Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich

č. 3/16

Poutní kostel v Dobré Vodě,
kde je také Svatá brána Roku milosrdenství,
navštívíme v sobotu 2. července 2016.
Odjezd v 7.00 hodin od kostela v Kamenici n. L.
Ještě jsou volná místa, můžete se přihlásit nebo přijít rovnou k autobusu.

Ročník XXVII.

Cena dobrovolná

Dne: 24. 6. 2016

„ A LÉTA BĚŽÍ, VÁŽENÍ …“
A je to tady. Konec dalšího školního roku. Děti se těší na prázdniny. I pro
dospělé začínají také jiné starosti, nová očekávání a plánování svého
odpočinku i kam se podívat. Doba léta, prázdnin nám umožňuje se svými dětmi
být více času a porozumět jejich starostem i radostem. Odpočinek není nic
nedělání a lelkování, ale čas naplněný vzájemným nasloucháním, setkáváním i
zábavou. Bůh stvořil člověka k obrazu Božímu a tento obraz máme nacházet a
rozvíjet. Proto potřebujeme své blízké a čas, kdy můžeme se radovat z krásy
člověka i celého stvoření.
Přál bych každému, aby čas dovolených a prázdnin, byli časem požehnaným
a radostným ujištěním lásky Boží ke každému z nás. Neříkejme, že nemáme
čas, ale naplňme čas vzájemnému naslouchání druhému i Bohu, který nám
dává krásu světa. Změna nám pomůže, když ji vezmeme jako výzvu. Záleží na
úhlu pohledu. Nebojme se hledat jiné úhly pohledu na sebe, blízké i celého
Božího stvoření. Život není tak dlouhý, abychom mezi sebou se mračili, zlobili
a něco vyčítali, ale abychom život naplnili k radosti naší i Boží.
Děkuji všem za pomoc a projevení účasti na oslavě 50 let života. Děkuji za
modlitby a oběti za mne i všechny kněze, moc to potřebujeme. Zachovejte
přízeň ne jen mně, ale především Bohu, který nás má rád a je na naší straně.
P. Václav Šika

DOVOLENÁ – ODPOČINEK
Člověk má odpočívat a má dovolit i druhým, aby si mohli oddechnout.
(KKC, čl. 2172.2184)
Všichni, kteří věnují s náležitou odpovědností svůj čas a své síly práci, mají
mít také dostatek klidu a volného času. (Gaudium et spes, čl. 67)
Ježíš Kristus praví: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já
vás občerstvím.“ (Mt 11,28) - NESPĚCHEJ, UDĚLEJ SI ČAS!
Čas, který lidé potřebují na práci ve svém zaměstnání, je čím dál tím kratší.
Zato je více volného času, prodlužuje se stále více víkend a dovolená. Když se
však podíváme okolo sebe, zjistíme, že lidé mají stále naspěch. Tak často
slyšíme zaklínadlo z úst dnešního člověka: "Nemám čas!"
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Ještě nikdy nebylo tolik uštvaných lidí. Staří otcové a matky čekají
nekonečně dlouho na návštěvu svých dětí. Nemocní a staří jen přihlížejí, jak
mladí a zdraví chvátají okolo nich, pohání je čas. Manželé se stávají sobě
navzájem cizími, nemají jeden pro druhého čas.
Proč máme tak málo času? Naše okolí, reklama, zábavní průmysl nám
naléhavě a bez přestání ukazuje, co všechno musíme mít, co všechno musíme
udělat, co všechno musíme dokázat, abychom byli "šťastní, radostní, svěží a
dokonalí". Celý život se tím ale naopak stává zmatený a neúnosný.
Dám ti jednu dobrou radu. Odpočiň si! Nedělej někdy nic. Ztiš se! V tichu
najdeš radosti života, které jsme ztratili v té hrozné štvanici.
V tichu rostou ty nepatrné pozornosti, které potřebují méně času, než se
domníváme: dobré slovo, přátelský úsměv, vděčný polibek, chvilka naslouchání s pochopením pro toho druhého, nečekaný telefonický rozhovor, vlastnoručně vyrobený dárek, milý dopis, pozornost k svátku či k narozeninám.
Vyhoď ze svého života ono smrtící: "Nemám čas!" Přestaň s tím vražedným
tempem. Udělej si čas na to, abys byl člověkem pro své bližní.
Mnozí dnes sahají po všemožných prostředcích, aby se uměle nabudili. Jsou
ale spíše vyčerpáni, než uvolněni. Například televize je sama o sobě dobrá, ale
změní se v katastrofu pro ty, kteří nad ní neumějí panovat a sebe ovládat. Dále
existují například oběti dlouhých klábosení a vysedávání, kde se tolik mluví, a
přece není co říci. Mám pro tebe proto jeden tip: Jdi včas spát, abys byl ráno
laskavý.
A druhý tip? Pokud jsem byl kdy unaven, anebo se mě snažil ovládnout
pesimismus, utekl jsem do své bylinkářské zahrádky a dřel jsem, až ze mě tekl
pot. Všechno pak bylo zase snazší. Napadlo mě přitom i rčení:
„Užíváš-li rukou, ulehčí to hlavě.“
(Podle Phila Bosmanse)

