Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich

č. 2/16

Náš duchovní pastýř P. Václav Šika
oslaví 22. května své 50. narozeniny.
Přejeme mu hodně zdraví, Božího požehnání, radosti,
trpělivosti a darů Ducha Svatého.

Ročník XXVII

Cena dobrovolná

Dne: 22. 4. 2016

BŮH JE MILOSRDNÝ
Velikonoční Triduum Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota vede ke
Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Smysl křesťanství je v naději Zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. Pro kněze je toto období vypjaté a někdy i stresující. V letošním
roce jsem zakusil něco velikého, řekl bych, že jsem si obřadů velikonoc užíval.
Nechal jsem se oslovit vším co se konalo a probíhalo při obřadech. Chci tímto
poděkovat všem, kdo nějakým způsobem se zapojili do slavení liturgie od
lektorů, ministrantů a především zpěvu sboru i varhanici. Všichni mají své
místo a díky všem může člověk vnímat Boží blízkost a to, co Ježíš vykonal pro
každého z nás. Díky. Někdo by mohl říci je to přece stejné jako každý rok.
Přesto letošní velikonoce byli jiné, nové. Ježíš opravdu vstal i pro mne. Dotek
Boží blízkosti nemůže být vynucený, je to dar. A já za ten dar moc děkuji.
Uvědomuji si, že každý je jiný a přesto k sobě patříme a navzájem jsme si
darem. Zdroj naší síly a radosti je Bůh, jeho milosrdná láska, kterou nás
naplňuje a zahrnuje.
Možná i v kontextu mých 50 let života si lépe uvědomuji, že dar života není
náhodou, ale je to i úkol, jak ten dar využiji a proměním ke chvále a slávě
Boží. Mnoho věcí jsem prošel a zažil, přesto nepřestávám žasnout, kudy mě
Bůh vede. Duchovní otcové nás v semináři kněžské formaci vybízeli, abychom
si zvolili nějaké životní heslo. Přemýšlel jsem, co by mohlo být mým heslem
v kněžské službě a vyvstalo mi na mysl, že: „Nechci překážet Boží milosti, ne
má vůle, ale Tvá vůle se staň. Bože buď milosti mě hříšnému“. Uvědomuji si,
že nejsem žádný veliký učenec, ale chci pomáhat a dávat prostor Boží věci
tam, kam mě Bůh staví a posílá. Všichni hledáme Boží vůli a jeden druhému
máme pomáhat na cestě k Bohu a to vidím i můj úkol ukazovat a vést k Bohu.
Cíl našeho života je Boží náruč a proto má smysl už zde usilovat o všechno co
je k větší chvále a slávě Boží.
Přeji všem Boží požehnání a radost ze Zmrtvýchvstalého Krista, aby nás
naplňovala, provázela a byla i životní silou.
P. Václav Šika
Oslava 50 let daru života:
Neděle 22. 05. 2016 Slavnost Nejsvětější Trojice a den mého 50. roku
narození - všechny ze srdce zvu ve 14.00 hodin na odpolední posezení při
kávě, čaji, vínku, pivu i hudby do restaurace a kulturního sálu ve Vlásenici
u Kamenice nad Lipou.
Rád Vás všechny přivítám, půl století není málo a proto je důvod se zastavit
a děkovat za dar života. Předpokládaný závěr oslavy ve 20.00 hodin.
P. Václav Šika
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SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Mnoho katolíků má svátosti křtu a biřmování
spojené s dávnou minulostí a minimálně se svou
přítomností. Prostě je mají uloženy s ostatními
dokumenty a životními památkami v jakémsi
důležitém šuplíku - a dost. O vlivu těchto svátostí na
svou vlastní přítomnost jsou mnozí pramálo přesvědčeni. A přece - máloco má
v lidském životě tak trvanlivý a tak zásadní účinek, jako tyto svátosti. Křest a
biřmování působí v našem životě stále, a to i u těch, kdo z nějakého důvodu
nemohou přistupovat k jiným svátostem. Jak z nich může růst naše víra a
každodenní praxe? Velmi stručně řečeno - nestačí vědět, že jsme byli pokřtěni
a biřmováni, ale je třeba vědět, co se s námi stalo - a co tedy trvá.
Křtem jsme připodobněni Kristu a včleněni do jeho těla - církve. To se týká
nás celých, našich vztahů, našeho zdraví, našeho uplatnění a celkového
naplnění našeho života. Biřmování pak toto včlenění dovršuje a otevírá nám
zcela nevratně přístup k potřebnému obdarování Duchem svatým. Obě tyto
svátosti nám tedy zaručují, že patříme k Bohu, a že jsme patřičně vybaveni k
tomu, abychom Boží věci konali. A to i navzdory naší křehkosti, nedokonalosti, váhavosti.
Svátost biřmování se uděluje prostřednictvím pomazání křižmem na čelo,
spolu s vkládáním ruky a prostřednictvím slov: „Přijmi pečeť daru Ducha
svatého.“ Ve starodávné biblické symbolice má pomazání velké bohatství
významů. Olej je znamením hojnosti a radosti, očišťuje (mazání před i po
koupeli), dělá mrštným (mazání atletů a zápasníků); je znamením uzdravení,
protože hojí pohmožděniny a rány a dává vyzařovat kráse, zdraví a síle.
Pomazáním dostává biřmovanec „označení“, pečeť Ducha svatého. Pečeť je
symbolem osoby, její autority a jejího vlastnictví nějakého předmětu - proto se
vtiskovala vojákům pečeť jejich vůdce, pečeť ověřuje právnický úkon nebo
určitý dokument a v určitých případech jej kryje tajemstvím.
Účinkem této svátosti je plné vylití Ducha svatého, jak bylo kdysi uděleno
apoštolům v den letnic.
převzato z webu pastorace.cz
Biřmování v naší farnosti v minulých letech:
1935
1970
1996
2001
2007

