Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich

č. 3/17

Vážení čtenáři,
držíte v ruce nové, prázdninové číslo našeho farního časopisu. Tentokrát
obsahuje hodně reportáží: Z pobytu jedné farnice v Africe, z Noci kostelů,
z Dětské vikariátní pouti, z projektu do škol i z našeho poutního zájezdu do
Číhoště, na Zelenou Horu (na obrázku) a do Slavkovic. Je zde i mnoho
informací o akcích o prázdninách.
Jistě se všichni těšíte na dovolenou, volné dny, kdy si můžete užívat přírody
a občerstvit se na těle i duši. Nezapomínejme zvláště na to duchovní. Pravý
odpočinek spočívá v pokoji srdce. Budeme-li hledat pokoj a odpočinek kdekoliv mimo své srdce - nenajdeme ho. V našem srdci nás očekává Bůh se svým
pokojem a odpočinutím! Dovolená, prázdniny jsou vhodnou příležitostí pro
vybočení ze zajetých kolejí a pro vnímání všeho, pro co už máme uzavřené oči.
J. Šimák.
Ročník XXVIII.

Cena dobrovolná

Dne: 23. 6. 2017

K ZAMYŠLENÍ
Velkolepá podívaná…
Příroda je velkolepá podívaná. Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak
malým, tak velkým. V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou
dimenzi; nově objevuje sám sebe jako nepatrné, avšak jedinečné stvoření, které
se může setkat s Bohem, protože je ve svém nitru otevřeno vůči Nekonečnému.
Poháněn otázkou po smyslu, poznává člověk ve světě, který ho obklopuje,
stopy dobra, krásy a Boží prozřetelnosti a jakoby přirozeně se otevírá chvále a
modlitbě.
„Kdo si zachová schopnost vidět krásu, nikdy nezestárne.“ (Gustav Janouch).
Jestliže naše oči zůstanou otevřené pro krásu Božího stvoření a naše mysl pro
krásu jeho pravdy, můžeme opravdu doufat, že zůstaneme mladí a že budeme
budovat svět, který odráží něco z oné božské krásy, a tím inspiruje i budoucí
generace, aby jednaly podobně.
Převzato z www.vira.cz

