
 

 

 

 
 

 

 

 

Kamenice nad Lipou, Těmice, Mnich a Častrov 
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20 LET KNĚŽSTVÍ 
     

      Je to už dvacet let, co jsem 1. 7. 2000 přijal kněžské svěcení. Je to veliký 

dar a jedno dobrodružství. Dalo by se říci, že jsem víc jak v polovině svého 

života. Padesát let mám za sebou a nyní další roky jsou v rukách Božích. 

Zkušenost a moudrost stáří si myslím, že je dost přeceňovaná. Ano o moudrost 

srdce máme usilovat, ale bude mít asi stále rezervy. V moudrosti a zkušenosti 

musíme znovu růst a usilovat o ni, protože jsme v nových situacích a 

možnostech, které musíme řešit. 

     Moje cesta ke kněžství nebyla úplně přímočará. Já jsem plánoval svůj život 

asi jako každý jiný, založit rodinu, opravit dům a práci, která mě baví a 

finančně  zabezpečí.  Tyto  plány  jako  věřící,  jsem  také  předkládal Bohu 
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i modlil jsem se za svoji budoucí ženu a všechno aby nám Bůh žehnal a prová-

zel na našich cestách. Říká se, že Boží cesty jsou nevyzpytatelné. Ano je to 

pravda a především má Bůh smysl pro humor a paradoxy. Je asi veliké nebez-

pečí, že si člověk něco "umane" a když je věřící tak tomu dá i nálepku "Boží 

vůle" a to ve svém životě prosazuje a jde tvrdě za tím. Ale co je Boží vůle? 

Ano Bůh nás neopouští ani, když jdeme "vysněnou a požehnanou" svojí 

cestou, ale asi moc radost na té cestě nedojdeme. Nerozumím mnoha věcem a 

dějí se věci jinak než si představuji, ale neznamená to, že Bůh je daleko. Asi 

tak před pětatřiceti lety kdyby mi někdo řekl, že budu knězem, tak bych se mu 

vysmál a myslel si něco o jeho zdraví, protože kněžství bylo pro moji před-

stavu něco nepřijatelného. Kněz je přece duchovní osoba, vzdělaná a neprak-

tická. A já "vím" přece jaký jsem, to není pro mne. Dnes s odstupem času a 

zkušeností musím mlčet a s pokorou říci Bohu já to beru, i když tomu nerozu-

mím a nejsem úplně asi ideální. "Bože přemluvil si mně a nechal jsem se 

přemluvit" tak vnímá prorok Jeremiáš své povolání i já jsem měl podobný 

pocit. Přehodnotit své plány nebylo 

jednoduché, vím, že Bůh není daleko a že 

"nechci překážet Boží milosti". Být ve službě 

boží jsem chtěl vždy, a zda jako kněz nebo 

táta od rodiny asi není tak důležité. Myslím 

si, že člověk má naplňovat představu Boží a k 

tomu nám dává i prostředky - svátosti. Proto 

vnímám v růstu člověka stav manželství a 

kněžství na jedné úrovni a jde o naplnění 

svého lidství. Kněžství má smysl jen tehdy, 

pokud není zaměřeno na sebe, ale na službu 

Bohu a lidem /církvi/. Manželství má smysl 

jen tehdy, když také není zaměřeno jen na 

sebe, ale na svoji ženu a děti - na život k 

chvále a slávě Boží. Pak Bůh v rodině je 

důležitý pevný bod a síla, abych mohl znovu odpustit a hledat nové cesty. 

Podobně je to i v životě kněze, Bůh je pevný bod a síla k odpuštění a hledání 

Boží cesty.  
      Při této příležitosti si uvědomuji, že nelze porovnávat svoji rodinu, kněžství 

ani sám sebe s druhými. Každý je originální a jedinečný, a proto cesta života a 

víry, která směřuje do náruče Boží, máme jedinečnou a každý svojí a mezi 

sebou jsme si darem a inspirací na té cestě. Když budeme pořád se porovnávat 

a srovnávat s okolím, tak budeme nešťastní, že nám pořád něco schází, že 

"nejsme jako oni". Srovnávání a porovnávání a nespokojenost se sebou, být 

jako "oni" je typické a možná důležité pro dobu puberty. Je to určité životní 
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období hledání, které každý prochází, ale které je také nutné opustit a dospět. 

Jde především nebát se být dospělým člověkem jak ve víře, tak i ve svém 

lidství. Jinak se stává náš život karikaturou, tedy pokřiveným obrazem, 

nepravdivý a to nikdo jistě nechce. 

