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V neděli 14. června se v kostele v Kamenici nad Lipou  
uskutečnilo slavnostní první svaté přijímání.  

Eucharistii poprvé přijalo 5 dívek a 1 chlapec. Na fotografii je 
s dětmi krom ě duchovního správce P. Václava Šiky také katechetka 

Hana Pechová, která je k přijetí svátosti připravovala. 
 
 

 
Ročník XXVI.          Cena dobrovolná                   Dne: 19. 6. 2015  

 

 



ČAS PRÁZDNIN 
 

 Celý náš život i každý rok má určité doby, části, na které se 
těšíme a máme je rádi. Léto, prázdniny a dovolená je období nových 
zážitků i odpočinku a tedy milé změny, která nám pomáhá k nacházení a 
porozumění sobě, svého místa a smysluplnosti života. Štěstí a radost po 
kterém toužíme najdeme v maličkostech a radostech všedního dne. Je to 
něco co dostáváme zadarmo do srdce, když uděláme něco pěkného pro 
druhé. A tam má místo i naše víra a láska k Bohu, která nám dává sílu, 
abychom chtěli vidět své blízké v lepším světle. 
  Přál bych všem, aby nastávající čas byl pro nás požehnáním a 
růstu naší víry a naděje. Je to dobrá příležitost zakusit Boží blízkost a 
zájem o každého z nás. Čas, který nastává, je jen na nás, jak jej smyslu-
plně využijeme. Nebojme se zastavit a dát si čas na sebe, blízké a také na 
Boha. Bůh ať vás provází na vašich cestách. 

P. Václav Šika 
 
 

SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUP Ů 
 
     Vážení rodiče, sestry a bratři,  
 
     na konci školního roku je vhodná příležitost poděkovat Pánu Bohu za 
děti, které svěřil do naší péče, za učitele, kteří usilují o jejich výchovu, 
včetně obětavých katechetů a kněží. Když apoštolové posílali maminky s 
dětmi pryč, aby Pána Ježíše neobtěžovaly, řekl jim Ježíš: Nechte maličké 
přijíti ke mně, neboť takovým patří Boží království. Mezi maličké zajisté 
patří nejen ti šestiletí, ale třeba i šestnáctiletí. Ježíš se raduje z blízkosti 
všech, všichni jsme Božími dětmi a rodiče mají důležitý úkol: prosit Pána 
Boha o pomoc při výchově svých dětí a umožnit, aby Pán Ježíš mohl v 
jejich rodině konat své dílo.  
     Na prvním místě je třeba upozornit na seznamování s pravdami naší víry 
při výuce náboženství, při poznávání základů křesťanství. Je to důležité, 
vždyť nedůvěra k církvi je v naší společnosti způsobena především velikou 
neznalostí základních pravd o Bohu a církvi, která někdy překvapuje i u lidí 
 
 

2 



vzdělaných. Mladí lidé by se měli dozvídat o smyslu života, o Boží lásce, 
která v Kristu přišla na svět, o hříchu, který můžeme s pomocí Boží 
překonávat, o následování Dobrého pastýře, našeho Pána Ježíše Krista.  
     Při hodinách náboženství se mládež neseznamuje jen s pravdami víry, 
ale také se spolužáky, s kamarády. Spoluvytváří společenství, které je pro 
jejich životní zakotvení důležité zvláště v době dospívání. Náš Pán řekl: 
Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed 
nich. Církev je společenství! Společně se učíme pomáhat jeden druhému, 
naslouchat jeden druhému, vytvářet přátelské vztahy, společně směřujeme 
do Božího království. Proto je užitečné navázat na školní rok vhodným 
prázdninovým setkáním, křesťanským táborem či chaloupkou, kde je 
možné sdílet svou víru s ostatními.  
     Seznamování s životem církve a prožívání společenství by mělo vyústit 
v pravidelnou účast na mši svaté. Proč? Při mši svaté nám Pán Ježíš nabízí 
sebe a radí: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít 
v sobě život. Mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Není proto 
správné připravit dítě na první svaté přijímání, a pak připustit, aby se s 
Pánem Ježíšem již nesetkávalo. Při každé mši svaté nasloucháme Božímu 
slovu, můžeme přijímat Pána Ježíše v eucharistii, potřebujeme požehnání 
do dalších dnů. Vždyť cesta následování Dobrého pastýře vede až do 
Božího království.  
     Vážení rodiče, víte, že duchovní život každého dítěte začíná v rodině 
modlitbou a způsobem života rodičů. Příklad svým dětem dáváte tím, že 
kladete důraz na hodnoty, kterými svět opovrhuje, nebo je považuje za 
zbytečné. Církev od rodičů očekává, že budou ve svých dětech upevňovat 
vztah k Bohu a nedají ničemu přednost před nabídkami našeho Pána. On 
řekl: Hledejte nejprve Boží království, ostatní vám bude přidáno. Všechny 
možné kroužky, různé aktivity, sport a další mohou být užitečné, ale ne na 
prvním místě. Pokud nějaké dítě řekne, že je to v kostele nebo na nábožen-
ství nebaví, udělejte všechno proto, aby je to bavilo, zajímalo, obohacovalo. 
Není správné být otroky počítačů a televize, zvláště když víme, že nás 
nedovedou k Bohu. Dítě vycítí, zda rodiče žijí tím, co doporučují, zda to 
nejsou jenom slova.  
 

