Kamenice nad Lipou, Těmice, Mnich a Častrov
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NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO:
V dnešním světě, ve kterém je tolik osamocenosti a beznaděje, potřebují
naléhavě ženy, muži i děti poznat Boží srdce. To srdce, které odpouští, které se
o lidi stará a které uzdravuje. Toto srdce není naplněno nedůvěrou, touhou po
pomstě, předsudky ani nenávistí. Toto srdce touží jen po jediném: lásku
rozdávat a jako odpověď pak lásku přijímat. Toto srdce trpí, když vidí lidské
utrpení, a když vidí lidskou nedůvěru svěřit se Božímu srdci, které chce
rozdávat útěchu, naději a odvahu.
(Podle H. J. Nouwena)

Ročník XXXII.

Cena dobrovolná

Dne: 20. 6. 2021

PŮVOD A SYMBOLIKA SVÁTKU
Úcta k božskému Srdci Páně se rozšířila ve středověku zásluhou sv. Jana
Eudese (1601-1680), ale především díky sv. Markétě Marii Alacoque (16471690), které po řadě vidění bylo ji dáno poznat lásku Ježíšova Srdce.
Doporučila křesťanům praxi prvních pátků v měsíci.
Probodené srdce, ovinuté trním, s plameny a křížem, symbolizuje Ježíšovu
nepodmíněnou lásku k člověku. Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova slaví
církev třetí pátek po letnicích.
SRDCE
Ve všech národech je srdce symbolem středu lidské bytosti, symbolem
lidskosti, vztahů, symbolem lásky... Kdyby svět zapomněl na „srdce“, zavládla
by v něm jen vůle a rozum. Tak by se svět stal chladným a krutým. Proto přišel
Boží Syn na zem, aby ukázal, že Bůh je láska a že má své srdce otevřené pro
každého člověka. Je pro nás útěchou a oporou, že nad každým člověkem bdí
Boží srdce, které má nekonečnou lásku i moc a říká: „Miloval jsem tě odvěkou
láskou a přitáhl jsem tě slitovně na své srdce“ (Jer 31,3). „Bůh je navždy skála
mého srdce a můj podíl.“ (Žl 73,24)
NOVÉ SRDCE
U člověka vyjadřuje srdce jeho celkový
charakter. Pravá podstata člověka nespočívá
v jeho zevnějšku, kráse či síle, ale v nitru, v
srdci. Bůh se nedívá na to, co pokládají za
hlavní lidé. „Člověk se dívá jen na to, co má
před očima. Hospodin však hledí na srdce“
(1Sam 16,7). Protože srdce je výchozím bodem
veškerého lidského jednání, myšlení a cítění,
zaslíbil Bůh: „Odstraním z vašeho těla srdce kamenné
a dám vám srdce z masa“ (Ez 36,26).
TRÉNOVAT NOVÉ SRDCE
Svatý Petr napsal, že křesťan je ten, kdo miluje “z čistého srdce“. Ale o jakém
srdci je řeč? O srdci novém! Člověk už kdysi o nové srdce prosil: „Stvoř mi
čisté srdce Bože“ (Žl 51,12); a sám Bůh dar nového srdce slíbil: „Dám vám
nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha“ (Ez 36,26). Nové srdce bylo
stvořeno v každém pokřtěném člověku. Jen ho musíme přimět, aby tlouklo,
musíme ho trénovat. (Raniero Cantalamessa).
V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval
nás... (1Jan 4, 10)
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Neposkvrněné Srdce Panny Marie:
Úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie má v Církvi svou historii.
Hlasatelem úcty k neposkvrněnému Srdci Panny Marie byl už sv. Jan Eudes (+
1680). Liturgickou oslavu dovolil Pius VII. (1800-1823) a Pius XII. po zasvěcení celého lidstva tomuto neposkvrněnému Srdci (31. X. 1942) rozhodl, aby
se od roku 1944 tento svátek slavil v celé církvi 22. srpna.
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie se slaví v sobotu po třetím
pátku po letnicích a následuje bezprostředně po slavnosti Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova. Pod symbolem Srdce prokazuje církev úctu lásce Ježíšovy Matky
k Bohu a k jejímu Synu a zároveň její mateřské lásce k celému lidstvu.
Převzato a upraveno z www.vira.cz

