Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich

č. 2/15

VELIKONOCE
jsou svátky vítězství nad hříchem, utrpením a smrtí. Oslava znovuoživení –
vzkříšení – života. Utrpení a smrt není cílem a smyslem života, ale mrtvýchvstání a život věčný je cílem i smyslem naší pozemské pouti. To je to velikonoční radostné poselství: „Ježíš žije, aleluja“. Celá příroda se z jara probouzí a
tedy i my bychom se měli o velikonocích probudit k životu. V Ježíši Kristu
máme skrze odpuštění vítězství nad hříchem – smrtí duše – přístup ke
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zmrtvýchvstání, tedy k životu věčnému. Možná se nám zdá, že doba postní
rychle uběhla a ani mnohá předsevzetí jsme nesplnili, a přesto Bůh nás
neodsoudil, ale vykoupil. Tato radost je silou k pokání a k hledání i konání
něčeho dobrého.
Napodobujme zmrtvýchvstalého Ježíše Krista, jeho lásku a pokoru, a ne
tento svět, který pomíjí.
Přeji Všem Boží milost a požehnání Ježíše Krista zmrtvýchvstalého, aby
Vás provázelo a bylo radostí a silou vašeho života.
P. Václav Šika

OSADNÍ SVÁTEK
V „ORDINARIÁTNÍM LISTU BUDĚJOVICKÉ DIECÉZE“ č. 20 z roku
1910 tehdejší, v pořadí sedmý, českobudějovický sídelní biskup Josef Antonín
Hůlka (diecézi řídil v letech 1907 – 1920) nechal napsat tento text: Koncem
roku 1909 bylo tomu právě 50 let, co nezapomenutelný biskup Jan Valerián
Jirsík (pozn.: byl v pořadí čtvrtým českobudějovickým biskupem a diecézi řídil
v letech 1851 – 1883) zavedl po celé své diecési zvláštní způsob uctívání
Nejsvětější Svátosti, s jakým se málo kdy jinde setkáváme. Bylo to totiž roku
1859, kdy jmenovaný biskup vydal pastýřský list, v němž nabádal své milé
diecesány k horlivé návštěvě a nadšenému uctívání Nejsvětější Svátosti, aby
tak odumírající víra opět byla oživena a zároveň odčiněny byly aspoň částečně
nesčetné urážky v této Svátosti Spasiteli tak často činěné. K tomuto pastýřskému listu (pozn.: uveřejněn v Cir. Ordin. epples ex anno 1859, pag. 87)
připojen byl též pořádek, jakým tato pobožnost po celé diecési a v každém
farním chrámu Páně zvláště měla býti konána. Tímto opatřením se stalo, že je
Nejsvětější Svátost v naší diecési po celý rok uctívána každý den na jiné farní
osadě, jakoby se tato úcta z jedné osady na druhou přenášela. A jak přijal
zbožný, křesťanský lid toto nařízení? U zbožného našeho lidu došla myšlenka
biskupa Jirsíka tak nadšeného přijetí, že nejen ve svůj určitý den, který dostal
charakteristické jméno „osadní svátek“, své farní chrámy do posledního
místečka naplnil, nýbrž žádal častější veřejné uctívání Nejsvětější Svátosti.
Aby tomuto přání bylo vyhověno, zakládaly se eucharistické osadní jednoty se
závazkem jednou měsíčně zúčastniti se společné pobožnosti a přispěti též
nějakým obnosem na potřeby chudých farních chrámů – a lid vítal tyto spolky
a četně za člena přistupoval....“. Tolik „Ordinariátní list budějovické diecéze“
z roku 1910. A tak, ve shodě s výše uvedeným textem, na přání biskupa Jana
Valeriána Jirsíka, již od roku 1859 každý den v roce stoupaly k Božímu trůnu
modlitby za českobudějovickou diecézi a jejího biskupa, kněze, jáhny, kněžský
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dorost, řeholníky a řeholnice a jiné zasvěcené osoby a věřící jistě také prosili
za Boží požehnání i pro svoji mateřskou farnost a pro své rodiny, přátele a
dobrodince a samozřejmě byl také současně v každé farnosti osadní svátek
významnou oslavou Nejsvětější svátosti oltářní. Je jisté, že každý duchovní
správce farnosti věnoval osadnímu svátku zvýšenou pozornost a k aktivní
účasti na něm obětavě vedl své farníky všech věkových kategorií. Původní
rozpis farností, kde měl být který den v daném roce uskutečněn osadní svátek,
byl znovu, zcela beze změn, uveřejněn v diecézním věstníku „Acta
curiaeepiscopalisBoh.-Budvicensis“, rok 1928, str. 18 – 19 a tak znovu
připomenut.
V roce 1997 se rozhodl diecézní biskup ThDr. Antonín Liška CssR v
českobudějovické diecézi osadní svátky obnovit. Na biskupství byl vypracován
nový rozpis farností a míst pro celodenní výstav Nejsvětější svátosti.
Ing. Karel Bajer (2014)

