Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich

č. 2/17

"JÁ JSEM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT"
říká Ježíš svým učedníkům. Přirovnání našeho života k putování po cestě
je výstižné. Cesta, která nikam nevede je zbytečná a k ničemu, podobně i
život pokud nemá cíl je marný a smutný. Ale my máme cíl naší cesty
životem, který je v Ježíši Kristu zmrtvýchvstalém. Veliké nebezpečí
dnešní doby je, že člověk ztrácí smysl, cíl života. Není chyba u Boha, ten
nás vyhlíží a dává prostředky a sílu k putování, ale je to často člověk, že
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nehledá a nechce se mu jít dál. Každoroční nové prožívání Velikonoc je
příležitostí zakusit krásu a radost, že nejsme sami na cestě k Bohu a že máme
dost darů a sil i k pomoci našim blízkým. Jen jde o vnímavé srdce a dobře se
dívat kolem sebe. Být vděčný za dary, které máme a dostáváme od Boha.
Vděčnost vede k velkorysosti a štědrosti. Bůh nebude řešit naše těžkosti, v
kterých se nacházíme, ale dává sílu, že ty starosti zvládneme ke chvále a slávě
Boží. Pamatujme na modlitbu a nebojme se být v modlitbě upřímní a pravdivý
jako je Panna Maria. Modlitbu potřebujeme především mi sami a je to projev
víry a lásky k Bohu - Otci Stvořiteli nebe i země …. Amen
P. Václav Šika

DVĚ CESTY MARIÁNSKÉ MODLITBY
Skutečnou mariánskou úctu tvoří dvě cesty modlitby: biblická a kontemplativní.
Cílem biblické cesty je sytit duši Božím slovem. Boží slovo se stává inspirací modlitby, staví člověka do pravého světla a chrání ho před deformacemi
přepjaté zbožnosti a před povrchní sentimentalitou.
Kontemplativní cesta volí jiný způsob: na biblickém základě upevňuje
člověka v lásce, kterou vyjadřuje jednoduchými, litanicky opakovanými
formulemi. Jedná se například o růženec a střelné modlitby. Na první pohled se
zdá tento způsob modlitby nezralý, formální, bezduchý. A přece tomu tak
nemusí vždy být. Vždyť řekne-li nevěsta svému ženichovi: "Miluji tě," není na
tom nic hloupého. A řekne-li to padesátkrát za sebou, její milý se určitě neurazí
a nebude to pokládat za pošetilost jenom proto, že mu opakuje stále totéž.
Láska se ráda opakuje v rytmu prostých, vroucích slov.
(Podle Carlo Carretta, Blahoslavená, která uvěřila, str. 75)

