
 

 

 

 
 

 

 

 

Kamenice nad Lipou, Těmice, Mnich a Častrov 
 

č. 1/22 
 

 
 

 

JEŽÍŠ JE NÁŠ PRAVÝ KRÁL 
      

     Začali jsme čtyřicetidenní postní dobu, která nás znovu vybízí k odvrácení 

od zla a přípravě přijetí zmrtvýchvstalého Krista o velikonocích. Bojovat s 

pokušením a odmítat zlo je důležité, zvláště dnes, když můžeme vidět, co 

pýcha dokáže způsobit a zničit mezi lidmi. Je mi smutno, že lidé jednadvacá-

tého století jsou nepoučitelní a chovají se jako ve středověku. Dnes je to 

bohužel horší, protože máme horší prostředky k zabíjení. Na co si člověk stále 

hraje? Nenechme se odradit od hledání toho dobrého a především proměně 

svého srdce, aby nebylo z kamene, ale plné lásky a milosrdenství - živé. K 

proměně srdce a našeho života je doba postní příhodná. Brněnské katechetické 

centrum připravilo projekt, který je zajímavý a inspirativní, proto jej 

předkládám.    
 

 
Ročník XXIII.      Cena dobrovolná                   Dne: 11. 3. 2022 

 



Cílem duchovního projektu je pomoci nám prožít postní dobu jako přípravu na 

velikonoční události, které si každoročně připomínáme. Projekt se zaměřuje na 

osobu Ježíše Krista, Syna Božího, pravého Krále pokoje (srov. Zach 9,9). 

Stěžejním motivem je proto scéna slavného Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma na 

oslátku. Lidé u města tenkrát před Ježíšem prostírali na zem své pláště a 

nalámané palmové ratolesti, aby pro něho připravili cestu. Byl to důkaz toho, 

že v Ježíši viděli potomka krále Davida a svého zachránce. Prokazovali tak 

Ježíši mesiášskou poctu, což ještě potvrzovali voláním „Hosana!“ To původně 

znamenalo naléhavou prosbu k Bohu: „Ach, pomoz přece!“ V Ježíšově době 

už však mělo toto zvolání i nádech radosti z očekávání Mesiáše, zvláště ve 

spojení se slovy žalmu 118 „Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.“.  

     Tato událost, která se stala před mnoha lety, je výzvou i pro nás. Je Ježíš 

opravdu králem našeho života? Toužíme po tom, aby jím byl? Co pro to máme 

udělat? Během postní doby chceme na tyto otázky nalézat odpovědi a symbo-

licky se přidat k těm, kdo vítali Ježíše u bran Jeruzaléma jako svého Krále a 

Mesiáše. 

     V kostele v Kamenici nad Lipou je připravena "cesta k branám Jeruzaléma" 

a kdo se chce zapojit tak si o postní neděli vezme jednu kartičku s náměty a 

vybere si na ní, na co se celý týden zaměří. Kartičky jsou pro děti a dospělé. Po 

týdnu si vezme v kostele další kartičku, a tak bude pokračovat až do Květné 

neděle. Při každé návštěvě kostela také mohou účastníci prostírat "palmovou 

ratolest" nebo "kytičku" a ty nalepit na připravenou cestu a tím symbolicky 

připravit cestu Mesiáši. Aktivita bude uzavřena na Květnou neděli, kdy si 

událost vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma budeme připomínat.  
 

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ  

Evangelium: Pokušení Ježíše na poušti (Lk 4,1-13)  

Téma: postit se s Ježíšem  

Vybraný Ježíšův výrok na kartičce: „Nejen z chleba žije člověk.“ (Lk 4,4)  

Propojení výroku s evangeliem: Ježíš je pokoušen od ďábla, který mu nabízí 

lákavé požitky tohoto světa. Ježíš má všechno pohodlí na dosah ruky. Ďáblovu 

nabídku však odmítá. Odvedla by ho od jeho úkolu, který má od svého Otce. I 

pro nás je důležité umět jako Ježíš „odejít na poušť“ a zřeknout se požitků, 

které nás odvádí od toho, abychom slyšeli hlas svého nebeského Otce. Tento 

týden si proto konkrétně vybereme, bez kterých výdobytků dnešní doby se 

obejdeme.  
 