ROK SVATÉHO JOSEFA
(Pokračování k minulého číslu)
Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný,
setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv.
Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným 8. 12. 2020 u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za
Ochránce všeobecné církve papežem Piem IX. (Dekretem Quemadmodum
Deus, podepsaným 8. 12. 1870 v Římě)
A papež František počínaje dnem 8. 12. 2020 vyhlašuje zvláštní rok
věnovaný Ježíšovu pěstounovi.
Důstojnost práce
Tesař, poctivě pracující na zajištění živobytí své rodině, nás učí také
„hodnotě, důstojnosti a radosti“ plynoucí z toho, že můžeme jíst chléb, který je
plodem naší práce. Papež František s odkazem na tyto rysy sv. Josefa, zdůrazňované už od encykliky Rerum novarum, poukazuje na naléhavost sociální
otázky a nezaměstnanosti, rovněž v zemích, kde se žije v jistém blahobytu.
„Práce se stává účastí na samotném díle spásy“ – podotýká papež. Není jen
příležitostí k seberealizaci, ale také „ k realizaci oné původní buňky společnosti, kterou je rodina. Rodina, které se nedostává práce, je více vystavena
těžkostem, napětím, rozkolům a dokonce zoufalému a zoufajícímu pokušení
rozkladu. Jak lze mluvit o lidské důstojnosti bez snahy o to, aby měli všichni a
každý možnost důstojné obživy?“ – táže se František. A vybízí „k přehodnocení našich priorit“, aby žádný člověk a žádná rodina nezůstávali bez práce.
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Děti dnes nemají otce
„Otcem se člověk nerodí, nýbrž stává,“ nejde o
to přivést dítě na svět, nýbrž přijmout je a pečovat o
ně. V dnešní společnosti však naneštěstí jakoby
„děti byli sirotky“, často se jim nedostává otce,
který by synovi předával zkušenost života a reality.
Otec nemá své děti zadržovat, věznit, vlastnit, ale
uvádět je do schopnosti rozhodovat, užívat své
svobody a hledat řešení. V tom se projevuje
cudnost a čistota Josefova. Miluje láskou, která je
prostá majetnického přístupu. „Sám Bůh miluje
člověka čistou láskou, dává mu také svobodu
pochybit a stavět se na odpor. Logika lásky je
vždycky logikou svobody a Josef dovedl milovat
mimořádně svobodně. Nikdy nestavěl sebe do
středu. Uměl opustit střed a činit středem svého
života Marii a Ježíše,“ poznamenává František.
Josefovo štěstí spočívá v sebedarování, v jeho
mlčení nenajdeme stížnosti, nýbrž projevy
konkrétní důvěry. Postava Mariina snoubence je
tedy mimořádně významná v dnešním světě, který potřebuje otce, ale odmítá
pány – totiž ty, kdo chtějí „vlastněním druhého vyplnit svoji vnitřní prázdnotu,
odmítá ty, kdo zaměňují autoritu za autoritativnost, službu za servilitu,
konfrontaci za útisk, charitu za vyživování, sílu za destrukci. Každé pravé
povolání se rodí ze sebedarování....“ – zdůrazňuje Svatý otec.
Převzato z webu České sekce Radio Vaticana
Přání a požehnání na prázdniny
Přeji požehnané prožití doby dovolené a prázdnin. Doba je složitá a
doufám, že nebezpečí nákazy se sníží a nevrátí se epidemie v tak veliké síle.
Toto všechno ukázalo na slabost a bezmocnost člověka. Víra a láska našich
blízkých a především Boha se stává moc důležitá a proto nebojme růst
v pokoře, která je nutná v lásce i víře. Přes všechna nebezpečí je jedině víra
v Spasitele a Stvořitele jedinou silou, která nás vede a je tedy i radostí našeho
života. Přeji všem, aby doba odpočinku byla dobou růstu ve víře a lásce.
Zakusit Boží blízkost a něhu potřebujeme každý z nás, abychom mohli
radostně naplňovat všední každý den.
P. Václav Šika
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FARNÍ INFORMACE
Čtvrtek 24. června - komentovaná prohlídka kostela Všech svatých od
16.00 hodin. Průvodcem bude Petr Valeš a P. Václav Šika. Pořádá Městská
knihovna.
Úterý 29. června - Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, mše svatá v
kostele v Kamenici nad Lipou bude v 18.00 hodin.
Pondělí 5. července - Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa,
patronů Evropy. Mše svatá v Kamenici n. L. bude v 9.30 hodin.
Poutní mše svatá v kapli sv. Marie Magdaleny na hřbitově Brádlo bude
ve čtvrtek 22. července v 17.00 hodin. (mše svatá v kostele Všech svatých
nebude). Úklid kaple bude ve středu 21. července od 9.30 hodin.
Sobota 24. července - žehnání nové kaple a zvonu ve Včelničce. Mše
svatá tam bude v 10.00 hodin za účasti otce biskupa Vlastimila Kročila.
Pátek 6. srpna - svátek Proměnění Páně. Mše svatá v Kamenici nad Lipou
bude v 18.00 hodin.
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna připadá letos na neděli. V
Mnichu a Kamenici nad Lipou budou mše svaté v pravidelném pořádku. Poutní
bohoslužby v kaplích zasvěcených Nanebevzetí Panny Marie budou takto:
- V kapli v Mirotíně poutní mše svatá v sobotu 14. 8. v 15.00 hodin.
- V kapli v Metánově poutní mše svatá v neděli 15. 8. v 11.00 hodin.