     Bůh vám k tomu žehnej, stojíme za vámi a žehnáme vám! 
  

                                                            Vaši čeští a moravští biskupové 
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FARNÍ INFORMACE 
 

����Noc kostelů se opět uskutečnila v pátek 29. května v kostele Všech svatých 
v Kamenici nad Lipou. Již v 17.30 byla zahájena výstava dětských výkresů ve 
věži kostela za účasti velkého množství osob. Hlavními taháky byly koncert 
dětí ZUŠ, kterého se zúčastnilo asi 80 posluchačů a noční koncert skupiny 
„Petrovy klíče“, což je vlastně skupina rodičů a 4 dětí, se zúčastnilo asi 30 
osob. Celkově lze letošní noc kostelů opět považovat za velmi úspěšnou. 
Výstava ve věži kostela bude otevřena ještě každou neděli ve 14.00 hodin a při 
Hračkobraní od 8. do 12. července – viz plakát na dveřích kostela. 
����V pátek 12. června posvětil pan farář Václav Šika nově opravenou kapli ve 
Lhotě. Kaple byla za doby komunismu zdevastována, vnitřní zařízení 
rozkradeno nebo rozbito. Nákladem obce došlo v loňském a letošním roce na 
celkovou opravu kaple. 
����O slavnosti Narození sv. Jana Křtitele ve středu 24. června bude mše 
svatá v Kamenici n. Lipou v 18.00 hodin. 
����Mše svatá pro děti a jejich rodiny  za poděkování za uplynulý školní rok 
bude sloužena v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou v pátek 26. 
června v 17.00 hodin. Po mši svaté bude na farní zahradě táborák. Všichni 
jsou srdečně zváni. Na táborák si vezměte s sebou něco dobrého na opékání! 
����V sobotu 27. června v 16.00 hodin v předvečer pouti k sv. Janu Křtiteli 
bude mše svatá u Váňovy studánky. 
����Pouť v Mnichu v kostele sv. Jana Křtitele bude v neděli 28. června. Poutní 
mše svatá bude v 8.00 hodin. 
����Na slavnost sv. Petra a Pavla v pondělí 29. června bude mše svatá 
v Kamenici nad Lipou v 18.00 hodin. 
����Poutní mše svatá ve Vlásenici, v kapli sv. Prokopa, bude v neděli              
5. července ve 14.00 hodin. 
����Poutní mše svatá v kapli sv. Marie Magdaleny na hřbitově Brádlo bude 
letos v den její památky ve středu 22. července v 17.00 hodin. Úklid kaple 
bude v pondělí 20. července od 9.30 hodin. 
����O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 15. srpna bude mše svatá    
v Kamenici nad Lipou v 9.30 hodin. 
����Poutní mše svatá v Benešově v kapli Nanebevzetí Panny Marie bude  
v neděli 16. srpna v 15.00 hodin. 
����Od 24. srpna do 28. srpna bude P. Václav Šika na exerciciích na Lomci u 
Vodňan. Mše svatá bude jen v pátek 28. srpna v 18.00 hodin v Kamenici n. L. 
����V úterý 8. září na svátek Narození Panny Marie bude mše svatá v Kamenici 
nad Lipou v 18.00 hodin. 
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����FARNÍ ODPOLEDNE V KAMENICI NAD LIPOU 
V neděli 30. srpna od 14.00 hodin bude na faře v Kamenici nad Lipou 
rozloučení s prázdninami, vítání nového školního roku a posezení na farní 
zahradě – pohoštění – opékání buřtů - ochutnávka piva a mešního vína – 
zábava pro celou rodinu. Všichni jste srdečně zváni! 

