Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich

č. 2/13

Radostné velikonoční Aleluja!
Vám přejí
Hroznata František Janoušek
a Jan Šimák

Ročník XXIV

Cena dobrovolná

Dne: 22. 3. 2013

Beránek ovce vykoupil, když muka kříže podstoupil, aleluja, aleluja.
Se smrtí život utkal se, v podivuhodném zápase, aleluja, aleluja!
Pán žití učinil ten div, zemřel a v slávě vládne živ, aleluja, aleluja.
Ze sekvence Victimae paschali (Velikonoční
oběti) složil asi Wipo, +1048
Člověče, „z tebe si Kristus vzal tělo, ze sebe ti dal spásu; z tebe si
vzal smrt, ze sebe ti dal život; z tebe si vzal urážky, ze sebe ti dal pocty.“
Sv. Augustin, biskup +430
Milost tohoto svátku se neomezuje na jediný den a jeho jasný paprsek
nezapadá, ale vždycky je připraven osvítit duši, která po tom touží. Síla
tohoto světla se ustavičně mocně projevuje.
Sv. Atanáš, biskup, +373
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Dne 11. února nečekaně oznámil svou abdikaci k 28. únoru 2013 papež
Benedikt XVI.
Dne 13. března 2013 zvolilo konkláve kardinálů novým 266. papežem
argentinského kardinála Jorge Maria Bergoglia, který přijal jako první
papež v dějinách jméno František, podle sv. Františka z Assisi. Svého
úřadu a služby se slavnostně ujal o slavnosti sv. Josefa dne 19. března
2013.
Z homilie papeže Františka při mši svaté 19. března 2013:

Chraňme Ježíše Krista ve svém životě.
Jako sv. Josef chci otevřít náruč, abych chránil celý
Boží lid.
Je třeba otevřít horizont naděje, Boží horizont, který
nám byl otevřen v Kristu.

*
Pane Ježíši Kriste, sesílej svého svatého Ducha našemu papeži
Františkovi k moudrému a odvážnému vedení Božího lidu.
-----------Kresby na s. 2, 3 a 9 převzaty z Pius Parsch Das Jahr des Herrn,
Klosterneuberg 1929
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VELIKONOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH
KAMENICE NAD LIPOU

24. 3.

Památka vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma,
svěcení ratolestí a průvod
MŠE SVATÁ s pašijemi - v kostele

8.30

NEDĚLE

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY
NA BRÁDLE

15.30

28. 3.

MŠE SVATÁ na památku

ZELENÝ

Poslední večeře Páně - v kostele
Po skončení krátká adorace
v Getsemanské zahradě - v kostele
Společenství s večeří na faře

KVĚTNÁ

ČTVRTEK

29. 3.
VELKÝ
PÁTEK

Den smrti Kristovy

30. 3.
BÍLÁ
SOBOTA

Den, kdy tělo Kristovo odpočívalo v hrobě

30. 3.
V NOCI
31. 3.
NEDĚLE

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

18.30
20.00

18.30

- v kostele
LITURGICKÁ MODLITBA SE ČTENÍM
- v kostele
Slavnost Zmrtvýchvstání Ježíše Krista
a našeho vzkříšení křtem

VELIKONOČNÍ VIGILIE
Hod Boží velikonoční
MŠE SVATÁ - v kostele
Před závěrečným požehnáním žehnání
velikonočních pokrmů

9.00
21.00
8.30

1. 4.
PONDĚLÍ
VELIKON.

MŠE SVATÁ - v kostele
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8.30

TĚMICE
23. 3. SOBOTA

Památka vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma, svěcení ratolestí a průvod,
MŠE SVATÁ s pašijemi

29. 3.
VELKÝ PÁTEK

Den smrti Kristovy

31. 3. NEDĚLE

Hod Boží velikonoční

SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

MŠE SVATÁ

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

16.00
16.30
10.30

Před závěrečným požehnáním žehnání
velikonočních pokrmů

MNICH
24. 3.
KVĚTNÁ
NEDĚLĚ

28. 3.
ZELENÝ
ČTVRTEK
29. 3.
VELKÝ PÁTEK
31. 3. NEDĚLE
SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Památka vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma, svěcení ratolestí a průvod,

10.30

MŠE SVATÁ s pašijemi
MŠE SVATÁ na památku
Poslední večeře Páně
Po skončení krátká adorace
v Getsemanské zahradě

16.30

Den smrti Kristovy
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY
Hod Boží velikonoční