(místo mše svaté v Častrově).
- V kapli Benešově bohoslužba slova v neděli 15. 8. ve 14.00 hodin.
Neděle 29. srpna 2021 konec prázdnin
Farní odpolední posezení při čaji a kávě od 15.00 hodin.
Mše svatá u Váňovy studánky bude na svátek Narození Panny Marie ve
středu 8. září v 17.00 hodin.
Poutní mše svatá ve filiálním kostele sv. Václava v Hojovicích bude
v neděli 26. září v 11.00 hodin. Mše svatá v Častrově bude tuto neděli v 8.00
hodin ráno, mše svatá v Mnichu nebude.
Na slavnost sv. Václava v úterý 28. září bude mše svatá v Kamenici nad
Lipou v 9.30 hodin a poutní mše svatá v kapli sv. Václava v Babíně bude
sloužena v 11.00 hodin.
Společenství starších žen se bude opět konat na faře každé druhé úterý od
22. června. V dalším období to budou tato úterý: 6. 7; 20. 7; 3. 8; 17.8; 31. 8.
Čas setkávání bude ještě upřesněn při ohláškách.
Sbírky: Při sbírce na Svatopetrský haléř v neděli 21. 2. se vybralo v Kamenici n.
L. a v Těmicích 5.047,- Kč, v Mnichu 1.475,- Kč a v Častrově 1.361,- Kč. Při
velkopáteční sbírce na Svatou zemi se vybralo v Kamenici n. L. a v Mnichu 4.300,Kč. Při sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům v neděli 9. května se vybralo
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v Kamenici n. L. a v Těmicích 2.547,- Kč, v Mnichu 1.745,- Kč a v Častrově 897,Kč. Další celodiecézní sbírka bude v neděli 5. září na bohoslovce.
Výsledky postní almužny 2021:
Při letošní postní almužně, kdy do papírových pokladniček mohli naši farníci
v postní době ukládat ušetřené peníze, se vybralo:
v Kamenici n. L. 10.474,- Kč, v Mnichu 5.524,- Kč a v Častrově 2.450,- Kč.
Celková částka 18.448,- 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.
Kurz Učitelství náboženství na TF JU
Nabízí se možnost studia kurzu pro učitele náboženství, který je určen
jednak pedagogům, k rozšíření jejich kvalifikace, aby podle zákona mohli
vyučovat na státních školách náboženství, ale i věřícím, kteří by se po jeho
absolvování mohli zapojit do katechetické práce ve farnosti. Kurz proběhne na
Teologické fakultě v Českých Budějovicích. Bližší informace na webu fakulty
v oddělení Celoživotního vzdělávání nebo na Katechetickém středisku.
Mgr. Ludmila Veselá, Diecézní centrum pro katechezi
Diecézní pouť 2021
V sobotu 9. října 2021 proběhne Diecézní pouť v Českých Budějovicích.
Patronem pouti bude sv. Jan Nepomucký, který je patronem vod, mostů,
poutníků a také naší diecéze. V programu je po přivítání poutníků a divadle o
sv. Janu Nepomuckém v katedrále pontifikální mše v kostele Obětování Panny
Marie. Po obědě je připravená přednáška o počátcích křesťanství v naší zemi,
prohlídky klášterního kostela a biskupství pro zájemce, adorace, uctění ostatků
sv. Jana Nepomuckého a nakonec společné ukončení v katedrále sv. Mikuláše.
Během odpoledního programu mají děti svůj speciální program.
Věříme, že pouť prožijeme společně.
Pastorační středisko
Výuka náboženství v novém školním roce 2021/22
V září začne nový školní rok na místní základní škole. Počítáme, že zde
bude opět probíhat i výuka náboženství, jako to bylo dosud, pro žáky od 1. do
5. tř. ve středu od 13.00 do 13.45 hodin v budově ZŠ. S žáky od 6. do 9. tř. se
scházíme na faře, také ve středu od 14.45 do 15.30 h. Přihlášky na náboženství
si děti mohou vyzvednout na začátku září ve škole anebo na faře. Na setkání v
září se těší katechetka Hana Pechová.
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O výuce náboženství v době pandemie
Když se v září letošního školního roku otevřely školy, nikdo z nás netušil,
jak náročný školní rok to bude, nejen pro učitele, ale i pro žáky. I když se
opatření čím dál více zpřísňovala, bylo fajn, že nám bylo spolu s dětmi
umožněno, se dále scházet na náboženství jen po jednotlivých ročnících. A tak
jsme v předvánočním čase zvládli s několika dětmi i adventní svátost smíření.
V lednu jsme pak opět výuku přerušili a od března jsme se pustili do vyučování
on-line. Velmi mě potěšilo, že děti a rodiče měli o setkávání touto cestou
zájem. Chtěla bych všem poděkovat za tahle naše setkávání, že jsme se i tímto
způsobem mohli spolu modlit a vyprávět si o Bohu. Nyní se opět můžeme
osobně potkávat, proto jsme ještě před prázdninami zamířili také do kostela,
kde si starší děti mohly ještě vykonat před prázdninami svátost smíření, aby se
rozběhly do prázdnin s čistým srdcem. S mladšími jsme společně prohlíželi a
pojmenovávali důležitá místa a věci v kostele, které zde můžeme vidět. Na
závěr školního roku sem ještě všichni zajdeme znovu, chceme poděkovat za
vše, co tento školní rok přinesl, i za příležitost, vyprávět si o Bohu on-line
cestou. Vděčnosti totiž nikdy není dost. A pak již hurá na prázdniny. Přeji
všem rodičům i dětem pěkné léto a požehnaný čas odpočinku :-)
H. Pechová