 

����Poutní mše svatá v kostele Narození Panny Marie v Lidmani bude 
v sobotu 12. září v 18.00 hodin. 
����Poutní mše svatá ve filiálním kostele sv. Václava v Hojovicích bude 
v neděli 27. září v 11.00 hodin. Mše svatá v Mnichu v tu neděli výjimečně 
nebude, mše svatá v Těmicích bude již v 8.00 hodin. 
����Na slavnost sv. Václava v pondělí 28. září bude mše svatá v Kamenici n. 
Lipou v 9.30 hodin a v ll.00 hodin poutní mše svatá v kapli v Babíně. 
����V sobotu 3. října 2015 se koná Diecézní pouť dětí v Bechyni. 
����Hubertská mše svatá bude v kostele v Kamenici n. L. v sobotu 24. října 
ve 14.00 hodin. Průvod ze zámku, hudební doprovod lesní rohy, speciální 
výzdoba kostela. Po mši svaté budou mít myslivci na faře pohoštění. 
����Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý vždy od 
15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 23. 6; 7. 7; 21. 7; 4. 8; 18. 8; 
1. 9; 15. 9; 29. 9. 
����Nové společenství žen o prázdninách nebude, bude až 22. září ve 14.00 hod. 
����Sbírky: Při sbírce na potřeby diecéze v  neděli 24. května se vybralo v Kamenici n. 
Lipou 3.644,- Kč, v  Těmicích 1.050,- Kč a v Mnichu 1.360,- Kč. Při sbírce na 
Národní eucharistický kongres v neděli 7. června se vybralo v Kamenici n. L.  3.206,- 
Kč,  v Těmicích  890,- Kč  a v  Mnichu 1.611,- Kč. Další celodiecézní sbírky budou 
v neděli 2. srpna na Charitu a v neděli 13. září na bohoslovce.  
����Opravy ozvučení byly provedeny v kostelích v Kamenici n. L., Lidmani a 
Těmicích. V Kamenici n. L. byla provedena výměna zesilovače a mikrofonů v 
částce 60.311,- Kč, v Těmicích údržba a vyčistění za 3.025,- Kč a v Lidmani 
oprava a výměna mikrofonů v částce 6.567,- Kč. V Kamenici je plánován ještě 
mikrofon pro varhanici, přenosný mikrofon a výměna reproduktorů. 
����Opravy na faře: Byly provedeny nové podlahy v kanceláři fary a farním 
sále, nová elektroinstalace, vodoinstalace a malování. Bude ještě vybudován 
další záchod v přízemí, pořízeny nové podlahové krytiny, nová akumulační 
kamna, kuchyňská linka, atd. Celkový náklad zatím činí 306.732,- Kč, 
zaplaceno zatím 263.431,- Kč. Farní charita přispěla částkou 49.525 Kč. Kdo 
by chtěl přispět na tuto rekonstrukci, může dar předat panu faráři nebo 
bezhotovostně na účet č: 0621213359/0800. 
����Charismatická konference se koná v Brně od  8. do 12. července. Motto:         
„S láskou na něj pohleděl!" (Mk. 10,21). Bližší informace na nástěnce v koste- 
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le nebo na webu: http://konference.cho.cz. Možno se zúčastnit třeba na 1 den. 
Přímé přenosy bude vysílat TV NOE. 
 

����Pouť v Kostelním Vydří:  
Neděle 12. 7. Malá pouť – mše svaté v 8.00 a 10.00 
Čtvrtek 16. 7. Kněžská pouť – mše svatá v 10.00 
Velká pouť – Sobota 18. 7. – mše svatá v 19.00, po ní celonoční adorace 
           Neděle  19. 7. – mše sv. v 8.00; 9.30 a 11.00; 14.30 požehnání 
 
 

OHLÉDNUTÍ ZA MISIJNÍM JARMARKEM 

     V neděli 26. 4. se opět uskutečnil Misijní jarmark, který už jsme pořádali po 
několikáté. Výtěžek z prvních jarmarků jsme posílali Oblátům, kteří působí 
v Klokotech a mají misie po celém světě, zvláště na Haiti a Pákistánu, ... Vždy 
po obdržení peněžní částky poslali potvrzení o převzetí částky emailem,          
p. Janu Šimákovi. Ty první výtěžky bývaly 3.550,- až 4.000,- Kč. Loňský 
výtěžek z Misijního jarmarku byl vyšší 8.000,- Kč. Tuto částku jsme rozdělili a 
poslali 4.000,- Kč na likvidaci lepry a 4.000,- Kč na PMD – vzdělávání dětí na 
misiích. Výtěžek z letošního jarmarku nás opět překvapil, činil 12.200,- Kč. 
     Když jsem oslovila ženy z Farního společenství, že bychom mohli uspořá-
dat opět jarmark, bylo to trochu s obavami, protože vím, co to všechno obnáší. 
Snad i to nepříznivé počasí, které 
bylo, mi pomohlo pochopit, že by 
to mělo být dílo celého spole-
čenství a že bez Božího požehnání 
je vše marné. Proto bych chtěla 
touto cestou poděkovat všem, kteří 
jarmark podpořili, ať už darem, 
fyzickou pomocí či modlitbou a 
zvláště Pánu za jeho požehnání. 
Těch, kteří pomohli jakýmkoliv 
způsobem je mnoho, nechci 
všechny jmenovat, neboť se bojím, 
abych na někoho nezapomněla, ale chtěla bych vyjádřit vděk paní ředitelce 
Charity Jitce Koubové za podporu a fyzickou pomoc a celé rodiny Zdenky 
Jůnové, kteří nám pomohli zvláště po skončení jarmarku vše uklidit.  
 

