
 

 

 

 
 

 

 

 

Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň, Mnich a Častrov 
 

č. 2/19 
 

 
 

DUCH SVATÝ 

ZDROJ NAPLNĚNÍ A POSLÁNÍ ŽIVOTA 
 

     Na faře při terénních úpravách jsme znovu objevily studnu. Je nádherná. 

Studna v našem životě je důležitá, protože je zde pramen vody a ta dává život. 

Přestože byla skoro metr pod navážkou země, zasazený strom v bezprostřední 

blízkosti a tedy zapomenuto přesné místo, studna zůstala. Může to být i 

znamení. Skrytý pramen vody zůstává, i když se na něj zapomene a přestane se 

čerpat ze studně voda. Studna jako zdroj vody a tedy života zůstává, i když 

není vidět a člověk zapomene.  

     Na závěr velikonoční doby si připomínáme seslání Ducha svatého, který 

obnovuje, dává sílu a poznání na cestě víry. Můžeme mluvit také o vylití 

Ducha svatého, který všechno oživuje.  Duch svatý je stále silný, i když jej  
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někdy nevnímáme a je pro nás skrytý. Podobně jako skrytá studna na faře. 

Potřebujeme znovu oživit a přijmout dary Ducha svatého. Je dnes velké nebez-

pečí, že hledáme stále něco nového "originálního" a zapomeneme na pravý 

pramen života Ducha svatého. Vnímejme drobnosti a maličkosti všedního dne 

a radujme se z nich. Vyberme si na každý den nebo týden jeden z darů Ducha 

svatého a nechme se jím proměnit. Ježíš slíbil, že nám pošle ducha utěšitele, 

který dá správné poznání jak žít víru k oslavě Boží.  

 Přeji požehnaný závěr školního roku a příjemné prožití prázdnin a času 

dovolené.    

P. Václav Šika 

 

DARY DUCHA SVATÉHO: 
 

Dar moudrosti pomáhá člověku chápat události, vidět a 

číst znamení doby v souvislosti s řádem stvoření a ve 

vztahu k Bohu. Člověk obdařený darem moudrosti 

nepodléhá chaosu a nepokoji, je zakotvený v Boží 

prozřetelnosti a důvěře k Němu a tyto své postoje dokáže 

předávat druhým. 
   

Dar rozumu nesouvisí s vysokým IQ. Jde o to, že skrze 

rozum docházíme k hlubšímu poznání pravd víry a Boha samotného. A tak ten, 

kdo je obdarován tímto darem, chápe rozumem správně Boží slovo a učení 

církve, toto poznání vnímá v širších souvislostech a dokáže to předat druhým 

tak, že jim tím usnadní cestu k Bohu. 
 

Dar rady – skrze něj nám pomáhá Duch Svatý, abychom se ve všech, zvláště 

obtížných životních situacích, správně rozhodovali. Je také velmi užitečný pro 

lidi, kteří pomáhají druhým na cestě k Bohu. Dar rady se projevuje tak, že jím 

obdarovaný člověk řekne v pravý čas pravé slovo útěchy, povzbuzení a rady. A 

někdy sám  žasne nad tím, co právě řekl. To slovo však vnese do temnoty 

světlo, ukáže směr, kudy vede cesta ven.  
 

Dar síly (také bohatýrské síly) je darem, který uschopňuje člověka přes 

všechny překážky vykonat to, co Bůh po něm žádá. Také uschopňuje člověka 

unést tíhu námahy a někdy i velkého utrpení – a to nemusí být přímo např. 

mučednictví, ale může se jednat i o  vnitřní utrpení. Obstát v těžkých životních 

zkouškách bez reptání a přitom ostatním rozdávat naději.  
 

Dar umění umožní člověku vyjádřit svou lásku k Bohu způsobem, který je 

plný fantazie, tvořivosti a krásy. Milost předpokládá přirozenost a Duch Svatý 

staví na schopnostech, které daný člověk už má. On je však promění, naplní, 

zdokonalí… Může to být v oblasti výtvarné, hudební, dramatické, může se 

 

2 



 jednat např. o aranžování květin v kostele atp. Tato krása vytvořená Bohem 

skrze člověka pak oslovuje druhé lidi a přivádí je k Němu. 
 