INFORMACE Z FARNÍ CHARITY
Milí čtenáři Farních listů.
Ráda bych se s Vámi krátce poohlédla za rokem předchozím. Při sepisování
výroční zprávy si vždy uvědomím, jak ten čas letí, co vše se nám podařilo i
nepodařilo zvládnout. Pro celý svět se stal rok 2020 velkou neznámou. Ve
všech oblastech se lidé potýkali s problémy a i v naší službě tomu nebylo jinak.
Terénní pečovatelskou službu poskytujeme nejohroženější skupině obyvatel, a
proto na nás byl kladen nárok na přísné dodržování všech opatření. Díky všem,
kdo nám nabídl v nejtěžší době svou pomoc, jsme celý rok zvládli bez
dramatických problémů. Postupně jsme se s celosvětovou pandemií
vyrovnávali, naučili se pracovat v jiných podmínkách a režimu tak, abychom
co nejméně omezili či ohrozili chod pečovatelské služby. Velké poděkování
patří místním skautům a skautkám, kteří nám především v době první vlny
dobrovolně vypomáhali. Bez nich bychom pravděpodobně tuto situaci zvládli
mnohem obtížněji. Mimořádná opatření nám neumožnila se zúčastnit mnohých
aktivit, díky nimž jsme získávali potřebné zdroje pomáhat ostatním. Pevně
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věřím, že se celosvětová situace týkající se koronakrize brzy uklidní a budeme
se moci navrátit nejen k těmto činnostem, ale i ke všemu hezkému a
pozitivnímu, co nám všem přináší radost.