STUDIJNÍ POBYT V AFRICE
Ráda bych Vám napsala pár zážitků z mé cesty do Guiney, jedné africké
země. Guinea je převážně muslimská země, to byl jeden z důvodů, proč jsem
se sem těšila ještě víc. Chtěla jsem poznat muslimy, jejich kulturu a zda tu
existují nevěřící.
Byla to má první cesta takto daleko a navíc jsem poprvé letěla letadlem.
27. února jsem letěla z Prahy přes Paříž do Conakry, hlavního města. První šok
přišel na cestě z letiště do domečku, kde jsem bydlela. Podle mě neexistují
žádné dopravní předpisy. Auta si jezdila, jak chtěla, některá byla ráda, že
vůbec jedou a všichni všude na sebe
troubí. I když se zdá, že neexistuje
žádný řád, nezažila jsem nehodu na
vlastní kůži.
První týden jsem strávila v hlavním městě. Sprchování, dá-li se to
tak nazvat, probíhalo v koupelně,
kde jsem měla napuštěné kýble
s vodou a také malý hrneček, kterým
jsem se polévala. V tomto domečku
byl jediný splachovací záchod, co
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jsem měla. Jinak byly díry v zemi, nebo splachujete ručně. Děti na mě volali:
„Fotè“, což v překladu znamená: „Bílá“. Nebyla to ovšem urážka, ale některé
děti v životě neviděli bělocha. V taxi sedí normálně 2 lidi na místě spolujezdce
a 4 vzadu. Také existuje moto-taxi, na kterém když jedete, jste naklepaný jak
řízek, protože to všude drncá. Neexistují tu nevěřící. Oni nechápou, jak nemůžete věřit v Boha. A krásně zde žijí muslimové a křesťané spolu v míru, žádné
problémy. Když jsem navštěvovala kostely a viděla, jak jsou narvané, že i lidé
stojí venku, ptala jsem se sama sebe: „Toto je těch necelých 10% křesťanů? To
nechci vidět ty muslimy.“
Další týden jsem začala cestovat. Navštívila jsem město Dubréka a poté
jsem týden strávila ve vesnici Boffa, v části města jménem Dansi. Zde jsem
navštívila školu, měla program s dětmi, účastnila se hodin a učila děti česky.
V této vesnici měl el. proud pouze jeden dům. Tady se mi splnily představy o
Africe. Všude palmy, písek, žádná silnice, žádný proud, takové ty domečky
s rákosovou střechou. Zde byl záchod díra v zemi a sprchování probíhalo na
zahradě, kam měl kdokoliv přístup. Během sprchování jsem si buď svítila
baterkou, nebo stačil měsíc. I když se zdá, že ti lidé nemají nic, jsou velmi
milejší, než většina Čechů. Na nic si nestěžují.
Poté jsem se vrátila zpět do hlavního města. V hlavním městě jsou všude na
zemi odpadky. Všichni troubí, všude jsou dopravní zácpy. Poté jsem byla
v další škole. Měla hodiny s dětmi, dozvěděla
jsem se o Guineji a o jejich svátcích. Poté jsem
zase cestovala a to do města vzdáleného asi 650
km od hlavního. Cestovali jsme celý den. Jelikož
to město bylo ve vnitrozemí, jsou zde tradičnější, než v hlavním městě. Pokud jdete za dne,
musíte mít něco dlouhého, nejlépe sukni nebo
pagne (látku omotanou okolo sebe, která je až na
zem). Zde jsem se zúčastnila i mše na Květnou
neděli. Procesí šlo celým městem a lidé při mši
byli velmi živí, zpívali a tancovali. Také jsem se
seznámila s jednou učitelkou, která 5x porodila a
přežilo jí jen 1 dítě. Ti lidé to říkají s takovým
klidem, protože věří, že to tak mělo být. Bůh to
tak chtěl.
Dále jsem přejela do města Kindia. Zde jsem
si poprvé našla kamarádky. Tady jsem žila ve
školním kampusu. Okolo nás byl jen les. Zkoušela jsem také nosit vodu a
čepovat. Jeden den jsme byly s kamarádkami na výletě u vody a koupaly jsme
se. Potkaly jsme zde další bělošky, původem z Francie, které se do Guiney
přestěhovaly. neboť pomáhaly během epidemie eboly minulý rok. Také jsme to
musely zdokumentovat.
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Zbytek praxe jsem pak strávila v hlavním městě. Zde jsem už také měla své
kamarády, kteří byli úplně skvělí. Vždy mě chodili doprovodit až domů, aby se
mi něco nestalo. Všichni byli
muslimové. Řešili jsme, v čem
bychom se navzájem mohli od
sebe učit. U nich rodina a
náboženství je vše. Neexistuje
dát prarodiče do domova
důchodců. Naopak, pokud si
vezmete prarodiče či rodiče
k sobě domů, dostanete požehnání od nich. Pokud nejste schopni se postarat o děti, je tu rodina, která vám
v tom pomůže. Ano je tam hodně věcí, co nefunguje a mohlo by se zlepšit, ale
je také hodně věcí, v kterých jsou na vyšší úrovni než my. Neustále se
navštěvují.
Již jsem psala, že jsem si v hlavním městě našla kamarády. Ty kamarády
jsem znala asi měsíc (z toho jsem byla 14 dní pryč) a oni za mnou jeli přes
půlku města, jen aby se se mnou rozloučili na letišti před mým odletem.
Dalo by se toho psát daleko víc. Během cest jsem potkala jedny z nejskvělejších lidí v mém životě. Příběhy nebo historky s některými kamarády ani
nejde napsat, jak jsou dlouhé. Potřebovala bych na to asi celé Farní listy.
Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, můžete se zastavit v Mnichu na mši.
Terezie Dvořáková
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FARNÍ INFORMACE
Mše svatá u Váňovy studánky se konala v pondělí 8. května v 16.00 hodin.
Zúčastnilo se jí asi 60 věřících. Po mši svaté následovala májová pobožnost.
V sobotu 13. 5. se konal v kostele v Kamenici n. L. duchovní koncert, ve
kterém vystoupilo Kvarteto města Brna se skladbou Josefa Haydna: Sedm slov
Vykupitelových na kříži. Jednotlivé skladby byly prokládány duchovními texty
a modlitbami. Krásného koncertu se zúčastnilo pouze asi 25 posluchačů.
Ve středu 17. 5. navštívil naši farnost P. Ladislav Heryán. Nejprve celebroval společně s P. Václavem Šikou ve zcela zaplněném kostele mši svatou.
Od 19.00 měl přednášku na zámku na téma Božího milosrdenství. Zahrál také
dvě písně na kytaru. Zúčastnilo se více než 100 posluchačů, většinou z okolních měst a obcí.
Táborák na zahájení prázdnin se bude konat v Kamenici n. L. ve středu
28. června. Bude zahájen v 15.00 hodin v kostele modlitbou za děti a jejich
rodiny na poděkování za uplynulý školní rok. 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 čtvrtek 29. června bude mše svatá
v Kamenici nad Lipou v 18.00 hodin.
Farní odpoledne se koná v neděli 2. července - od 15.00 hodin "káva a čaj
o třetí", beseda, hry, prohlížení fotografií, ochutnávka mešního vína a Kamenického piva.
Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje ve středu 5. července bude mše svatá
v Kamenici nad Lipou v 9.30 hodin.
Poutní mše svatá v kapli sv. Prokopa ve Vlásenici bude v neděli 9. července ve 14.00 hodin.
Poutní mše svatá v kapli sv. Marie Magdaleny na hřbitově Brádlo bude v
pátek 21. července v 17.00 hodin (v předvečer svátku). Úklid kaple bude ve