Díky Vám všem jsme mohli poslat: 3.000,- Kč na adopci na dálku, 4.200,- Kč 
na Likvidaci Lepry, 5.000,- Kč na sbírku pro Nepál postiženým zemětřesením. 
 

Všem Pán Bůh zaplať. 
Hana Kubů. 
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DĚTSKÁ VIKARIÁTNÍ POU Ť 

     Naše 18. dětská pouť pelhřimovského vikariátu se konala letos v sobotu 23. 
května v Kamenici nad Lipou. Tentokrát jsme se věnovali tématu: „Chléb jako 
znamení společenství“. 

     Začali jsme dopoledne 
slavením mše svaté v kostele 
Všech svatých, kde děti do 
tématu pouti aktivně zapojil P. V. 
Vagai. Po mši svaté jsme shlédli 
videopozvánku na Národní 
eucharistický kongres do Brna, 
který se uskuteční 17. října 2015 
v Brně. Vysvětlili jsme si i logo 
kongresu, protože nás provázelo 
na plakátu naší pouti. Na naši 
pouť přijely také dvě ze čtyř 
„vyslankyň“ za náš vikariát – Klárka a Lída, které právě na tento kongres do 
Brna pojedou jako účastnice. 

      Pak jsme se rozdělili a přesunuli na 3 stanoviště na prostranství před místní 
základní školu. Zde jsme se postupně vystřídali a spolu s katechety jsme se 
věnovali podrobněji a prakticky tématu pouti:  

1. CHLÉB JAKO BOŽÍ DAR A POKRM PRO ŽIVOT 

2. CHLÉB PRO DRUHÉ JAKO ZNAMENÍ SOLIDARITY 

3. CHLÉB – JEŽÍŠ – POKRM PRO VĚČNÝ ŽIVOT. 

     Připomněli jsme si cestu chleba od malého obilného zrnka po hotový 
pokrm, měli jsme i možnost poznat, jak se vyrábí chléb pro mši svatou. 

     Starší zdatní poutníci se vydali ještě na čtvrté stanoviště – putovali za 
pověstmi v okolí Kamenice. I během jejich zajímavé cesty se dotkli tématu 
pouti a dělili se o chléb.  

     Pak přišel i čas na malé občerstvení z napečených dobrot od místních 
farníků. Odpoledne patřilo fotbalu, hrám a tvoření pro radost. Každý si mohl 
vybrat podle zájmu. Ještě jsme udělali společné foto a naši vikariátní dětskou 
pouť jsme zakončili opět v kostele poděkováním za společně prožitý den a 
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krátkou adorací Nejsvětější svátosti s účastí našich 2 vyslankyň na NEK a 
požehnáním na cestu domů. U východu z kostela na každého účastníka čekal 
malý dárek v podobě balíčku a bochníček chleba od místního pana pekaře. 
Přestože nás na pouti provázelo nejisté a velmi chladné počasí, poutníky to 
neodradilo. Podle registrace se nás sešlo téměř 200 malých i velkých poutníků. 

     Chtěla bych touto cestou poděkovat všem katechetům, kněžím a  
pomocníkům z řad mládeže, bez jejichž ochotné pomoci a nadšení bychom tuto 
velkou akci nemohli uskutečnit. Děkujeme výborné kapele za doprovázení 
bohoslužby. Velké díky patří i kamenickým farníkům, zvláště těm, kteří pro nás 
napekli nejrůznější dobroty pro odpolední občerstvení. 

     Naše zvláštní poděkování patří Městskému úřadu Kamenice nad Lipou a 
místní základní škole za báječné zázemí a spolupráci a panu ing. Velíškovi – 
majiteli místní pekárny za výborný a chutný chléb pro nás pro všechny! 

                                                                       Hana Pechová 

 
 

FARNÍ PRODEJNA NABÍZÍ HEZKÉ ČTENÍ NA PRÁZDNINY 
 

Andrea Tornielli: KVÍTKY PAPEŽE FRANTIŠKA 
Knížka obsahuje řadu momentek, nenadálých situací a setkání, ale i zajímavé 
úryvky z papežových kázání, svědectví a záznamy nečekaných telefonátů 
papeže Františka. Jde tedy o sbírku autentických výroků a příhod, které nám 
pomohou lépe poznat osobnost papeže Františka - toho, který byl podle svých 
slov povolán do Říma "z konce světa", nicméně velmi rychle zdomácněl nejen 
ve Vatikánu, ale především v srdcích křesťanů po celém světě. Cena 229,- Kč. 
 