SCHODY
Dva chlapci si na schodech hráli na kněze. Hra se oběma líbila, dokud jednoho
z chlapců nepřestalo bavit dělat ministranta. Vystoupil o schod výš a začal
kázat. Druhý chlapec se samozřejmě ostře ohradil: „Kázat můžu jenom já! Ty
kázat nesmíš! To je moje práce! Všechno jsi zkazil, jsi zlý!“ Maminka
přiběhla, když uslyšela křik a vysvětlovala svému synovi, že má být zdvořilý
hostitel a má nechat chlapce kázat, když je u nich na návštěvě. Syn na okamžik
zkrabatil obočí, ale pak s vítězoslavným úsměvem vystoupil na další schod a
prohlásil: Tak dobře. Klidně si kaž. Ale já budu dělat Boha.
Jestli si myslíš, že svět je jako schodiště, zabiješ všechen čas tím, že se budeš
pokoušet vyšplhat ještě o schod výš.
Z knihy Bruno Ferrera: Další příběhy pro potěchu duše
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FARNÍ INFORMACE
Mše svatá u Váňovy studánky se konala v úterý 31. 5. 2016. Zúčastnilo
se jí asi 50 věřících. Po mši svaté tam byla poslední letošní májová pobožnost.
Na tomto místě byla mše svatá naposledy. Obec buduje nyní těsně nad studánkou nové prostranství, kde bude postavena nová zděná kaplička, oltář a budou
zde umístěny lavice. Do příští mše svaté, která se plánuje na září, již by tato
úprava měla být provedena.
Noc kostelů se uskutečnila v pátek 10. června v kostele Všech svatých
v Kamenici nad Lipou. Byla zahájena v 18.00 hodin komentovanou mší svatou.
Od 19 hodin byly v kostele zpěvy s kytarou a ve 21 hodin koncert pěveckého
sboru „Kamínek“, kterého se zúčastnilo asi 30 osob. Na věž, která byla
otevřena od 18 do 22 hodin se přišlo podívat asi 50 osob. Na zakončení akce se
rozezněly všechny zvony.
Táborák na zahájení prázdnin se bude konat v Kamenici n. L. ve čtvrtek
30. června. Bude zahájen v 15.00 hodin v kostele modlitbou za děti a jejich
rodiny na poděkování za uplynulý školní. Poté bude na farní zahradě táborák.
Všichni jsou srdečně zváni. Na táborák si vezměte s sebou něco dobrého na
opékání!
Na slavnost sv. Petra a Pavla ve středu 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
10. července ve 14.00 hodin.
Poutní mše svatá v kapli sv. Marie Magdaleny na hřbitově Brádlo bude v
pátek 22. července v 17.00 hodin. Úklid kaple bude ve středu 20. července od
9.30 hodin. Papež František povýšil původní památku sv. Marie Magdalény na
svátek, v naší farnosti je to ovšem poutní slavnost!
Pouť v Mirotíně v kapli Panny Marie bude v neděli 14. srpna. Mše svatá
tam bude v 15.00 hodin.