středu 19. července od 9.30 hodin.
Neděle 6. srpna v Jindřichově Hradci: pouť "Porcinkule" františkánský
kostel sv. Kateřiny. Mše svaté v 8.00, 9.30, 11.00 a odpoledne v 15.00
požehnání. Mši svatou v 11.00 bude sloužit P. Václav Šika, proto mše svatá v
11.00 v Těmicích tuto neděli nebude.
O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v úterý 15. srpna bude mše svatá
v Kamenici nad Lipou v 18.00 hodin.
Pouť v Mirotíně v kapli Panny Marie bude v sobotu 19. srpna. Mše svatá
tam bude v 15.00 hodin.
Poutní mše svatá v Benešově v kapli Nanebevzetí Panny Marie bude
v neděli 20. srpna v 11.00 hodin. Mše svatá v Těmicích tuto neděli nebude, je
možno přijet na mši svatou v sobotu 19. 8. do Lidmaně.
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Neděle 3. září - dětské odpoledne na faře - opékání buřtů, hry.
Mše svatá u Váňovy studánky bude v pátek 8. září v 17.00 hodin.
Poutní mše svatá v kostele Narození Panny Marie v Lidmani bude
v neděli 10. září v 11.00 hodin. (místo mše svaté v Těmicích)
Slavnost sv. Václava čtvrtek 28. září: mše svatá v Kamenici nad Lipou
v 9.30 hodin, poutní mše svatá v kapli sv. Václava v Babíně v 11.00 hodin.
Poutní mše svatá ve filiálním kostele sv. Václava v Hojovicích bude
v neděli 1. října v 11.00 hodin. Mše svatá v Mnichu v tu neděli nebude, mše
svatá v Těmicích bude již v 8.00 hodin.
Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý vždy od
15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 27. 6; 11. 7; 25. 7; 8. 8; 22.8;
5. 9; 19. 9. a 3. 10.
Nové společenství žen o prázdninách nebude, bude až 26. září ve 14.00 hod.
Sbírky: Při sbírce na potřeby diecéze v neděli 4. června se vybralo v Kamenici nad
Lipou 4.608,- Kč, v Těmicích 515,- Kč a v Mnichu 1.910,- Kč. Další celodiecézní
sbírka bude v neděli 17. září na bohoslovce.
Charismatická konference se koná v Brně od 5. do 9. července 2017. Bližší
informace na nástěnce v kostele nebo na http://konference.cho.cz. Zahraniční
host - P. Daniel Ange. Přímé přenosy bude vysílat TV NOE.
Celostátní setkání mládeže se bude konat Olomouci od 15. do 20. srpna
2017. Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít
několik dní ve společenství mladých lidí. Bližší informace a přihlášky na
https://olomouc2017.signaly.cz/.
Jubileum Fatimy v Českobudějovické diecézi: Od pondělí 18. září do
středy 20. září 2017 bude mít možnost naše diecéze uctít sochu Panny Marie
Fatimské, která bude na třech místech. Program bude začínat při setkání kněží
18. 9. v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Ve večerních hodinách bude socha Panny Marie v kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí a odtud bude převezena na Dobrou Vodu u Nových Hradů.
V úterý večer bude socha putovat do Klokot u Tábota. Ve středu 20. 9. po
dopoledním programu bude socha převezena do Plzně.
Celodiecézní pouť se bude konat v sobotu 23. září v Táboře a Klokotech.
V předvečer pouti v pátek 22. 9. bude prostor pro setkání mladých při
hudebním festivalu a večeru chval v centru Tábora. V rámci sobotního
programu od 9.00 do 16.00 jsou zařazeny přednášky pro dospělé poutníky v
historickém centru města, tematická hra a aktivity pro děti v údolí
Tismenického potoka mezi Táborem a klokotským klášterem, pro mládež
připravujeme Lov zážitků a workshopy. Po skončení dopoledního programu se
přesuneme mariánským procesím do Klokot, kde budeme spolu s otcem
biskupem slavit na závěr našeho setkání mši svatou.
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OHLÉDNUTÍ ZA VIKARIÁTNÍ DĚTSKOU
POUTÍ V POČÁTKÁCH
Naše jubilejní 20. dětská pouť pelhřimovského vikariátu se letos konala v
sobotu 27. května 2017 v Počátkách. Měla téma: VODA JE DAR aneb
PUTUJEME K PRAMENŮM.
Pouť jsme začali v počáteckém kostele sv. Jana Křtitele společným
přivítáním a mší svatou, kterou vedl místní pan farář P. Augustin Ján Grambal.
Po bohoslužbě se skupina starších dětí a
dalších zájemců vydala na pěší pouť k pramenům do areálu Resortu sv. Kateřiny. Po
cestě bylo pro poutníky připraveno několik
stanovišť s úkoly. A také se dověděli pověst,
která se o zdejších pramenech i lázeňském
místě vypráví. Přitom potkali i strážce
pramenů, kteří je pak dále po cestě doprovázeli.
Mladší děti se vystřídaly v pěti skupinkách na stanovištích v centru města. I tato
stanoviště byla zaměřena k tématu pouti. Na
stanovišti s názvem VODA ZACHRAŇUJE
se poutníci setkali s družstvem hasičů. Děti
se dověděly o jejich patronovi sv. Floriánovi, a také mohly nahlédnout více do
povolání hasičů – kde všude pomáhají a
zasahují svou pomocí. Na stanovišti
VODA OČIŠŤUJE se děti dověděly
něco o studánkách, k čemu sloužily a
jak se dnes dají ještě zachránit. U kašny
na náměstí bylo stanoviště s názvem
VODA OŽIVUJE (PROBOUZÍ K ŽIVOTU). Zde si pak děti zasely semínko
slunečnice a vyráběly loďky a lekníny,
které pak pouštěly v kašně po vodě. Na
stanovišti VODA POMÁHÁ se zase
děti dověděly, jak potřebná je voda v
domácnosti, kolik jí spotřebujeme pro
běžné užití – např. ke koupání, na praní prádla, mytí nádobí, na osobní hygienu
apod. A na posledním stanovišti VODA PRO RADOST se mohli zapojit malí i
velcí. Zde jsme si vyzkoušeli plavbu lodí, při níž nás čekalo mnoho dobrodružství. Každý si vybral vlastní loď (z krabice od banánů) a během své plavby
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plnil úkoly, které po cestě čekaly. Tak mohl potkat např. topícího se, který
potřeboval zachránit nebo velrybu, která kropila ze svého vodotrysku. Cestou
bylo potřeba uniknout i nástrahám pirátů.
Cílem celého našeho setkání a společného putování bylo uvědomit si, jak
vzácná voda je. Že je potřeba ji vnímat jako dar a vážit si jí, šetřit s ní a
neplýtvat, chránit její zdroje, objevovat vlastnosti, čerpat z ní jen tolik, kolik je
nezbytně nutné a zachovat tento dar i pro život dalších generací.
Naši jubilejní pouť jsme
zakončili opět v kostele společným rozloučením a požehnáním
na cestu domů. A každý poutník
si pak domů odnášel ještě malý
dárek s drobnými upomínkami
na naši pouť, včetně lahve dobré
vody. Sešlo se nás letos asi 160.
Z Kamenické farnosti se zúčastnilo 5 dětí.
Na tomto místě bych chtěla
poděkovat všem, kteří nám pomohli pouť zorganizovat. Díky kněžím a všem
malým i velkým poutníkům, kteří naší každoroční dětské pouti zůstávají věrni.
Díky vám všem za krásné a milé společenství!!! A díky Bohu za požehnání,
které nás celým dnem provázelo.
Za katechety pelhřimovského vikariátu Hana Pechová