Kde je Maria, tam není žádná zrada a žádná bezradnost. Ona nám dává
orientaci a ukazuje cestu. Tak se stává Maria pro křesťana vzorem ve chvílích,
kdy je pro něho těžké konat vůli Boží, církvi pak předobrazem na cestě časem.
Jako naše přímluvkyně a těšitelka je odrazem Ducha svatého.
***
Církev dnes skutečně může potřebovat jen takové lidi, kteří jako Maria mají
ještě co říci o tom, co s nimi činil Bůh.
(Joachim kardinál Meisner)
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Prosíme, přijďte na tuto akci a přiveďte své známé!
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FARNÍ 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.
V pondělí 1. května v 17.00 hodin bude sloužena mše svatá v Lidmáňce, v
kapli sv. Josefa, dělníka.
V neděli 7. května je v Kamenici n. L. jarní pouť k Panně Marii Bolestné.
Mše svatá bude jako obvykle v 9.30 hodin. Po mši svaté pořádá Farní charita
před kostele tradiční misijní jarmark.
Mše svatá u Váňovy studánky nad Bohdalínem bude sloužena na státní
svátek v pondělí 8. května v 16.00 hodin. Po mši svaté bude májová
pobožnost.
KONCERT V KOSTELE: V sobotu 13. května v 17.00 hodin se v
kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou uskuteční duchovní koncert. Na
programu je skladba Josefa Haydna: Sedm slov Vykupitelových na kříži.
Účinkuje Kvarteto města Brna ve složení Lubomír Čermák, Pavel Kyncl,
Bohuslav Fišer a Martin Švajda. Vstupné dobrovolné.
V úterý 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech. Mše svatá v Kamenici nad Lipou bude v 18.00 hodin.
Ve středu 17. května bude mši svatou v 18.00 hodin v Kamenici n. Lipou
sloužit P. Ladislav Heryán. Poté od 19.00 hodin bude mít P. Heryán na zámku
přednášku na Téma: "Je Bůh? A jaký?" (viz plakát na str. 3 a plakát v kostele)
Poutní mše svatá v Rodinově v kapli sv. Jana Nepomuckého bude v neděli
21. května v 16.00 hodin.
Slavnost Nanebevstoupení Páně oslavíme ve čtvrtek 25. května. Mše svatá
bude v Kamenici n. L. 18.00 hodin. Ráno tento čtvrtek mše svatá nebude.
Sobota 3. 6. 2017 vigilie slavnosti SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO mše svatá – slavnost světla - bude v Kamenici nad Lipou ve 20.00 hodin.
Neděle 4. 6. 2017 slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO mše svatá:
Mnich
8.00
Kamenice nad Lipou
9.30
Těmice
11.00
V neděli 4. června bude sbírka na potřeby diecéze.
Noc kostelů se v ČR koná letos v pátek 9. června. Pokud se naše farnost
opět připojí, bude program oznámen při ohláškách.
Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme ve čtvrtek 15. června. Mše svatá
v Kamenici n. L. bude navečer v 18.00 hodin, po mši svaté bude adorace před
vystavenou Nejsvětější svátostí a svátostné požehnání.
Neděle 25. června - pouť v Mnichu v kostele sv. Jana Křtitele – mše svatá
v 8.00 hodin.
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Středa 28. června - zakončení školního roku. V 15.00 hodin v kostele
setkání dětí a rodičů, poděkování za uplynulý rok a požehnání na prázdniny.
Potom na faře táborák s opékáním buřtů a brambor. Mše svatá v 18.00 hodin
bude jako obvykle.
Farní den se plánuje na neděli 2. července. V 15.00 hodin by bylo na faře
setkání "káva a čaj o třetí". Možná přijde i host.
POUTNÍ ZÁJEZD DO ČÍHOŠTĚ A SLAVKOVIC
plánuje naše farnost na sobotu 17. června. Odjezd od kostela v Kamenici n. L.
v 9.00 hodin. Mše svatá v Číhošti asi v 10.30 hodin. Potom bychom odjeli do
Slavkovic, kde je poutní místo Božího milosrdenství. Tam bude v 16.00 hodin
přednáška a v 17.00 mše svatá. Návrat kolem 20.00 hodiny. Přihlášky u pana
faráře nebo u Jana Šimáka. Cena zájezdu 200,- Kč.
Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý vždy od
15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 2. 5; 16. 5; 30. 5; 13. 6. a 27. 6.
 Nové společenství žen bude v úterý 23. května od 14.00 hodin na faře.
Oprava vitrážových oken v kostele Všech svatých, která měla po Velikonocích začít, se zkomplikovala. Firma, která měla opravu provádět, nemá
povolení na restaurování figurálních maleb na vitráže oken a památkáři z Telče
to požadují. Proto odstupují od smlouvy o dílo a bude se hledat nový restaurátor vitráží, který má povolení k restaurování figurálních maleb. Takže se
neví, zda se letošní rok ty okna opraví a v jakém rozsahu. Peníze na opravu
jsou přislíbeny, ale zda se vyčerpají nebo ne se nyní neví.
Křížek u Zámeckého rybníka směrem na Antonku poškodil neznámý
vandal začátkem dubna. Díky ing. Aleši Celnarovi, který vše nahlásil na
Policii, provedlo město opravu křížku a instalovalo ho zpět na původní místo.
Sbírku na rádio Proglas uspořádaly ženy z Farního společenství. Zatím se
vybralo 2.000,- Kč. Pokud by chtěl ještě někdo přispět, může dar předat Janu
Šimákovi do 7.5.
Pobytové letní tábory na faře v Nové Cerekvi:
- Ministrantský tábor od 3.7. do 8.7. - chlapci ZŠ
- Farní dětský tábor - od 9.7. do 14.7. - chlapci i děvčata 7 - 12 let
- ARARAT - od 16.7. do 23.7. - chlapci i děvčata 6-14 let
- Tour de Vysočina - od 6.8. do 12.8. - chlapci i děvčata 10 - 15 let
- Letní tábor pro děti - od 13.8. do 18.8. - chlapci i děvčata 6-12 let
Bližší informace na nástěnce v kostele nebo na www.cms-svc-pacov.cz
Tábory probíhají v rodinné atmosféře a v přátelském prostředí založeném na
křesťanských hodnotách.
Další číslo Farních listů vyjde před prázdninami. Prosíme o Vaše příspěvky
do 18. června.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTÍ
V následujících tabulkách jsou uspořádány veškeré příjmy a
výdaje farností za rok 2017, které si můžete porovnat s čísly za rok
2016.