Několik statistických čísel roku 2020.
Počet klientů terénní pečovatelské služby: 130 (90 žen a 40 mužů).
Průměrný věk klientů: 79 let.
Počet osob, které využili zapůjčení kompenzačních pomůcek: 154
osob.

Senior taxi: bylo uskutečněno 68 jízd, celkem 676 km.
Dobromysl - obchůdek s velkým srdcem
1.července 2021 oslaví Obchůdek Dobromysl 5 let svého provozu. Dobromysl
je DOBROČINNÝ – veškerou snahou je pomáhat. Dosah pomoci je rozsáhlý.
V letech 2016-2020 se zisk z prodeje výrobků chráněných dílen vrátil do téměř
dvaceti pomáhajících organizací v celkové výši 721.446,- Kč.
Velký benefit obchůdek přináší i
z ekologického hlediska.
Motto: Jeden daruje a druhý kupuje,
mluví za vše.
Jsme moc potěšeni, že se nám
podařilo překonat v loňském roce
krizi, způsobenou koronavirem, kdy
byl z velké části roku obchůdek
uzavřen. Děkujeme všem dárcům,
děkujeme všem kupujícím - bez VÁS
by nebylo možné Dobromysl udržet
nad vodou. Můžete nakoupit i přes rezervační systém na
www.obchudekdobromysl.cz.
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V ROCE 2020 JSME PŘISPĚLI
*Podpora projektu Adopce na dálku,
(vlastní zdroje)

Bělorusko

5.000,- Kč

*Pomoc rodině v tíživé sociální situaci
(výtěžek z TKS 2020) Úhrada dětského letního tábora.

4.590,- Kč

*Pomoc rodině v tíživé sociální situaci
(výtěžek z TKS 2020) Úhrada otopu na zimu.

3.000,- Kč

*Pomoc rodině v tíživé sociální situaci
2.660,- Kč
(výtěžek z TKS 2020 + vlastní zdroje) Nákup dětských dioptrických brýlí.
*Pomoc rodině v tíživé sociální situaci
14.000,- Kč
(projekt Sbírka pro Česko 2020) Úhrada nájemného a energií.
29.250,- Kč

CELKEM:
Vánoční dárky pro děti: bylo podpořeno 15 dětí

ROK 2021
Senior Klub – klub je
přístupný všem bez rozdílu
každé pondělí od 14-16 hodin.
Toto pondělí se návštěvníci
klubu opravdu nenudili. Prvně
malovali na sklíčka a poté
zasadili krásné vyvýšené
záhonky letničkami.

Sbírka kol pro Afriku
Od 1.6. do 31.10. 2021 obnovujeme
sbírku kol pro Afriku. Kola dětská,
dámská i pánská včetně náhradních dílů
můžete odevzdávat na faře v pracovní
dny od 7-16 hodin.
J.Koubová
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PUTOVÁNÍ ZA VARHANAMI NAŠÍ FARNOSTI
Nedílnou součást kostelního interiéru tvoří varhany. Jejich majestátní zvuk
po staletí doprovází církevní obřady. Ve farnosti Kamenice nad Lipou a
ostatních spravovaných farnostech (Mnich, Častrov) můžeme nalézt celkem
šest varhanních strojů. Který je největší a kde se nachází nejstarší? I na tyto
otázky budeme hledat odpovědi v seriálu článků, v nichž se vypravíme za
každým „královským nástrojem“ v naší farnosti. Putování začínáme v kostele
Všech svatých v Kamenici nad Lipou.
1. zastavení: Kostel Všech svatých v Kamenici nad Lipou
Dnešní kostel Všech svatých má původ ve 13. století, se stavbou hlavní lodi
se pak začalo ve 14. století (1). Na rozhraní 15. a 16. století byla provedena
výraznější přestavba. V roce 1560 byl chór zaklenut hřebínkovou klenbou (1).
Věž byla přistavěna okolo roku 1707 (2). Kamenickým vrchnostem náleželo již
od samého počátku města tzv. patronátní právo nad farním kostelem. Patron
měl zejména povinnost financovat a zajišťovat údržbu kostela, a tedy i varhan.
Až do roku 1828 byl hudební kůr menší, než jak jej známe dnes. Varhany
zřejmě zaujímaly většinu jeho prostoru. Měchy varhan pak musely být
umístěné v místnosti za kůrem ve věži, tzv. kalkovně1, kde je obsluhoval
kalkant zpravidla šlapáním na příslušné páky. V roce 1828 nechal tehdejší
děkan Vojtěch Maršálek kůr rozšířit do dnešní podoby (3).
Jak uvádí Josef Antonín Svoboda (3) ve farní kronice: „jaké tu původně
varhany stávaly, neví se.“ Kvůli několika požárům města, poslednímu v roce
1819, se bohužel nedochovaly žádné historicky důležité písemnosti. Přesto
můžeme v kronice nalézt útržkovité zprávy z dochovaných farních účtů o
nákupech varhan.
První zmínku o pozitivu (malých varhanách) nalézáme k roku 1709 (3), kdy
tehdejší patronka kostela, Anna Kateřina z Valderody (vdova po Janu Esaiáši
Hartigovi), zakoupila ve Vídni za 110 zl. varhany a poslala je i s varhanářem
do Kamenice, „aby je v kostele na kůr postavil a aby se za ně peníze ze záduší
vyplatily.“ (3) Tyto varhany však stály na kůru pouze 12 let. V roce 1721
zachvátil město velký požár, při němž shořelo i vnitřní vybavení kostela,
včetně varhan. Již v roce 1727 stály na kůru varhany nové. Pořízeny byly za
413 zl. od pražského varhanáře Schöna. Ačkoliv byly mnohokrát opravovány
(1744, 1765, 1780, 1828…), vydržely na kůru do roku 1840. Od roku 1831 již