NOVÉ SPOLEČENSTVÍ ŽEN
V našem společenství žen se společně modlíme, sdělujeme si vzájemně
zážitky z duchovních cest, dělíme se o různé poznatky, které jsme získaly
čtením či nasloucháním duchovních osob. Také se, pokud cítíme tu potřebu,
dělíme o své soukromé prožitky a scházíme se na faře. S velkou radostí
bychom přivítaly nová děvčata či ženy, které by si přály s námi prožívat tyto
chvíle :) a obohatily naše společenství, také by posílily naše modlitby, takže
pokud máte jen trošinku zájem a chuť to s námi zkusit, neostýchejte se a
prosíme, přijďte mezi nás, protože modlitby uzdravují tělo i duši a společné
modlitby mají neskonale větší váhu, o čemž hovoří mnohá svědectví lidí z
různých společenství. Také nás modlitby posílí a i pro nás jsou uzdravujícím
prvkem, protože všichni potřebujeme modlitby a Kristovo uzdravování, které
otevírá srdce každého z nás. Byly bychom rády, kdybyste posílily naše řady !
Scházíme se jednou za měsíc od 14 hod. do 15 hod. dle ohlášek.
Za všechny Lenka Koubová a Marie Maryšková.
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NOC KOSTELŮ 2017
Noc kostelů u nás v Kamenici nad Lipou byla opravdu krásným zážitkem.
Úvodem byla mše svatá, potom následoval program dětí, malých i velkých.
Paní učitelky čerpaly z darů Ducha
svatého, to bylo cítit z celého programu. Andílek v "Nebi" byl jako
opravdový. A čertík v "Pekle"? No
to byl ještě malý, hodný čertík.
Bylo to moc a moc hezké - díky!
Nevím, co bylo krásnější, snad
všechno.
Po velikém potlesku přišel sbor
"Kamínek". Myslím si, že výběr
opravdu rozsáhlého repertoáru, to
také nebyla náhoda. Zazněly písně lidové, církevní, vše se navzájem prolínalo.
Výběr i výkon všech byl opravdu úžasný. Paní učitelka měla také jistě velkou
radost z vykonané práce, jak její tak
celého sboru. Bylo to ohromné
nasazení všech a zážitek také krásný.
Jistě je za každým koncertem mnoho
hodin pilné práce. Je jich málo, ale
jsou všichni moc dobří. Je znát, že to
dělají rádi. Určitě by měli všichni
radost, kdyby se do "Kamínku" pár
kamínků přikutálelo. Potlesk nebral
konce i po přídavku. Všem patří velké
DÍKY.
Následoval další program, ale to nechám zase někomu jinému.
S velikou vděčností děkuje všem
Mirka Soukupová