KAMENICE NAD LIPOU
Příjmy: - nedělní sbírky
- dary farníků
- příspěvky spravovaných farností
- státní příspěvek z fondu RPZ
- příspěvek města na opravu oltáře
- příspěvek kraje
- příspěvek Biskupství na opravy
- příjmy z nájmů
- příjem za prodej dřeva
- ostatní příjmy
- úroky
Příjmy celkem:
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
- oprava náhrobků
- 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
- zhotovení kuchyň. linky a nábytku
- ostatní výdaje
Výdaje celkem:
Zůstatek finančních prostředků k 31. 12.
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2017

2016

200.430,250.587,117.675,359.616,50.000,95.000,0,21.884,0,34.778,548,-

217.270,33.900,49.000,0,51.000,58.000,780.000,18.284,102.717,12.790,348,-

1.130.518,-

1.323.309,-

84.747,13.460,2.160,33.712,10.570,250.010,406.525,154.666,5.748,0,0,5.053,4.507,0,109.017,3.532,-

60.948,8.292,4.034,28.591,5.200,149.500,0,332.286,18.737,6.567,7.940,3.875,5.647,16.576,0,6.666,-

1.083.707,-

654.859,-

328.174,-

247.650,-

TĚMICE
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 ozvučení
- oprava barevných oken v kostele
- příspěvek farnosti Kamenice n. L.
- daně a ostatní režijní výdaje
Výdaje celkem:
Zůstatek finančních prostředků k 31. 12.

LIDMAŇ
Příjmy: - nedělní sbírky
- pachtovné z lesů
- nájemné z pozemků
- úroky
- příspěvky státu, obce a biskupství
Příjmy celkem:
Výdaje: - el. proud v kostele
- bohoslužebné výdaje (paškál)
- oprava ozvučení kostela
- úroky z úvěru
- daň z nemovitostí
- odvod do fondů biskupství
- ostatní režijní výdaje
- příspěvek farnosti Kamenice
- vrácené půjčky
Výdaje celkem:
Zůstatek finančních prostředků k 31. 12.
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2017
31.005,3.000,15.101,35.820,131,85.056,680,810,6.210,38.563,0,0,42.800,20.000,3.133,112.196,-

2016
46.035,3.000,14.327,27.991,192,91.545,6.506,4.193,6.965,1.900,202.443,70.830,0,0,1.662,294.499,-

39.297,-

65.266,-

2017
2016
6.515,6.652,24.476,24.478,30.574,33.817,468,525,0,- 4.487.057,65.172,- 4.549.090,1.982,- 285,585,0,60.311,0,15.169,0,4.200,4.200,600,13.763,640,956,0,67.675,0,- 4.459.8250,86.309,- 4.543.312,115.072,-

137.608,-

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

2017
47.056,5.401,1.245,222,53.924,-

2016
55.717,5.401,19.099,155,80.372,-

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

1.979,4.366,11.289,8.143,30.000,0,0,3.409,59.186,-

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

100.339 ,-

96.313,-

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.