      Ve dvaceti se předpokládá, že člověk je ještě mladý dospělý a podobně 

dvacet let kněžství už by mělo být na knězi znát. Jsem tedy mladý kněz, ale 

hodně už si pamatuji. Jako je důležitá modlitba jeden za druhého v rodině, tak 

podobně i modlitba za kněze je moc důležitá. Od počátku kněžství to vnímám, 

že je to modlitba věřících, která mě přivedla na kněžskou cestu. Děkuji za 

modlitby a zachovejte přízeň. Ať vám Bůh žehná. 

P. Václav Šika           

 
 

SPOLEČNÉ SLAVENÍ LITURGIE 
 

     Cokoliv děláme často, opakovaně, denně, tomu hrozí, že to budeme dělat s 

rutinou, formálně a bezobsažně. To je třeba mít na mysli i tehdy, jde-li o tak 

posvátnou činnost, jakou je liturgie - slavení mše svaté.  

     Abychom správně pochopili, o co vlastně při mši svaté jde, je třeba pře-

deslat, že slavení liturgie je dílem Ježíše Krista Velekněze - prostředníka mezi 

Bohem a lidmi. On nás nejen reprezentuje, ale připojuje k sobě, abychom ji 

slavili spolu s ním. Proto je kněz vázán předpisy a schválenými modlitbami. 

Vyslovuje, že slaví liturgii v jednotě s papežem a biskupem místní církve, čímž 

se zaručuje, že jednotlivá mše svatá slavená v posledním vesnickém kostelíčku 

je záležitostí celého universálního (katolického) společenství. Svým kněžským 

svěcením má účast na jediném kněžství Velekněze Krista.  

Při slavení mše, v níž dále trvá oběť kříže, je Kristus skutečně přítomen ve 4 

způsobech: 

1 - v samotném shromáždění božího lidu: "Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, 

tam jsem uprostřed nich" Mt 18,20 

2 - v osobě sloužícího kněze - je nositelem kněžství Kristova /persona Christi/ 

3 - ve svém slově Božím v Písmě Svatém 

4 -  podstatně a trvale pod eucharistickými způsobami, při proměňování 

eucharistie a trvale ve svatostánku  

Mše se skládá ze dvou částí:  

- bohoslužby slova  

- slavení eucharistie, jež spolu souvisejí tak těsně, že tvoří jeden bohoslužebný 

úkon.  

Ve mši se připravuje stůl Božího slova a těla Kristova; u něho se věřící poučují 

a živí. Další obřady slavení mše otevírají a uzavírají. 
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Gesta a držení těla 

     Gesta a držení těla u kněze, jáhna, přisluhujících i lidu mají směřovat k 

tomu, aby celá bohoslužba vynikala krásou a vznešenou jednoduchostí, aby byl 

chápán správný a plný význam jejích jednotlivých částí a aby byla podporová- 

na účast všech. Je tedy třeba věnovat pozornost spíše tomu, co přispívá k 

společnému duchovnímu prospěchu Božího lidu, než soukromému sklonu či 

názorům. 

Stejné držení těla, které mají zachovávat všichni účastníci, je znamením 

jednoty členů křesťanského společenství shromážděného k posvátné liturgii. 

Vyjadřuje totiž smýšlení i city účastníků a podporuje je. 

     Věřící ať stojí: 

- od začátku vstupního zpěvu nebo od chvíle, kdy kněz přichází k oltáři, až ke 

vstupní modlitbě včetně 

- při zpěvu Aleluja před evangeliem a při četbě evangelia 

- při vyznání víry a přímluvách, od výzvy před modlitbou nad dary Modlete se, 

bratři a sestry (nebo Modleme se, aby Bůh přijal) až do konce mše s výjimkou 

toho, co bude řečeno dále. 

     Ať sedí:  

- při čteních před evangeliem a responsoriálním žalmu 

- při homilii a přípravě darů;  

- a podle okolností též při posvátném mlčení po přijímání. 

     Ať pokleknou: 

- k proměňování, nebrání-li jim v tom nemoc, nedostatek místa, množství 

přítomných či jiné rozumné důvody.  

Ti, kdo při proměňování nepokleknou, ať udělají hlubokou úklonu, když kněz 

po proměňování pokleká. 

     Ke gestům se počítají také tyto činnosti a průvody:  

- když kněz s jáhnem a přisluhujícími přicházejí k oltáři,  

- když jáhen před čtením evangelia přináší evangeliář či knihu evangelií k 

ambonu,  

- když věřící přinášejí dary a když přistupují k přijímání.  