Dar zbožnosti prostoupí celý život člověka Boží přítomností. Takový člověk 

žije trvale pod Božím láskyplným pohledem a s očima víry upřenýma na Něj. 

Takový člověk je pokorný a radostný. Jeho zbožnost neprovokuje, ale přitahu-

je. Všechno, co takový člověk žije  a co dělá, podřizuje a odevzdává Bohu – 

všechno činí ve vztahu k Němu. Má vztah dětské,  bezmezné důvěry ke svému 

milujícímu a milovanému Otci. 
 

Dar bázně Boží je postoj člověka, který ví, kdo je Bůh, a kdo je on sám ve 

smyslu Bůh – všemohoucí stvořitel a člověk – pouhý tvor, ale zároveň ví, že je 

tímto mocným Bohem nekonečně milován. Bázeň není totéž, co strach z Boha. 

Je to postoj lásky. Člověk nechce zarmoutit hříchem Boha, kterého tolik 

miluje, a proto žije v poslušnosti Jeho přikázáním a Jeho Slovu. 
 

(převzato z www.pastorace.cz) 
 

 
 

BOŽÍ TĚLO - MYŠLENKY O EUCHARISTII 
 

*Eucharistie rozhodně nepatří jen do kostela: celý náš život má být eucharistií. 

Učíme se ji slavit každý okamžik svého života, všude tam, kam nás Pán 

postavil. A slavení, které se děje uprostřed všednodennosti, je stejně důležité 

jako to v kostele: je jeho ovocem, jeho prodloužením. 
 

*Člověku by nic neprospělo být 

denně na mši svaté nebo i na 

dvou mších, kdyby se proto 

nepodobal více Kristu, kdyby 

nerostl v lásce. Byl by jen 

polykačem hostií! Jak to říkal Jan 

Zlatoústý: „Tys pil krev Páně, a 

nerozpoznáváš svého bratra…“ 
 

*Kolik křesťanů bylo za totality 

ve vězení! Léta nebyli na mši 

svaté, ale jejich život byl možná více eucharistií než život nás venku, kteří 

jsme v kostele byli denně. Slavit eucharistii znamená žít „skrze Něho, s Ním a 

v Něm“ pro druhé. 

(Podle Vojtěcha Kodeta) 
 

*Přijímáš-li Tělo Páně, stáváš se ratolestí božské lásky na velkém stromu světa, 

můžeš růst, vyvíjet se a být Mystickým tělem Kristovým. (Michael Quist) 
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FARNÍ INFORMACE 
 

Slavnost Nejsvětější Trojice: 

Sobota 15.června  - poutní mše svatá ve Ctiboři v 18.00 hodin,  

mše svatá v Hojovicích ani v Těmicích nebude! 

Neděle 16. června  

- mše svatá v Mnichu v 8.00 hodin, 

- mše svatá v Kamenici n. L. v 9.30 s prvním svatým přijímáním 8 dětí, 

- mše svatá v Častrově nebude! 

Pouť na Křemešníku: v sobotu 15. 6. mše svatá v 17.00, v neděli 16.6. mše 

svaté v 8.30 (P. J. Max Kašparů) a v 10.30 (Mons. Pavel Posád). 

Čtvrtek 20. června - Slavnost Těla a Krve Páně: Mše svatá v Kamenici 

nad Lipou bude v 18.00 hodin, po mši svaté adorace a svátostné požehnání. 

Sobota 22. června - žehnání znaku obce Drunče na fotbalovém hřišti           

v Drunči u Mnichu ve 13.00 hodin. 

Neděle 23. června - v 8.00 hodin poutní mše svatá v kostele sv. Jana 

Křtitele v Mnichu, v 11.00 hodin první svaté přijímání 1 dítěte v Častrově. 