O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v pondělí 15. srpna bude mše svatá
v Kamenici nad Lipou v 18.00 hodin.
Duchovní koncert v Lidmani v kostele Narození Panny Marie se uskuteční
v sobotu 20. srpna v 18.00 hodin. Program: varhany Petr Žák, trubka Miroslav
Plášil. Mše svatá v tuto sobotu v Lidmani nebude.
Poutní mše svatá v Benešově v kapli Nanebevzetí Panny Marie bude
v neděli 21. srpna v 11.00 hodin (místo mše svaté v Těmicích).
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Ve čtvrtek 8. září na svátek Narození Panny Marie bude mše svatá
v Kamenici nad Lipou v 8.00 hodin ráno.
Žehnání nové kapličky u Váňovy studánky a mše svatá tam bude v sobotu
10. září v 16.00 hodin. Mše svatá v Hojovicích tuto sobotu nebude.
Poutní mše svatá v kostele Narození Panny Marie v Lidmani bude
v neděli 11. září v 11.00 hodin. (místo mše svaté v Těmicích)
Na slavnost sv. Václava ve středu 28. září bude mše svatá v Kamenici n. L.
v 9.30 hodin a v 11.00 hodin bude poutní mše svatá v kapli v Babíně.
Poutní mše svatá ve filiálním kostele sv. Václava v Hojovicích bude
v neděli 2. října v 11.00 hodin. Mše svatá v Mnichu v tu neděli nebude, mše
svatá v Těmicích bude již v 8.00 hodin.
Hubertská mše svatá bude v kostele v Kamenici n. L. v sobotu 29. října
ve 14.00 hodin. Další informace budou zveřejněny později.
Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý vždy od
15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 12. 7; 26. 7; 9. 8; 23. 8; 6. 9;
20. 9. a 4. 10.
Nové společenství žen o prázdninách nebude, bude až 27. září ve 14.00 hod.
Sbírky: Při sbírce na Ukrajinu, kterou vyhlásil papež František na neděli 24. dubna
se vybralo v Kamenici n. L. 3.716,- Kč, v Těmicích 860,- Kč a v Mnichu 1.420,- Kč.
Při sbírce na potřeby diecéze v neděli 15. června se vybralo v Kamenici n. Lipou
4.415,- Kč, v Těmicích 990,- Kč a v Mnichu 955,- Kč. Další celodiecézní sbírky
budou v neděli 7. srpna na Charitu a v neděli 18. září na bohoslovce.
Charismatická konference se koná v Brně od 6. do 10. července 2016. Bližší
informace na nástěnce v kostele nebo na http://konference.cho.cz. Možno se
zúčastnit třeba na 1 den. Přímé přenosy bude vysílat TV NOE.
Pouť v Kostelním Vydří:
Neděle 10. 7. Malá pouť – mše svaté v 8.00 a 9.30
Sobota 16. 7. Kněžská pouť – mše svatá v 8.00 a 10.00 s otcem biskupem
Velká pouť – Sobota 16. 7. – mše svatá v 19.00, po ní celonoční adorace
Neděle 17. 7. – mše sv. v 8.00; 9.30 a 11.00; 14.30 požehnání