Sluší se, aby se tyto činnosti a průvody pojily s krásou a konaly se za 

doprovodu zpěvů k tomu určených podle norem stanovených pro každou z 

těchto příležitostí. 

Všeobecné pokyny k Římskému misálu (editio typica tertia emendata 2008) 

 

      Všeobecně se dá říci o gestech při modlitbě v liturgii: 

Stání - jako základní postoj, ukazuje připravenost a odhodlanost k akci /vyjít, 

pomoci, hlásat/ 

Sezení - postoj naslouchání a rozjímání /spočinutí u Pánových nohou/ 
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Klečení - postoj pokory a úcty, vědomí, že je tu někdo mocnější /postoj prosby 

a úcty, bázně/ 

Úklona - malá nebo hluboká - postoj shodný s pokleknutím, někdy jej 

zastupuje.                                        

     Je dobré si i připomenout, že postoje a gesta mají smysl, zda odpovídají i 

našemu postoji ve svém srdci. Nejde tedy jen o něco vnějšího /tělocvik/, ale o 

náš vztah k tomu co se koná a čeho se chci vědomě zúčastnit.  Pak záleží také 

na našem zdravotním stavu, aby nám nějaké gesto nebylo ke škodě. Bůh 

nechce po nás nemožné věci. Mše svatá a jiná liturgie je k veřejné oslavě a 

chvále Boha a k posílení i růstu naší osobní víry. Naše víra je něco jedinečného 

/osobního/, ale pro všechny viditelná /ne soukromá/. Proto potřebujeme 

společenství a společné slavení, aby mohla naše víra růst a byla zdravá, 

pravdivá a "dospělá". 

     K tématu mše svaté bych se rád vrátil i v dalších číslech Farních listů. 

Uvítal bych i dotazy na toto téma nebo i na jiná témata, která by se mohla v 

časopise prezentovat.   

P. Václav Šika 

 

 

MALUJEME, TVOŘÍME, VIRU SE NEBOJÍME 

...tak se nazývá fotogalerie Diecézního centra pro rodinu českobudějovického 

biskupství, kam mohly v  coronavirové době zasílat děti své obrázky pro radost 

všem ostatním. I my z Kamenice nad Lipou jsme poslali několik obrázků za 

naši farnost. Tři z nich můžete vidět na fotografii. Obrázky nebyly uveřejněny 

pod jmény, neboť jsem neměla dořešeno GDPR.                            

Z.J. 

 
5 



FARNÍ INFORMACE 
 

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

ve středu 22. července v 17.00 hodin.  (mše svatá v kostele Všech svatých 

nebude). Úklid kaple bude v úterý 21. července od 9.30 hodin.  

Na svátek Proměnění Páně ve čtvrtek 6. srpna 2018 bude mše svatá           

v Kamenici nad Lipou v 8.00 hodin ráno. 

O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 15. srpna bude mše svatá    

v Kamenici nad Lipou v 9.30 hodin. 

Poutní mše svaté v kaplích v Mirotíně a v Benešově budou upřesněny a 

ohlášeny v kostele. 

Poutní mše svatá v Metánově v kapli Nanebevzetí Panny Marie bude  

v neděli 16. srpna v 11.00 hodin (místo mše svaté v Častrově). 

Neděle 30. 8. 2020 závěr prázdnin.  

Farní odpolední posezení od 15.00 - prohlížení fotek, dvacet let kněžství. 

Mše svatá u Váňovy studánky bude na svátek Narození Panny Marie v 

úterý 8. září v 16.00 hodin. 

Na slavnost sv. Václava v pondělí 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 pondělí 

28. září v 11.00 hodin. 

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

v neděli 27. 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: 7. 7; 21. 7; 4. 8; 18.8; 1. 9; 

15. 9. a 2. 10.2020 

Sbírky: Při sbírce na potřeby diecéze v neděli 14. června se vybralo v Kamenici n. 

L. 4.336,- Kč, v  Těmicích 800,- Kč, v Mnichu 1.960,- Kč a v Častrově 1.020- Kč. 

Další celodiecézní sbírka bude v neděli 6. září na bohoslovce.  

Postní pokladničky: 

Častrov:  2.770,-Kč 

Mnich:   5.848,-Kč 

Kamenice nad Lipou: 5.848,-Kč 

- výtěžek Postní almužny bude poté rozdělen na dvě části: polovina bude 

použita prostřednictvím Diecézní charity na pomoc nemocným a polovina bude 

použita při pastorační činnosti v diecézi. Děkujeme za vaši spolupráci. 