642 biřmovanců
237 biřmovanců
19 biřmovanců
18 biřmovanců
13 biřmovanců

biskup Šimon Bárta
biskup Josef Hlouch
biskup Antonín Liška
biskup Antonín Liška
biskup Jiří Paďour
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INFORMACE
Májové pobožnosti v měsíci květnu budou v Kamenici n. L. vždy ve středu
a v pátek po večerní mši svaté v 18.00 hodin.
Slavnost Nanebevstoupení Páně oslavíme ve čtvrtek 5. května. Mše svatá
bude v Kamenici n. L. 18.00 hodin. Ráno tento čtvrtek mše svatá nebude.
Úklid kostela se bude konat v sobotu 7. května od 9.00 hodin.
Biřmování v Kamenici nad Lipou: V sobotu 14. 05. 2016 v 10.00 hodin.
Při mši svaté otec biskup Pavel Posád udělí svátost biřmováni 9 lidem z našich
farností.
Neděle 15. 05. 2016 slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO mše svatá:
Mnich
8.00
Kamenice nad Lipou
9.30
11.00
Těmice
Poutní mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého v Rodinově bude
v neděli 15. května v 16.00 hodin.
V pondělí 16. 5. je svátek sv. Jana Nepomuckého, patrona Čech, mše
svatá v Kamenici nad Lipou bude v 18.00 hodin.
Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme ve čtvrtek 26. května. Mše svatá
v Kamenici n. L. bude navečer v 18. 00 hodin, po mši svaté bude adorace před
vystavenou Nejsvětější svátostí a svátostné požehnání.
Mše svatá u Váňovy studánky nad Bohdalínem bude sloužena na svátek
Navštívení Panny Marie v úterý 31. května v 16.00 hodin. Zájemci o odvoz
se mohou přihlásit u Jana Šimáka.
Noc kostelů se koná letos v pátek 10. června. Letošní motto: „Jeho brány
zůstanou ve dne otevřené, noc už tam nebude“ (srov. Zj 21, 25). V kostele
Všech svatých v Kamenici n. L. bude v 18.00 hodin mše svatá a ve 21.00 hodin
koncert pěveckého sboru Kamenice n. L. Další program bude upřesněn na
plakátech a při ohláškách.

FARNÍ ODPOLEDNE V KAMENICI NAD LIPOU
bude letos již v neděli 19. června. Odpoledne od 15.00 hodin bude na faře
posezení pro všechny generace s pohoštěním a s překvapením – pozvaný
host! Všichni jste srdečně zváni!
Neděle 26. 06. 2016 pouť v Mnichu v kostele sv. Jana Křtitele – mše svatá
v 8.00 hodin.
Čtvrtek 30. 06. 2016 v 15.00 hodin zakončení školního roku - v kostele
Všech svatých v Kamenici n. L. modlitba a potom táborák na faře.
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POUTNÍ ZÁJEZD NA DOBROU VODU U NOVÝCH HRADŮ
plánuje naše farnost na sobotu 2. července 2016. Odjezd od kostela
v Kamenici n. L. v 7.00 hodin. Mše svatá je tam v 10.00 hodin, kterou bychom
mohli stihnout, mše svatá pro nás asi v 11.00 hodin, potom kolem 14.00 až
15.00 bychom vyjeli zpět přes Třeboň, kde bychom měli prohlídku kostela a
litanie k Panně Marii. Návrat asi v 18.00 hodin. Přihlášky u J.Šimáka a P. Šiky.
Nové společenství žen bude v úterý 3. května od 14.00 hodin na faře.
Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý vždy od
15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 26. 4; 10. 5; 24. 5; 7. 6. a 21. 6.
Sbírky:
Při sbírce na Svatopetrský haléř v neděli 21.2.2016 se vybralo v Kamenici n.L.
4.651,- Kč, v Těmicích 955,- Kč a v Mnichu 814,- Kč..Při sbírce na Světový
den mládeže v Krakově v neděli 3. března se vybralo v Kamenici n. L. 3.932,Kč, v Těmicích 1.000,- Kč a v Mnichu 2.205,- Kč.
Příští sbírky: 24. dubna na Ukrajinu a 15. května na potřeby diecéze.