Středa 26. června - poděkování na závěr školního roku. Děti se sejdou v 

kostele v Kamenici n. L. ve 13.00. Tam společně  poděkujeme za školní rok a 

poprosíme o požehnání pro čas prázdnin. Pak se ještě sejdeme na chvíli na 

farní zahradě asi v altánu při polárkovém dortu.  
Sobota 29. června - Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, mše svatá bude v 

kostele v Kamenici n. L. v 9.30 hodin 

Dovolená - od 1. 7 do 10. 7. se koná poutní zájezd do Lurd. Zájezdu se 

zúčastní P. Václav Šika i Jan Šimák. Proto po tuto dobu nebudou ve všech 

našich farnostech žádné bohoslužby, kostel v Kamenici nad Lipou bude 

zavřený. Pokud by se podařilo najít zástup pro bohoslužbu v Kamenici n. L. na 

neděli 7. 7., bude to ještě oznámeno při ohláškách.V naléhavých potřebách se 

obracejte na okolní kněze. Pravidelné mše svaté budou zase od 11. července. 

Neděle 21. července - koncert v kostele v Kamenici nad Lipou v 16.00 

hodin. Vystoupí křesťanská skupina GOOD WORK. Tato skupina také 

doprovodí mši svatou v 9.30. Informace o skupině na webových stránkách 

www.gootwork.cz. 

Poutní mše svatá v kapli sv. Marie Magdaleny na hřbitově Brádlo bude v 

pondělí 22. července v 17.00 hodin. Úklid kaple bude od 9.30 hodin. 

 Na svátek Proměnění Páně v úterý 6. srpna 2019 bude mše svatá v 

Kamenici nad Lipou v 18.00 hodin. 

O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie ve čtvrtek 15. srpna bude mše svatá    

v Kamenici nad Lipou navečer v 18.00 hodin. 

Pouť v Mirotíně v kapli Panny Marie bude v sobotu 17. srpna. Mše svatá 

tam bude v 15.00 hodin.  
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Poutní mše svatá v Metánově v kapli Nanebevzetí Panny Marie bude  

v neděli 18. srpna v 11.00 hodin (místo mše svaté v Častrově). 
 

Poutní mše svatá v Benešově v kapli Nanebevzetí Panny Marie bude v 

neděli 18. srpna ve 14.00 hodin. 
 

Poutní mše svatá v kostele Narození Panny Marie v Lidmani bude 

v sobotu 7. září v 16.30 hodin. 
 

Mše svatá u Váňovy studánky bude ve čtvrtek 12. září v 16.00 hodin. 
 

Na slavnost sv. Václava v sobotu 28. září bude mše svatá v Kamenici nad 

Lipou v 9.30 hodin. 
 

Poutní mše svatá v kapli sv. Václava v Babíně bude sloužena v sobotu 28. 

září v 11.00 hodin. 
 

Poutní mše svatá ve filiálním kostele sv. Václava v Hojovicích bude 

v neděli 29. září v 11.00 hodin. Mše svatá v Častrově bude tuto neděli v 8.00 

hodin ráno, mše svatá v Mnichu nebude. 
  

Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý vždy od 

15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 11. 6; 25. 6; 9. 7; 23.7; 6. 8; 

20. 8; 3. 9; 17.9. a 1.10. 
 

Nové společenství žen o prázdninách nebude, bude až 24. září ve 14.00 

hodin na faře v Kamenici n. L. 
 

Sbírky: Při sbírce na pomoc křesťanům na středním východě v  neděli 26. května 

se vybralo v Kamenici n. L. 5.044,- Kč, v  Těmicích 1.110,- Kč, v Mnichu 1.940,- Kč 

a v Častrově 2.160,- Kč. Další sbírka bude v neděli 15. září na bohoslovce. 

Postní almužna 2019: celkem se v našich farnostech vybralo 9.230,- Kč. Částka 

byla zaslána na Diecézní charitu. 