☺☺☺HUMOR☺☺☺
☺U

zpovědi: "Víte, pane faráři, já občas
někoho ošidím nebo okradu, ale zase dávám
peníze na dobročinné účely, takže ono se to
tak nějak vyrovná. A taky zahýbám ženě se
sousedkou, ale zase nosím ženě co chvíli
nějaký dárek, takže ono se to tak nějak
vyrovná." "Víš co, synu? Stvořil tě Bůh, ale
vezme si tě čert, takže ono se to tak nějak
vyrovná."
☺Řádové sestry jely autem a došel jim benzín. Šly do nejbližšího stavení
prosit o pomoc. Hospodář se rozhlédl po dvoře, vzal nočník a napustil do něho
benzín ze svého auta. Když pak řeholnice přelévali benzín z toho nočníku do
svého vozu, zastavilo u nich auto, řidič je chvíli pozoroval a pak pravil:
"Sestry, vaši víru bych chtěl mít!"
☺Paní katechetka dá v náboženství dětem otázku: "Je to rezavé a běhá to po
stromech, co to je?" Přihlásí se Pepíček: "Paní katechetko, normálně bych řekl,
že je to veverka, ale když se ptáte vy, tak to bude andělíček."
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POZVÁNKA NA VIKARIÁTNÍ DĚTSKOU POUŤ
V sobotu 27. května 2017 se v Počátkách koná Vikariátní dětská pouť na
téma: „VODA JE DAR“. Srdečně zvány jsou všechny děti, jejich sourozenci a
kamarádi, rodiče i prarodiče. Pouť organizují katecheté pelhřimovského
vikariátu.
Pouť je každoročně zaměřena
na nějaké konkrétní téma. Tentokrát budeme společně objevovat
vodu jako dar. Chceme pomoci
dětem, ale i nám dospělým uvědomit si, jak vzácná voda je, že je
potřeba ji vnímat jako dar a vážit
si jí, šetřit s ní a neplýtvat, chránit
její zdroje, objevovat vlastnosti,
čerpat z ní jen tolik, kolik je nezbytně nutné a zachovat tento dar i
pro život dalších generací.
Pouť začneme v 9.00 hodin
společným přivítáním v místním
kostele sv. Jana Křtitele, v 9.30
zde bude mše svatá, po ní svačina
z vlastních zásob.
Skupina starších dětí se pak
vydá na pěší pouť k pramenům,
které nalezneme v lázních – Resortu sv. Kateřiny. Cestou poutníci navštíví
několik stanovišť, na nichž budou plnit nejrůznější úkoly. Cesta je pro
zdatnější poutníky (cca 10 km). Pro mladší děti budou zajištěna stanoviště na
náměstí a na hřišti v blízkosti místní základní školy. Ta budou formou her
zaměřena také k našemu společnému tématu.
Naši 20. vikariátní pouť zakončíme v 15.30 v kostele nebo před kostelem
(podle počasí) společným rozloučením a požehnáním na cestu domů.
Za katechety pelhřimovského vikariátu
Hana Pechová