Restituce farního majetku:
K 31. 12. 2015 bylo ukončeno podávání žádostí k navrácení farního majetku.
Ve farnostech, které spravuji, co bylo možné, je vrácené. Zde v Kamenici nad
Lipou bylo právně napadeno jako „neoprávněně připsaný majetek na list
vlastnictví Města“. Jde o malou část majetku, protože ostatní majetek už nelze
získat a za něj bude od státu církvi vyplácena finanční náhrada. Nastává nová
situace, kdy vedle duchovních povinností musíme dobře hospodařit s tím, co
bylo vrácené. Majetek a finance potřebujeme jako prostředek ke své činnosti a
nebude pro nás nikdy jako cíl. O spravedlnost ve světě máme usilovat a je
nutná i k našemu životu, ale víme, že jsme v Božích rukách a jen od něho
můžeme očekávat jedinou odměnu.
Navrácený restituční majetek:
Farnost Mnichpole a louky 7,9934 ha a lesy 5,7522 ha.
pole a louky 17,5424 ha a lesy 13,6869 ha
Farnost Těmice Farnost Lidmaň pole a louky 10,2364 ha a 22, 5027 ha
Farnost Kamenice nad Lipou - pole 0,5647 ha a o část farních pozemků /pole
a lesy/ probíhá soudní řízení k navrácení.
Světový den mládeže se koná v Krakově od 20. do 31. července 2016.
Světový den mládeže je velkou podporou víry mladých lidí a všech, kteří se
tohoto setkání budou moci zúčastnit. Zveme mladé na setkání, které bude
probíhat na místech, která jsou spojena s probíhajícím Svatým rokem milosrdenství. Vydejte se na duchovní pouť, kterou Světový den mládeže je.
Informace a přihlášky na: krakov2016.signaly.cz. Ti, kteří se tohoto setkání
nebudou moci zúčastnit, se mohou těšit na přímé přenosy televize NOE.
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POZVÁNKA NA VIKARIÁTNÍ DĚTSKOU POUŤ
V sobotu 4. června 2016 se v Pacově koná Vikariátní dětská pouť na
téma: „MILOSRDENSTVÍ V NÁS“. Srdečně zvány jsou všechny děti, jejich
sourozenci a kamarádi, rodiče i prarodiče. Pouť organizují katecheté pelhřimovského vikariátu.
Letos papež František vyhlásil
Svatý rok milosrdenství. Proto se i my
v naší pouti budeme věnovat tématu
milosrdenství. Chceme tentokrát
společně objevovat potřebné lidi
kolem sebe. Hledat možnosti, jak
můžeme konkrétně prospět druhým
svou pomocí, dobrým skutkem a
modlitbou, abychom kolem sebe šířili
lásku a milosrdenství, ke kterým nás
vede naše křesťanská víra.
Pouť začneme v 9.00 hodin společným přivítáním v místním kostele
svatého Michaela, v 9.30 h zde bude
BOHOSLUŽBA SLOVA, po ní
svačina z vlastních zásob. Potom se
děti vystřídají v pěti skupinách na pěti
stanovištích, která jsou zaměřena k
tématu pouti. Je zajištěn zvláštní program i pro nejmenší děti. Vikariátní pouť
zakončíme v 15.15 h na náměstí společným rozloučením s překvapením. Bližší
informace na internetových stránkách http://kc.bcb.cz/Vikariaty/Pelhrimov.
Za katechety pelhřimovského vikariátu Hana Pechová

☺☺☺HUMOR☺☺☺
☺„Co je s paní Slepičkovou? Už jsem ji dlouho neviděla v kostele!“
„Slepičková? Ta už mezi nás nepřijde, viděla jsem ji u jehovistů, nebo v nějakém podobném sektu!!
☺Malý chlapec otevře starou rodinnou Bibli. Fascinovaně obrací staré
stránky. Najednou z Bible něco vypadne. Zdvihne tu věc a pozorně se na ni
zahledí. Je to starý list z nějakého stromu, který se lisoval mezi stránkami.
"Mami, podívej, co jsem našel," zavolá chlapec. "Cože to máš, synku?" ptá se
máma. Chlapec plný nadšení odpoví: "Myslím, že to je Adamovo prádlo!"
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTÍ
V následujících tabulkách jsou uspořádány veškeré příjmy a výdaje farností
za rok 2015, které si můžete porovnat s čísly za rok 2014.
KAMENICE NAD LIPOU

2015

2014

217.270,33.900,49.000,51.000,58.000,780.000,18.284,102.717,12.790,348,-

189.059,85.100,60.000,50.000,55.000,0,17.882,0,0,182,-

1.323.309,-

457.223,-

Výdaje: - el. proud kostel a část fary
- květiny, svíčky, hostie, víno
- telefon, internet
- odeslané sbírky - Misie, Charita, aj.
- odvod do fondů biskupství
- restaurování oltáře sv. Anny
- opravy na faře
- oprava zvonů a zabezpečení
- opravy v kostele
- odkoupení pozemku před farou
- spotřeba vody na faře
- náklady na kopírku a tiskoviny
- lesnické práce
- ostatní výdaje

60.948,8.292,4.034,28.591,5.200,149.500,332.286,18.737,6.567,7.940,3.875,5.647,16.576,6.666,-

68.018,6.729,1.800,27.028,13.250,150.000,81.952,1.307,90.955,0,3.554,1.531,0,7.700,-

Výdaje celkem:

654.859,-

453.824,-

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12.

247.650,-

109.200,-

Příjmy: - nedělní sbírky
- dary farníků
- příspěvky spravovaných farností
- příspěvek města na opravu oltáře
- příspěvek kraje na opravu oltáře
- příspěvek Biskupství na opravy
- příjmy z nájmů fary
- příjem za prodej dřeva
- prodej pozemku u fary
- úroky
Příjmy celkem:

Půjčku ve výši 530.000,- Kč z roku 2013 nám Biskupství odpustilo a je
zaúčtována v příjmech jako příspěvek Biskupství na opravy fary.
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TĚMICE

2015
46.035,3.000,14.327,27.991,192,91.545,6.506,4.193,6.965,1.900,202.443,67.805,3.025,0,1.662,294.499,-

2014
42.057,0,0,8.243,922,51.221,6.349,5.140,7.140,2.175,0,0,0,30.000,724,51.528,-

65.266,-

268.219,-

Příjmy: - nedělní sbírky
- pachtovné z lesů
- nájemné z pozemků
- úroky
- půjčky a úvěr na opravu kostela
- příspěvky státu, obce a biskupství
Příjmy celkem:
Výdaje: - el. proud v kostele
- bohoslužebné výdaje (paškál)
- oprava kostela
- oprava ozvučení kostela
- úroky z úvěru
- daň z nemovitostí
- odvod do fondů biskupství
- ostatní režijní výdaje
- vrácené půjčky
Výdaje celkem:

2015
6.515,24.476,30.574,468,0,4.487.057,4.549.090,1.982,585,0,60.311,15.169,4.200,600,640,4.459.825,4.543.312,-

2014
5.519,0,11.176,903,4.459.825,-

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12.