KŘEMEŠNICKÉ LÉTO 2017
Kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku. Začátek vždy v pátek v 18.00
14. července - Mše svatá a přednáška biskup Mons. Václav Malý
21. července - Mše svatá a přednáška Prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis
28. července - Koncert skupina "Řekni všem"
4. srpna - Mše svatá a přednáška P. Marán Kuffa
11. srpna - Mše svatá a přednáška P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel
25. srpna v 19.00 - v Pelhřimově v kostele koncert skupiny Spirituál kvintet
9

PROJEKT "KDO JSEM"
Závěrečnou přehlídkou vystoupení základních škol skončil 5.6. 2017
v Českých Budějovicích projekt do škol českobudějovického katechetického
střediska Kdo jsem. Projektu se účastnilo 19 škol.
Kameničtí vsadili na vtip pohádky Anděl Páně, a tak katechetka Hanka
Pechová napsala scénář pro anděla Petronela (Matlu = Katku Šimečkovou) a
čerta Uriáše (Zmetka pekelnýho
= Janču Nápravníkovou) přímo
na tělo. Děti měly za úkol
představit několik osobností, se
kterými se během roku seznamovaly prostřednictvím různých
aktivit, úkolů, pracovních listů a
her. Kdo navštívil v Kamenici
nad Lipou Noc kostelů 9.6.
2017 ví, že ten večer nebeskou
branou prošel sv. František,
otrokyně
Bakhita,
Matka
Tereza, páter Toufar a dva
obyčejní starouškové.
Vystoupení bylo zarámováno v ČB dvěma, v Kamenici pěti písničkami, kde
sólistky Adina Sivoková, Žaneta Žežulářová a Zuzana Čekalová podaly skvělé
výkony a ostatní děti je sborově doprovodily. Na projektu letos pracovalo 54
dětí. Píšu pracovalo, protože
kromě závěrečné přehlídky se
děti tento rok účastnily hlavně
dobrovolných aktivit: pomáhaly s výrobky na charitní
jarmark, sázely stromy na
farní zahradě, několik skupin
navštívilo dětský domov,
předčítaly a tvořily v mateřinkách, vedly sportovní kroužky, účastnily se Pohádkových
lesů atd. Děti po celý rok
doprovázeli P. Václav Šika, Hana Pechová, Marie Pavlíčková, Veronika
Špičková, Zdeňka Jůnová a děkujeme Elišce Palcové za přípravu sólistů a
poskytnutí ozvučovací techniky.
Děti byly požádány, zda by nemohly se svým programem vystoupit i na
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diecézní pouti, která se bude konat 23. září. 2017 v Táboře, čehož si velmi
vážíme.
Po přehlídce P. V. Šika připravil pro všechny překvapení a z ČB jsme odjeli
do obce Klášter, kde na nás již čekal P. František Holeček, který vyprávěl
dětem o paulánech, o výjimečnosti místa Klášter, kde se otevřel v létě roku
1501 pramen jako znamení vůle Nejsvětější Trojice, a Klášter byl založen
právě na tomto místě.
Naše společné putování jsme zakončili na Albeři společným ohýnkem. Celý
den nám přálo počasí a byl to den, na který děti určitě nezapomenou. Vám, milí
čtenáři Farních listů připravím do kostela na prázdniny na panel několik fotografií s popisky, abyste měli možnost si prohlédnout více fotografií z celého
půlročního projektu.
Zdeňka Jůnová