Celostátní setkání mládeže se bude konat Olomouci od 15. do 20. srpna
2017. Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít
několik dní ve společenství mladých lidí. Bližší informace a přihlášky na
https://olomouc2017.signaly.cz/.
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ZEMĚ HOSPODINOVA, ZEMĚ PROROKŮ
Chci se s vámi podělit o dny, kdy jsem byla v blízkosti Krista na místech,
kde se narodil, modlil, uzdravoval a byl ukřižován.
Cesta do Svaté země není dlouhá. Trvá jen tři a půl hodiny letadlem z Prahy
do Tel-Avivu. Ubytování a stravování jsme měli v hotelu v Betlémě. První
naše návštěva patřila městu Ein Karem. Je tam kostel sv. Jana Křtitele a v něm
obraz, kde Jan křtí v Jordánu Ježíše. Je tam také kostel Navštívení, kde Panna
Maria navštívila Alžbětu a kde jsme měli první mši svatou ve Svaté zemi. Pak
jsme v Betlémě byli v Bazilice Narození, v Mléčné jeskyni a viděli Pole
pastýřů. V jeskyni Narození jsme pohladili stříbrnou hvězdu na místě, kde se
Ježíš narodil, v Mléčné jeskyni jsme si prohlédli místo, kde Panna Maria svého
Syna kojila a kde se ženy modlí, aby byly plodné. V kostele Pastýřských polí
jsou obrazy Svaté Rodiny a obraz, kde anděl pastýřům zvěstuje narození
Krista. V Betlémě jsme měli mši svatou v kostele sv. Antonína. Žije zde 40%
křesťanů a 60% muslimů. Je zde 40 000 obyvatel.
V městě Nazaretě v Galilei, které má 10.000 obyvatel, jsme viděli dům, kde
žila Panna Maria a dům, kde žil sv. Josef,
než se poznali. V Káně Galilejské, kde
Ježíš proměnil vodu ve víno, si manželé
obnovili svůj manželský slib. Další naše
cesta vedla Judskou pouští autobusem až
do Údolí smrti a odsud k Mrtvému moři.
Navštívili jsme město Jericho, nejstarší z
měst, kde je v Bibli zmiňován fíkovník, na
který vylezl Zacheus, aby oslovil Ježíše a
Bazilika Zvěstování v Nazaretě
je zde Hora pokušení, kde byl Ježíš satanem
pokoušen. Koupali jsme se v Mrtvém moři,
kde spíš jen tak ležíte a necháte se
pohupovat na vlnkách.
Také jsme byli na hoře Tábor, kam
Ježíš vystoupil s apoštoly Petrem,
Jakubem a Janem a kde byl před
jejich očima proměněn. Je zde chrám
Proměnění Páně a my jsme zde měli
mši svatou v jeho boční kapli proroka
Eliáše. Další naše návštěva patřila
městu Kafarnaum a okolí Genezaretského jezera, kde je Tabgha, místo,
kostel na Hoře Blahoslavenství
kde pět tisíc lidí bylo nasyceno ze
dvou ryb a pěti chlebů. Nad jezerem na Hoře Blahoslavenství je kostel
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Blahoslavenství, kde jsme měli mši svatou v zahradě. Interiér kostela má všech
osm blahoslavenství červeně napsaných nahoře v osmi okénkách zlatobíle
zdobených, stěny kostela tvoří osmistěn. Přímo na břehu jezera stojí Bazilika
primátu sv. Petra. Označuje to místo, kde se Ježíš potřetí zjevil po své smrti a
zde vyzval sv. Petra: buď pastýřem mých ovcí. Na břehu jezera nás pohostili
rybou, každý dostal celou rybu jakoby ogrilovanou, anebo spíše opečenou nad
ohněm. Odpoledne jsme se plavili po jezeře.