Poštolky na věži kostela: V oknech věže kostela v Kamenici n. L. opět 

hnízdí poštolky. V jednom okně je umístěna webová kamera, kde je možné  

poštolky sledovat. V současné době sedí poštolky na vejcích. Přístup do 

kamerového systému funguje přes webový prohlížeč Internet Explorer. Adresa 

pro komunikaci je 85.163.35.5  Jméno je Verejnost a heslo Verejnost1. 
 

Ministrantský tábor pro kluky ve věku 7 - 15 let se koná v Nové Cerekvi od 30.6. 

do 6. 7. 2019. Bližší informace na plakátku v kostele.  
 

Nedělní bohoslužby v okolních farnostech: 

 Pelhřimov    7.00 a 9.00 

 Nová Cerekev   10.45 

 Žirovnice   9.30 

 Veselá     8.00 

 Božejov   9.00 

 Jindřichův Hradec 9.30 
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KONCERT V KOSTELE 5. 5. 2019 
 

     Na benefičním koncertu, jehož výtěžek byl věnován pro potřeby farnosti 

a kostela, zazpívaly kromě sólistů a sboru Allegro sbormistryně Elišky 

Palcové i děti z výtvarného oboru Bambini z výtvarky, které zároveň v den 

koncertu vystavily svá výtvarná dílka. Na koncertu vystoupilo 91 dětí.  

Výtěžek koncertu byl 12.151 Kč.  

 

TVOŘENÍ OVEČEK 
     Na vikariátní pouť do 

Častrova  děvčata z 6.A 

vytvořila 150 popcorno-

vých oveček. 

      Během tvoření jsme s 

děvčaty měly čas i na čaj 

a  společné povídání. 

Stejná parta děvčat  o 14 

dní později vytvořila 100 

oveček pro Charitu v 

Kamenici nad Lipou na 

jarmark.  
ZJ 

 

7 



OHLÉDNUTÍ ZA VIKARIÁTNÍ  

DĚTSKOU POUTÍ V ČASTROVĚ 
 

      Letošní Vikariátní dětská pouť pelhřimovského vikariátu se konala v 

sobotu 25. května 2019 v Častrově. Téma pouti "Pomáháme potřebným jako 

svatá Anežka" jsme vybrali proto, abychom si společně připomněli letošní 30. 

výročí svatořečení této světice. Zároveň jsme spolu s dětmi chtěli hledat 

odpověď na otázku: Kdo je můj bližní? Objevovali jsme, kde všude je potřeba 

dnes pomoci a jak. Jak konkrétně můžeme prospět druhým svou pomocí, dob-

rým skutkem a modlitbou, abychom kolem sebe šířili lásku a milosrdenství, ke 

kterým nás vede naše křesťanská víra. K tomu nám pomohl i životní příklad 

svaté Anežky. 

     Pouť jsme začali slavením 

mše svaté v místním kostele sv. 

Mikuláše. Po ní následoval 

další program. Děti se ve 

skupinkách vystřídaly na 4 

stanovištích, na nichž se 

dovídaly o konkrétní pomoci, 

která je poskytována 

potřebným. Na stanovišti s 

názvem CHARITA si mohly i  

prakticky vyzkoušet práci s 

nejrůznějšími pomůckami. Na MISIJNÍM stanovišti se dověděly o životě a 

praktické pomoci těm nejchudším. Zde si mohly také vyzkoušet, jak se baví a 

hrají děti v misijních oblastech. Stanoviště POMOC NEMOCNÝM vedly        

2 sestry z řádu sv. K. Boro-

mejského. Sestry dětem 

představily svou konkrétní 

pomoc lidem v nemocni-

cích. I zde si hravou 

formou mohly děti 

prakticky vyzkoušet pomoc 

potřebným.  
 

     Na stanovišti SVATÁ 

ANEŽKA A JÁ děti 

dokonce potkaly postavu 

svaté Anežky. Také zde při 

plnění  drobných úkolů  byla  příležitost  poznat  nejen  něco  ze života této 
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této české světice, ale také hledat možnosti, kde se každý z nás může zapojit do 

konkrétní pomoci druhým (děti např. poznávaly základní byliny, vybíraly věci, 

které patří do lékárničky, vyráběly poukázky s nabídkou konkrétní pomoci pro 

své bližní doma aj.). 
 