Hlavní pouť v Klokotech v sobotu 13. 8. 2016
8.00
10.00
14.00
15.00

První mše sv. s novokněžským požehnáním
Hlavní mše, Mons. Vlastimil Kročil, diecézní biskup
Beseda s hostem
Klokotské hodinky se svátostným požehnáním

Příští číslo Farních listů vyjde koncem září. Prosíme o Vaše příspěvky,
zážitky z dovolených a prázdnin.
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VIKARIÁTNÍ DĚTSKÁ POUŤ
V sobotu 4. června 2016 se v Pacově konala naše 19. dětská pouť pro děti
z pelhřimovského vikariátu, tentokrát na téma „Milosrdenství v nás“.
Sešlo se nás asi 160
malých i velkých účastníků.
Začali jsme společným setkáním v kostele při Bohoslužbě slova, kterou pro nás
vedl P. Vojtěch Vágai. Po ní
se děti rozdělily do 6 skupin.
Skupina nejmenších se přesunula do areálu církevní MŠ,
kde děti spolu se svými rodiči
poznávaly a prakticky zažívaly konání skutků milosrdenství. Starší děti putovaly v různých skupinkách po
5 stanovištích rozmístěných po
městě. Ta byla zaměřena také na
konání konkrétních skutků milosrdenství.
Naše společné setkání jsme
zakončili trochu netradičním
způsobem. Jako překvapení každý
z nás dostal balónek ve tvaru
srdce naplněný heliem. Na něm
bylo zavěšené přání jako pozdrav
z naší pouti: Ať rozdáváte
milosrdenství kolem sebe! Potom
jsme všichni v jeden okamžik vypustili balónky, a tak jsme naše přání společně
odeslali vzhůru, aby doputovala i
k někomu dalšímu.
Kéž je tato dětská pouť pro
nás povzbuzením a výzvou k radostnému jednání a konání dobra
kolem nás. Ať rozdáváme a šíříme milosrdenství všude tam, kde
jsme!
Za katechety: Hana Pechová
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PROJEKT DO ŠKOL „KAM PATŘÍM“
Čtvrté kolo projektu přineslo konečně odhalení poslední indicie, která děti
směřovala k biblickému textu o dělnících na vinici (Matouš 20, verš 1 - 16).
Děti pracovaly na 4 stanovištích. Pracovní listy se
tentokrát věnovaly otázkám ohledně práce Farní
charity v Kamenici nad
Lipou. Dětem vše vysvětlila a názorně ukázala paní
ředitelka Jitka Koubová.
Hanka Pechová pomocí
biblických
postaviček
dětem celý příběh vysvětlila. S panem farářem si
děti za odměnu zahrály
petang a skládaly puzzle. Myslím, že jsme ten den vytvořili moc hezké
společenství a jsme za něj opravdu vděčni.

Závěrečná přehlídka "Projektů do škol" v Českých Budějovicích proběhla
6. června 2016. Vystoupení 36 kamenických dětí bylo úžasné. Parta skvělých
malých i větších človíčků, která ví, o čem mluví a zpívá, nebojí se vystoupit
před ostatními účastníky. Takové bylo naše vystoupení, na které si děti samy
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vyrobily i rekvizity. Letos se přehlídky zúčastnilo ve dvou dnech 520 dětí.
Nejprve jsme navštívili klášterní kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí, poté se zúčastnili přehlídky v Jeremiášově koncertní síni. Shlédli
jsme představení divadla Studna. Odpoledne jsme odjeli do Třeboně, kde jsme
uskutečnili cestu parníkem kolem rybníka Světa. Ta sice netrvala 80 dní, ale
pouhých 60 minut, nicméně byla krásnou odměnou za půlroční prací dětí i
učitelů. P. V. Šika nám poté zajistil prohlídku kostela svatého Jiljí a Panny
Marie Královny. Putování jsme zakončili zmrzlinou, a tak udělali sladkou
tečku za letošním ročníkem projektů do škol. Poděkování patří všem dospělým,
kteří letos pomáhali s projektem: P. V. Šikovi, katechetce H. Pechové, ředitelce Charity J. Koubové, učitelkám I. Tetivové, M. Pavlíčkové, L. Fučíkové,
Z. Jůnové.

20. května 2016 přijala pozvání naší farnosti katechetka Markéta Grillová
ze Lhenic. Nebyla v tomto školním roce u nás v Kamenici poprvé, ale již
počtvrté, a to v rámci programu českobudějovického biskupství „Vstupy do
škol". V září si s dětmi povídala na téma Bible - kniha knih, o měsíc později
jsme se dozvídali o biblických příslovích a rčeních. Na jaře mezi děti přijela s
interaktivní prezentací na téma Karel IV. Protože beseda s dětmi zaznamenala
velký úspěch, pozvali jsme Markétu u příležitosti vernisáže výstavy Karel IV.
k nám na zámek, aby její povídání mohla navštívit i kamenická veřejnost.
Besedy se zúčastnilo téměř 60 lidí a myslím, že byli opravdu spokojeni.
Výstava "Karel IV." byla poté přestěhována do kostela Všech svatých a část
prací i do evangelické modlitebny u příležitosti Noci kostelů. Markétě Grillové
patří velké poděkování a těšíme se na další setkání.
Zdeňka Jůnová
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FARNÍ ODPOLEDNE V KAMENICI N. L.
Letošní farní odpoledne se konalo v neděli 19. 6. od 15.00 hodin na
faře v Kamenici nad Lipou. Jako hosté přijeli manželé Alena a Pavel