Socha Panny Marie Lurdské se po restaurování navrátila do kostela v 

Kamenici nad Lipou. Místo bylo nově upraveno. Náklady na opravu sochy 

činily 17.700,- Kč. Je možnost přispět darem, na který vydám potvrzení k 

možnosti snížit si základ k odvodu daně.  
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Animátorský kurs 2020 - 22. Jedná se o 10 víkendů pro mladé lidi ve věku 

14 - 18 let. Místa kursu DCŽM Ktiš, Nová Cerekev, Tábor - Klokoty, Pracha-

tice. Příspěvek 300 Kč na víkend. Přihlášky na prolidi.bcb.cz. 
 

Prázdninové setkání přátel časopisu DUHA A PAPEŽSKÝCH MISIJ-

NÍCH DĚL se koná v sobotu 22.8.2020 v Putimi u Písku. Ve 12.00 bude mše 

svatá s biskupem Pavlem Posádem, od 13.00 program na farní zahradě. Bližší 

informace na plakátu v kostele. 
 

Diecézní pouť na téma VZHŮRU K VODÁM se bude konat v Českých 

Budějovicích v sobotu 3.10.2020. Zahájení v katedrále v 9.00, divadlo o sv. 

Janu Nepomuckém. Průvod na Piaristické náměstí se sochou sv. Jana 

Nepomuckého. V 10.30 mše svatá s otcem biskupem Vlastimilem v kostele 

Obětování Panny Marie. Odpoledne přednášky: biskup Pavel Posád, P. Marek 

Orko Vácha, manželé Imlaufovi, P. prof. Martin Weis. Doprovodný program 

pro děti. V 15.30 zakončení v katedrále. 2.10. večer mladých. Bližší informace 

na plakátu v kostele. 

 

Poutní cesta Brno - Svatá Hora u Příbrami 
 

     Byla vydána nová speciální edice Turistických známek a nálepek "Poutní 

cesta - Brno - Svatá Hora u Příbrami." S nápadem oživení starých poutních cest 

přišla nadace - Poutní Cesty. Za nasbírání desítky kupónů Poutní cesta získáte 

neprodejnou prémiovou TZ či TN. Jde o prastarou tradici naší země, která by 

neměla upadnout v zapomenutí. Plánované nové řady dalších poutních cest 

Vás provedou památnými cestami našich předků a pomohou vyzdvihnout 

klenoty, které ukrývají. 

     Mezi zastávky Poutní cesty patří nově také kaple sv. Máří Magdalény na 

Brádle. Turistickou nálepku a známku s obrázkem této kaple je možno 

zakoupit v obchůdku Dobromysl, na zámku v Turistickém informačním centru 

nebo v kostele. Známka stojí 40,- Kč, nálepka 15,- Kč. 
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FARNÍ PRODEJNA NABÍZÍ: 
 

Renzo Alegri: ZÁZRAKY OTCE PIA 

Otec Pio z Pietrelciny  je jednou z nejoblíbenějších světeckých postav 20. sto-

letí. Víme, že po celých padesát let nosil viditelná stigmata, měl dar proroko-

vání, bilokace, vhledu do lidských srdcí, dar uzdravování a osvobozování. Byl 

to velký přímluvce všech trpících před Boží tváří a mistr duchovního boje. 

Jeho poslání zjevně neskončilo dnem jeho odchodu k Pánu, ba právě naopak: 

Do Pietrelciny neustále přicházejí nová a nová svědectví o milostech obdrž-

ených na jeho přímluvu, ať už jde o zázračná uzdravení, obrácení či jiné Boží 

zásahy. Cena 349,- Kč, po slevě 300,- Kč. 
 

Richard Čemus: ŽIVOT NENÍ ČAS ALE SETKÁNÍ  

Nová svědectví o Tomáši Špidlíkovi. Svědectví blízkého spolupracovníka 

kardinála Špidlíka není jen vzpomínkou na velkou osobnost naší církve, ale i 

velmi cennou sbírkou úvah o tématech, která utvářela dílo Tomáše Špidlíka – 

slovanská spiritualita, modlitba, srdce, kultura a umění, ekumenické snahy, 

duchovní otcovství či papež Jan Pavel II. Cena 224,- Kč, po slevě 190,- Kč. 
 