137.608,-

131.830,-

Příjmy: - nedělní sbírky
- dary
- pachtovné z lesů
- nájemné z pozemků
- úroky
Příjmy celkem:
Výdaje: - el. proud v kostele
- bohoslužebné výdaje (svíčky, víno)
- odeslané sbírky (misie, Charita, aj.)
- odvody do fondů biskupství
- oprava zvonů
- mříž do kostela a oprava zámků
- oprava ozvučení
- příspěvek farnosti Kamenice n. L.
- daně a ostatní režijní výdaje
Výdaje celkem:
Zůstatek finančních prostředků k 31. 12.

LIDMAŇ
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4.477.423,5.432,0,4.670.024,0,23.979,0,1.200,2.950,0,4.703.585,-

MNICH
Příjmy: - nedělní sbírky
- pachtovné z lesů
- nájemné z pozemků
- úroky
Příjmy celkem:

2015
55.717,5.401,19.099,155,80.372,-

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

Výdaje: - el. proud v kostelích
- svíčky, hostie, víno
- odeslané sbírky
- odvod do fondů biskupství
- příspěvek farnosti Kamenice n. L.
- revize zvonů
- nový misál
- ostatní režijní výdaje
Výdaje celkem:

4.368,4.103,9.626,1.800,49.000,4.984,2.180,1.300,77.361,-

4.422,2.918,8.444,3.600,30.000,0,0,603,49.987,-

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.

96.313,-

93.302,-

NOVÉ KNIHY VE FARNÍ KNIHOVNĚ
Walter j. Ciszek SJ: S BOHEM V RUSKU
23 kněžských let v sovětských vězeních a sibiřských pracovních táborech.
Walter Ciszek se narodil v rodině polských emigrantů. Po vstupu k jezuitům se
přihlásil k misijní práci v Rusku a přijal východní obřad. Když vypukla II.
světová válka, byl právě v polské oblasti obsazené Rudou armádou. V roce
1940 byl zatčen a dalších 23 let vězněn sovětským režimem, z toho 15 let na
Sibiři. Teprve v roce 1963 se mohl vrátit do Spojených států, výměnou za dva
sovětské agenty. O své životní zkušenosti napsal dvě knihy. Tato je jedna z
nich.
Walter J. Ciszek SJ: ON MĚ VEDE
Walter Ciszek již popsal svou zkušenost ze sibiřských gulagů v knize S Bohem
v Rusku. Po jejím vydání mu čtenáři často kladli otázku: „Jak jste to mohl
přežít?“ Ve své druhé knize se tedy opět ohlíží za tím, co zakusil, a vydává
svědectví o své víře a o mocném působení Boží prozřetelnosti.
Výpůjční doba na faře: v úterý 1x za 14 dní v 15.00 až 15.10 (před společenstvím žen), + neděle, středa, pátek po mši svaté na požádání u Jana Šimáka.
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MILOSRDENSTVÍ KOLEM NÁS
Děti z pelhřimovského
vikariátu
se svými obrázky připojily
k Svatému roku milosrdenství.
Začátkem ledna 2016 jsme
pozvali děti (ve věku od 4 do 15
let) našeho pelhřimovského
vikariátu do výtvarné soutěže
"Milosrdenství kolem nás", zaměřené k právě probíhajícímu
Lucie Štěpánová, 10 let: Těšit zarmoucené
Svatému roku milosrdenství,
který vyhlásil náš papež František.
Soutěže se zúčastnilo celkem 156 dětí ze 14 farností: Božejov, Častrov,
Červená Řečice, Horní Cerekev, Chvojnov, Kamenice nad Lipou, Košetice,
Lukavec, Nová Cerekev, Nový Rychnov, Pelhřimov, Pacov, Rynárec, Veselá.
Ve všech těchto farnostech se konala výstava. Konkrétně z Kamenice n. Lipou
se soutěže zúčastnilo 23 dětí.
Chtěli jsme tak ukázat, že i děti umí
uvidět nebo konat dobro, které kolem
sebe a pro sebe navzájem můžeme činit.
A to může být povzbuzením i pro nás
dospělé, abychom se zamysleli nad tím,
kde a jak můžeme přímo v našem okolí
šířit milosrdenství, kterému nás učí Bůh.
Katecheté pelhřimovského vikariátu
Ondřej Zedníček, 13 let: Sytit hladové

KURZ VYRÁBĚNÍ BIBLICKÝCH POSTAVIČEK
Z pátku na sobotu 1. a 2. dubna 2016 se v učebně náboženství na děkanství
v Pelhřimově konal již počtvrté kurz vyrábění biblických postaviček. Sešlo se
16 účastníků, mezi nimi i děti. Z farnosti Kamenice n. L. se pravidelně kurzu
účastní Zdeňka Jůnová. Lektorky z Českého katolického biblického díla nás
opět provedly postupem výroby a pomáhaly radou i pomocí.
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Nechyběla ani praktická ukázka práce s
biblickými postavičkami
– tentokrát k textu o
uzdravení
slepého
Bartimea z Markova
evangelia.
Ztvárnění biblického
textu pomocí biblických
postaviček je jeden ze
způsobů, který nám
může více napomoci k
osobnímu zastavení a k
hlubšímu zamyšlení.
hp