OSADNÍ SVÁTEK se letos uskuteční v Kamenici nad Lipou (pro
všechny spravované farnosti) ve čtvrtek 9. 4. 2015.
Program:

8.00
8.30
12.00
15.00
17.00
17.30

mše svatá
výstav Nejsvětější Svátosti k adoraci do 18.00
Anděl Páně
Korunka k Božímu milosrdenství
růženec Světla před Nejsvětější Svátostí
litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Svátostné
požehnání
18.00 mše svatá

Úmysly modlitby:

- za požehnání farnosti a našim rodinám
- za požehnání pro město a jeho vedení
- za požehnání pro celý stát a jeho představitele

Vzadu na stolku v kostele v Kamenici n. L. je umístěn rozpis k adorování
po ½ hodinách, napište se tam, aby vždy v kostele někdo adoroval.
Novým českobudějovickým biskupem jmenoval papež František ve čtvrtek
19. března P. Vlastimila Kročila, administrátora farnosti ve Veselí nad Lužnicí.
Biskupské svěcení se uskuteční v Č. Budějovicích pravděpodobně 13. června.
Farnost plánuje na toto svěcení do Č. Budějovic zájezd, odpoledne bychom
zajeli na Lomec. Bude ještě upřesněno, zájemci se však již nyní mohou hlásit.
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VELIKONOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH
2015
KAMENICE NAD LIPOU
29. 3.
KVĚTNÁ
NEDĚLE

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

MŠE SVATÁ s pašijemi
KŘÍŽOVÁ CESTA V KOSTELE

2. 4.

MŠE SVATÁ na památku Poslední

ZELENÝ

večeře Páně, po skončení krátká
adorace v Getsemanské zahradě
Společenství s večeří na faře

ČTVRTEK

Všichni jsou srdečně zváni!

3. 4.
VELKÝ
PÁTEK

4. 4.
BÍLÁ
SOBOTA

Den smrti Kristovy
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY
NA BRÁDLE (s dětmi z náboženství)

15.00

18.00
19.30

9.00

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

18.00

Den, kdy tělo Kristovo odpočívalo
v hrobě

9-12

KOSTEL OTEVŘEN K SOUKROMÉ
ADORACI U BOŽÍHO HROBU
Slavnost Zmrtvýchvstání Ježíše Krista

V NOCI

VELIKONOČNÍ VIGILIE

5. 4.

Hod Boží velikonoční

NEDĚLE

9.30

MŠE SVATÁ
Před závěrečným požehnáním žehnání
velikonočních pokrmů

21.00
9.30

6. 4.
PONDĚLÍ
VELIKONOČNÍ

9.30

MŠE SVATÁ
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TĚMICE
29. 3. NEDĚLE

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

MŠE SVATÁ s pašijemi
3. 4.
VELKÝ PÁTEK

Den smrti Kristovy

5. 4. NEDĚLE
SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Hod Boží velikonoční

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
MŠE SVATÁ

11.00
16.00
11.00

MNICH
29. 3.
KVĚTNÁ
NEDĚLĚ

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

2. 4.
ZELENÝ
ČTVRTEK

MŠE SVATÁ na památku

3. 4.
VELKÝ PÁTEK
5. 4. NEDĚLE
SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