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ  

Evangelium: Proměnění na hoře (Lk 9,28-36)  

Téma: naslouchat Ježíši  

Vybraný výrok o Ježíši na kartičce: „To je můj vyvolený Syn, toho poslou-

chejte!“ (Lk 9,35)  
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Propojení výroku s evangeliem: Při proměnění na hoře je potvrzeno Ježíšovo 

božství. Příkaz „toho poslouchejte“ upozorňuje na to, že Ježíš je Boží Syn a 

ten, kterého máme následovat. Proto ale musíme znát jeho učení. Ježíšova 

slova jsou obsažena v evangeliích. V tomto týdnu se budeme snažit pravidelně 

modlit a číst evangelia, abychom Ježíše více poznali a věděli, podle čeho se 

máme jako Boží děti v životě řídit.  
 

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ  

Evangelium: Výzva k obrácení a podobenství o neplodném fíkovníku (Lk 

13,1-9)  

Téma: patřit Ježíši  

Vybraný výrok Ježíšův na kartičce: „Každý strom se pozná po vlastním 

ovoci.“ (Lk 6,44) 3  

Propojení výroku s evangeliem: V dnešním evangeliu Ježíš vyzývá své poslu-

chače ke změně jejich života, k obrácení se k Bohu. Přidává podobenství o 

neplodném fíkovníku, nad kterým se hospodář ustrnul a prozatím ho ze zahra-

dy nevykopal. Ježíš mluví v evangeliích na více místech o tom, že máme být 

jako dobré stromy, které přinášejí dobré ovoce (srov. Lk 6,44). Sílu k tomu 

jsme dostali při křtu. Od té doby jsme s Ježíšem spojeni, „naroubováni“ na 

jeho kmen (srov. Jan 15,1) a zahrnuti jeho láskou, trpělivostí a milosrdenstvím. 

Jakou lepší výživu si přát pro to, abychom nesli dobré ovoce? Tento týden se 

budeme snažit, aby na našich činech bylo vidět, že patříme Ježíši.  
 

ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ – RADOSTNÁ  

Evangelium: Podobenství o milosrdném otci (Lk 15,1-3.11-32)  

Téma: být podobní svému Otci  

Vybraný Ježíšův výrok na kartičce: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš 

Otec!“ (Lk 6,36)  

Propojení výroku s evangeliem: Na příkladu podobenství o milosrdném otci 

Ježíš ukazuje, jak velkorysý a milující je Bůh. Bůh přijímá s otevřenou náručí 

každého, kdo lituje svých hříchů, prosí za odpuštění a chce změnit své chování. 

Ježíš po nás chce, abychom se mu v tom snažili podobat. Jsme přece Boží děti. 

Milosrdenství zahrnuje nejen odpuštění, ale i všechny situace, kdy se chováme 

k druhým s láskou. Zkusme si proto v tomto týdnu takových situací více 

všímat.  
 

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ  

Evangelium: O cizoložné ženě (Jan 8,1-11)  

Téma: poznat své hříchy  

Vybraný Ježíšův výrok na kartičce: „Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavr-

hujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno.“ (Lk 6,37)  
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Propojení výroku s evangeliem: Cizoložná žena, kterou k Ježíši přivedli, si 

podle posouzení lidí zasluhovala smrt. Ježíš ale lidem ukazuje, že tento závěr 

není ani správný, ani spravedlivý. Ježíš chce, abychom posuzování druhých 

nechali na Bohu. Ukazuje, že Boží měřítko je spravedlivější než lidské. Tímto 

měřítkem je láska. Takovým způsobem máme přistupovat ke svým chybujícím 

bližním. Je mnohem důležitější je milovat a modlit se za ně než vypočítávat 

jejich chyby. Bůh přijímá s otevřenou náručí každého, kdo lituje svých hříchů, 

prosí za odpuštění a chce změnit své chování. Snažme se zvlášť v tomto týdnu 

poznat své hříchy, litovat jich a přijmout radost z toho, že nám Bůh odpouští a 

miluje nás.  
 

ŠESTÁ NEDĚLE POSTNÍ – KVĚTNÁ  

Evangelium: Pašije (Lk 22,14 – 23,56)  

Téma: milovat  

Vybraný Ježíšův výrok na lístku: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval 

vás.“ (Jan 15,12) 
  

Propojení výroku s evangeliem: V tento den, kdy si připomínáme triumfální 

vjezd Ježíše do Jeruzaléma, slyšíme také o dalších událostech, které brzy 

následovaly, a to o Ježíšově umučení a o jeho smrti na kříži. Ve všech těchto 

situacích Ježíš potvrzuje, že je pravý král a Boží Syn. Neustupuje od své lásky 

k nám a pokládá za nás svůj život. Pokud máme mít podíl v jeho království, je 

důležité, aby láska k Bohu a k bližnímu byla pro nás v životě to nejdůležitější, 

stejně jako pro Ježíše.  
 