Thierry Bizot: ANONYMNÍ KATOLÍK 
Autobiografická kniha známého televizního producenta, vypráví o znovuobjev-
vení křesťanské víry, které nastane, když to nejméně čeká – uprostřed krize 
středního věku. S notnou dávkou sebeironie líčí, jak přijal s nevolí pozvání, aby 
se zúčastnil jakési katecheze pro dospělé. Přijde čistě ze zdvořilosti. První 
setkání si v duchu celé sarkasticky glosuje, celkový dojem jej ale pouze utvrdí 
ve skepsi. Přesto v něm něco z řečeného uvízne, takže se nakonec rozhodne 
přijít znovu a znovu, až se rozhodne nastoupit cestu za Kristem. Cena 225,- Kč 
 

Louis de Wohl: NEPOKOJNÝ PLAMEN (Život sv. Augustin a) 
Román známého beletristy nám přibližuje život svatého Augustina (354 - 430),  
velkého učitele církve a jednoho z nejpozoruhodnějších mužů všech dob. Autor 
vypráví příběh Augustinova přerodu z marnotratného, ctižádostivého mladíka v 
muže Božího, v duchovního spisovatele i teologa, jehož literární díla utvářela po 
staletí západní myšlení. Augustin díky Boží milosti zvítězil sám nad sebou, 
podobně jako později vítězil nad odpůrci církve. Cena 269,- Kč. 
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ZAKON ČENÍ PROJEKTU „KAM PAT ŘÍM“ 
 
    Dvouletý projekt do škol  Diecézního katechetického střediska při biskupství 
v Českých Budějovicích s názvem Kam patřím byl v červnu zakončen  přehlíd-
kou projektů.  V pátek  5.6. 2015  se do Českých Budějovic sjelo více jak 220 
dětí z 9 základních škol naší diecéze. Byla zde však jen polovina zúčastněných 
škol, přehlídka pokračovala se stejnou účastí ještě  v úterý  9.6. 2015. 
      U Samsonovy kašny měly děti za úkol odhalit totožnost svatých lidí. 
Setkaly se zde s Anežkou Českou 
a Pannou Marií, dále na ně čekal 
Don Bosco a Klement Maria 
Hofbauer.  Setkání pokračovalo 
v Jeremiášově koncertní síni  
divadelním představením O princi 
Jaromilovi  souboru Studna. Děti 
dnem provázely Martina Fürstová 
a Olga Švecová, s našimi dětmi se 
setkala Eva Hejdová, která pro nás 
připravovala úkoly a pracovní 
listy, děti dále doprovázel pan farář V. Šika, H. Pechová – katechetka a paní 
učitelky M. Pavlíčková,  I. Tetivová, B.Sýkorová, Z. Jůnová.  Měli jsme radost, 
že za námi přišla i Alena Poláčková,  která na Základní škole v Kamenici nad 
Lipou dříve vyučovala náboženství. 
     Vlastní přehlídka byla mozaikou dramatických, hudebních a výtvarných 
projektů. Dětem z naší farnosti indicie určily ztvárnit dva starozákonní 

příběhy, a to Tři muži u Abraháma a 
Zničení Sodomy a Gomory. Asi by to 
chtělo z mé strany více skromnosti, 
ale pravdou je, že jejich vystoupení 
bylo skvělé, dětem bylo krásně 
rozumět, své texty zvládly bez zavá-
hání zpaměti a získaly si pozornost  i 
sympatie malých i velkých diváků 
v sále. Jednoduché kostýmy, výtvarně  
nápadné dekorace, hudební dopro-
vod na kytaru a Orffovy hudební 

nástroje, melodické písničky ze zpěvníků Hosana, to vše umocnilo dojem 
z naší prezentace. 
     Za odměnu dětem pan farář domluvil prohlídku kláštera v Borovanech, tam 
jsme strávili společně hezké odpoledne.   

                                                                                                           Z. Jůnová 
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ZÁJEZD DO Č. BUDĚJOVIC A NA LOMEC 
 
     Vážení! 
 