Poláčkovi z Diecézního centra pro rodinu, kteří pro nás měli původně
připravenou přednášku na téma Svátost manželství. Vzhledem ke složení
účastníků bylo toto téma změněno na téma „Vztahy v rodině.“ Po
zajímavé přednášce následovala
volná
beseda
účastníků.
Čepovalo se kamenické pivo
Kokeš, ženy i pan farář napekli
buchty, podávala se káva a čaj,
na farním dvoře si bylo možno
upéct na ohýnku buřty. Pro děti
připravila Hanka Pechová se
Zdeňkou Jůnovou různé hry.
Poslední účastníci se rozešli až
po 20 hodině. Akce se zúčastnilo asi 35 farníků nejen z Kamenice n. L.
J. Šimák
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MODLITBY
Modlitba důchodců:
Pane Bože, já tě prosím, dej mi zdraví, duši klid, abych mohla/mohl/ v
každé době sama sobě posloužit. Do duše mi pro každého upřímnost a
lásku dej! Práci, kterou budu konat, Pane Bože, pomáhej. V tebe věřím,
v tebe doufám, proto Bože při mně stůj, tělo mé a duši mojí Pane Bože
opatruj!
Modlitba, kterou jsme se modlily na tom onkologickém oddělení v nemocnici v Jihlavě. Díky paní Krausové, která už není mezi námi, jsem
poznala, jakou sílu má modlitba v okamžiku bolesti, které jsme po
ozářkách měly:
Díky ti Bože, že ti sloužit smím, dík za to, že ti zcela náležím. Za lásku
tvoji, za ochranu tvou, dík za pokrm a střechu nad hlavou. Za všechno
velké, co nám dáváš, i za to malé, co nám ponecháváš. Za všechny písně,
které pro mne zněly, za tento okamžik i život celý. Za krásný den i za
tmavou noc, abys mně v tísni mé přišel na pomoc! Za chvíle úsměvu i za
bolesti, že s tebou je můžu nésti, abys mi byl ještě blíže, děkuji ti za oběť
kříže i za velké světlo vzkříšení, díky ti Bože, jen ty víš jak je mi!!!!!
Další modlitbu, kterou se modlím, je modlitba má:
Bože můj, je to modlitba má, prosím tě Bože, ať tvář moje jen úsměv
má. Ať zdravá jsem a veselá, ať práce má je stále tvořivá. Ať radost,
užitek a bohatství mně přináší, ať v životě mém mě už nic nestraší. Ať
už se ničeho nelekám, ať vše co trápí mně, vždy překonám, ať daří se mi
v životě mém, ať splní se mi tento sen, toto je Bože modlitba má, děkuji
ti za to, že jsi vyslyšel slova má. Děkuji ti moc, žes slyšel moje prosby o
pomoc!
Tato modlitba je k Panně Marii:
Maria prosím, přišel čas, Maria prosím, vyslyš nás. Lidská je síla bezmocná, tvá kyne ruka pomocná. V utrpení a strádání, přímluva tvá nás
ochrání! Neopusť, prosím dítky své, k tobě tak vroucně prosíce. Maria
prosím, přišel čas, Maria prosím vyslyš nás! Se svým Božským dítkem
Máti, rač nám požehnání dáti.
Pro Farní listy sepsala Vlasta Kolembusová
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K ZAMYŠLENÍ
Bůh nám daroval život, abychom mohli být v čase a prostoru
(Tomislav Ivančič)
Hledám svůj původ, odkud pocházím a kam směřuji? Čí duch vymyslel můj
život? Kdo jsem? Kdo mě jako první nazval mým jménem? Komu mohu
skutečně radostně říci: "Můj otče"?
Ptám se slunce: Kdo tě stvořil?
Ptám se ptáků: Kdo vás obdaroval křídly?
Obracím se na moře: Kdo ti uložil být klidným, šumět, smát se, nebo bouřit?
Jaké tajemství ukrýváš ve svých hlubinách?
Ptám se vesmíru: Kde je tvůj začátek a konec?
Ptám se hlubin země: Znáte vy tajemství svého počátku?
A vy, vrcholy hor, pokryté sněhem, vy bystřiny a potoky, ptám se vás, odkud
pocházíte?
Pozoruji na jaře rozkvetlé ovocné stromy, zelená pole a lesy a ptám se jich:
Kdo vás povolal k životu, kdo dýchá ve vašich srdcích?
Hledím na květinu na svém stole a ptám se jí: Co ty mi budeš vyprávět?
Pronikám ke svému srdci a při každém jeho úderu se ptám: Kdo tě uvedl do
pohybu, abych já mohl žít?
Odpověď šumí jako moře. Vše oznamuje jen to jedno jediné poselství: On je
náš počátek! On nás vymyslel! On nám daroval život, abychom mohli být v
čase a prostoru. On, náš Bůh!