STOLETÍ MOUDROSTI
Bratři a sestry,
ráda bych se s Vámi podělila o zážitek z knihy
„Století moudrosti“ – lekce ze života Alice Herzové
Sommerové, uznávané koncertní klavíristky,
nejstarší žijící osoby na světě, která přežila
holocaust. Napsala Caroline Stoessingerová
s předmluvou Václava Havla. Tato žena se dožila
109 let a její život byl velice těžký. Přestože byla
vězněna v Terezíně a nacisté jí zavraždili matku,
manžela i přátele, Alice nad tím vším vždy zvítězila
svým odhodláním žít život bez zahořklosti. Století
moudrosti je pozoruhodný a inspirující příběh o
celoživotním osudu jedné ženy – tváří tvář
nejhoršímu zlu, jaké kdy člověk poznal. Věří, že klíčem k tomu, aby přežila,
byla hudba a také schopnost odhalit v každém člověku jeho lidskost. Přečtěte si
tuto knihu, určitě Vás osloví. (Knihu si můžete vypůjčit v Městské knihovně v
Kamenici n. L.).
Bratři a sestry, chtěla bych poděkovat paní varhanici a našemu chrámovému
sboru za to, že můžeme mše svaté prožívat s hudbou, která nám dává zakusit a
pocítit radost v srdci. Mnohokrát děkuji.
Kopřivová Marie
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PROJEKT KAM PATŘÍM 2016

Možná netřeba mnoha slov. Podívejte se na momentky z našeho třetího
setkání v rámci projektu Diecézního katechetického střediska ČB Kam patřím.
Tématem pracovních listů byla tentokrát jarní příroda. Někdy vskutku originální nápověda paní učitelek nás nejen pobavila, ale hlavně přivedla ke
správným odpovědím.
Druhé foto Vás zavede nahoru do věže. Hra v podobě hledání indicií na
stěnách věže a následné vyluštění rébusu zabavilo všechny. (Potěšen byl i pan
Maryška, když na hodinovém strojku ve věži nalezl srdíčko a pátral, kdo mu jej
tam připevnil.) Pod zvony pak děti nalezly sladký poklad. Naše indicie po
třetím kole zní: BIBLE, NOVÝ ZÁKON, MATOUŠ 20. Již příště nás tak
Hanka Pechová seznámí s příběhem, který budeme prezentovat na přehlídce
v Českých Budějovicích.
Čas mezi plněním přírodovědných úkolů a hrou ve věži zaplnil zcela
nečekaně pan farář dětem výzvou k práci. A tak se jako pilní mravenečci dali
do díla a přenášeli a podávali polínka, která pan farář rovnal do hranice.
Na kúru jsme zkoušeli vyluštit a vysvětlit si slova z tajemných nápisů na
zdech a prozkoumali jsme obraz na hlavním oltáři. Kdopak z vás ví, kolik
andělů máme na hlavním oltáři? Děti už správnou odpověď znají.
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Pozorní čtenáři zpráv z našeho projektu jistě přemýšlejí, co bylo náplní
kola druhého, o kterém jsme se ještě nezmínili. Eva Hejdová z Jindřichova
Hradce pro nás připravila pracovní listy týkající se života a díla hudebního
skladatele Vítězslava Nováka. Navíc jsme koncem března pozvali na základní
školu Mgr. Markétu Grillovou, katechetku ze Lhenic, která měla pro děti
připravené moc pěkné a poutavé vyprávění o životě Karla IV. Nebyla u nás
poprvé – již v říjnu proběhla prezentace na téma Bible – kniha knih, účastnilo
se jí přes 100 dětí ze 7. - 9. tříd, o měsíc později přijela podruhé a seznámila
děti s biblickými rčeními a příslovími.
Z. Jůnová

ZÁJEZD DO ITÁLIE S HNUTÍM FOCOLÁRE
Vážení a milí,
byla jsem požádána o příspěvek z mojí cesty do Itálie, ráda se podělím a
doufám, že napíši vše důležité.
Dostalo se mi velké milosti a měla jsem
možnost zúčastnit se od 1. do 6. března 2016
Mezinárodního Congressu pro Aderenty
(nosiči světla) v Castel Gandolfu. Bylo nás
900. Již jsem tam před mnoha lety byla na
setkání „Nové farnosti“, tam nás bylo jen
Castel Gandolfo
280.
Jela jsem letos opět s mými drahými Focolariny. Focoláre = hořící krb,
oheň. Tyto lidi znám i manžel Jenda znal 40 let. Když jsem tam byla poprvé,
tak jsem si připadala jako v nebi. Atmosféra plná lásky. Od té doby se již
neptám, dá-li Pán, jaké to v nebi bude. V tak obrovském množství různých lidí
a národností není v lidských silách, aby toto vše řídil jen člověk, nebo tým lidí
několik let. Ano, Pán je uprostřed nás a pak se dějí věci. Měli jsme každý den
společný program a mši svatou (ten sál je ohromný), kde jsme se denně
setkávali. Program vždy nádherný i se zkušenostmi lidí různých národností
s žitím evangelia. Toto je hlavní myšlenka, žít podle evangelia.
Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás. Dávat ve svém srdci prostor
Pánu a plnit, snažit se plnit Jeho vůli. Ne má, ale Tvá vůle se staň, Pane. Je
samozřejmé si zvolit Boha na prvním místě. Například i před drahými v rodině
(nebylo to tenkrát lehké rozhodnutí, ale jinak to nejde). Snažím se být Tvým
maličkým učedníkem. Důležité je vytvářet jednotu mezi sebou a sjednocovat se
až na hranici hříchu. Pán řekl, aby všichni jedno byli, aby svět uvěřil, že jste
13