Cíl duchovní cesty: 

V postních týdnech se snažit intenzivněji poznávat lásku svého nebeského Otce 

a žít podle Ježíšových slov. Symbolem naší snahy patřit Ježíši jsou pomyslné 

„pláště“ a „palmové ratolesti“, které jsme v postní době umísťovali na „cestu“. 

Květnou nedělí je tato aktivita završena. Vzniklý obraz nám může připomínat, 

že Ježíš je naším pravým králem, se kterým chceme mít podíl v jeho království. 

Pokud tohoto krále následujeme, má o tom vypovídat i náš život a naše skutky. 
  

V únoru 2022 vydalo © Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum. 

<https://kc.biskupstvi.cz>. 
 

     Doba postní je dobou příhodnou, kdy můžeme duchovně zrát, a předložený 

návrh není jediný, který můžeme využít. "Malý průvodce postem", (je k 

dispozici v zadu v kostele na stolku), postní příloha v Katolickém týdeníku a 

jiné texty, které se nechají dohledat na internetu. Přeji vám požehnaný postní 

čas a prosme Boha za ukončení války a smíření mezi národy. 
 

P. Václav Šika 
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FARNÍ INFORMACE 
 

Postní almužna 2022. Peníze za požitky, které si během postu odřeknete, 

můžete vložit do papírové kasičky, kterou si můžete odnést z kostela domů. Do 

neděle 24. dubna 2022 pak pokladničku přinesete zpět do kostela. Výtěžek 

Postní almužny podpoří obyvatele Ukrajiny, kteří opustili svoji zemi kvůli 

válce a hledají přístřeší a pomoc na jihu Čech. Vaši almužnu můžete zaslat 

také na účet: 1000039938/5500, var. symbol 20224501. 

Slavnost Zvěstování Páně 

     Pátek 25. 3.  -  mše svatá v Kamenici nad Lipou v 17.00 hodin 

Letní čas vstoupí v platnost v noci ze soboty 26. března na neděli 27. března 

2022. Hodiny se posunou o hodinu dopředu, ve 2.00 na 3.00 hodin. Mše svaté 

ve všední den a v sobotu se 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. Každou sobotu mše svatá v Těmicích v 18.00 hodin.  

Postní zpověď - Častrov kostel sv. Mikuláše: 

Čtvrtek 24. 3. 2022 od 15.00 hodin, v 16.00 mše svatá.  

Postní zpověď - Kamenice nad Lipou kostel Všech svatých: 

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

- pátek 8. 4. 2022 zpovídání od 16.00 cizí zpovědník - P. Jan Doležal, který 

bude potom od 18.00 hodin sloužit mši svatou  

- sobota 9. 4. 2022 zpovídání od 9.00 cizí zpovědník + P. Václav Šika 

Křížová cesta a příležitost ke svátosti smíření pro děti z náboženství - ve 

středu 6. dubna 2022 od 13.00 hodin - mladší děti (1.-5.tř.) a od 14.00 hodin - 

starší děti 

V neděli 8. května se koná v Kamenici n. L. tzv. „Jarní pouť“. Tradičně se 

slaví tato pouť na 4. neděli velikonoční, kdy dříve býval svátek Panny Marie 

Bolestné, které byla zasvěcena kaple na Melíšku. Mše svatá bude o pouti 

v obvyklém čase v 9.30 hodin. 

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 sobotu 7. května 

v 15.00 hodin z památky Panny Marie Prostřednice všech milostí.   

Letos také plánujeme 1. svaté přijímání. Ke svátostem se připravuje v 

Kamenici celkem 5 dětí. A termín 1. sv. přijímání plánujeme na neděli o 

Slavnosti Nejsvětější Trojice - 12. června 2022 v kostele v Kamenici nad 

Lipou. 

 Při sbírce na Biblický apoštolát v neděli 23. ledna 2022 se vybralo:   

v Kamenici n. L. 3.938,- Kč, v Mnichu 1.280,- Kč a v Častrově 1.090,- Kč. 