     Na letošní pouti nechyběl ani program pro dospělé. V místní ZŠ se pro ně 

uskutečnily 2 besedy, které mnozí využili. První téma bylo: Sv. Anežka – 

přímluvkyně za svobodu. Zde vyprávěl P. Labuda o svém pobytu ve vězení v 

době nesvobody. Pak ještě následovala beseda s paní Věrou Šilerovou, která se 

věnuje osvětě v dárcovství kostní dřeně. 
 

     Pouť jsme zakončili setkáním všech poutníků v kostele, abychom poděko-

vali za společně prožitý den. 

 

      

     Chtěla bych zde poděkovat všem, kdo se jakkoliv zapojili do přípravy a 

průběhu letošní pouti – řádovým sestrám z Prahy a maminkám za vedení 

stanovišť a všem ochotným pomocníkům a asistentům z řad naší mládeže 

(mnozí pomáhali letos poprvé a byli moc šikovní). Upřímný dík patří také naší 

báječné kapele za hudební doprovázení, místním maminkám a babičkám za 

napečené dobroty. Velké poděkování patří také P. Václavu Šikovi a paní 

starostce z Častrova za poskytnuté zázemí pro naši pouť, zúčastněným kněžím 

za podporu, P. Labudovi a paní V. Šilerové za vedení besed. 
 

    V tento den se konalo paralelně velké množství nejrůznějších akcí. Proto 

patří velké poděkování všem asi 120 účastníkům – zástupcům všech generací, 

kteří si udělali čas právě pro naši pouť. Díky za krásné a milé společenství 

všem! 
 

     Naše veliká vděčnost patří Bohu za požehnaný den!!!! 

 

                                                                 H. Pechová 
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PROJEKT CESTA ČAJE 
 

     30.5. 2019  jsme zakončili závěrečným výletem farní projekt, kterého 

jsme se účastnili v rámci projektu Katechetického centra při Biskupství  

českobudějovickém. Projekt vznikal ve spolupráci s Papežskými misijními 

díly. V první části  projektu jsme vyslechli prezentaci o zemi a naší pomoci 

srílanským dětem, pak následovalo v pěti kolech  několik pracovních listů s 

úkoly pro děti. Protože 

se  projektu účastnilo 

veliké množství dětí, 

byly děti rozděleny na 

skupinky, které úkoly 

plnily odděleně. Úvodní 

prezentace jsme se 

účastnili všichni, ve 

skupinkách jsme pak 

pekli srílanský moučník, 

připravovali srílanský 

čaj. Děti tvořily drobné 

dárky pro vikariátní 

pouť i na charitativní jarmark.  Metodou srovnávání a osobního zážitku 

jedna ze skupin porovnávala, jak se zdraví děti s rodiči u nás a na Srí 

Lance, jiní porovnávali obsah  školního batohu a množství školních 

pomůcek,  další porovnávali týdenní školní obědové menu, cílem čehož 

bylo i uvědomění si, kolik 

toho k životu opravdu 

potřebujeme.  

    Malovali jsme  mapy s 

oblíbenými místy okolí 

Kamenice, naučili jsme se 

morseovku, kreslili jsme 

srílanská i  naše zvířata. 

Čeká nás poslední úkol, a 

tím je napsat dopis 

konkrétnímu dětskému 

domovu na Srí Lance.  
         Návštěva v ZOO Tábor 
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     Projektu se účastnilo v diecézi 200 dětí, z toho 65 dětí z Kamenice nad 

Lipou, dále děti  ze Sušice, Katovic, Kolínce, Střelských Hoštic, Voletic a 

Rynárce. Jako výstup jsme si zvolili vytvořit z každého kola videa, ta jsme 

odesílali na Katechetické centrum. Videa pro nás vytvářel Vojta Palec, moc 

děkujeme! A samozřejmě velikou oporou a pomocí nám byla Hanka 

Pechová, děkujeme! 