moji učedníci. Anebo, vezmi den co den svůj kříž a následuj mne. Viděli jsme
nádherná videa z celého světa, jak se Focolarini snaží žít a tak předávat
nádherné zkušenosti přímo ze svých životů. Jsou obětaví, plní lásky k bližnímu
a dokáží v jednotě s Pánem nepochopitelné věci a skutky. Překládalo se do 19
jazyků. Také je u mých bratří a sester důležitá znalost italštiny. To proto, aby
všichni byli jedno a mezi sebou se všichni domluvili. Překlady samozřejmě
zajišťovala skupina Focolarínů, i náš P. Vladimír z Česka. Obědy a jídla
společná. Každý den měla jedna skupina službu v kuchyni, v jídelně. Nádobí,
pomoc Focolarínů, kteří nám připravovali jídlo a vše potřebné. Rádi jsme
všichni pomáhali. Byla to příležitost žít s nimi, opravdový dar od Pána. On
uprostřed s námi se všemi, při práci, programech a hlavně při mši svaté
v našem volnu.
Také jsme měli audienci se Svatým Otcem Františkem na Svatopetrském
náměstí. Měli jsme štěstí a s Brazilskými Focolariny jsme měli místo vepředu.
Takže Svatý Otec když projížděl náměstím, já jsem byla i s několika našimi pár
metrů od papeže Františka a volala jsem na něho Česko, Prag a to dost hlasitě,
mávala jsem mu oběma rukama nahoře. Bylo to tak úžasné, že se před námi
pozastavil a dalo se fotit. Žehnal nám všem. P. Vladimír říkal, Mirko, vždyť Ti
stejně nerozumí. Ale zastavil se, škoda že jsem sebou neměla naši vlaječku.
Říkala jsem si při balení, no musím vše zabalit a co vlaječka? Vždyť se těžko
dostanu do jeho blízkosti. No a vidíte, tady je důkaz, že je vše možné. Kdybych
měla tu vlaječku, vše by bylo určitě jinak. To je tak, když člověk dobře nenaslouchá, co by měl udělat. Půjdeš
hledat tu vlaječku? Ale ne,
nemám čas, musí se balit a na nic
nezapomenout. Škoda, i tak to byl
krásný dar pro nás všechny a
úžasný zážitek. Svatý Otec nás
všechny vítal, i nás Focolaríny,
bylo nás mnoho z celého světa!
Potom byla mše svatá. Také nám
všem žehnal předměty, medailonky,
Bazilika sv. Petra s náměstím
křížky. Po skončení mše svaté Svatý Otec neúnavně procházel velké množství
nemocných, postižených. U každého se zastavil, požehnal, bylo to na několik
set lidí i dětí. Možná i více. My jsme odcházeli ke Svaté bráně Božího
milosrdenství a on ještě stále procházel. Zapomněla jsem, že vedle nás byli
důstojníci s rodinami, hasiči, velké množství. Než jsme procházeli Svatou
branou, modlili jsme se s naším P. Vladimírem všichni pohromadě, bylo nás
16, modlitby potřebné pro získání plnomocných odpustků. Potom jsme všichni
prošli těmi nádhernými dveřmi a dotýkali se jich. Dveře se otvírají jen o
Svatém roce, jinak jsou zazděné. Prohlédli jsme si baziliku sv. Petra, byla to
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nádhera. Všechno nádherné, barevné, zlacené obrazy jsou mozaiky, ano, drobounké poskládané kostičky. Člověk tomu nemůže uvěřit, až se zblízka
pozorně podívá. U vchodu vpravo nádherná Pieta Matky Boží a Krista. Sv. Jan
Pavel II. je již pochován nahoře v bazilice sv. Petra, není již dole v podzemí.
Také večerní prohlídka Římem pěšky. Samozřejmě jen to, co nám P. Vladimír doporučil a výklad k tomu vždy byl velice pěkný. Navštívili jsme také
lateránskou baziliku, nejdříve před bazilikou s výkladem. Jak vznikla a modlitbami potřebnými k získání plnomocných odpustků. Další Brána Božího
milosrdenství. Bazilika je nádherná a uprostřed na zemi jsou udělané značky,
jak jsou dlouhé různé katedrály. Naše katedrála sv. Víta je označena asi tak
v polovině délky baziliky lateránské. Je to ohromující a člověku neuvěřitelné.
Nemohu vypisovat všechny ty skvosty uvnitř. Sochy a sousoší jsou velmi
vysoké a člověk je mezi nimi jako mravenec.
Další návštěva a projití Svatou bránou Božího milosrdenství byla bazilika
Santa Maria Maggiore. Panna Maria Větší (Panna Maria Sněžná). Byla to opět
nádhera a skvost. Jinak to krátce popsat nejde. Když byl Svatý Otec František
jmenován, najednou prý zmizel a nikdo nevěděl kam. Po delším hledání jej
našli klečícího a modlícího se právě v této bazilice na levé straně, kde je kaple
Panny Marie.
Také jsme byli navštívit dům zakladatelky hnutí Focoláre, jeho presidentky
Chiary Lubich (Kláry Lubichové) tam, kde žila se svými prvními focolarínkami, kde psávala slova života na každý měsíc, odkud se prvně posílaly zprávy