****
Místo dotyku nebe a země
(Petr Weissman)
Dva mniši se dověděli, že na světě existuje místo, kde se dotýkají země a
nebesa. Kdo prý to místo najde, ten nalezne všechno štěstí nebe i země.
Oba se ho vypravili hledat. Putovali léta - přes hory, pouště, stepi, nekonečné
lesy - marně. Slyšeli také, že někde tam jsou dveře a ty stačí otevřít a vstoupit
jimi...
Nakonec se zdálo, že konečně našli, co hledali. Stanuli před nízkými vrátky,
otevřeli je, sklonili hlavy a pokorně vstoupili.
Když vzhlédli, spatřili, že stojí ve své vlastní klášterní cele.
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NABÍDKA KNIH VE FARNÍ PRODEJNĚ
365 DNÍ S PAPEŽEM FRANTIŠKEM
Výběr nejsilnějších myšlenek papeže Františka z jeho ranních promluv v Domě
sv. Marty poslouží mnohým, kteří chtějí denně čerpat z pramenů Boží
moudrosti a zamýšlet se nad životem ve světle evangelia. Cena 200,- Kč.

Thierry Bizot: ANONYMNÍ KATOLÍK
Obrácení autora knihy nastává téměř „navzdory všemu“, k jeho vlastnímu
překvapení, takřka nenápadně. Děje se uprostřed „léty prověřeného“ a zvykovostí zatíženého manželství, při řešení problémů s pubertálním synem i potíží
v mediálním prostředí, kde Thierry Bizot pracuje a tráví většinu času. Ve
Francii se kniha stala nečekaným bestsellerem, dočkala se literárního ocenění
a filmového zpracování. Cena po slevě 180,- Kč.
Marek Orko Vácha: PŘÍBĚHY Z JINÉHO VESMÍRU
I když je každá z povídek z jiného prostředí, jsou spojeny myšlenkami, které
jsou pro autora charakteristické. Je to obdiv k Hospodinovu dílu a starost o ně.
Je to pokora s jakou má člověk v tomto díle pokračovat. Je to čistý otevřený
postoj a láska k lidem. To vše okořeněno troškou humoru. Cena: 113,- Kč.
Jan Paulas: RYTÍŘI A PREJT
Kniha volně navazuje na titul Hospoda. Autor v první části zachycuje
vzpomínky na druhou rodovou větev obchodníků a úředníků na vesnici v době
válečné a poválečné. Vyprávění se postupně přesouvá do konce 60. a začátku
70. let, kdy autor v kaleidoskopu úsměvných historek zachycuje své rané
dětství za socialismu v jeho šedé každodennosti a rituálech. Nechybí zde ale
ani zkušenost dítěte z věřící rodiny a vnímání podivné dvojkolejnosti světa, v
němž se jinak mluvilo doma a jinak ve škole či na veřejnosti. Cena 175,- Kč.
Ludmila Jančíková: POHÁDKY S MALÝM ANDĚLEM
Pohádky s malým andělem jsou příběhy dvou nečekaných přátel, malého
anděla, vypovězeného za trest z nebe, a nezkrotného pasáčka ovcí, uličníka a
dareby. Každý z příběhů je samostatnou pohádkou, lokalizovanou do karpatských hor s jejich pohádkovými bytostmi, samotami a svéráznými obyvateli.
Cena – zlevněno na 200,- Kč.
Josef Martos, Richard Rohr: PROČ BÝT KATOLÍKEM
Abychom mohli odpovědět na tuto otázku poctivě a přímo, musíme se probrat
