 To je krásné přece! 
 

 Tak zajeď někam na výlet, 

 je  třeba trochu přemýšlet, 

 o životě, radosti i vodě čisté. 

 Co vlastně důležité je, vím jistě. 
 

                                                        Janek   

 
     Farní prodejna knih, která byla v zimním období zavřena, bude zase od 

31. března otevřena po každé nedělní mši svaté. Před velikonoci bude k 

dispozici na stolku v kostele aktuální akční letáček zbylých knih. V prodeji 

budou také velikonoční pohledy. Nové knihy budou vzhledem k růstu cen 

nakupovány pouze na objednání. Sledujte nabídky v katolickém tisku. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 
 

     K+M+B 2019 Tříkrálová sbírka proběhla v Kamenici, Černovicích, Nové 

Včelnici a téměř ve všech okolních obcích již po devatenácté. Od sobotního 

rána (5. ledna) to na faře v Kamenici žilo. Prvně jsme museli odklidit hromady 

sněhu a poté rozdělit spoustu dětí do skupinek. Do sbírky se druhým rokem 

zapojily i děti z Trojlístku (dětský 

domov) a jako králové se vydalo 11 z 

nich po Kamenici i do okolních obcí. 

Vedoucí si vyzvedli kasičky, průkazky a 

potřebné věci na sbírku. V 9 hodin se 

vydal průvod, který čítal cca 100 dobro-

volníků, na cestu. Po návštěvě domu 

místostarosty obce a společného foto-

grafování před zámkem jsme dostali v 

kostele požehnání a mohli ho dál donést do všech domovů. V Kamenici nad 

Lipou koledovalo 10 skupinek, v okolních obcích dalších 36 skupinek, 

dohromady téměř 200 dobrovolníků. Poprvé se do sbírky se svou maminkou 

zapojila i nejmladší účastnice, které byly pouhé 3 roky. Králové se snažili 

dostat i do těch nejzapadlejších koutů a přinesli mnoho radosti. Po ukončení 

sbírky bylo na faře pro všechny připraveno občerstvení, teplá polévka a 

spousta dobrot, které nám darovali dobří lidé, za což moc děkujeme. Poslední 

skupinka dorazila na Charitu v 17 hod, vyčerpaná, ale spokojená. Byla to právě 

skupinka, která nakonec přinesla požehnání i do osady Betlém. Letošní sbírka 

opět překonala tu předchozí, za což moc děkujeme a vážíme si každého daru, 

který nám dárci vložili do kasiček. Z celkové částky 220 064 Kč se do 

Kamenice vrátí 65% a ty použijeme na vylepšování naší činnosti, zejména 

terénní pečovatelské služby a dále pak na podporu klubu seniorů a na přímou 

pomoc v blízkém okolí pro ty, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci. 

Děkujeme za Vaši štědrost a všem za pomoc.  

J. Koubová 

Převzato z kamenického Zpravodaje 

 
 

Celkem 119 184 663 korun. Tolik se letos vybralo do 23 908 pokladniček 

Tříkrálové sbírky v celé České republice. Oproti loňsku (112 375 686 Kč) se 

do pokladniček vybralo téměř o sedm milionů korun víc. Díky těmto finančním 

darům může Charita ČR  lépe a ve větším rozsahu pomáhat seniorům, matkám 

s dětmi v tísni, lidem s postižením, rodinám v tíživé situaci, sociálně 

vyloučeným a lidem bez domova. 
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VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019  

V POROVNÁNÍ S ROKEM 2018 
 

 

 
Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační 

aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce s názvem "Postní kapky". 

Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžete 

každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky2019.maweb.eu.  

Při sbírce na svatopetrský haléř se vybralo v Kamenici n. L. 4.217,- Kč,       

v Mnichu 2.245,- Kč, v Častrově 1.940,- Kč a v Těmicích 790,- Kč. 
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Místo 2019 2018 

KAMENICE NAD LIPOU 62.684 Kč 65.122 Kč  

ČERNOVICE 24.247 Kč 26 534 Kč 

NOVÁ VČELNICE 25.200 Kč 25 303 Kč 

TĚMICE 11.542 Kč 10 549 Kč 

RODINOV, LHOTA 9.634 Kč 9 869 Kč 

BOHDALÍN 5.927 Kč 6 755 Kč 

ANTONKA, VLÁSENICE 9.199 Kč 6 284 Kč 

DRUNČE, BŘEZINA 6.832 Kč 6 155 Kč 

KŘEČ 9.153 Kč 5 990 Kč 

VČELNIČKA 6.402 Kč 5 933 Kč 

MNICH, MIROTÍN (2019 bez Betléma) 8.657 Kč 5 769 Kč 

HOJOVICE 7.015 Kč 5 591 Kč 

PRAVÍKOV, BABÍN 4.450 Kč 4 760 Kč 

LIDMAŇ, LIDMÁŇKA 5.187 Kč 5 948 Kč 

MNICH, BETLÉM, HUTĚ, VRŠE Kč 4 692 Kč 

VODNÁ, KUTLOV, RACHAČKY 4.047 Kč 4 081 Kč 

SVATAVA, VACKOV, BENEŠOV, 

DOBEŠOV, VLKOSOVICE 

5.858 Kč 7.462 Kč 

BOŘETÍN 3.710 Kč 3 357 Kč 

CHVÁLKOV (2019 BETLÉM) 3.982 Kč 2 782 Kč 

NOVÁ VES, DRÁCHOV, JOHANKA, 

BŘEZÍ, VYSTRKOV 

2.802 Kč 2 740 Kč 

GABRIELKA 2.521 Kč 2 159 Kč 

ŽĎÁR 1.015 Kč 1 444 Kč 

CELKEM: 220.064 Kč 218 679 Kč 

http://www.postnikapky2019.maweb.eu/


Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 
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Středa 6. 3. POPELEČNÍ STŘEDA - Den přísného postu! 

Neděle 10. 3. 1. NEDĚLE POSTNÍ 

Neděle 17. 3. 2. NEDĚLE POSTNÍ 

Úterý 19. 3. SLAVNOST SV. JOSEFA, snoubence Panny Marie 

Neděle  24. 3. 3. NEDĚLE POSTNÍ 

Pondělí 25. 3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

Neděle 31. 3. 4. NEDĚLE POSTNÍ 

Neděle 7. 4. 5. NEDĚLE POSTNÍ 

Neděle 14. 4. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 

Čtvrtek 18. 4. ZELENÝ ČTVRTEK 

Pátek 19. 4. VELKÝ PÁTEK - Den přísného postu! 

Sobota 20. 4. BÍLÁ SOBOTA 

Neděle 21. 4. 
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

- HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ 

Neděle 28. 4. 
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO 

MILOSRDENSTVÍ 

Pondělí 29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve 

Středa 1. 5. Památka sv. Josefa, dělníka 

Čtvrtek 2. 5. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 

Pátek 3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

Neděle 5. 5. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Středa 8. 5. Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 

Neděle 12. 5. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - JARNÍ POUŤ 

Úterý 14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola 

Čtvrtek 16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 

Neděle 19. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Neděle 26. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Čtvrtek 30. 5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

Pátek 31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie 

Sobota 1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka 

Neděle 2. 6. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Neděle 9. 6. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
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