do celého světa. Tam, kde připravovala různá témata a připravovala se na
různé přednášky. Všude jsme se mohli podívat. Také tam, kde spala, odkud
odešla do Nebeské Mariapoli. Také pohovka s modrým polštářem, na které
sedávala a přijímala poslední návštěvy. Snad každý jsme si toto místo pohladil
s láskou a vděčností. Klára je pochovaná v domě, ještě s jedním z prvních
focolarínů. Zvláštní je, že deska na stěně jsou jakoby pootevřené. Je to názornění zmrtvýchvstání. Dojetím jsem plakala zbytek návštěvy. Modlila jsem se u
hrobu Kláry a bylo mi líto, že tam manžel Jenda nemůže být se mnou. Pohladila jsem s láskou a za vše díky Kláro, desku, za kterou spočívalo její tělo.
Zajímavost z jejího pohřbu: prostá dřevěná rakev s křížem a na ni položily její
družky Písmo svaté. A jak foukal vítr, listoval celým Písmem svatým. Tak jak
ona činila celý život. Okolí, park a zahrada jsou nádherné. Máme ale novou
presidentku, která byla zvolena na její místo a je její opravdovou pokračovatelkou. Je plná energie a lásky, jako byla Klára. Jmenuje se Maria Voce.
Také jsme navštívili jednu focolarínku z Česka, tam kde s děvčaty bydlí. Na
terase byl úžasný výhled, v dáli na moře a město.
Poslední den, neděle. Naše cesta vede do baziliky sv. Pavla. Tato bazilika
byla před Vatikánem prý největší. Opět jsme se hromadně pomodlili potřebné
modlitby, abychom splnili vše pro získání plnomocných odpustků. Projití
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Svatou bránou Božího milosrdenství. Odpustky jsou jedna brána, jen jeden, ne
více. Před bazilikou sv. Pavla v parku stojí ohromná socha sv. Pavla. Opět
úžasný
zážitek.
Uvnitř
nádhera
a
velkolepost.
V podzemí osvětlený hrob sv.
Pavla. Před bazilikou opět
nejprve výklad, jako vždy
vyčerpávající. Díky. Měli
jsme tam překrásnou mši
svatou. Kněží bylo možná 40,
nebo i více. Všichni byli
oblečení v sytě růžové ornáty
a procházeli při mši svaté
průvodem ve 2 řadách
bazilika sv. Pavla v Římě
bazilikou. Bylo to úžasné a
všichni jsme upínali své zraky na našeho P. Vladimíra, který byl součástí
průvodu. Vysoký mladý muž v růžovém rouchu ve společenství tolika kněží.
Myslím, že jsme byli všichni šťastní a P. Vladimírovi to moc slušelo. Kdo měl
foťák, fotil. Také nám P. Vladimír po mši řekl, že si to také užíval. A ještě před
mší svatou nám vzkázal, že mše svatá bude za nás a že na nás bude myslet.
Díky Bohu za tyto dary. Člověk vnímá krásu a sílu mše svaté opravdu velmi
silně. Mše svatá v neděli na tomto místě byla určitě vyvrcholením našeho
společného putování.
Potom rychle nějaký oběd a vzhůru na zpáteční cestu. Byla jsem nejstarší
poutnice a také jsem se 2x ztratila. Sv. Antonín a anděl strážný měli hodně
práce. Ale ne jen o mně. Byla jsem střežena na každém kroku. Pravděpodobně
P. Vladimír (to si myslím) povolal takzvaný tým andělů strážných z našich řad.
Potom jsem se již neztratila, díky Bohu. Také jsem cestovala jediná s kufrem
(takzvaným papírákem) a ten mi od začátku nosil P. Vladimír a také někdy
pomáhal, kdo byl blízko. To byla konkrétní láska k bližnímu v přítomném
okamžiku. S papírákem jsme se všichni vyfotili a moc jsem pobavila spolupoutníky. Díky Bohu a jejich pomoci jsem to zvládla. Bylo to náročné, ale
nádherné. Díky všem s láskou a vděčností.
Mirka Soukupová.
Hnutí Fokoláre, druhým názvem Dílo Mariino, je celosvětové ekumenicky
otevřené převážně katolické hnutí, které v roce 1943 založila v Tridentu na
pozadí zmaru působeného světovou válkou skupina děvčat ve věku 15-25 let
v čele s katoličkou Chiarou Lubichovou. Klade si za cíl přispívat ke všeobecnému bratrství a budovat jednotu velké lidské rodiny na základě Ježíšovy modlitby „aby všichni byli jedno“.
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INFORMACE FARNÍ CHARITY
Postní almužna 10. 2. - 3. 4.
Děkujeme všem, kdo se zapojili do sbírky Postní almužna. Celkem se vrátilo
31 kasiček ze třech farností. Výtěžek v kasičkách byl takto:
Kamenice nad Lipou, 21 kasiček – 7.298,- Kč
Mnich, 7 kasiček – 2.486,- Kč
Těmice, 3 kasičky – 670,- Kč
Dárci označili 1 kasičku s účelem Lidé bez domova. 500,- Kč tedy poputuje na
pomoc Noclehárny sv. Antonína v J. Hradci, která je určena pro tyto osoby.
Ostatní finance budou použity podle aktuální potřeby pro potřeby osobám
v nouzi nebo na podporu projektů Farní charity.