MŠE SVATÁ s pašijemi
Poslední večeře Páně
Den smrti Kristovy
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY
Hod Boží velikonoční

MŠE SVATÁ

8.00
16.00
15.00
8.00

HOJOVICE
6. 4.
PONDĚLÍ
VELIKONOČNÍ

MŠE SVATÁ
(v sobotu 4. 4. mše svatá nebude)

11.00

V LIDMANI o Velikonocích mše svatá nebude. Bude tam v sobotu 28. března
v 17.00 (obřady Květné neděle) a potom v sobotu 11. dubna v 18.00 hodin.
5

FARNÍ INFORMACE
Na druhou neděli velikonoční 12. dubna v 9.30 hodin bude v Kamenici
nad Lipou mše svatá zaměřena na děti a rodiče s kytarovým doprovodem.
„Kde jsou dva nebo tří shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed
nich, praví Pán.“ Zveme Vás na nové společenství žen v úterý 21. dubna ve
14.00 hodin na faře.
Farní společenství společně s Farní charitou Vás srdečně zvou na Misijní
jarmark – v neděli 26. 4. 2015 na prostranství před kostelem po mši svaté
v 10.30 hodin. Za dobrovolné ceny si můžete koupit sazenice květin a zeleniny,
drobné dárky a ostatní věci. Výtěžek z této akce bude použit na potřebné
v rozvojových zemích.
Májové pobožnosti v měsíci květnu budou vždy ve středu a v pátek po
večerní mši svaté v 18.00 hodin. První májová pobožnost bude 1. května.
Mše svatá u Váňovy studánky nad Bohdalínem bude sloužena v den
památky Panny Marie Prostřednice všech milostí, v pátek 8. května v 16.00
hodin. Zájemci o odvoz se mohou přihlásit u Jana Šimáka.
V neděli 11. 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.
Slavnost Nanebevstoupení Páně oslavíme ve čtvrtek 14. května. Mše svatá
bude v Kamenici n. L. 18.00 hodin. Ráno tento čtvrtek mše svatá nebude.
Poutní mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého v Rodinově bude
v neděli 17. května v 17.00 hodin.
Slavnost Seslání Ducha Svatého začíná už v předvečer. Tuto svatodušní
vigilii oslavíme v kostele Kamenici n. Lipou v sobotu 23. května při mši svaté
ve 20.00 hodin.
Dětská vikariátní pouť se uskuteční v sobotu 23. května tentokrát u nás
v Kamenici nad Lipou. Téma: CHLÉB JAKO ZNAMENÍ SPOLEČENSTVÍ.
Program:
9.00 příjezd a uvítání v kostele
9.30 mše svatá
10.40 vytvoření skupin, přesun na stanoviště, oběd z vlastních zásob
11.30 hlavní program ve skupinách (plánováno asi na 1,5 hod)
- děti se vystřídají ve 3 skupinách na 3 stanovištích, která jsou
zaměřena k tématu pouti:
1. Chléb jako Boží dar a pokrm pro život
2. Chléb pro druhé jako znamení solidarity
3. Chléb – Ježíš – pokrm pro věčný život
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13.00 – 13.30 malé občerstvení
cca od 13.30 – 14.45 zábavný program pro děti dle jejich výběru
(fotbal, tvoření pro radost, hry)
15.00 – 15.30 zakončení pouti - poděkování za společně prožitý den, krátká
adorace a požehnání na cestu domů
Bližší informace k pouti jsou na nástěnce v kostele!

***
Slavnost Těla a Krve Páně bude ze čtvrtka 4. června přeložena na neděli
7. června. Po mši svaté v 9.30 bude v Kamenici n. Lipou adorace a svátostné
požehnání.
První svaté přijímání v Kamenici nad Lipou: V neděli 14. června při mši
svaté v 9.30 přijme šest dětí první svaté přijímání, prosím, mysleme na ně v
našich modlitbách.
Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý vždy od
15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 31. 3; 14. 4; 28. 4; 12. 5. a 26. 5.
Sbírky: Při sbírce na Svatopetrský haléř v neděli 22. 2. 2015 se vybralo
v Kamenici n. L. 4.907,- Kč, v Těmicích 1.118,- Kč a v Mnichu 1.150,- Kč.
Příští sbírka bude v neděli 24. května na potřeby diecéze.