Aleš Palán: RADY PÁNU BOHU, JAK VYLEPŠIT SVĚT 

Čtyřicet zlepšováků, jak zdokonalit svět, které autor nenavrhuje politikům, 

ekonomům ani různým aktivistům, ale rovnou pánu Bohu, jsou vtipnou sondou 

do našich strachů, komplexů, slabostí, chyb, zbytečných starostí a malicherno-

stí, kterými si otravujeme životy. Stačilo by přitom tak málo, aby na světě bylo 

líp. Někdy stačí i jedna nečekaná událost, abychom si uvědomili, co je v životě 

důležité, na co vsadit a co přináší opravdovou radost. Cena po slevě 200,- Kč. 
 

Josef Prokeš: PÁN SE STARÁ 

Kniha vyhledávaného kněze, skauta a horolezce, vede čtenáře k novému 

pohledu na víru. V krátkých textech se zabývá celou řadou závažných 

křesťanských témat, k nimž přistupuje s otevřeností, a přitom ale s důkladným 

vzděláním a duchovní zkušeností. Otevírá tak prostor k hlubšímu promýšlení, 

ale též radosti, která se z opravdové víry rodí. Cena 225,- , po slevě 190,- Kč. 
 

Guy Gilbert: ODPUŠTĚNÍ 

Nová kniha známého kněze a vychovatele delikventní mládeže přibližuje 

mimořádné důležité téma odpuštění, které je nejkrásnější cestou ke svobodě. 

Cesta odpuštění vede k vnitřní vyrovnanosti, pokoji a radosti. Právě křesťané 

jsou ti, kteří mají ve společnosti neustále realizovat obtížný pokyn odpouštět, a 

to i tam, kde je to zdánlivě nemožné. Gilbert ukazuje, kde hledat zdroj síly k 

odpuštění, jak odpouštět v rodině, ve vztazích, jaké nástroje nabízí ve 

svátostech církev. Cena 159,- Kč, po slevě 120,- Kč. 
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FRESKY V KAPLI SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY 
 

     Nedávno se mi dostala do rukou kniha Anny Hamrlové: Nástěnná malba   

v městském prostředí 16. a počátku 17. století na pomezí Čech a Moravy. Je 

zde také pojednání o freskách v naší hřbitovní kapli sv. Máří Magdalény. 

Protože v brzké době oslavíme na Brádle poutní slavnost této patronky naší 

farnosti, rozhodl jsem se z této knížky vybrat pojednání o těchto malbách. 
 

Historie 

     Kaple sv. Máří Magdalény na vrchu Bradlo byla 

založena již roku 1348. 

Kaple je z architektonického hlediska unikátem. 

Dnešní osmistěnná stavba byla původně v 

jednotlivých obloucích otevřená, k jejich zazdění 

došlo až za Jana Malovce z Malovic v roce 1554, 

který ji nechal rovněž zaklenout zdobnou kopulí. O 

několik desetiletí později, v letech 1593 - 1595, byla 

kopule stržena a vystavěna nově se znakem Malovců 

a Španovských na středním svorníku.  
 

Popis 

     Kaple sv. Máří Magdalény je centrální kaplí s oktogonální lodí a malým 

přístavkem s kůrem. Loď kryje vysoká jehlancová střecha s lucernou na 

vrcholu, Renesanční malby se rozkládaly původně v osmi klenebních polích 

centrální kaple. Dnes je dochováno pět výjevů, které jsou situovány do jedno-

duchých kulatých až oválných medailonů rámovaných žlutým rozvinutým 

dekorem. Výjev vlevo vyobrazuje čtyři postavy u stolu, z nichž pouze druhá 

zprava patrně znázorňuje stojící ženu s nádobou, zahalenou v dlouhém šatě, 

ostatní figury jsou mužské. Pátá figura sedí na zemi před stolem u první 

postavy se svatozáří. Poslední sedí na mohutné dřevěné židli. Bíle prostřený 

stůl byl zaplněn předměty, které se zachovaly jen v náznacích. Za scénou je 

provedeno neutrální šedé až černé pozadí s půlkruhovým výstupkem v horní 

části, ze kterého jde proud naznačeného světla dopadajícího na figury pod ním. 

Dolní polovina výjevu je zahaleny v několika hnědých odstínech udupané 

hlíny. 