16.30

MŠE SVATÁ

17.00

Před závěrečným požehnáním žehnání
velikonočních pokrmů

HOJOVICE
1. 4.
PONDĚLÍ
VELIKONOČNÍ

MŠE SVATÁ
Ve čtvrtek 4. 4. mše svatá nebude
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10.30

INFORMACE
Zelený čtvrtek, Velký pátek a Slavnost velikonoční vigilie jsou vrcholem
liturgického roku. Farníci těmičtí, mnichovští a lidmaňští zúčastněte se
v Kamenici n. L. nebo jinde těch bohoslužeb, které se v tyto dny ve vašich
farnostech nekonají. Vy, kteří můžete jet autem, svezte pokud možno
ostatní, kteří by se jich jinak nemohli zúčastnit. Tím přispějete k slavení
těchto dnů.
Letní čas vstoupí v platnost v noci ze soboty na neděli 31. března. Hodiny
se posunou o 1 hodinu dopředu.
Sbírka na novou úpravu interiéru katedrály v Českých Budějovicích
bude se konat ve všech farnostech při mši svaté na Hod Boží velikonoční 31. 3.
Večerní mše svaté v Kamenici n. L. budou do 26. 4. ještě v kapli na faře
od 18.00 hodin, pak v kostele.
Májová mariánská liturgie slova v kostele v Kamenici n. L. bude v středu
1. 5. v 18.00 hodin. Další podle oznámení. Ve dnech, kdy májová liturgie slova
nebude, zazpíváme po mši svaté několik slok mariánské písně.
Biblická hodina se bude konat na faře ve středu 24. 4. od 19.00 hodin.
Další biblické hodiny budou dle oznámení.
Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý vždy od
15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5.
Slavnost Nanebevstoupení Páně budeme konat přeloženě ze čtvrtka 9. 5
v neděli 12. 5. Tak je to dovoleno, aby byla početnější účast.
Slavnost Seslání Ducha Svatého začíná už v předvečer. Tento svatvečer –
vigilie – je v obnovené liturgii zdůrazněn. Už od slavnosti Nanebevstoupení
Páně a zejména v tento svatvečer podobně jako apoštolové s Marií shromáždění před zaslíbeným sesláním Ducha svatého vyprošujeme jeho mocné působení
pro sebe, církev a svět. Tuto vigilii je možné slavit různým způsobem.
V kostele v Kamenici nad Lipou budou v sobotu 18. 5. v 19.00 hodin nešpory
– liturgická navečerní modlitba.
Poutní mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého v Rodinově bude
v neděli 19. 5. v 17.00 hodin.
Mše svatá u Váňovy studánky nad Bohdalínem bude ve svátek Navštívení
Panny Marie ve pátek 31. 5. v 16.30 hodin.
Z inventáře kostela v Těmicích se podařilo zrestaurovat velký obraz z r. 1865
„Kristus v Getsemanské zahradě“, který byl velmi poškozen. Jeho autorem je
kněz Bedřich Kamarýt, který působil v Lidmani a pak v Deštné. Obraz je nyní
umístěn pod kůrem kostela v blízkosti svatostánku, kam bývá přenášena
eucharistie po mši svaté na památku Poslední večeře na Zelený čtvrtek.
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INFORMACE FARNÍ CHARITY
SCHRÁNKY POSTNÍ ALMUŽNY s prostředky ušetřenými v postní době
přineste do kostela na 2. neděli velikonoční v neděli 7. 4. nebo některou následující neděli. Obsah schránek bude poté určenou komisí spočítán a použit na
charitativní účely. Na spodní straně schránky je možno označit, na jaký účel si
přejete finanční prostředky použít.
V POKLADNIČCE FARNÍ CHARITY v kostele probíhá nyní sbírka na
pomoc Haiti. Sbírka potrvá do velikonoc. Od 5. dubna bude v pokladničce
probíhat sbírka na pomoc uprchlíkům ze Sýrie. Chlad a nevyhovující podmínky ztěžují život syrským uprchlíkům v zemích, kam utekli před násilím ze
svých domovů. V prosinci přešlo hranice do Libanonu, Jordánska, Turecka a
Iráku více než půl milionu uprchlíků. Další tisíce přicházejí i v současné době.
Přibližně pětina všech uprchlíků – ti, kteří přišli bez dokladů - musí zůstat
v táboře Za’tari, tedy v poušti nedaleko syrské hranice. Mnoho rodin ztratilo
nějakého svého člena. Mnoho rodin má nějaké dítě postižené. Tato situace je
bohužel pro Syřany typická. O to urgentnější je potom potřeba pomoci. Charita
ČR ve spolupráci s partnerskou Charitou Jordánsko plánuje v nejbližších dnech
rozšířit své působení také dovnitř Sýrie (přímo v hlavním městě Damašku) a