Velikonoční posezení 16. 3.
Ve středu 16. března jsme pro naše
uživatele a ostatní příznivce
zorganizovali setkání s velikonoční tématikou. Přišla mezi nás
paní Mgr. Hana Senderáková,
která nám předčítala úryvky z knih
spojené s velikonočními tradicemi
a tématikou. O pohoštění se
postaraly zaměstnankyně, které
upekly velikonoční mazance,
perníková vajíčka a další dobroty.
Na společná setkání využíváme nově zrekonstruovaný společenský prostor na
faře a již nyní se těšíme na další akci.

Dobročinný jarmark pro charitu 17.4.
V neděli 17. dubna jsme uspořádali dobročinný jarmark pro Charitu. Krásné
dárečky, drobnosti do domácnosti, pochutiny a mnoho dalšího bylo možné
zakoupit po mši svaté před kostelem cca od 10 – 12 hod a také poprvé i na
pouti, kde jsme prodávali po celý den. Chtěla bych především poděkovat těm,
kdo se na této náročnější akci podílel. Zejména městu Kamenice nad Lipou za
bezplatné poskytnutí prodejního místa, za zapůjčení stánků a za jejich odvoz,
skautům za pomoc při skládání, skautkám a děvčatům ze SOU za pomoc při
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prodeji, zaměstnankyním za jejich práci a tvoření v jejich volném čase, panu
faráři za trpělivost a duchovní podporu, všem ženám a dívkám, které tvořily a
jejich překrásné výrobky nám darovali (bylo jich kolem 50ti), dětem a
učitelkám ze ZŠ, Zdeňce Jůnové za velkou oporu a pomoc. Prostě všem, kdo
nám fandil a také podpořil svým nákupem. Výtěžek překročil 30.000,- Kč a
z části bude použit na misijní dílo a z části na rozvoj činnosti místní Charity.
Akce se vydařila, stálo za ní spousty práce, ale ukázalo se, že když jde o
dobrou věc, dokáže spousta lidí držet spolu a to se nám podařilo. DÍKY
VŠEM!

Stánky Farní charity na pouti
Pozvání na Jarní koncert pro Charitu
Srdečně zveme širokou veřejnost na koncert, který se uskuteční v neděli 15.
května od 14 hod v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou. Těšit se
můžete na vystoupení skupiny SaxWork Quartet. Při této příležitosti si budete
moci prohlédnout fotografie paní Lenky Koubové – Krásy naší přírody.
Vystavené fotografie si budete moci zakoupit a podpořit tak činnost Charity.
Vstupné na koncert je dobrovolné!

Poslech audioknih vyplňuje čas samoty
Jedna z uživatelek pečovatelské služby, paní P., již dlouhý čas od smrti manžela žije sama ve své domácnosti v Kamenici nad Lipou. Celý svůj život a ještě
před pěti lety velmi ráda četla a luštila křížovky. Z důvodu zrakového onemoc18

nění, které zapříčinilo, že je uživatelka nevidomá, v těchto zálibách nemůže
nadále pokračovat.
Farní charitě se podařilo navázat spolupráci s Městkou knihovnou v Pelhřimově, kde je nabídka audioknih. Paní P. o zapůjčení audioknih projevila
okamžitě zájem. Zpočátku byl paní P. zapůjčen i přehrávač na kazety a
následně si paní zajistila přehrávač na MP3 nahrávky a může si vybírat
z mnohem širší nabídky audioknih. Od července 2015 paní P. začala využívat
nabídky donášky a zajištění této možnosti poslechu audioknih a od té doby jí
bylo zapůjčeno přes 200 titulů.
Děkujeme tímto vedoucí městské knihovny zde v Kamenici n. L, paní Mgr.
Senderákové, která vždy velmi ochotně audioknihy z Pelhřimova doveze a
umožní nám tak nacházet smysl života u osamělých uživatelích pečovatelské
služby.
Rozhovor sociální pracovnice pečovatelské služby a zmíněné uživatelky:
SP (sociální pracovnice): „Co pro Vás poslech audioknih znamená?“
Paní P.: Poslech mě uklidňuje a čas je vyplňován v mé samotě.“
SP: „ Jak často knihy posloucháte? „
Paní P.: „Denně tak 2 hodiny spíše k večeru.“
SP: „ Jaký žánr nejraději posloucháte?“
Paní P.: „Nejraději zábavné, historické a české z okolí např. spisovatelku paní
Javořickou.“
SP: „Vzpomenete si na nějakou větu či úryvek, který Vás zaujal?“
Paní P.: Přesně úryvek nevím. Ale líbí se mi, jak je v ukázkách období kolem
roku 1840 popisováno, jak dříve lidé žili, jejich spokojenost i při chudobě,
kterou zažívali.
J. Koubová, www.kamenice.charita.cz

Z MYŠLENEK MATKY TEREZY
Všichni toužíme po nebi, kde je Bůh. Ale být s ním v nebi můžeme všichni už
teď, můžeme s ním být šťastni v tomto okamžiku. Ale být s ním teď šťastný
znamená milovat, jak on miluje, pomáhat, jak on pomáhá, dávat, jak on dává,
sloužit jak on slouží, zachraňovat, jak on zachraňuje – a být s ním stále,
čtyřiadvacet hodin denně.
*****

Udržujme si neustálou lásku k těm nejchudším. Nemyslete si, že maříte čas,
když sytíte hladové, pečujete a navštěvujete nemocné a umírající, když otvíráte
dveře a přijímáte opuštěné a vyděděné. Ne! To je naše činná láska ke Kristu.
Čím pokornější bude vaše práce, tím větší by měla být vaše láska a výkonnost.
Nebojte se oběti, i když s sebou přináší život v chudobě.
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Pondělí
Pátek
Neděle
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Sobota
Neděle
Pondělí
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Čtvrtek
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Pondělí
Neděle
Úterý
Pátek
Neděle
Úterý
Středa

25. 4.
29. 4.
1. 5.
2. 5.
3. 5.
5. 5.
6. 5.
8. 5.
14. 5.
15. 5.
16. 5.
19. 5.
20. 5.
22. 5.
26. 5.
29. 5.
30. 5.
31. 5.
1. 6.
3. 6.
4. 6.
5. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.
19. 6.
21. 6.
24. 6.
26. 6.
28. 6.
29. 6.

Svátek sv. Marka, evangelisty
Památka sv. Kateřiny Sienské, panny a mučednice
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Svátek sv. Matěje, apoštola
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Svátek sv. Jana Nepomuckého, mučedníka, patrona Čech
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Zdislavy
Svátek Navštívení Panny Marie
Památka sv. Justina, mučedníka
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Barnabáše, apoštola
11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94,
394 70 Kamenice nad Lipou. Redakce: J. Šimák, tel: 605875553.
Za dobrovolný příspěvek na tisk a papír. Náklad 150 výtisků.
E-mail: farnost.kamenice@atlas.cz www.farnostkamenice.cz
Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti.