NOC KOSTELŮ V KAMENICI NAD LIPOU
K celostátní akci „Noc kostelů“, která se uskuteční v pátek
29. května 2015 se opět připojí také farnost Kamenice nad Lipou.
Motto: „Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí,
temnota je jako světlo.“ Ž 139,12
Předběžný program v kostele Všech svatých:
18.00 mše svatá s komentářem
19.00 vystoupení ZUŠ Kamenice nad Lipou
20.00 odborný výklad kostela a jeho interiéru – restaurátor
p. Jaroslav Benda
22.00 koncert – recitál – skupiny Petrovy klíče z J. Hradce
23.00 ticho kostela promlouvá – ztišení, zapálení svíčky
24.00 závěr
Věž kostela bude zpřístupněna od 18.00 do 22.00 hodin.
- V prostoru věže bude výstava„noc jako den svítí,“…
žáků výtvarného oboru ZUŠ Kamenice nad Lipou.
Současně bude probíhat program v evangelické modlitebně.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTÍ
V následujících tabulkách jsou uspořádány veškeré příjmy a výdaje farností
za rok 2014, které si můžete porovnat s čísly za rok 2013.

KAMENICE NAD LIPOU

2014

2013

Příjmy: - nedělní sbírky
- dary farníků
- příspěvky spravovaných farností
- příspěvek města na opravu oltáře
- příspěvek kraje na opravu oltáře
- příjmy z nájmů
- úroky
Příjmy celkem:

189.059,85.100,60.000,50.000,55.000,17.882,182,457.223,-

150.151,163.301,0,50.000,60.000,15.282,267,439.001,-

Výdaje: - el. proud kostel a část fary
- květiny, svíčky, hostie, víno
- telefon, internet
- odeslané sbírky - Misie, Charita, aj.
- odvod do fondů biskupství
- restaurování oltáře
- opravy na faře
- opravy zabezpečovacího zařízení
- oprava boční kaple kostela
- nový koberec do kostela
- spotřeba vody na faře
- náklady na Farní listy
- bankovní poplatky
- ostatní výdaje
Výdaje celkem:

68.018,6.729,1.800,27.028,13.250,150.000,81.952,1.307,76.567,14.388,3.554,1.531,477,7.223,453.824,-

63.228,11.397,10.267,34.099,12.468,120.000,625.673,2.352,0,0,3.176,870,575,5.535,889.640,-

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12.

109.200,-

79.780,-

Farnost má nesplacenou půjčku u Biskupství ve výši 530.000,- Kč.
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TĚMICE

2014

Příjmy: - nedělní sbírky
- dary
- prodej fary a pozemku
- nájemné
- úroky
Příjmy celkem:

42.057,0,0,8.242,922,51.221,-

41.658,2.600,300.000,166,909,345.333,-

Výdaje: - el. proud v kostele
- bohoslužebné výdaje (svíčky, víno)
- daň z prodeje fary a daně ostatní
- odeslané sbírky (misie, Charita, aj.)
- odvody do fondů biskupství
- odvod z prodeje fary na biskupství
- příspěvek farnosti Kamenice n. L.
- ostatní režijní výdaje
Výdaje celkem:

6.349,5.140,316,7.140,2.175,0,30.000,408,51.528,-

5.805,1.829,16.193,6.825,0,150.000,5.000,4.903,190.555,-

268.219,-

268.526,-

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12.