zároveň pokračovat v dosavadní pomoci syrským uprchlíkům v Jordánsku.
Sbírka potrvá asi do konce června.
SBĚR ŠATSTVA a dalších věcí pokračuje po zimní přestávce ve Farní
charitě. Sbírá se: letní a zimní oblečení (dámské, pánské i dětské), lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (min. 1 m²), domácí potřeby, peří,
péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, nepoškozená obuv. Nesbírá se:
elektronika, ledničky, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola, dětské kočárky a
znečistěný a vlhký textil. Věci musí být dobře zabalené v krabicích nebo
v pytlích a můžete je přinést na faru v úředních hodinách Farní charity, t.j.
v pondělí a v pátek od 13.00 do 15.00 hodin, ve středu od 13.00 do 16.00
hodin, nebo po předchozí telefonické domluvě s Janem Šimákem, tel:
605875553. Při přinesení se vybírá dobrovolný příspěvek na dopravu 5,- Kč.
OD 1. ČERVENCE 2013 dojde ke změně ředitele Farní charity z důvodu
odchodu Jana Šimáka do důchodu. Začátkem května vypíše Diecézní charita
České Budějovice výběrové řízení na nového ředitele. Bylo by žádoucí, aby se
vedení Farní charity ujala nějaká věřící žena nebo muž z naší farnosti.
Předpokládané nutné vzdělání je vyšší odborné se zaměřením na sociální práci.
Bližší údaje budou po vyhlášení výběrového řízení zveřejněny na vývěskách a
oznámeny při ohláškách v kostele.
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NOVÉ KNIHY VE FARNÍ KNIHOVNĚ
Miloš Doležal: JAKO BYCHOM DNES ZEMŘÍT MĚLI
Kniha o dramatu života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře Josefa
Toufara. Napsal ji Miloš Doležal, literární redaktor českého rozhlasu Vltava,
autor už více knih. Od mládí se zajímal o pohyb křížku nad svatostánkem
v Číhošti, o všechno co s tím souviselo a o život kněze Josefa Toufara od jeho
dětství až do smrti. Zachytil včas ještě vzpomínky dnes už nežijících pamětníků.
Jan Paulas: HOSPODA
Poutavé vyprávění ze vzpomínek hospodského a hospodáře Františka Douchy
z Herálce u Humpolce.
J. P. Gallagher: ŠARLATOVÝ A ČERNÝ
Román o hrdinských činech Msgre. O'Flahertyho, který byl v době II. světové
války ve Vatikánu hlavou Svatého Officia a zachránil spolu se svými spolupracovníky tisíce Židů a válečných zajatců z nacistické likvidační mašinérie. Po
válce byl O'Flaherty za své hrdinské činy vyznamenán státním vyznamenáním.
Dominik Duka, T. Dostatni, J. Šubrt: TRADICE, KTERÁ JE VÝZVOU
V knižním rozhovoru reflektují jeho autoři témata, která jsou současnému
pražskému arcibiskupovi drahá: smysl tradice, zvláště katolické v kontextu
moderních českých a evropských dějin, kořeny víry a věrnosti církvi, dějiny
domikánského řádu a jeho přínos do mozaiky církevní minulosti i současnosti.
Taťána Lukešová: A LÉTA BĚŽÍ
Knížka přináší výbor z rodinných fejetonů Taťány Lukešové. Autorka v nich s
humorem a moudrým nadhledem zachycuje příhody a patálie, které prožívala
jako osamocená matka dospívajících dětí a posléze jako babička. Příhody se jí
stávají i podnětem k přemítání nad životem, který běžně žijeme.
DVD Bakhita - Květ z Afriky
Filmově zpracovaný příběh uneseného súdánského děvčátka Bakhity, které
mělo být po celý život otrokyní. Boží prozřetelnost a dobrota některých lidí ji
však přes mnohá trápení dovedly až do kláštera sester kanosiánek. Jan Pavel II.
ji jako vůbec první africkou světici svatořečil v roce 2000.
V roce 2012 se uskutečnilo pouze 21 výpůjček. Je to nejméně od založení
knihovny. Například v roce 2003 se uskutečnilo 103 výpůjček, v roce 2005
to bylo 138 výpůjček. Do farní knihovny přibylo v loňském roce 11 nových
knih, celkem si můžete vybrat z 940 knih. Možnost vypůjčit si knížku bude
nyní každou lichou neděli po mši svaté (střídavě s farní prodejnou
v kostele) a také ve všední dny v pondělí, ve středu a v pátek od 13.00 do
15.00 hodin - zazvonit na Farní charitu. Děkujeme paní Marii Kubíčkové,
která se několik let o půjčování knížek starala.
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Hroznata František Janoušek