1

Místnost ve věži pojmenovává jako kalkovnu Josef Juda v druhém dílu tzv. Lendrovy
kroniky (5).
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ale nehrály, jak uvádí děkan Maršálek v dokumentu (4) s prosbou o příspěvek
na opravu varhan.
Roku 1840 varhany přestavěl hodinář a varhanář Václav Ježovský z Prahy,
který téhož roku hodiny na věži stavěl. Varhany však nedodělal a z Kamenice
prchnul (3). Dokončil je až o rok později varhanář Matěj Walter (* 10. 2. 1784
Božejov, † 2. 1. 1842 Želiv). Celkové náklady činily 463 zl. a uhrazeny byly
zčásti vrchností, zčásti pak výše zmiňovanou sbírkou od dobrodinců (4).
Tyto varhany však byly za necelých 50 let silně napadeny červotočem, a tak
již roku 1887 byly pořízeny nové – současné – varhany. Poprvé se na ně hrálo

na slavnost „Božího těla“, 9. června 1887 (5). Za 1600 zl. je vyrobil varhanář
Emanuel Štěpán Petr z Prahy. Polovinu nákladu zaplatila obec, druhou
polovinu pak velkostatek a osadní vesnice (5). Je jistě zajímavé, že tehdejší
patron kostela, baron Jakub Rudolf Geymüller, se na uhrazení nákladů
nepodílel.
Nový nástroj bohužel neunikl za 1. světové války rekvizici prospektových
píšťal2 pro vojenské účely, neboť se na něj nevztahovala výjimka z titulu stáří
nebo výjimečné umělecké hodnoty. Samotné sebrání proběhlo 17. prosince
1917 dělníkem stejné firmy, která varhany v roce 1887 vyrobila (3).
2

Píšťaly umístěné v průčelí varhan.
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Všech 22 píšťal3 ale musel sám duchovní správce zabalit, dopravit na dráhu a
zaslat do Vídně pod osobní zodpovědností (3). Za odevzdané cínové píšťaly
vyplatilo Ministerstvo války celkem 809 K 40 h (4), za které byly pořízeny
prospektové píšťaly nové, avšak nikoliv z cínoolověné směsi, ale z mnohonásobně levnějšího zinku.
V roce 1995 shledal Památkový ústav stav varhan jako havarijní v důsledku
šířícího se napadení aktivním červotočem. Chod nástroje byl čím dál méně
spolehlivý (6). V srpnu roku 1998 se podařilo realizovat generální opravu,
kterou provedl varhanář František Nožina v ceně 120 000 Kč. Byl zhotoven
nový měch, nový potah a vypouzdření klaviatury, zakoupen nový ventilátor,
provedena konzervace skříně, vzdušnic a píšťal proti červotoči, opraveny
kovové a dřevěné píšťaly, seřízena mechanika, provedena intonace a ladění.