     Druhý výjev znázorňuje město či hrad s cestou a řekou, případně jinou 

vodní plochou. Areálu dominují dvě věže, z nichž levá je opatřena cimbuřím a 

kupolovitou střechou. Pravá věž je útlejší a vyšší, její vrchol uzavírá kuželovitá 

střecha s ochozem. Hmota věže plynule navazuje na stupňovitý štít, před nímž 

se tyčí patrový přístavek. Obě věže jsou propojeny palácovým křídlem, po levé 

straně  navazuje  menší  budova a opevnění.  Střechy  jsou  kryty  dřevěnou 
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krytinou. Pozadí je opět uzavřeno tmavou oblohou. Vodní hladinu v popředí 

brázdí plavidlo nepravidelného tvaru se dvěma postavami.  
     Nad hlavním oltářem je vyobrazena 

klečící postava světice s dlouhými 

rozpuštěnými vlasy, v dlouhém tmavém šatu 

a tmavou svatozáří kolem hlavy. Žena klade 

svou pravou ruku na hruď, levou na knihu 

položenou na klíně. Po její pravé straně leží 

lebka se zkříženými hnáty, v pozadí ční 

neurčitý růžový půloblouk, protiváhou mu je 

tmavá partie.  
    Následující scéna s klečící postavou je 

zpestřena dvěma stvořeními připomínající 

ďábly. Žena uprostřed je oděna v dlouhém 

světlém šatě, ruce má sepjaté k modlitbě. Hlavu kryjí dlouhé vlnité vlasy 

světlejší barvy. První z tmavých stvůr vyplazuje jazyk a koulí očima. Z hlavy jí 

vyrůstají dvě špičaté dlouhé uši a celá postava je od hlavy zahalena dlouhým 

červeným pláštěm. Druhé stvoření stojí na zadních a mohutně otvírá tlamu, 

hlavu má porostlou hřívou. Pohyb je směřován k prvnímu zvířeti. Po levé 

straně je naznačen náhrobek či výklenek s velkým křížem, lebkou a zdobenou 

nádobou. Poslední odkrytý medailon vynáší stojící ženu zahalenou ve svých 

vlasech s rukama sepjatýma k modlitbě. Okolní prostředí se nedochovalo. 
 

Ikonografie 

     Význam medailonů lze v dnešní 

době vzhledem k jejich neúplnému 

dochování odhalit jen zčásti. První z 

výjevů znázorňuje scénu ze života 

sv. Máří Magdalény, kdy při hostině 

jednoho z farizeů, patrně Lazara, s 

pláčem vešla a umyla Kristovy nohy, 

otírala je svými vlasy, líbala a 

natírala drahým olejem. Díky tomuto 

skutku jí byly odpuštěny hříchy. Gestikulující muž sedící naproti Kristu 

odpovídá Jidáši Iškariotskému, jenž s ženiným skutkem nesouhlasil. Žena 

stojící za stolem a obsluhující ostatní byla Marta, Magdalenina sestra. 

     Hrad či město může znázorňovat kamenický hrad s vodním příkopem ve 

druhé polovině 16. století. Objekt byl od středověku obklopen příkopem, o 

němž v současné době vypovídá rybník v jeho blízkosti. Obě věže jsou dolo-

ženy stavebně historickým průzkumem zámku i jeho současnou podobou. Ke 

skutečnému historickému místu byla patrně zasazena biblická scéna, v níž Máří  
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Magdaléna pluje se sestrou Marií, bratrem Lazarem a biskupem Maximinem 

do Provence. Vyobrazení odpovídá vylíčení ve Zlaté legendě, v níž je 

popisována loď bez vesel, plachet a kormidla. 

     Rovněž následující výjevy jsou věnovány Máří Magdaléně a chronologicky 

popisují její životní příběh. Prostřední scéna znázorňuje světici v jeskyni 

nedaleko Sainte Baume, kde se rozhodla žít kajícným životem. V postu a 

pokání údajně strávila třicet let. Scéna se dvěma tvory klasickému schématu 

výjevů z Magdalenina života neodpovídá. Mohli by zde být vyobrazeni zlý 

démoni, se kterými se světice musela během svého poustevnického období 

potýkat. Mohlo by se rovněž jednat o analogii ke Kristovu pobytu v poušti. 

Patrně se zde střetává legenda Marie Magdalény s legendou Marie Egyptské. 

Nádoba u kříže je Magdaleniným symbolem, jedná se o vonnou mast, s níž 

mazala Kristovy nohy. Spolu s křížem i lebkou se jedná o běžné doplňky jejích 

výjevů. Poslední scéna s Magdalénou zahalenou do svých vlasů v chronologic-

kém sledu odpovídá povznesení Magdalény andělskými chóry na nebesa. 

Vzhledem k nedochovaným souvislostem v malbě však tuto domněnku nelze 

potvrdit ani vyvrátit. 