Další ze svatých míst je Jardenit.
Zde jsme obnovili svůj křestní slib
vodou z Jordánu a viděli posvátnou
řeku, kde byl Ježíš pokřtěn. Další den
nás autobus zavezl na Olivovou horu.
Je tam chrám Dominus Flevit, kde
Ježíš zaplakal nad osudem Jeruzaléma.
Je v něm podlouhlé okno, ze kterého je
výhled na Jeruzalém. Byli jsme v Getsemanské zahradě, vedle ní je kostel
Všech národů a v něm kámen, na němž
křest v řece Jordán
se Kristus modlil před ukřižováním.
Viděli jsme sochu krále Davida a jeho hrob na hoře Sión. Byli jsme na místě
poslední večeře Páně, nazvané Večeřadlo. A v bazilice Zesnutí Panny Marie,
odkud byla vzata na nebesa. Prošli jsme křížovou cestou zastavení kříže a
viděli jsme kapli Bičování v Antoniově pevnosti a kapli Odsouzení. Byli jsme
na místě ukřižování ve svatyni Kalvárie kde je Svatá hrobka a v ní Boží hrob.
A ještě jeden zážitek, pro mne
jeden z nejsilnějších, i když takový
výjimečný, nikoli po stopách pána
Ježíše, ale spíš o tom, jak to vypadá
tam, kde Kristus není přítomen. Měli
jsme možnost vidět YAD VASHEM
(Jedvašem), což je památník obětí z
druhé světové války, šest milionů
židů a z toho jeden a půl milionu
dětí. Mají tam ten dětský památník,
ve kterém, když vejdete dovnitř,
v pozadí Svaté město - Jeruzalém
nevidíte nic ani krok před sebou,
držíte se zábradlí a jdete za tím člověkem, kterého máte před sebou, ale kolem
sebe, nalevo, napravo, za vámi, před vámi, nahoře a prostě všade jsou ve tmě
samé hvězdičky, napadne vás, to jsou ty nevinné dušičky, hraje tam taková
jemná hudba a říkají nepřetržitě po celý den a neustále jména těch dětí. Ale
ještě, než jsme se tam dostali, čekali jsme venku dostatečně dlouho, že jsme
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se stihli pomodlit celý růženec. A já, nevím, co to bylo, jsem celý, ale opravdu
celý ten růženec proslzela, ale tak, že mi slzy lily z očí, ne kapaly, ale valily se
proudem. Nemohla jsem se nahlas ani modlit, jen v duchu a když jsme končili
ten růženec, musela jsem se silou vůle
snažit, abych přestala a viděla při
chůzi na cestu, nešlo to prostě zastavit.
Moc krásně tam mají udělané, že
každý člověk, který se zasloužil o
záchranu lidských životů v té době a
tím prokázal velkou statečnost, neboť
to bylo riziko nejen pro něj, ale pro
všechny jeho blízké, tak tam má svou
cedulku se jménem a ke každé cedulce
patří jeden strom. Viděli jsme tam také
vchod do muzea Holocaustu
jméno české Přemysl Pitter, Czech
republic. Ale všechny cedulky jsme nečetli, možná jich tam bylo českých i
více.
Jinak bylo úsměvné to smlouvání při
nakupování. Kdo není na to zvyklý, nelíbí
se mu to, ostýchá se, ale tam to je prostě
nezbytné. A někdo se v tom přímo vyžívá.
Ale je to smysluplné, protože oni nastaví
tu cenu tak, že snad, kdybyste ji v tu chvíli přijali, budou z toho zklamaní a budou
vás považovat za hlupáka. Ale když to
usmlouváte tak zhruba napolovic, potěšíte
je, že byli s prodejem úspěšní a vy máte
radost, že jste ušetřili :)