LIDMAŇ

2014

2013

2013
5.231,250.000,0,1.048,-

Příjmy: - nedělní sbírky
- splátka za prodej fary
- nájemné
- úroky
- půjčky a úvěr na opravu kostela
Příjmy celkem:

5.519,0,11.176,903,4.459.825,4.477.423,-

256.279,-

Výdaje: - el. proud v kostele
- bohoslužeb. výdaje (květiny, svíce)
- oprava kostela
- služby za vyřízení dotace
- úroky z úvěru
- odeslané sbírky
- odvod do fondů biskupství
- ostatní režijní výdaje
Výdaje celkem:

5.432,0,4.609.552,60.472,23.979,0,1.200,2.950,4.703.585,-

1.128,558,59.988,0,0,210,125.000,1.329,188.213,-

131.830,-

357.992,-

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12.
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MNICH
Příjmy: - nedělní sbírky
- dary fyzických osob
- příjmy z nájmů
- úroky
Příjmy celkem:

2014
51.601,0,7.426,8,59.035,-

2013
40.086,0,4.573,6,44.665,-

Výdaje: - el. proud kostely
- svíčky, hostie, víno
- odeslané sbírky
- odvod do fondů biskupství
- příspěvek farnosti Kamenice n. L.
- ostatní režijní výdaje
Výdaje celkem:

4.422,2.918,8.444,3.600,30.000,603,49.987,-

4.493,2.111,7.001,0,3.000,1.159,17.764,-

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.

93.302 ,-

84.254,-

HUMOR
☺Misionář přistane na ostrově. „Dobrý den, pane,“ pozdraví ho slušně
domorodý chlapec. „Neoslovuj mě pane, ale říkej mi otče,“ opraví misionář
chlapce. „No to je ale senzace,“ raduje se chlapec. „Moje máma bude moc
překvapená a nadšená. Říkala mi, že se už nikdy nevrátíš!“
☺Autobusový zájezd zabloudí na
poušti. Naštěstí narazí na osamělého
poutníka. „Prosím, vás, jak se
dostaneme do nejbližšího města?“
„Jeďte pořád rovně a v úterý zahněte
doprava!“