dobrým i špatným. Musíme dojít k ocenění toho, co je na katolicismu dobré,
ale také musíme být upřímní v přiznání nedostatků církve. Cena 118,- Kč.
Farní prodejna knih je otevřena každou neděli po mši svaté. Pokud nějakou
knihu v nabídce nemáme, můžete si ji objednat a do týdne bude k dispozici!
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☺☺☺HUMOR☺☺☺
☺Konal se pohřeb. Zeť pozůstalé se nakloní ke knězi a říká: “Nekropte ji
tolik, pane faráři, ať neobživne!”
☺Povídá muž manželce, která právě položila sluchátko: „Co se stalo, že jsi
mluvila jen čtvrt hodiny?" - „Byl to omyl."
☺Paní Karáskova nabízí sousedce koláčky. „Ty jsou skvělé!" chválí je
sousedka, „trouba vám dobře peče, co?' „Jo, ale těch keců, než ho k tomu
dokopu!"
☺ Jednou se mě, drahá, zeptáš, co mám radši, jestli tebe nebo pivo. A já
odpovím, že pivo. A ty odejdeš bez toho, aniž bys věděla, které značce dávám
přednost. Zajímáš se jenom o sebe!
POSLEDNÍ SLOVO MAJÍ DĚTI:
☺Když Pán Ježíš seslal apoštolům Ducha Svatého, tak se nad každým z nich
usadil jeden ohnivý pták.
☺Katechetka: „Jak myslíte, že se Ježíš dorozumíval se svým Otcem?“
Petruška: „Pomocí holubice.“
☺Co uviděli ženy, které přišly o velikonočním ránu k Ježíšovu hrobu?“
„Pán Ježíš tam nebyl a místo něho tam seděl Duch Svatý.“
☺ „Mirku, řekni nám, proč slavíme Velikonoce?“ „Slavení Velikonoc
ustanovil Pán Ježíš, když řekl Petrovi: Peč beránky mé“
☺ Po zhlédnutí večerních televizních zpráv,
které byli plné informací o různých
katastrofách, živelných pohromách, válkách a
jiných hrozných trestných činech, si malý
Jeník klekl k posteli a modlí se: "Pane Bože,
ochraňuj tatínka a maminku, moje dva bratry,
mojí malou sestřičku i našeho kocoura. A
prosím Tě, Bože, dávej velký pozor i na sebe,
jestliže se tobě něco stane, tak jsme všichni v
kaši!"
☺V hodině náboženství se katecheta ptá
dětí: Co musíme udělat ráno po probuzení,
když jsme křesťané?“ Nikdo se nehlásí a tak
katecheta jednoho chlapce povzbuzuje: „Ty
to Františku určitě víš. Co udělá křesťan ráno
po probuzení?“ František se usměje a prohlásí: „Vyskočí!“
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY
Jarní koncert pro Charitu
V neděli 15. května proběhl v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou
již po druhé Jarní koncert, určený na podporu
rozvoje Farní charity. Koncert byl spojený s
výstavou fotografií přírody, které věnovala
paní Lenka Koubová. Tato výstava trvala do
konce května a fotografie bylo možno po
celou dobu zakoupit. Návštěvníci se mohli
zaposlouchat do tónů saxofonového quarteta
SaxWork pod vedením Kateřiny Pavlíkové a
pro všechny to byl jistě nevšední a zajímavý
hudební zážitek. Koncert navštívilo 70 posluchačů a výtěžek z dobrovolného
vstupného činil 4.729,- Kč. Děkujeme všem, kdo nás přišel podpořit.