     Chtěla bych Vás všechny v úvodě mého článku 
srdečně pozdravit. Dne 13. 6. v sobotu jsem se 
zúčastnila poprvé zájezdu pořádaného naším 
Farním úřadem na biskupské svěcení a uvedení do 
služby našeho nového diecézního biskupa MONS. 
VLASTIMILA KRO ČILA. 
     Byl to pro mě opravdu tak nádherný zážitek, 
který mi do smrti nikdo nevymaže z paměti. 
Počasí nám přálo, byla jsem velice spokojena. 
     I když nejsem vaše rodačka, jsem ráda mezi 
Vámi a děkuji Vám všem, že mně berete takovou, 
jaká jsem. Poznala jsem České Budějovice  když jsme tam jezdili na dovolenou 

(žil tam bratr mého manžela), bohužel, dnes už 
není mezi námi. Naše republika je tak krásná. Je 
krásná od východu po západ, ale to co mně 
uchvátilo na Lomci-Lomečku, jak se říká, to mi 
tam málem vyrazilo dech. Je to krása, kterou tady 
zanechali naši předkové a kterou bychom si neměli 
nikým vzít. To byl tak nádherný pocit, nádherný 
zážitek!  
     Děkuji našemu panu faráři za jeho starostlivost 
a všem, kteří se starali o výpravu toho zájezdu. Za 
všechno Vám vše zaplať Pán Bůh. Přeji Vám všem 
hodně zdraví a budu moc ráda, když mi zdravíčko 
dovolí se ještě nějakého zájezdu ráda zúčastnit.  

 
               Vlasta Kolembusová. 

 
 
     Národní eucharistický kongres 2015 vyvrcholí v sobotu 17. října 2015. 
V Brně na náměstí Svobody bude v 10.30 hodin hlavní bohoslužba 
s následným eucharistickým průvodem a s velmi bohatou nabídkou 
doprovodných programů v centru Brna. Pro tuto bohoslužbu bude třeba si 
předem ve farnostech zajistit bezplatné vstupenky, podobně, jako tomu bylo 
např. při papežské návštěvě. Vstupenky bude možné objednat přes tento web 
do poloviny srpna 2015. 
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Skautská fotka P. Ladislava Daňka 
nalezená na webových stránkách 

skautské organizace 

VZPOMÍNKA NA P. LADISLAVA DA ŇKA 
      

     29. 6. 2004 zemřel v kněžském domově v Českých Budějovicích Pater 
Ladislav Daněk. 
     Narodil se v roce 1928 v Brně, v intelektuální rodině. Jako školák přežil 
válku, následovaly komunistické represe zvláště proti inteligenci a katolíkům. 
Nemohl ani studovat teologii, ale ani normálně žít a pracovat ve skautu či 
pomáhat salesiánům při výchově dětí. Právě tyto aktivity byly důvodem zloby 
mocipánů, která vyvrcholila vězněním. Vzpomínám, jak si postěžoval na 
šikanu od spoluvězňů, podporovanou dozorci. Tělesné znevýhodnění, slušnost 
s pokorou a touha vzdělávat se byly danosti, které nejvíc dráždily přisluhovače 
ďábelsky zrůdného režimu. 
     V šedesátých letech se Ladislavovi povedlo emigrovat, teologii dostudovat 
v Římě, kde byl v roce 1972 vysvěcen na kněze. Působil potom ve Francii, 
Španělsku, poté odešel do USA do Texasu, kde sloužil jako kněz četné 
komunitě potomků českých přistěhovalců. 
Tato země svobody jej přijala, svou 
vstřícností hojila jeho rány – jako 
člověka doma v Československu těžce 
ponižovaného, dále běžence se všemi 
strastmi navíc tělesně postiženého. 
     V roce 1991 se vrátil do Česko-
slovenska jako občan USA se znalostí 
světových jazyků a jako kněz s touhou 
pracovat pro lidi své svobodné vlasti. 
Naším administrátorem byl ustanoven 
od 1. 8. 1991. Přes svoje stále se 
zhoršující zdraví tělesné a posléze i 
duševní sloužil naší farnosti 12 let. 
     Den před svou smrtí dojímal 
starostí, zde byl dobrým farářem v 
Kamenici nad Lipou. 
     Jeho velká trpělivost v téměř 
stálých tělesných bolestech a v nemoci, jeho zbožnost, velkorysost a pokora, 
čistota úmyslů a celoživotní naprostá odevzdanost do Božích rukou i další 
zásluhy nám skryté zná, ocení a promění jedině Bůh. 
     Můžeme říci – díky za jeho příkladný křesťanský kněžský život. 
 

                          Zdislava Laňková. 
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☺☺☺HUMOR☺☺☺ 
 

☺Do obchodu s náboženskými předměty vejde muž a ptá se prodavače? 
„Potřeboval bych krucifix jako dárek pro přítele kněze na jeho novou faru …“ 
„M ůže být.  Dáváte přednost nějaké značce?“ „Ne, ne… INRI bude stačit!“ 
 

☺Kněz na kazatelně: „Moji drazí, vezměte si k srdci moje varování. Neutrá-
cejte peníze v loterii. Vezměte si příklad ze čtyř evangelistů, utečte před 
pokušením hazardu a před sedmi smrtelnými hříchy. Dodržujte deset přikázání 
a učte se ze svatých skutků dvanácti apoštolů!“ Zazadu se ozve jedna stařenka: 
Prosím Vás, Otče, do které hry si mám vsadit těch 4, 7, 10 a 12, co jste říkal? 
 