☺Při opakování učiva se katecheta
ptá dětí: „Co chtěl Hospodin od
Mojžíše, když k němu promluvil z
hořícího keře?“ Malý Kuba hbitě odpoví: „Aby to uhasil“.
☺Helenka jde ke Svátosti smíření a hříchy má pečlivě napsány na papírku.
Vejde do zpovědnice, vytáhne z kapsy papírek a čte: „Jeden chleba, pět
rohlíků, jedno máslo.“
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„KAM PATŘÍM“ – PROJEKT DO ŠKOL
Listopadové hledání geokeše (skryté schránky s tajemným slovem) nás
zavedlo na farní zahradu, poté jsme si každý sám vytvořili adventní věneček.
První indicií bylo slovo BIBLE.
V prosinci nás správné odpovědi na otázky, které pro nás připravuje Eva
Hejdová z Jindřichova Hradce, přivedly do kostela, kde jsme si společně
zazpívali ty nejkrásnější vánoční koledy a dostali jsme vánoční přání, kterým
jsme následně mohli udělat radost někomu druhému. Děti dostaly navíc
zpěvník s vánočními koledami. Druhou nalezenou indicií byla slova: STARÝ
ZÁKON.
Lednovou tajemnou výpravu do podzemí kamenického zámku jsme se pro
velký počet dětí (76) rozhodli uspořádat nadvakrát a děti rozdělit do dvou
skupin. Na této dobrodružné cestě jsme se setkali s báječným člověkem, panem
kastelánem Venkrbcem. Nejenže nás provedl podzemím,
účastnil se s námi hledání keše,
povyprávěl nám zajímavé
příběhy z dob kamenického
panství, ale měl pro nás
připraveno
i
překvapení.
V expozici sochařky Aleny
Matějkové byla pro děti
připravena hra „Cesta světla“.
Děti postupně po jednom,
mlčky procházely čedičovým
sloupořadím, kdo byl na
„cestě“, opatroval své malé světýlko v podobě hořící svíce a během cesty si
vybral malý lísteček s citáty, které pro děti připravila katechetka Hanka
Pechová. Poté, co hru dokončily všechny děti, každý sám nahlas ostatním
přečetl svůj citát o přátelství, pomoci, úsměvu, lásce… Cestu si prošli úplně
všichni, i paní učitelky B. Sýkorová, I. Tetivová, M. Pavlíčková, Z. Jůnová, H.
Pechová, pan farář V. Šika, a dokonce i pan kastelán L. Venkrbec. Velikým
překvapením a krásným zpestřením pro nás všechny bylo, když pan kastelán
z přítmí chodby vytáhl kytaru a zahrál nám na uvítanou a na rozloučenou
několik irských balad. Hra tak získala další rozměr, toto nečekané obohacení
našeho odpoledne se všem moc líbilo. Do kašny na nádvoří pan farář ukryl
sladkou odměnu v podobě čokoládových penízků. Mládež z 9. a 8. tříd pak
navíc s panem Jiřím Jůnou hledala s navigací GPS opravdové geokeše ukryté
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za zámkem na Melíšku. I jim se výprava zdařila. Keš pro mladší děti byla
tentokrát ukryta ve štěrbině skály v podzemí zámku a našli jsme v ní indicii:
GENESIS.
Zato únorovou geokeš jsme se vypravili hledat zase všichni společně. Děti
jsme rozdělili podle věku a vyslali je na rozdílně náročné trasy, co se terénu i
obtížnosti úkolů týče. Mládež šla tentokrát úplně sama, bez dozoru dospělých,
nejstrmější cestou a jejich úkolem bylo s pomocí navigace a souřadnic zadaných do GPS dobýt nejvyššího vrcholu Kamenicka, kopce Melíšku, a najít
polohový bod. Zde mládežníci nalezli úkol, odlít ze sádry vlastní stopy
poutníka a přinést je následně k Děkanskému kříži. Trasa nejmenších dětí
vedla k Děkanskému kříži okolo Zámeckého rybníka a přes vysílač. Děti měly
za úkol během cesty pořídit sbírku přírodnin. Prostřední, nejpočetnější skupina,
měla trasu nejdelší, jejich úkolem bylo vyřešit morseovkové vzkazy rozeseté
po předměstí a nalézt sirky, abychom mohli společně podpálit oheň. Děti
zvládaly morseovku naprosto v pohodě, a tak po chvíli nalezly u ruchadla na
pivovaru hledané sirky.
Po hodině putování se všechny skupiny sešly u Děkanského kříže, kde na
nás už čekali p. farář Šika a katechetka Hanka Pechová. Společně jsme zapálili
oheň, opekli jsme buřtíky, pod kříž jsme umístili ze sádry odlitou stopu
poutníka. Poté děti dostaly poslední úkol. Na zpáteční cestě podle fotografie
objevit místo, kde dodnes stojí památná lípa, a projít tak trasu, kudy kdysi
vedla stará křížová cesta. Děti byly seznámeny s historií tohoto místa a přečetli
jsme si i pověsti, které se k těmto místům vztahují. Kešku tentokrát našla
nejmladší – prvňačka Maruška Kubů. Schránka nám odkryla indicii: 18.
KAPITOLA.
Asi všichni tušíte, kam nás
geokeš zavede příště. Na konci
března objevíme skrytá zákoutí
hory Bradla, projdeme křížovou
cestou a podíváme se do kaple sv.
Máří Magdaleny. Naše hra se
bude postupně chýlit ke konci, po
nalezení posledních dvou indicií
se s dětmi budeme připravovat na
přehlídku projektů do Českých
Budějovic, kde každá škola bude
mít za úkol ztvárnit jeden z příběhů. Ještě stále nevíme, který příběh ze Starého
zákona nám určí poslední indicie…
Zdeňka Jůnová
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY
25. února – Reminiscenční setkání na charitě
Reminiscenční nebo-li vzpomínková terapie je cílená a záměrná práce se
vzpomínkami. Snahou během setkání je navodit příjemné vzpomínky, které
mají pro člověka důležitou hodnotu. Předáním vzpomínek může dojít i
k upevnění vztahu mezi uživatelem a pracovníkem. Pracovník má možnost lépe pochopit
chování uživatele a jeho potřeby. Naše
vzpomínání proběhlo ve středu 25. 2. 2015.
V úvodu bylo krátké představení předmětů,
které se využívaly v domácnostech v dřívějších dobách a připomněli tak dobu dětství a
mládí zúčastněným osobám. Krátce bylo také
zavzpomínáno na kulturní a historické památky v Kamenici nad Lipou a jeho blízkého okolí. Příjemné vzpomínky navodily
také fotografie, které někteří zúčastnění přinesly. Setkání bylo také obohaceno
o historky z mládí a setkání se s celoživotní známostí. Závěrem zpestření akce
bylo podání testového kvízu zaměřeného na události ze života zúčastněných.
Vítězové s nejvyšším počtem správných odpovědí získali sladkost symbolizující dřívější dobu (čokoládu z Tuzexu v původním obalu). Všichni zúčastnění
obdrželi upomínkovou fotografii Pečovatelské služby z roku 1930 .
O pohoštění se staraly praktikantky ze Střední zemědělské školy Kamenice nad
Lipou. Setkání se zúčastnilo celkem 16 osob.
Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další setkání.
Mgr. Ilona Fedrová