II. VATIKÁNSKÝ KONCIL
(Dokončení z Farních listů 1/2013)
Nedávno jeden kněz v článku zveřejněném v Katolickém týdeníku reagoval
negativně a poněkud podrážděně na výrok kněze Tomáše Halíka, který kdesi
řekl nebo napsal, že kdyby se neuskutečnil II. vatikánský sněm, katolická
církev by se stala sektou. Aniž bych se ve všem zcela ztotožňoval s Halíkovými
názory, v této věci s ním souhlasím. Samozřejmě si nemyslím, že by tento
koncil musel proběhnout přesně v těch letech, kdy se konal. Mohl by být třeba
o něco později, osobně se domnívám, že by bylo dobře, aby se konal třeba
o padesát let dříve. Ale Bohu díky se konal! Vidím v tom působení Ducha
svatého v církvi. Církev se sektou nestala. A rád pozoruji, že ovoce II. vatikánského koncilu v církvi zraje. Někdy a někde hojněji a rychleji, jinde poněkud v menší míře a pomaleji. Ale přece jen zraje a jsem přesvědčen, že ve
svatodušní záři.
Někteří ovšem krizi církve, která se namnoze projevuje, připisují koncilním
a pokoncilním změnám. Nejen já takový názor považuji za neuvážený a mylný.
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Prožívat období krize není ovšem snadné, není lehké se s ní vyrovnávat. Slovo
„krize“ neznamená nutně úpadek Krizí v lidském životě je například také puberta, přechod z dětství do dospělosti, kdy dospívající poznává, že v mnohém
nemůže už žít jako dítě, hledá, jak žít jako dospělý. Někdy ovšem se dospívající člověk dostane v lecčem na scestí, ale k pubertě to nutně nepatří. Církev
v nové době, přítomnosti a v budoucnosti, žije a bude žít ve velmi změněném
prostředí oproti dřívějšku: mnohem větší migrace obyvatelstva, globalizace,
různé sdělovací prostředky a média. Téměř každý člověk se více či méně, ale
vždy ve větší míře než dřívější lidé, setkává s velmi různými vlivy, názory,
vírami. Není snadné se v tom všem orientovat. Tím spíš téměř nemožné, aby se
jedním způsobem orientovala většina. I lidé skutečně dobré vůle často nesnadno hledají či dokonce tápají, někdy i po celý život. V této situaci nemůže
dlouhodobě obstát církev v lidové, tradiční a masové podobě. Usnesení II. vatikánského koncilu publikovaná v jeho dokumentech a následné závazné dokumenty pokoncilní ukazují cestu pro existenci církve v této přítomné a budoucí
situaci.
Je pravda, že někde vznikl po koncilu zmatek a že ne všude se projevuje
jeho přínos a kladný význam. Je tomu tam a tehdy, kde v pokoncilní době a
někde i dosud se nedodržují směrnice koncilní a závazné směrnice pokoncilní
a jedná se podle subjektivní libovůle. Například vím o případu, kdy kněz vůbec
neměl na oltáři mešní knihu a sám si texty většiny modliteb formuloval; přítomní na mši svaté byly vydáni jeho subjektivní libovůli. Podobná libovůle se
může projevovat i v jiných oblastech, například v lacině prováděném ekumenismu a jinde. Neméně však patří k negativním jevům a je také libovůlí, když
se koncilní a pokoncilní směrnice nedodržují více či méně opačným způsobem,
nepřihlíží se dostatečně k změnám, které tyto směrnice vyžadují, a „jede se“
podle starších zvyklostí s jen částečným přizpůsobením koncilním a pokoncilním.
Koncilní a pokoncilní církevní směrnice ovšem připouštějí některé obměny
v rámci stanovených mezí, měl jsem zde však na mysli takové jednání, které do
leva nebo do prava tyto meze a rámec libovolně překračují. To neznamená, že
by časem nemohlo se v církvi ještě měnit leccos, co měnitelné je. Nelze to však
činit libovolně a svévolně.
V Kamenici nad Lipou s nyní příslušným obvodem duchovní správy budu
působit už jen do konce června tohoto roku. Co jsem zde napsal, považuji za
svůj odkaz. Při veškeré své nedokonalosti a nedostatečnosti snažil jsem se toto
zde uskutečňovat. Byl bych velmi rád a modlím se za to, aby v také v tomto
obvodu duchovní správy zrálo ovoce II. vatikánského sněmu a aby ho bylo
hojněji.
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Henri Caffarel