Varhany mají celkem 10 znějících rejstříků, z toho 8 na jednom manuálu a
2 na pedálu. Obsahují tak kolem 600 kovových a dřevěných píšťal umístěných
v pseudorenesanční skříni. Traktura4 hrací i rejstříková je mechanická,
vzdušnice kuželová. Nad prahem pedálu se nachází tzv. pomocná zařízení –
šlapky pedálové spojky (umožňuje hrát pedálem na klaviatuře) a předvolených
kombinací rejstříků (kolektivy) označené: Piano, Forte, Pleno. Z hlediska

3

V průčelí varhan je ale pouze 21 píšťal.
Traktura je systém spojující klávesy varhan, rejstříky a další ovládací prvky hracího
stolu s ventily ve vzdušnici, ze které proudí do píšťal vzduch.
12
4

praktického využití jde o nástroj, který byl v tehdejším duchu chrámové hudby
ovlivněn tzv. ceciliánskou reformou – určen byl především k doprovodnému
využití při liturgii (doprovod zpěvu nebo sboru s orchestrem) (7).
Současná dispozice:
Manuál
Principal
8’
Kryt
8’
Gamba
8’
Salicional
8’
Oktava
4’
Fleta
4’
Oktava
2’
Mixtura
2 2/3’ 4x

Pedál
Subbas
Octavbas

16’
8’
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Ing. Lukáš Krajíček
lukas@krajicek.net
Naše víra má hodně mezer. Není ale třeba z nich mít strach. Povzbuzují
nás, abychom se Boha nepřestali s důvěrou ptát. Pochybnosti totiž mohou
existovat společně s vírou.
(Roger Schutz)
13

NOVÉ KNIHY VE FARNÍ PRODEJNĚ:
Guy Gilbert: SRDCEM K SRDCI. Malý průvodce modlitbou
Nová kniha známého francouzského kněze a vychovatele delikventní mládeže
ukazuje, že veškerý aktivismus a pomoc ostatním by byly mnohem těžší, ba
nezvladatelné, pokud by za nimi nebyl intenzivní život modlitby. Gilbert
ukazuje, jak se modlí, jak modlitbu chápe a zve k této mimořádné zkušenosti
všechny zájemce. Srozumitelným a jasným způsobem tak uvádí do naplněného
vztahu s Bohem. Cena 130,- Kč.
Jan Graubner: ZBOŽNOST JE UŽITEČNÁ KE VŠEMU
V této knížce podává olomoucký arcibiskup Jan Graubner svědectví o tom, co
prožíval na těle i na duchu během svého zápasu s nemocí COVID-19. Kdy
nejvíce pocítil svá omezení? A jak se ho v nejhlubší krizi dotýkal Bůh? To jej
přivádí k úvahám o základech duchovního života. Cena 110,- Kč.
MEDŽUGORJE - ZNAMENÍ PRO DNEŠEK
V Medžugorji se probouzí křesťanská víra. Nejedná se pouze o jakousi lokalitu
v Bosně a Hercegovině, ale také o jedinečný a dech beroucí fenomén, který je
výzvou pro církev i svět. Od roku 1981 šest místních mladých tvrdilo, že se jim
zjevila Panna Maria, a tři z nich říkali, že ji vídají každý den! Hned v prvních
letech sem začalo proudit velké množství poutníků a bylo sepsáno mnoho
knih. Tato knížka vychází k 40. výročí začátku zjevení. Cena 190,- Kč.
Nicola Gori: BLAHOSLAVENÝ CARLO ACUTIS
Italský teenager, který zemřel v roce 2006 ve věku patnácti let, působí doslova
jako zjevení. Na první pohled normální kluk své doby, veselý a komunikativní,
který rád jezdí na výlety, má své oblíbené pejsky, s nimiž natáčí zábavná videa,
a velkou vášeň pro počítače. Ještě víc ale tíhne k Božím věcem. Prosadí si
první svaté přijímání dřív, než bývá zvykem, a od té doby chodí denně na mši.
Evangelia zná skoro nazpaměť. Ze svých úspor se stará o řadu bezdomovců.
Přirozeně se stává i misionářem ve svém okolí, pro Boha získává řadu svých
vrstevníků i dospělých, včetně několika přátel hinduistů. Cena 210,- Kč.
Alvaro Grammatica: VE STOPÁCH PAPEŽE FRANTIŠKA
Autor se ubírá se ve stopách papeže Františka a ke stejné cestě zve i své
čtenáře. Je to dobrodružné putování, v němž jsou teologické myšlenky
spojovány se životem současného člověka. Člověka, který touží zakoušet, že je
milovaný a v lásce bezvýhradně přijímaný. Podle papeže Františka, a podobně
i podle Alvara Grammaticy, by se právě o to měla starat církev. Měla by jít
člověku naproti, jako se to děje i v této knize. Cena 105,- Kč.
Josef Prokeš: NOVÉNA K SVATÉMU JOSEFU
Svatý Josef dobře Ježíše zná, zná ho ze své každodennosti. A právě v ní nás
může skvěle inspirovat. Cena 30,- Kč.
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☺☺☺HUMOR☺☺☺
☺Tři sousedi diskutovali o správné pozici a postoji při modlitbě. Jeden řekl:
„Měl bys klečet na kolenou se skloněnou hlavou, v bázni před Hospodinem.“
Druhý muž oponoval: „Pamatujte na to, že jste byli stvoření podle Božího
obrazu. Pozice, ve které se máme modlit, je stát s pohledem upřeným do nebe
do Boží tváře a mluvit s ním jako dítě se svým otcem.“ Třetí muž promluvil a
řekl: „Já teda o těch pozicích moc nevím, ale tu nejvroucnější modlitbu jsem se
modlil hlavou dolů ve studni.“