     Z časových i finančních důvodů jsme projekt zakončili vlastním výletem 

do kláštera Milevsko a ZOO Větrovy Tábor, jiné školy volily ZOO Hluboká 

u Českých Budějovic. Byl to překrásný den plný hezkých společných chvil, 

děti doprovázeli P. Václav Šika, Zdeňka Jůnová. Marie Pavlíčková a Jirka 

Beneš.  
Zdeňka Jůnová.  

 

MYŠLENKY O VÍŘE 

"Věřit znamená dávat svůj život v sázku a skočit do prázdna, i když se přitom 

nikdy nezbavíme bolestného podezření, že místo v měkké náruči přistaneme na 

tvrdé skále."                                                                                    (Bruno Forte) 
 

"S nejhlubším tajemstvím křesťanské víry je to jako se sluncem: Nemůžeš se na 

ně dívat, ale v jeho světle vidíš všechno ostatní"                   ( G.K. Chesterton) 
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☺☺☺HUMOR☺☺☺ 
 

☺Prohlásil jeden horlivec: "Kdyby lidi žili podle Desatera, pak by se mnoho 

věcí zjednodušilo. Nemusely by ani být ty protimanželské a předalkoholní 

poradny". 
 

☺Po jednom pohřbu byl 

pan farář pozván do 

restaurace na pohoštění. 

Pohřbu i pohoštění se však 

účastnili většinou lidé, 

kteří do kostela běžně 

nechodívali. Jeden krejčí 

dokonce dostal nápad, že 

by se mohli pobavit na 

farářův účet. Obrátil se na 

faráře se slovy: "Tak jak 

jdou kšefty, pane faráři." Kněz pochopil a útok odrazil slovy: "Blbě, teď mne 

může zachránit jen váš pohřeb!" A popichování skončilo. 

☺Vyprávění laika: V našem chrámu se střídají tři varhaníci. Jednoho z nich 

vždy poznám podle způsobu hry. Na počátku totiž začne preludovat hlubokými 

tóny a teprve po chvilce se k nim připojí tóny vysoké. Dříve se mi to zdálo 

poněkud nezvyklé, pak jsem tomu 

přišel na chuť. Jednou jsem varhaníka 

oslovil: "Váš způsob hraní je 

zajímavý: prvně hlubokými tóny 

navodíte atmosféru tajemna a pak do 

toho přijde takové projasnění - to je 

originální." "To mne nikdy nena-

padlo. Víte ono je to tak: Já přibíhám 

na kůr vždy na poslední chvíli, zapnu 

varhany a začnu hrát nohama. 

Rukama hledám v notách a po nalistování správné strany začnu hrát i rukama." 

☺Při prvém svatém přijímání měli vybraní prvokomunikanti přinést obětní 

dary. Pan farář je k tomu vyzval a dodal: "aby to bylo slavnostnější, obejděte 

celý kostel!" Děti vedl hlavní ministrant a pochopil to po svém: vyvedl děti s 

dary ven a obešli kostel. Zvolání pana faráře: "Já myslel jen vnitřkem," je už 

nezastavilo. 

☺Prohlásil Otík: "Nejraději mám sobotu, to nemusím ani do školy ani do 

kostela." 
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NOVÉ KNIHY VE FARNÍ KNIHOVNĚ 
 

Benedikt XVI. : SVĚTLO SVĚTA 

Po úspěšných knihách rozhovorů Sůl země (česky vyšlo jako Křesťanství na 

přelomu tisíciletí) a Bůh a svět se jedná o třetí knihu v této sérii, kde Joseph 

Ratzinger odpovídá poprvé jako papež. A to otevřeně, nevyhýbá se žádné 

otázce – způsobem, který je v církevních dějinách zcela ojedinělý. 
 