☺Jedna anglická dáma chtěla před válkou strávit čas v letním bytě v Němec-
ku a tak napsala jednomu venkovskému učiteli. V dopise se tázala na vše i na 
pohodlí. Také chtěla vědět, mají-li v tom domě, kde chtěla bydlet, WC. Učitel 
dobře neovládal angličtinu a neznal význam té zkratky. Zeptal se starosty, ale 
ten taky nevěděl. Po dlouhém přemýšlení ho napadlo, že to patrně znamená 
Wesley Church (kostel). Proto odepsal: "WC se u nás nachází 7 mil od našeho 
domu, uprostřed jedlového háje v překrásné krajině. Jest otevřen 2x týdně, v 
úterý a ve čtvrtek. Chápu, že je to pro Vás nepříjemné, je-li to vaším zvykem 
chodit pravidelně, ale zajisté se přesvědčíte, že je to krásný výlet. Hodně lidí si 
s sebou bere oběd a zůstává tam přesčas. V létě je obyčejně návštěvnost veliká 
a proto bych vám radil, abyste chodila brzy. Je tam 60 míst k sezení, ale pokud 
přijdete pozdě, je tam dost míst i k stání. Radil bych vám, abyste chodila ve 
čtvrtek, poněvadž je v ten den varhaní doprovod. Po celém okolí jsou slyšet i ty 
nejjemnější zvuky. Opatřím Vám s radostí to nejlepší místo a bude mi 
potěšením sedět vedle Vás." 
 

☺Vědec povídá Bohu: "Bože, už 
nejsi potřebný. Věda postoupila 
tak daleko, že už i my vědci 
umíme udělat člověka z hlíny." 
"Tak to předveď," povídá Bůh. 
Vědec začne nabírat ze země hlínu 
a Bůh na to: "Počkej, počkej, ber 
ze svojí hlíny!" 
 

☺ Kněz chválí jednoho ze svých farníků, notorického alkoholika: „To je 
pěkné, že jste se zase včera ukázal v kostele“. „Ach jé, tak v kostele jsem byl 
taky?“   
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY 

V sobotu 18. dubna bylo v kostele a na faře v Kamenici živo.  

     Díky společnému úsilí Farní charity a skautského střediska Fidelist et Fortis 
proběhla v sobotu 18. dubna dobročinná akce Pomáháme spolu v Kamenici 
nad Lipou. 
     V dopoledních hodinách vypukly přípravy na akci, tak aby bylo nachystáno 
vše potřebné: postavené  a vyzdobené tea-pee, pověšený plakát, připravené 
zázemí pro pohoštění, nachystaný sál na přednášku Adopce na dálku, připra-
veno zázemí pro účinkující atd. Bylo toho hodně, ale vše se perfektně zvládlo a 
musím poděkovat všem, kdo se na přípravě a realizaci podíleli. Především to 
byla Vendula Šimanová, která si zorganizovala veškeré zázemí na dvoře a také 
celý hudební program. 

Od 13 hodin proběhla v sále v 1. patře prezentace 
projektu Adopce na dálku v Bělorusku. Před-
nášky se zúčastnilo 11 posluchačů. Přednášející 
byla paní Taťjana A. Šeráková se svým mužem, 
kteří nám přiblížili pomocí  fotografií život v Bě-
lorusko a jak samotná adopce probíhá. Též hovo-
řili o letních pobytech adoptovaných dětí z Bělo-
ruska v Českých Budějovicích.  

Od 14 hodin proběhl hudební program v kostele 
Všech svatých v Kamenici nad Lipou, který si 
nenechalo ujít cca. 70 osob. Posluchači se mohli 
zaposlouchat do tónů houslí, klavíru, příčné lét-
ny, violoncela nebo pro všechny velmi zajímavé 
harfy.   
Po ukončení koncertu byly připraveny na farním 

dvoře ostatní aktivity, jako např. ochutnávka 
suschi, tvořivé skládání, hry pro děti, zpívání 
s kytarou u ohně, opékání špekáčků a jiné 
pohoštění.  
Celkový výtěžek z akce je 5.800,- Kč. Výtěžkem 
bude podpořen projekt Adopce na dálku (nákup 
kočárku pro zdravotně postiženou holčičku 
v Bělorusku) a cesta Venduly Šimanové na celo-

světové setkání skautů v Japonsku.  
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Pomáháme spolu - pomohlo k nákupu kočárku. 
 