Dobromysl – obchůdek s velkým srdcem
Dobročinný obchod provozovaný neziskovou organizací je ve světě zažitý
způsob získávání finančních prostředků. Můžete do něj nosit věci, které
nepotřebujete, a třeba si jiné levně koupit - tak či tak přispějete na dobrou věc.
Myšlenka zařídit charitní obchůdek v Kamenici nad Lipou vznikla již před
několika měsíci a ihned následovalo shánění vhodných prostor, zjišťování
zkušeností od ostatních neziskových organizací, které se již takovouto činností
zabývají, a mnoho, mnoho dalšího. Kolem obchůdku bylo spousty otázek a
také pochybností. Díky podpoře lidiček s laskavým srdcem, především díky
dobrovolníkům jsme společně došli až do cíle a od 1. července pro Vás
obchůdek otevřeme. Otázkou bylo také jaký sortiment nabídnout. Jasnou
volbou bylo zboží, které získáváme od dárců a které může najít u ostatních své
uplatnění. Touto činností napomáháme životnímu prostředí a věci získané
darem třídíme pro daný účel. V této činnosti nám velmi napomáhají
dobrovolníci. Pokud věci neuplatníme v obchůdku nebo u našich uživatelů,
předáváme je dále do Farní charity J. Hradec a z velké části do Oblastní charity
Jihlava. Druhou část sortimentu v obchůdku tvoří výrobky chráněných a
terapeutických dílen. Se všemi těmito organizacemi máme jedno společné a to
pomáhat ostatním. V našem obchůdku můžete zakoupit výrobky organizací,
jako jsou např. Oblastní charita Třeboň, Okna z. ú. Jindřichův Hradec, Fokus
Vysočina s.r.o. Pelhřimov, domov Kopretina Černovice p. o. Domov Jeřabina
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p.o. Pelhřimov. A do třetice si u nás můžete zakoupit výrobky dobrovolníků.
Výtěžek, po odečtení nezbytných nákladů, bude použit na činnost a rozvoj
služeb Farní charity v Kamenici nad Lipou. Charitní obchůdek navštivte
v Kamenici
nad
Lipou
v ulici
Palackého 79 naproti hotelu Berger.
Můžete nám pomoci svým nákupem,
nákupem dárkových poukázek pro své
blízké, svou dobrovolnou činností pro
naše služby a také tím, že nám darujete
oblečení a jiné věci, které již
nepotřebujete. Nevhazujte oblečení
do kontejnerů, umístěných ve
Vašem okolí, ale darujte ho přímo
na Charitu – organizaci, která
pomoc vykonává přímo ve vašem
městě a obci.
*Věnujte věci, které sami
nevyužijete, jsme vděčni za
Vaši pomoc.
*Přijďte do obchodu, který má jiná
pravidla. Děkujeme Vám!

J. Koubová, www.kamenice.charita.cz

Charitativní činnost patří už od počátku církve k její podstatné součásti. Svou
činnost se snaží konat pro všechny, protože její poslání je univerzální.
Základy čerpá z Kristova příkladu i ze své tradice. Snad nejvýraznější apel
lze nalézt v Bibli v Novém Zákoně dvacáté páté kapitole evangelia podle
Matouše ve verších 31 až 46:
Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst,
měl jsem žízeň, a dali jste mi napít,
byl jsem cizí, a ujali jste se mě,
byl jsem nahý, a oblékli jste mě,
byl jsem nemocen, a navštívili jste mě,
byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.
(Mt 25, 35-36)
I další příklady podobenství, ze kterých Charita vychází, lze nalézt v Novém
Zákoně. Patronem Charity je sv. Vincenc z Pauly, na jeho svátek 27. září
připadá každoroční Den Charity.
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Neděle
Úterý
Středa
Neděle
Pondělí
Úterý

26. 6.
27. 6.
29. 6.
3. 7.
4. 7.
5. 7.

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

10. 7.
11. 7.
15. 7.
17. 7.
22. 7.
23. 7.
24. 7.
25. 7.
26. 7.
29. 7.
31. 7.
1. 8.
4. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.
10. 8.
11. 8.
14. 8.
15. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.
24. 8.
28. 8.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Prokopa, opata
SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA
A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svátek sv. Marie Magdalény, patronky naší farnosti
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svátek sv. Jakuba, apoštola
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Památka sv. Marty
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a uč. církve
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Svátek Proměnění Páně
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Dominika, kněze
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Památka sv. Kláry, panny
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka Panny Marie Královny
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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.