9. března - Česká armáda s Charitou společně zakládají Vojenský
fond solidarity
Cílem Vojenského fondu solidarity bude pomáhat vojákům z povolání,
jejich rodinám nebo pozůstalým, kteří se ocitli v tísni. Fond bude na základě
uzavřené dohody spolukoordinovat pro vojáky Charita České republiky, která
již v létě loňského roku zastřešovala sbírku organizovanou pro pozůstalé
vojáků, kteří zahynuli v Afghánistánu po útoku sebevražedného atentátníka
v červenci loňského roku. Na veřejnou sbírku číslo účtu 44665522/0800, se
samostatným VS 918 – Vojenský fond solidarity mohou přispívat všichni,
kterým není osud našich vojáků lhostejný. Farní charita Kamenice nad Lipou
se také připojila a vyhlásila sbírku do nově vzniklého Vojenského fondu
solidarity. Peníze je možno vkládat do kasičky Fch v kostele nebo předávat
přímo na Farní charitě v Kamenici nad Lipou od 12. března do 30. dubna 2015.
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16. března - Bleší trh v Deštné
Farní charita Kamenice nad Lipou měla možnost se zúčastnit 1. blešího trhu,
pořádaného obcí Deštná u J. Hradce. Akce proběhla v neděli 15. března od
8 do 11 hod. Za symbolické ceny jsme prodávali oblečení, potřeby do
domácnosti a ostatní předměty získané od dárců a sponzorů. Celý výtěžek
1620,- Kč použijeme na nákup dětského kočárku pro zdravotně postiženou
holčičku v Bělorusko, kterou podporujeme v rámci charitativního projektu
Adopce na dálku. Děkujeme ještě jednou za možnost se zúčastnit a hlavně
děkujeme všem, kdo nás podpořili.

21. března – Jarní společné tvoření
Sobotního tvoření na
Farní
charitě
se
zúčastnilo 6 dospělých a
6 dětí. Děti vyráběly
jarní zápichy a od pana
faráře se učily plést
pomlázku. Do květináčků
jsme zaseli osení a
dozdobili je tak, aby
udělali všem uživatelům
pečovatelské
služby
radost a přinesli do jejich
domácností velikonoční
náladu.
J. Koubová, www.kamenice.charita.cz