kostel Všech národů
v Jeruzalémě

Něco o Izraeli: jsou soběstační v
zásobování ovocem, zeleninou, skotem, rybami, ovcemi, nic nedovážejí. Mají
tam olivy, pomeranče, citrony, grepy, granátová jablka, hrušky, rajčata,
papriky. V roce mají dvě úrody, je tam teplo, ale velká sucha. Jsou na prvním
místě na světě v šetření s vodou. Ke každému stromu vede hadička a strom
dostane jen pár kapek vody, jen nezbytně nutné množství. Domy jsou z betonu
obložené světlým vápencem. Arabové pracují pro ortodoxní Židy, postávají
kolem sedmé ráno na chodnících a čekají, kdo si je vybere na práci. Ženy jsme
tam viděli chodit oblečené normálně, třeba i v riflích, ale s šátkem na hlavě, ale
v tričkách bez rukávů žádnou, ani když je horko. Žid nikdy nevstoupí do
Betléma ani do Jericha. Auta mají bílé a žluté značky, jedny jsou arabské a
jedny izraelské. Řidiči jsou tam šikovní, vyhýbají se, sice kličkujíc, ale
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šikovně a pořád je slyšet tut, tut, tut, takový krátký klakson, ale žádné nadávání, vše v klidu, jen takové přátelské upozornění jakoby pozor nebo poděkování, to tut, tut, to je tam pořád. Muži to tam hodně obdivovali, to, jací jsou
tam šikovní ti řidiči.
Na každém kroku po Svaté zemi nás
provázel opat Šimek, takže společně s
ním bylo hodně modliteb a čtení z Bible,
staral se o nás jako opravdový otec o své
děti. Byli jsme s Kristem od jeho narození až po ukřižování, ale byli jsme i s
vámi se všemi, našimi bratry a sestrami v
Kristu a ve všech mších svatých a všech
modlitbách, jakož i se svými blízkými.
Kéž by každý křesťan měl možnost vydat
V Judské poušti s opatem
se touto cestou ve Svaté zemi. Potom i ve
Šimkem a p. Hendrychem,
majitelem cestovní kanceláře
čtení z Písma při mších člověk vidí
skutečně a zná ta místa, o nichž se čte.
Mě osobně si nejvíc na této poutní cestě získalo to, že hned, jakmile jsme
po snídani sedli do autobusu, opat Jáchym Jaroslav Šimek nám řekl, kam
máme namířeno, přečetl k tomu příslušnou část z bible, pomodlili jsme se
příslušnou část růžence a přitom pozorovali krajinu, kde pán Ježíš žil. Celý den
s Ním. A to doslova. Každou minutou. Děkujeme, Pane za tyto drahocenné
okamžiky a za možnost prožít je takto naplno.
Lenka Koubová