     Celková koncepce výzdoby 

byla věnována životu Marie 

Magdalény, jež se ve dvou 

scénách protnula s výjevy ze 

života poustevnice Marie 

Egyptské. V nedochovaných 

scénách byly patrně další scény z 

Magdalenina života, lze předpo-

kládat např. výjev Poslední 

přijímání Marie Magdalény, 

Kristus v domě Marie a Marty či 

Marie Magdaléna pod křížem. 
 

Restaurátorské zásahy. 

Objev výzdoby byl uskutečněn v roce 1937 při běžných údržbářských pracích. 

Malby byly nalezeny na pěti úsecích klenby. Jejich odhalení probíhalo 

neodborným zásahem, čímž došlo ke značnému poškození a nenávratné ztrátě 

některých částí. K dalším zásahům ani konzervaci již přistoupeno nebylo. V 

současné době jsou ponechány v podobě, v jaké byly nalezeny a odkryty. 

Jejich stav je silně narušený.  
 

     Až půjdete ve středu 22. července na poutní mši svatou do kaple na Brádle, 

můžete tyto popisy porovnat se skutečností a porozjímat nad životem sv. Máří 

Magdalény. 

Zpracoval J. Šimák 
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☺☺☺HUMOR☺☺☺ 
 

☺Chlapec přijde ke zpovědi, vytáhne lísteček a čte: "6 rohlíků, půlku chleba, 

plnotučné mléko ..." 

☺Maminka se ptá malého Jirky: "Pročpak nechceš jíst? Před chvilkou jsi 

tvrdil, že máš hlad, jako vlk." "To mám, ale viděla jsi někde vlka jíst dušenou 

mrkev?" 

☺O přípravu na manželství přijdou požádat dva postarší snoubenci, vdovec a 

vdova. Kněz má radost, že v sobě po tak velké životní ztrátě nalezli zalíbení. A 

protože je zvědavý, zeptá se: "A kde jste se vlastně poznali?" Ženich se chvíli 

ošívá, ale pak z něj vypadne: "Velebnosti, na Starém hřbitově to bylo. Já jsem 

šel zalít ji a ona jeho. A pak jsme si řekli: Vždyť todlencto můžeme přeci dělat 

spolu!" 

☺Hádá se evangelický 

farář s baptistou: "U nás 

při křtu stačí polít hlavu 

vodou," začne debatu 

pastor. "Ne! U nás je 

nutné, aby se ponořilo celé 

tělo," namítne mu baptista. 

"A to nestačí stát ve vodě 

po kolena?" "Ne!" "Ani po 

pás?" "Ne!" "A co až po 

krk?" "Ne!" "A po čelo?" 

"Ne!" "No, vidíte, vždyť jsem to říkal už na začátku. Záleží jenom na hlavě!" 

☺Kněz opouští farnost, ve které byl šest let farářem. Poslední dny využívá k 

tomu, aby navštívil své farníky a rozloučil se s nimi. Na návštěvě u jedné staré 

paní upadl poněkud do rozpaků, protože mu tato dáma řekla: "Ten váš 

nástupce určitě nebude tak dobrý, jako jste byl vy." Faráři rozpaky zrudnou 

tváře, nicméně se cítí polichocen. S dojetím v hlase se zeptá: "To myslíte 

vážně?" "Ano, jsem si jistá," zdůrazňuje stará dáma. "Co já si pamatuji, je to 

už popáté, kdy se u nás mění farář. A úplně pokaždé byl ten nový horší, než ten 

předešlý." 

☺Misionář přistane na ostrově. "Dobrý den , pane," pozdraví 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!" 
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY 
 

Farní charita v době nouzového stavu.  
 

     V první řadě bych touto cestou velmi ráda poděkovala skautům a skautkám 

z místního střediska Fidelis et Fortis za jejich ochotný přístup nám v době 

koronakrize pomáhat. Jmenovité poděkování si od nás zaslouží: Michal Kolář, 

Petr Klusáček, Pavel Klusáček, Jakub Veřtát, Kryštof Veřtát, Jakub Cink, 

Marie Nováková, Tereza Šimanová, Simona Jelínková. 
  

     S vyhlášením nouzového stavu země od 12. března se na všechny 

poskytovatele sociálních služeb vznesla vlna opatření a nařízení. S vývojem 

epidemie docházelo ze dne na den k různým změnám, uzavíráním služeb a 

mnohdy bylo velmi těžké všechna tato nařízení splnit a zajistit službu tak, 

abychom co nejvíce mohli chránit nejzranitelnější skupinu – seniory a 

chronicky nemocné osoby. 
  

     V prvním týdnu vyhlášení nouzového stavu byla vytvořena pracovní 

skupina, jejímž úkolem bylo zajistit pomoc potřebným obyvatelům Kamenice. 