MANŽELSTVÍ - CESTA K BOHU
Mnozí sice poznali a žijí svou lidskou lásku, ale nevědí, jak žít s Bohem,
třebaže po tom touží. Jak je důležité, abychom takové lidi přivedli k pochopení, že jejich láska vede k životu s Bohem, že křesťanské náboženství je
sdílení člověka s Bohem, každého člověka s Bohem. To je sdílení v lásce.
Tento Boží úmysl je třeba jim přiblížit jako velký projekt Boží vůle s cílem
sdílet se s každým ze svých dětí jako výzvu Boha člověku, aby s Ním navázal
osobní vztah. Když člověk na Boží výzvu k lásce odpoví, nabývá pocit, že jeho
cesta k bytí se uvolnila, že objevuje pravý život, stejně tak v rovině víry jako
v rovině lidské lásky, a ještě mnohem hlouběji.

*
Na mladé manžele, kteří si představovali, že se dostali do pozemského ráje,
čeká nová zkušenost. Setkají se totiž s tím, že manželská láska má své meze, že
existuje zlo, které lásku napadá zevnitř. Jedinou nadějí je pomoc toho, který
přišel, aby všechny spasil. Křesťanská rodina - kající společenství - neúnavně
pracuje na tom, aby poznala zlo, které stojí mezi ní a Bohem, odporovala mu,
bojovala proti němu silou milosti a otevírala se nevyčerpatelnému Božímu
milosrdenství.

*
Osamělost, která ožívá v srdcích manželů, má úplně jiný význam než u mladistvých. Pro ně je výstražným upozorněním, že člověk není stvořen jen pro
lásku k sobě, ale k dialogu a ke spojení s druhým pohlavím. Osamělost v manželství (pokud muž a žena získali hlubokou zkušenost lásky) prozrazuje, že
lidská bytost může dospět k dokonalosti pouze v dialogu a ve spojení s Bohem.

*
„Já jsem slib, který se nedá dodržet, a můj půvab spočívá právě v tom."
Toto prohlášení Claudelovy hrdinky si může osvojit každá lidská láska. Jedině
Bůh totiž může dostát slibu, který dává lidská láska v Božím jménu. Důstojnost
lidské lásky není bezvýznamná, pokud je poselstvím Boha i cestou k Němu.
„Myslíš, že bys tolik potřeboval nebe, kdybys ho napřed neviděl v mých očích?"
Z knihy Henri Caffarela Manželství - cesta k Bohu. Z francouzského originálu přeložil Oldřich Graubner. Olomouc 2010. Doporučujeme tuto knihu
o manželské spiritualitě.
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Neděle
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

24. 3.
28. 3.
29. 3.
30. 3.
v noci
31. 3.

Pondělí
Neděle

1. 4.
7. 4.

Čtvrtek
Neděle

11. 4.
14. 4.

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

21. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.
28. 4.
29. 4.
30. 4.
1. 5.
2. 5.
3. 5.
5. 5.
6. 5.
12. 5.
14. 5.
16. 5.
19. 5.
20. 5.
26. 5.
30. 5.
31. 5.

KVĚTNÁ NEDĚLE – Kristův vjezd do Jeruzaléma
ZELENÝ ČTVRTEK – Památka Poslední večeře
VELKÝ PÁTEK – Den smrti Kristovy - přísný půst
BÍLÁ SOBOTA – mrtvé tělo Kristovo v hrobě
VELKÁ NOC – SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE
KRISTA A NAŠEHO VZKŘÍŠENÍ KŘTEM

- SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Neděle Dobrého pastýře
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Památka sv. Jiří, mučedníka
Svátek sv. Marka, evangelisty
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Památka sv. Kateřiny Sienské, panny a mučednice
Památka sv. Zikmunda, mučedníka
Památka sv. Josefa, Dělníka
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Památka sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Svátek sv. Matěje, apoštola
Svátek sv. Jana Nepomuckého, mučedníka, patrona Čech
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Památka sv. Zdislavy
Svátek Navštívení Panny Marie

Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94,
394 70 Kamenice nad Lipou, tel. 565432794, 565432792.
Za dobrovolný příspěvek na tisk a papír. Náklad 90 výtisků.
E-mail: farnost.kamenice@atlas.cz www.farnostkamenice.cz
Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti.