Sally Readová: ZÁŘIVÁ TEMNOTA NOCI - Příběh jedné konverze  

Příběh autorky, dříve zapřisáhlé ateistky, je napsán poetickým jazykem, při-

čemž svou vlastní zkušenost setkání s Bohem autorka popisuje velmi výmluvně 

a přesvědčivě. Proměněna je i její zkušenost manželství a rodičovství během 

života v zahraničí. Intimně prožívá novou lásku k samotnému Kristu a přijímá 

víru, kterou předtím odmítala jako bigotní a tíživou. 
 

Franco di Mare: LOVIL SMRT, NAŠEL ŽIVOT  

Do obleženého Sarajeva je roku 1992 vyslán jako válečný zpravodaj Marco de 

Luca, aby zprostředkoval dramatický konflikt divákům italské televize. Jednou 

natáčí v místním pobořeném sirotčinci. Bombardování přežilo i malé tmavo-

vlasé děvčátko, které se k němu instinktivně přimkne. Napadne ho bláznivá 

myšlenka, že by mohl sirotka adoptovat…Román známého televizního repor-

téra se v Itálii setkal s velkým čtenářským ohlasem. 
 

Jean Setzbon: OD JARMULKY KE KŘÍŽI - Příběh konverze rabína  

Autor vyrostl v židovské rodině, stal se dokonce rabínem, ale v dospělosti 

objevil Ježíše Krista a moc jeho kříže. V roce 2008 byl pokřtěn, po smrti své 

manželky se znovu oženil a má celkem osm dětí. Tato kniha vypráví o obrá-

cení. Je to ale hlavně příběh člověka, který velmi dlouho bojoval s Bohem 

Ježíše Krista, jenž ho očekával a dával mu znamení.“ Neobyčejný příběh, jenž 

dokazuje, jak nevyzpytatelné jsou cesty Boží. 
 

Ibrahim Alsabagh: MEZI PEKLEM A NADĚJÍ 

Válka v Sýrii a františkáni v obléhaném Aleppu 

Tak dlouho se nedařilo ukončit válku v Sýrii, až jsme otupěli a přestali vnímat, 

co se v této zkoušené zemi děje. Syrský františkán, otec Ibrahim Alsabagh, se 

svými spolubratry Aleppo a jeho obyvatele neopustil ani v těch nejhorších 

okamžicích. A napsal o tom strhující knihu. Plnou každodenního strádání, ale 

také naděje a znamení, že Bůh člověka neopouští ani v nejbezvýchodnější 

situaci. Kde dopadají rakety teroristů na domy nejchudších i na kostely, kde je 

nedostatek elektřiny i pitné vody, tam otec Ibrahim a jeho spolubratři dodávají 

útěchu, rozdávají potravinové balíčky a vodu z vlastní studny. 
 

     Farní knihovna na faře je otevřena v úterý v sudém týdnu v 15.00 hodin 

(před společenstvím žen) a kdykoli na požádání u J. Šimáka. 
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY 
 

    Milí čtenáři, ráda bych touto cestou poděkovala všem, kdo nám pomohl 

s přípravami a samotným jarmarkem v den pouti. Tomu všemu předcházelo 

spoustu práce a organizování, ale úsilí stálo za to. Letošní počasí nám moc 

nepřálo, ale i přesto všechno jsme byli spokojení a díky výtěžku, který byl 

25.038,- Kč, můžeme podpořit dva zahraniční projekty a rozvíjet i naše 

činnosti. 3000 Kč poputuje na pomoc díla Likvidace lepry a 5000 Kč 

přispějeme na projekt Adopce na dálku do Běloruska, kam již od roku 2014 

zasíláme finanční pomoc zdravotně postižené holčičce, o kterou se stará její 

babička. Doufám, že i příští rok se najdou dobré duše, které se do pomoci 

zapojí a společně tak budeme moci dělat radost a pomoc posílat dál.  

Díky společnému úsilí kamenické charity a farnosti se 

podařilo vybudovat nádherné zázemí pro venkovní 

aktivity na farní zahradě. Altán bude sloužit jak klubu 

seniorů, tak i dětem z výuky 

náboženství, skautům, ale i 

ostatním spolkům, které u nás 

najdou zázemí a v dobrém 

k nám přicházejí. Na výstav-

bu a vybavení se nám podařilo 

získat finanční podporu z 

Nadace divoké husy – 

40.460,- Kč a Diecézní charity 

ČB ze sbírky pro ČR – 

50.000,- Kč. 