 

 

5 



Při sbírce na Svatopetrský haléř v neděli 20. února 2022 se vybralo v 

Kamenici n. L. a v Těmicích 4.573,- Kč, v Mnichu 1.600,- Kč a v Častrově 

1.025,- Kč. Při mimořádné sbírce na Ukrajinu v neděli 27. února 2022 se 

vybralo v Kamenici n. L. a v Těmicích 16.779,- Kč, v Mnichu 5.350,- Kč a v 

Častrově 1.895,- Kč. 

Celodiecézní sbírky v roce v roce 2022: 13. března na pořádání světových 

dnů mládeže, 15. dubna - velkopáteční sbírka, 22. května na pomoc 

pronásledovaným křesťanům, 12. června na potřeby diecéze, 4. září na 

bohoslovce čb. diecéze, 23. října na misie a 6. listopadu na Charitu, 13. 

listopadu na podporu katolických médií a 4. prosince na bohoslovce čb. 

diecéze. 

Statistika duchovních úkonů za rok 2021: 
 

Rok  2021 - farnost Křest Svatba Pohřeb 

Kamenice nad Lipou 11 1 15 

Mnich  1 0 3 

Častrov  2 1 9 
 
 

Vzadu v kostele si mohou lidé i pro letošní dobu vyzvednout sešitek Malý 

průvodce postní dobou, který připravilo Katechetické centrum v Brně: 

      Brožurka obsahuje pro každý všední den krátký duchovní impulz, který 

vychází z liturgických textů daného dne a z myšlenek papeže Františka. Pro 

každou neděli je pak uvedeno krátké zamyšlení, jehož autory jsou někteří kněží 

brněnské diecéze.  

Příprava na biřmování probíhá v neděli 1x za 14 dní odpoledne od 16.00 

hodin v kostele. Začínáme vždy s modlitbou v kostele a pak přejdeme na faru 

do sálu. To setkání bude tak asi hodinu vždy trvat. Co se týká času a termínu 

setkávání můžeme ještě doladit, podle potřeby. Přistoupit k svátosti biřmování 

můžou všichni pokřtění starší 14 let, a kteří chtějí žít z víry naplno. V přípravě 

bude dáván důraz na modlitbu a osobní růst víry, nejde tedy jen o nauku 

/katechismus/, ale o vztah. Znalost katechismu se předpokládá.  

Máme tři svátosti – iniciační – tedy uvádějící do vztahu k Bohu:  

Křest – stáváme se dítětem Božím, pomáhá nám růst v poznání Boha a tedy 

víry 

Eucharistie – posiluje nás na cestě víry a čerpáme sílu ze svátosti celý život 

Biřmování – svátost „duchovně“ dospělých, tedy patří ke křtu a dává sílu ke  

svědectví života z víry, tedy už vím, v koho jsem uvěřil a „nestydím“ se za víru 

Boha. 

Tato příprava je otevřená pro všechny, kdo budou mít zájem. Pro 

biřmovance je povinná a pro ostatní možnost. 
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VELIKONOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH 2022 

 

Ježíš Kristus nám svou smrtí a zmrtvýchvstáním "otevřel" nebe. Život 

blažených spočívá v plném vlastnění plodů vykoupení, které zjednal Kristus; 

ten přidružuje ke své nebeské oslavě ty, kteří v něho uvěřili a zůstali věrni jeho 

vůli. Nebe je blažené společenství všech, kteří jsou dokonale přivtěleni ke 

Kristu. 
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10. 4. 2022 
 

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 

14. 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 

15. 4. 
 

VELKÝ PÁTEK 
 

Den smrti Kristovy 
 

Den přísného postu 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA NA BRÁDLE  
 

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY  

v Mnichu 
 

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY 

v Kamenici nad Lipou 

9.00 
 

16.00 
 

18.00 

16. 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 

17. 4. 
 

NEDĚLE 

- HOD BOŽÍ 

VELIKONOČNÍ 

 

MŠE SVATÁ v Mnichu 
 

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

MŠE SVATÁ v Častrově 

8.00 
 

9.30 
 

11.00 

18. 4.  
PONDĚLÍ 
VELIKONOČNÍ 

 

MŠE SVATÁ v Častrově 
 

MŠE SVATÁ v Kamenici n. L.  
 