Skupiny se zúčastnili zástupci města (starosta, místostarosta, tajemník, 

pracovník sociálně zdravotního oddělení), 2 osoby za místní skauty, za Farní 

charitu ředitelka, 2 členové SDH a společně vytvořili krizový plán.  Byla 

zřízena telefonická linka, vypracován systém na nákupy a dále databáze 

dobrovolníků, kteří nabízeli svou pomoc v boji proti koronaviru. 

Koordinátorem byl určen Michal Kolář, který inicioval vznik této skupiny a 

řídil po celou dobu všechny dobrovolníky, kteří pomáhali na Charitě. Za jeho 

nasazení a ochotu mu opravdu patří velké díky.  
 

     Ihned od začátku jsme společně se skauty začali také organizovat distribuci 

a šití látkových roušek a shánění materiálu na jejich výrobu. V zahradním 

altánu na faře vzniklo sběrné místo, kam lidé nosili látky a ušité roušky. Na 

oplátku si zde lidé mohli vyzvedávat balíčky s obsahem 2 roušek, návodu na 

jejich správné použití a návodu na správné mytí rukou. Díky této aktivitě se 

roušky dostaly k místním občanům, různým spolkům, lékařům, dětského 

domova, na poštu a do obchodů. Roušky byly také rozdávány v lékárně a před 

Penny marketem. Dále se věnovaly do domova důchodců v Horní Cerekvi a do 

nemocnic Pelhřimova, Jindřichova Hradec a Tábora. Celkem se rozdalo 1755 

roušek. Tato aktivita byla velmi intenzivní, zejména v prvních 2 týdnech po 

vyhlášení nouzového stavu. Dalším krokem byla distribuce ochranných štítů. 

Podařilo se sehnat od dárce štíty, které jsme dále použili pro naši službu a pro 

místní lékaře. Tyto štíty vyráběl Petr Kolář na domácí 3D tiskárně. Celkem se 

rozdalo 35 štítů.  
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     V době od 18. března do 31.května odpracovali skauti a skautky na Charitě 

celkem 181 hodin. Jejich náplní byla dezinfekce celých prostor, dezinfekce 

vozidel, jídlonosičů a pomoc při rozvozech obědů. Díky jejich pomoci mohla 

naše pečovatelská služba fungovat po celou dobu až do konce května bez 

problémů a pro mnohé seniory byla v těžké době psychickou oporou. Od 

začátku června, s příchodem uvolňování, fungují všechny naše služby, včetně 

klubu seniorů a seniortaxi, bez omezení. Tato doba ukázala, že je mezi námi 

mnoho obětavých mladých lidí, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas pro 

druhé. Já osobně mám velkou radost, že skauti v Kamenici ukazují mnohým 

dětem směr a to co je v životě důležité: pomoc a láska k druhým.  
 

Jitka Koubová, ředitelka 

 

Kola pro Afriku - sbírka ukončena 
     Sbírka kol probíhala od října loňského roku do začátku května, kdy byla kola 

naložena a odvozena. Celkem se sešlo přes 90 jízdních kol, která projdou násled-

nou úpravou, aby mohla sloužit v prašném písčitém terénu. Některá kola se změní 

na zahradní dekorace nebo se jich ujme nějaký sběratel. Finance z takto prodaných 

kol jsou potřebné na chod celé organizace Kola pro Afriku. 
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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. 

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

Pátek 3. 7. Svátek sv. Tomáše, apoštola 

Sobota 4. 7. Památka sv. Prokopa, opata 

Neděle 5. 7. SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA  

A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY 

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

Neděle 12. 7. 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Úterý 14. 7. Památka bl. Hroznaty, mučedníka 

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

Neděle 19. 7. 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Středa 22. 7. Svátek sv. Marie Magdalény 

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

Sobota 25. 7.   Svátek sv. Jakuba, apoštola 

Neděle 26. 7. 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Středa 29. 7. Památka sv. Marty 

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

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

Neděle 2. 8. 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Úterý 4. 8. Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 

Čtvrtek 6. 8. SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 

Sobota 8. 8. Památka sv. Dominika, kněze 

Neděle 9. 8. 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

Úterý 11. 8. Památka sv. Kláry, panny 

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

Sobota 15. 8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

Neděle 16. 8. 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Čtvrtek 20. 8. Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 

Pátek 21. 8. Památka sv. Pia X., papeže 

Sobota 22. 8. Památka Panny Marie Královny 

Neděle 23. 8. 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 24. 8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

Neděle 30. 8. 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
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