POZVÁNÍ NA BLÍŽÍCÍ SE AKCI:
POMÁHÁME SPOLU – 18. DUBNA od 13 hod.
Kladu si otázku. Co má společného Charita a Skaut? Odpověď je velmi
prostá: pomáhat druhým. Proto Farní charita a skautské středisko Fidelis et
Fortis z Kamenice nad Lipou spojili síly dohromady a zorganizovali dobročinnou akci pod názvem POMÁHÁME SPOLU.
Snahou akce bude představit široké veřejnosti projekt ADOPCE NA DÁLKU a
dále pak podpořit účast kamenické skautky Vendy na celosvětovém setkání
skautů v Japonsku.
Farní charita Kamenice nad Lipou se, mimo hlavní činnost pečovatelskou
službu, zabývá i humanitární pomocí. Od loňského roku se stala „adoptivním
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rodičem“ zdravotně postižené holčičky v Bělorusku, o kterou pečuje její
babička. Díky drobným dárcům jsme zaslali částku 5.000,- Kč, za které mohla
babička nakoupit oblečení a nafukovací matraci, která chrání dívenku před
sebepoškozením. V současné době sháníme peníze na pořízení kočárku, který
by umožnil babičce a její vnučce procházky v přírodě. Budeme moc rádi,
pokud projevíte zájem a zúčastníte se od 13 hod. prezentace projektu Adopce
na dálku. Povídání bude pro všechny, kdo o této možnosti pomoci uvažuje
nebo již na podobný projekt přispívá (a tím pádem se s ostatními může podělit
o vlastní zkušenosti) a nebo pro ty, kteří si jen tak nezávisle chtějí vyposlechnout informace. Adoptivním rodičem se nemusí stát jednotlivec či jedna
rodina, ale podporovat dítě z velmi chudých poměrů může i celá skupina lidí,
např. škola, podnik či jakékoliv jiné sdružení osob s dobrým srdcem. Po
ukončení prezentace od 14 hod. bude následovat Jarní koncert v kostele
Všech svatých. Po celé odpoledne bude v tee-pee na farním dvoře připraven
program nejenom pro děti s možností opékání vuřtů a zpívání u ohně.
Zrod českého skautingu sahá až do roku 1911. Skautské středisko
Fidelis et Fortis Kamenice nad Lipou bylo založeno roku 1990 Janou
Šimanovou a manželi Dadou a Pimem Hrouzkovými, kteří si přáli, aby se
jejich 2 synové stali skauty. Protože ale v blízkosti nefungovalo žádné
středisko, jednoduše si ho založili. V současné době tvoří kamenické středisko
4 oddíly: chlapecký oddíl Devítka, dívčí oddíl Činčapi Anpetu wi,
koedukovaný oddíl Gatlida, který působí v Nové Včelnici, a oddíl dospělých
skautů Staří vlci. Středisko čítá celkem 110 členů.
Během roku kromě pravidelných skautských schůzek jezdíme na výpravy
do blízkého i vzdálenějšího okolí, účastníme se dobročinných sbírek, jako jsou
Postavme školu v Africe nebo sbírka Tříkrálová. Dále se zapojujeme do
veřejně prospěšných akcí Čistá Vysočina, Potraviny pomáhají apod. Součástí
skautského života jsou samozřejmě i pravidelně konané závody skautských
družin a různé typy akcí vzdělávacích. Takovým vyvrcholením činnosti
mohou, kromě letního tábora, být akce národní a nadnárodní, jichž se
v posledních letech účastníme stále aktivněji. Největší akcí, které se může
skaut účastnit, je bezpochyby světové jamboree.
Světového skautského jamboree v Japonsku v roce 2015 se zúčastní
přibližně 40 000 mladých lidí napříč všemi kontinenty a jednou z nich bude i
skautka z našeho střediska.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ !!!!
Za Vaši účast a finanční příspěvek děkuje Farní charita a skautské středisko
Fidelis et Fortis Kamenice nad Lipou.
J. Koubová a V. Šimanová
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
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Pátek
Sobota
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Úterý
Sobota
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Pondělí
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Čtvrtek
Pátek
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Čtvrtek
Pátek
Neděle
Pátek
Neděle

12. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
19. 4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
23. 4. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
25. 4. Svátek sv. Marka, evangelisty
26. 4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – JARNÍ POUŤ
29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a mučednice
1. 5. Památka sv. Josefa, Dělníka
2. 5. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
6. 5. Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
8. 5. Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
10. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
14. 5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, mučedníka, patrona Čech
17. 5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
20. 5. Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
24. 5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
26. 5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze
30. 5. Památka sv. Zdislavy
31. 5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka
3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
4. 6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
5. 6. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
7. 6. 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11. 6. Památka sv. Barnabáše, apoštola
12. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
14. 6. 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
19. 6. Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
21. 6. 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94,
394 70 Kamenice nad Lipou. Redakce: J. Šimák, tel: 605875553.
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E-mail: farnost.kamenice@atlas.cz www.farnostkamenice.cz
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