MŠE SVATÁ v Hojovicích 

8.00 
 

9.30 
 

11.00 



INFORMACE Z FARNÍ CHARITY 
 

     Vážení a milí čtenáři,  

     přináším tímto informace z Charity Kamenice nad Lipou a srdečně vás 

zdravím. 

- Změna názvu a nové logo 

 
     Od 1.1.2022 došlo v celé českobudějovické diecézi ke změně názvů Charit. 

Ve všech případech došlo k vypuštění přívlastku farní, oblastní, městská. Farní 

charita Kamenice nad Lipou se tedy přejmenovala na Charitu Kamenice nad 

Lipou. Podoba nového loga symbolizuje plamenný kříž, kterým se identifikují 

Charity po celém světě.  

 

- Tříkrálová sbírka 2022 – výtěžek 286.044,- Kč 

     8. ledna proběhla po roce odmlky Tříkrálová sbírka tradičním způsobem, za 

což jsme všichni velmi rádi. V okolí Kamenice nad Lipou se vybíralo celkem 

do 59 zapečetěných kasiček a výtěžek je opravdu úctyhodný a překonal o 

40.993,- Kč rok 2020. 

Největší poděkování si 

zaslouží všichni, kdo se na 

přípravách a průběhu 

podílí, zejména jsou to malí 

koledníci a jejich vedoucí 

skupinek, kteří nezištně 

věnují svůj volný čas pro 

dobrou věc. Sbírky se v 

jeden den zúčastnilo +/- 

200 dobrovolníků. Díky 

patří také všem, kdo malé 

koledníky přivítal a 

obdaroval je finančním 

darem a v neposlední řadě 

všem, pro které je naše práce                   Děti z Trojlístku 

 smysluplná a vkládají nám svou důvěru ať svou pomocí nebo myšlenkou. Za 

vše velké díky. 
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     65% výtěžku se vrátí zpět do naší oblasti a my díky němu podpoříme naše 

činnosti, zejména pečovatelskou službu, klub seniorů, půjčovnu 

kompenzačních pomůcek a také podpoříme mimořádnou pomocí osoby 

v nouzi.  

Výtěžek podle obcí: 

 
Místo 2022 

ANTONKA  3.080 Kč 

BABÍN, DRACHOV 4.600 Kč 

BENEŠOV, DOBEŠOV, VACKOV 4.033 Kč 

BOHDALÍN 9.875 Kč 

BOŘETÍN 5.380 Kč 

BŘEZÍ, NOVÁ VES, JOHANKA 2.920 Kč 

BŘEZINA 3.171 Kč 

ČERNOVICE 34.097 Kč 

DRUNČE 2.692 Kč 

GABRIELKA 2.123 Kč 

HOJOVICE 8.258 Kč 

CHVÁLKOV 2.703 Kč 

KAMENICE NAD LIPOU 78.774 Kč 

KŘEČ 27.520 Kč 

LHOTA, VLÁSENICE 9.620 Kč 

LIDMAŇ 5.142 Kč 

MIROTÍN, BETLÉM, VRŠE, HUTĚ 3.665 Kč 

MNICH 7.454 Kč 

NOVÁ VČELNICE  22.562 Kč 

PRAVÍKOV 1.712 Kč 

RODINOV 10.407 Kč 

SVATAVA, LHOTKA 1.630 Kč 

TĚMICE 14.060 Kč 

VČELNIČKA 7.659 Kč 

VLKOSOVICE, PANSKÉ MLÝNY, CIHELNY 7.625 Kč 

VODNÁ, KUTLOV, RACHAČKY 3.313 Kč 

ŽĎÁR 1.969 Kč 

CELKEM: 286.044 Kč 
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Přehled výsledků Tříkrálové sbírky od roku 2001 do roku 2022 
 

                   2 001            47 099,00 Kč  

                   2 002            61 303,00 Kč  

                   2 003            75 149,00 Kč  

                   2 004            63 362,00 Kč  

                   2 005            91 201,00 Kč  

                   2 006            96 486,00 Kč  

                   2 007         106 222,00 Kč  

                   2 008            99 537,00 Kč  

                   2 009         111 275,00 Kč  

                   2 010         121 671,00 Kč  

                   2 011         127 355,00 Kč  

                   2 012         126 799,00 Kč  

                   2 013         129 642,00 Kč  

                   2 014         142 911,00 Kč  

                   2 015         162 522,00 Kč  

                   2 016         182 466,00 Kč  

                   2 017         205 542,00 Kč  

                   2 018         218 679,00 Kč  

                   2 019         220 064,00 Kč  

                   2 020         245 051,00 Kč  

                   2 021         162 139,00 Kč  

                   2 022         286 044,00 Kč  

   

Naše služby 

     Nadále fungují všechny naše činnosti. V případě potřeby či dotazů nás 

kontaktujte.  