     9. dubna se nám podařilo 

s pomocí dobrovolníků ušít 

pelíšky pro opuštěná zvířata, 

které jsme následně předali do 

azylového domu pro psy Dej Pac 

u Pelhřimova a do Cibela 

v Jindřichově Hradci, kde se 

starají nejen o nalezené a 

opuštěné psy, ale i o kočky. 

V Jindřichově Hradci jsme 

strávili 3 hodiny, kdy jsme měli 

možnost i pejsky vyvenčit.  
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     2. června proběhla na zámku slavnostní vernisáž k výstavě Mirky Cimbůr-

kové s názvem Ukradené chvilky, která se koná pod záštitou Farní charity. 

Tato výstava potrvá do konce června a dobrovolný příspěvek bude použit na 

pomoc dětem  a jejich rodinám v našem blízkém okolí. Přispět se může 

v pokladničce v kostele, v obchůdku Dobromysl a na informacích na zámku do 

zapečetěných pokladniček. Děkujeme.  

Pozvání na červnové akce:  
 

Senior klub: 

10.06.2019 Výstava na zámku - látkové obrazy 

17.06.2019 Cvičení s p. Švarcovou 

24.06.2019 Zahradní grilování s dětmi z Trojlístku 

     21.června - pozvání směřuje ke všem dětem, vedoucím skupinek a všem, 

kdo nám pomáhal při Tříkrálové sbírce.  Letní setkání králů se uskuteční od 16 

hod v prostorách farní zahrady. Připraveny budou hry, tvoření, grilování a snad 

 pohodové odpoledne a večer pro všechny. Na všechny se moc těšíme a 

doufáme, že se sejdeme v hojném počtu.  

     25.června – Nordic walking pro seniory – více v pozvánce: 
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SENIOŘI, 

chcete se více dozvědět 

o Nordic walking? 

Zajímá Vás tato sportovní aktivita 

a chcete vysvětlit její správné zásady? 

Zveme omezený počet seniorů (10) 

na společnou procházku pod odborným 

vedením lektorky. 

Účast je zdarma. 

Kdy: 25.6. – 13,30 hod. 

Sraz: Farní charita Kamenice n. L. 

Možno se přihlásit na tel. čísle: 

731 402 983 
 



Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 
 

 

 

 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 180 výtisků. 

 E-mail: farnost.kamenice@atlas.cz    www.farnostkamenice.cz  

 Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti. 

Neděle 16. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

Středa 19. 6. Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa 

Čtvrtek 20. 6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 

Pátek 21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 

Neděle 23. 6. 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 24. 6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 

Pátek 28. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 

Sobota 29. 6. SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 

Neděle 30. 6. 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Středa 3. 7. Svátek sv. Tomáše, apoštola 

Čtvrtek 4. 7. Památka sv. Prokopa, opata 

Pátek 5. 7. SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA  

A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY 

Neděle 7. 7. 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Čtvrtek 11. 7. Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 

Neděle 14. 7. 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 15. 7. Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 

Neděle 21. 7. 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 22. 7. Svátek sv. Marie Magdalény, patronky farnosti 

Úterý 23. 7. Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 

Čtvrtek 25. 7.   Svátek sv. Jakuba, apoštola 

Pátek 26. 7. Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 

Neděle 28. 7. 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Středa 31. 7. Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

Čtvrtek 1. 8. Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a uč. církve 

Neděle 4. 8. 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Úterý 6. 8. SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 

Čtvrtek 8. 8. Památka sv. Dominika, kněze 

Pátek 9. 8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice 

Sobota 10. 8. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 

Neděle 11. 8. 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Středa 14. 8. Památka sv. Maxmiliána M. Kolbeho, kněze a mučedníka 

Čtvrtek 15. 8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
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