Chrám Božího hrobu

Mléčná jeskyně v Betlémě
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FARNÍ PRODEJNA NABÍZÍ
Fatima
Drobná publikace ke 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Obsahuje
stručně základní data o zjeveních anděla a Panny Marie a je doplněna
modlitbami, které s touto událostí i letošním jubileem souvisí. Cena 35,- Kč.
Andy Stanley: Jak dobrý je dostatečně dobrý?
Jistěže existuje více cest, jak se dostat do nebe... Ale víra, že všichni dobří lidé
jdou do nebe, s sebou nese mnoho problémů, tvrdí Stanley. Dobrota se tedy
neodměňuje? Není křesťanství spravedlivé? Možná, že není, říká autor. Čtenáři
se dozvědí, proč Ježíš učil, že dobrota není ani požadavek pro vstup do nebe - a
proč je křesťanství daleko za hranicí spravedlnosti. Andy Stanley vybízí věřící
i skeptiky, aby si uvědomili Boží ohromnou milost a slitování. Cena 95,- Kč.
Michal Altrichter: Novéna k fatimským dětem
Novéna o svědcích fatimských zjevení z roku 1917, Hyacintě, Františkovi a
Lucii, předkládá texty k modlitbě v kontextu stého výročí těchto portugalských
událostí. Ty byly posilou v kontrastu k neblahému dědictví Velké říjnové
socialistické revoluce a také zásadně vstoupily do života papeže Jana Pavla II.
či kardinála Tomáše Špidlíka. Cena 35,- Kč.
Veronika Barátová: Boží vůle: Bludiště, nebo cesta?
Je Boží vůlí, že člověk trpí? Jestliže Bůh nezpůsobuje utrpení, proč ho dopouští? Má pro náš život předem určený plán? Je Boží vůle čitelná v každé životní
situaci? Chce Bůh všechno, co se nám v životě stane? Jak rozpoznat Boží vůli
v životních rozhodnutích? Co když se spleteme a Boží vůli nerozpoznáme?
Podobné otázky si kladou mnozí křesťané, kteří chtějí žít s Bohem. Zaslouží si
naší pozornost, protože odpovědi na ně formují náš pohled na Boha, na život s
ním a na život obecně. Cena 130,- Kč
Michal Altrichter: Hledání jakosti
Existuje kolem nás skutečná kvalita, anebo jsou jen rozmanité jakosti, šité na
míru různým a odporujícím si požadavkům? Jak nalézt vnitřní svobodu, když
se nás živě dotýkají kazy a nedostatky: lidí a věcí? Je možné propojit zbožnost
a kompetentnost, může být zbožný zároveň i krásný, lze přetlumočit tajemství,
která obohacují náročného člověka? Je možné, abychom kritizovali a druhého
neuráželi? Cena 110,- Kč.
Timothy Radcliffe: Proč být křesťan
Je-li křesťanství pravdivé, mělo by to být vidět i na životech křesťanů – to je
základní myšlenka knihy bývalého magistra dominikánského řádu Timothyho
Radcliffa. Cena 270,- Kč.
Knihy si můžete zakoupit v neděli po mši svaté, nebo kdykoli na požádání.
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY
Dubnové setkání uživatelů a našich příznivců jsme se rozhodli věnovat
Velikonocům. Toto tvořivé odpoledne proběhlo 10. dubna a zúčastnilo se ho
10 osob. Předem jsme netušili, zda příprava osení ozdobeným kraslicí, bude ta
správná volba. Ale naše obavy
se ani v nejmenším nenaplnily.
I tentokrát jsme přivítali nové
tváře a společně jsme se
pustili do práce. Po příjemně
strávené hodince a půl si
všichni
domů
odnášeli
dekoraci, která jistě bude
milým
doplňkem
velikonočních svátků. Poděkování
patří všem, kdo přišli a tím
nám dali najevo, že je společná setkání těší a má smysl v nich pokračovat.
Další program našich setkání bude 15. května a máme v plánu výlet do
Jindřichova Hradce na vodní fontánu, popř. jiné památky. Výlet je plánován
od 13-16 hod. Prosíme zájemce, kteří by chtěli vyrazit s námi, aby se nám
ozvali nejpozději do 9. května z důvodu kapacity a možností na tel. čísle
731 402 983 nebo 730 526 883. Děkujeme a těšíme se na další společné
zážitky. Poté se sejdeme 19. června a těšit se můžete na zahradní opékání
špekáčků.
Jarmark pro Charitu se uskuteční v neděli 7. května v průběhu poutě a
v době od 10-12 hod před kostelem. Budete si moci zakoupit sazenice zeleniny,
květin a jiných rostlin, domácí pochutiny a spoustu dárkových a dekorativních
předmětů. Moc děkujeme všem, kdo nám věnuje své vlastní výrobky nebo
materiál na tvoření a též předem děkujeme těm, kdo nás přijde svým nákupem
v den pouti podpořit. Těšíme se na vás!
V březnu jsme naši terénní pečovatelskou službu rozšířili o širší oblast do
vzdálenosti 20ti km a to zejména v obci Křeč.
V dubnu se nám podařila získat dotace z Nadace Olgy Havlové – Výboru
dobré vůle na zakoupení polohovacího lůžka včetně potřebného příslušenství a
2 vysokých pojízdných chodítek.
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Neděle
Úterý
Středa
Sobota
Neděle
Pondělí
Neděle
Úterý
Sobota
Neděle
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Úterý
Středa
Čtvrtek
Sobota
Neděle
Pondělí
Čtvrtek
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Neděle
Pondělí
Středa
Pátek
Sobota
Neděle
Středa
Čtvrtek

30. 4.
2. 5.
3. 5.
6. 5.
7. 5.
8. 5.
14. 5.
16. 5.
20. 5.
21. 5.
25. 5.
26. 5.
28. 5.
30. 5.
31. 5.
1. 6.
3. 6.
4. 6.
5. 6.
8. 6.
11. 6.
13. 6.
15. 6.
18. 6.
19. 6.
21. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.
28. 6.
29. 6.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - JARNÍ POUŤ
Panny Marie, Prostřednice všech milostí
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Svátek sv. Jana Nepomuckého, mučedníka, patrona Čech
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Památka sv. Filipa Neriho, kněze
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Památka sv. Zdislavy
Svátek Navštívení Panny Marie
Památka sv. Justina, mučedníka
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
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