- Terénní pečovatelská služba – 733 755 837 

- Půjčovna kompenzačních pomůcek – 733 755 837 

- Senior Taxi – 731 402 838         -   Senior Klub – 730 526 883 

- Dobromysl, obchod + sběrna pro čistírnu a prádelnu – 730 526 883 

J. Koubová, www.kamenice.charita.cz 
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Tříkráloví koledníci na faře v Kamenici n. L. 
 

☺☺☺HUMOR☺☺☺ 

☺ Dva chlapi se baví o tom, co dostali k vánocům. "Pojď k oknu... vidíš to 

krásný, modrý BMW? "No, tak to je opravdu moc pěkný." "Tak přesně v 

takový barvě jsem já dostal tepláky..." 

☺Když Bůh stvořil Švýcarsko, zeptal se Švýcara: "Jakou chceš milost?" 

Švýcar bez váhání odpověděl: "Chci mléko." A tak se stalo. Po mnoha dnech 

se Bůh na to místo vrátil. Zeptal se Švýcara: "Tak co, je to mléko dobré?" 

"Nejlepší na světě," odpověděl Švýcar, "ochutnej!" Bůh ochutnal mléko. "Máš 

pravdu, je opravdu výtečné. Řekni, chceš ještě něco?" "Ano," řekl Švýcar s 

úsměvem po chvilce přemýšlení, "chci 4 franky za to vypité mléko." 
☺Tři jezuité, Angličan, Francouz a Rus obdivují obraz znázorňující Adama a 

Evu v Edenu. Angličan povídá: "Podívejte na ten klid, na tu neotřesitelnost, to 

museli bát určitě Angličané..." "Kdepak," řekne Francouz. "Podívejte se na 

jejich krásu, to byli určitě Francouzi!" "Smutné," řekne Rus. "Neměli co na 

sebe, neměli kde bydlet, k jídlu měli jen jablka a ještě jim říkali, že žijí v ráji... 

to museli být rozhodně Rusové." 

☺V roce 1871 v jedné velké americké bance zjistili, že jeden ze zaměstnanců 

přečerpal účet. Napomenuli ho strohým formálním dopisem. Bankovní 

zaměstnanec jim odpověděl telegramem, kde stálo: "Podívejte se do 

Matoušova evangelia, kapitola 18., verš 26-27." Z ústředí mu neprodleně 

odpověděli: "A Vy se podívejte na Matouše, kapitolu 5, verše 25-26!" 
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 

 
 

 

 Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94,        

 394 70 Kamenice nad Lipou. Redakce: Jan Šimák, tel. 605875553  
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 Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti. 

Neděle 6. 3. 1. NEDĚLE POSTNÍ 

Neděle 13. 3. 2. NEDĚLE POSTNÍ 

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

Neděle 20. 3. 3. NEDĚLE POSTNÍ 

Pátek 25. 3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

Neděle  27. 3. 4. NEDĚLE POSTNÍ 

Neděle 3. 4. 5. NEDĚLE POSTNÍ 

Neděle 10. 4. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 

Čtvrtek 14. 4. ZELENÝ ČTVRTEK 

Pátek 15. 4. VELKÝ PÁTEK - Den přísného postu! 

Sobota 16. 4. BÍLÁ SOBOTA 

Neděle 17. 4. 
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

- HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ 

Neděle 24. 4. 
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO 

MILOSRDENSTVÍ 

Pondělí 25. 4. Svátek sv. Marka, evangelisty 

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

Neděle 1. 5. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

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

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

Neděle 8. 5. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - JARNÍ POUŤ 

Sobota 14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola 

Neděle 15. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

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

hlavního patrona Čech 

Neděle 22. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

Čtvrtek 26. 5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

Neděle 29. 5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Pondělí 30. 5. Památka sv. Zdislavy 

Středa 1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka 

Pátek 3. 6. Památka sv. Karka Lwangy a druhů, mučedníků 

Neděle 5. 6. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

Neděle 12. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
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