     Díky sobotní akci se nám podařilo sehnat zbytek financí na nákup kočárku 
pro zdravotně postiženou holčičku v Bělorusku, kterou vychovává její babička. 
Farní charita podporuje od loňského roku zdravotně postiženou holčičku v Bě-
lorusku ročním příspěvkem 5.000,- Kč.  Babička za darované peníze měla 
možnost nakoupit nafukovací matraci, která chrání dívenku před sebepoškoze-
ním, plínky, oblečení a dále pak ovoce, jogurty a ovocné šťávy,"které má 
Alenka moc ráda" píše v dopise její babička.  
Na požádání partnerské Diecézní charity v Bělorusku v městě Pinsk jsme 
začali shánět finance na zakoupení kočárku pro Alenku, tak aby mohla vyjíždět 
s babičkou na procházky.  
Díky sobotní benefiční akci máme částku 15.000,- Kč pohromadě.  
Za finanční podporu moc děkujeme : 
Jazyková škola Zachová Pelhřimov, Jindřichův Hradec - částka 6.300,- Kč 
Benefiční akce Pomáháme spolu - částka 2.900,- Kč 
Jihočeské matky České Budějovice - částka 2.267,- Kč (část výtěžku z bene-
fičního koncertu virtuózního kytaristy prof. Štěpána Raka v Českých 
Budějovicích) 
Výtěžek z blešího trhu v Deštné - 1.620,- Kč 
Dárci/fyzické osoby - 1.913,- Kč. 
 

V případě, že se rozhodnete přispět na naši adoptovanou holčičku, můžete 
peníze zaslat na náš účet 170318142/0300 pod v.s. 111  
Děkujeme všem, kdo nás v tomto projektu podporují! 
 
Humanitární sbírky 
 

     Farní charita organizuje různé humanitární peněžní i materiální sbírky pro 
potřebné doma i v zahraničí. Informaci ohledně vyhlášených sbírek naleznete 
na vývěskách FCH před farou, v kostele v Kamenici n. Lipou a na našich 
internetových stránkách: www.kamenice.charita.cz 
     Přispívat je možno do pokladničky v kostele, osobně v kanceláři Fch., nebo 
na náš účet: Číslo našeho účtu je 170318142/0300 
- pokud chcete podporovat pečovatelskou službu - zvolte variabilní symbol - 
110 
- pokud chcete podporovat projekt ADOPCE NA DÁLKU - zvolte variabilní 
symbol - 111 
- pokud chcete podporovat humanitární projekty (peníze budou použity podle 
aktuální situace a potřeby) - zvolte variabilní symbol - 113 
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Díky Vám jsme v roce 2015 již přispěli:  
 
Oblastní charita Pelhřimov - domácí hospicová péče  (výtěžek z TKS 2015)  -   
5.258,- Kč  
Domov sv. Alžběty Veselíčko - domov pro matku a dítě  (výtěžek z Postní 
almužny 2015)    -  500,- Kč 
Noclehárna sv. Antonína J. Hradec - noclehárna pro muže bez domova 
(výtěžek z Postní almužny 2015)  - 700,- Kč 
Adopce na dálku - nákup kočárku pro zdravotně postiženou holčičku v 
Bělorusku - 15. 000,- Kč 
Vojenský fond solidarity - 2.500,- Kč 
Adopce na dálku - roční příspěvek 5.000,- Kč.  
 

J. Koubová 
 

Charita pro Nepál 

Farní charita Kamenice nad Lipou se připojuje ke sbírce Charity ČR pro 
Nepál. Peníze můžete darovat v pokladničce v kostele v Kamenici, v kanceláři 
Farní charity v Kamenici nad Lipou nebo zaslat na náš účet: 170318142/0300 
pod v.s. 114 

 Děkujeme za Vaše dary ! 

Výsledky postní almužny 2015 
 

ROZDĚLENÍ PODLE ÚČELU 
27 x pokladnička - bez určení 6 928 Kč  
3x pokladnička - matky s dětmi 497 Kč 
1x pokladnička - lidé bez domova 608 Kč 
1x pokladnička - rodiny v nouzi 435 Kč 
1x pokladnička - humanitární pomoc 207 Kč 
CELKEM 8 675 K č 
 
ROZDĚLENÍ PODLE FARNOSTÍ 
Kamenice nad Lipou - celkem 22 pokladniček 5 915 Kč 
Mnich - celkem 5 pokladniček 2 106 Kč 
Těmice - celkem 6 pokladniček 654 Kč 
CELKEM 8 675 K č 
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁ ŘE 
 

 
 

 Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94,        

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

Středa 24. 6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 
Neděle 28. 6. 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
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 
Středa 15. 7. Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 
Neděle 19. 7. 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Středa 22. 7. Památka 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 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 