☺"Pane kapitáne, co se stane, když narazíme na ledovec?" "Ledovec popluje
dál, jako by se nic nestalo."

☺U lékaře: "Tady jsem vám paní napsal recept." "Jé, pane doktore, vy taky
vaříte?"

☺Potkají se dva: "Moje žena mi tento měsíc porodila dvanáctého chlapce."
"Vy máte dvanáct dětí?" "Ale ne, dvanáctého září porodila chlapce."

☺"Co bys dělal, kdybys po dvou hodinách jízdy zjistil, že ti nejde motor?"
"Vystoupil bych z auta a šel se podívat, kdo mě ty dvě hodiny tlačil."

☺Kosmonaut přiletí k nebeské bráně. Mává na svatého Petra a volá: "To je
úžasné! To je neuvěřitelné! Vůbec jsem netušil, že nás naše expedice přivede
až tak daleko!" Svatý Petr mu také zamává: "Ale kdepak, nezdařil se vám
start!"

☺"Při

ohláškách v jedné
farnosti
bylo
možno
zaslechnout: "Příští neděli
přistoupí deset dětí poprvé k
prvnímu svatému přijímání."

☺V

Římě říká průvodce
poutníkům: "Jsme na Navotském náměstí. Jsou zde tři
nádherné kašny a lidé do
nich vhazují mince s přáním,
aby se sem zase vrátili. Mohu potvrdit, že tato pověra skutečně funguje. Na
tomto náměstí totiž působí hodně kapsářů, všimnou si, kam turista dává
peněženku a pak mu ji vytáhnou. Když pak turista pozná, že ji nemá, skutečně
se vrátí na toto náměstí a hledá ji, ovšem marně."

☺Je chytřejší pes, nebo kočka? Samozřejmě, že kočka! Už jste viděli, aby
deset koček tahalo po tundře saně s nákladem?
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Čtvrtek
Neděle
Pondělí
Úterý
Sobota
Neděle
Pondělí

24. 6.
27. 6.
28. 6.
29. 6.
3. 7.
4. 7.
5. 7.

Neděle
Středa
Čtvrtek
Neděle
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Pondělí
Čtvrtek
Sobota
Neděle
Středa
Pátek
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Sobota
Neděle
Pátek
Sobota
Neděle
Úterý
Pátek
Sobota

11. 7.
14. 7.
15. 7.
18. 7.
22. 7.
23. 7.
25. 7.
26. 7.
29. 7.
31. 7.
1. 8.
4. 8.
6. 8.
8. 8.
9. 8.
10. 8.
11. 8.
14. 8.
15. 8.
20. 8.
21. 8.
23. 8.
24. 8.
27. 8.
28. 8.

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Svátek sv. Tomáše, apoštola
14.. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA
A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka bl. Hroznaty, mučedníka
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svátek sv. Marie Magdalény
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Památka sv. Marty
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Památka sv. Kláry, panny
Památka sv. Maxmiliána M. Kolbeho, kněze a mučedníka
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Památka sv. Pia X., papeže
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Památka sv. Moniky
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

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 160 výtisků.
E-mail: farnost.kamenice@atlas.cz www.farnostkamenice.cz
Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti.