Text k této fotografii:
Tato fotografie kamenických dětí (Alenka Macháčková + Radovánek Lukš)
z projektu do škol Kdo jsem českobudějovického katechetického střediska se
stala fotografií týdne serveru Člověk a víra. Je dostupná na
http://galerie.clovekavira.cz/

FARNÍ PRODEJNA NABÍZÍ:
Karol Lovaš: Já, neposlušné dítě
Ve třech desítkách krátkých zamyšlení, inspirovaných děním církevním i společenským, uměním i politikou, osobními zkušenostmi i teologickými texty,
nám božejovský farář předkládá své chápání evangelia a demaskuje plytkost
našeho křesťanství. Ježíš nás osvobodil od bezduchých náboženských pravidel
a vrátil nám svobodu Božích dětí. Cena 75,- Kč.
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POUTNÍ ZÁJEZD 2017
V sobotu 17. června v 7 hodin ráno vyrazil autobus s řidičem panem
Kolářem a 43 poutníky na pouť. Prvním naším cílem byla Číhošť. Vesnice leží
v geometrickém středu České republiky, a tak jsme se nejprve zastavili na
místě, kde malý pomník ukazuje tento Střed. Zde jsme se vyfotili a poté přejeli
ke kostelu v Číhošti. Zde působil P. Josef
Toufar, kterého po zázračném pohybu křížku
STB zatkla, uvěznila a mučila až k smrti.
V roce 2014 byly jeho ostatky nalezeny a
pohřbeny v číhošťském kostele. Pomodlili
jsme se zde růženec a byla sloužena mše
svatá, při které zazpívali také mladí z Prostějova. Zdejší duchovní správce P. Fiala
nám povyprávěl historii nalezení ostatků
faráře Toufara a prohlédli jsme si ještě faru,
kde je muzeum P. Toufara. Poté jsme již odjížděli do Žďáru nad Sázavou.
Kostel sv. Jana Nepomuckého s
ambity na Zelené Hoře je nádherná
stavba nad městem, kterou postavil
Jan Blažej Santini. Tento stavitel
postavil v celé ČR více než 80 kostelů
a jiných staveb. Průvodkyně nám
podala zasvěcený výklad. Protože zde
foukal silný vítr a byla velká zima,
zastavili jsme se po prohlídce kostela
v místní velkokapacitní cukrárně, kde
jsme se zahřáli horkou kávou a zákusky.
Naší třetí zastávkou bylo poutní místo Slavkovice, nedaleko Nového Města
na Moravě. V roce 2008 zde byl postaven moderní kostel Božího milosrdenství
a sv. Faustiny. Za kostelem je nová křížová cesta. V kostele byl jako každou
třetí sobotu pravidelný program k Božímu milosrdenství. Nejdříve růženec,
litanie, píseň a úvaha. Poté následovala mše svatá. Hlavním celebrantem byl P.
Herold z Prahy, který měl velmi pěkné kázání.
Po skončení mše svaté jsme již odjížděli k domovu. Všem účastníkům se i
přes únavu zájezd velmi líbil. Načerpali jsme zde hodně Božích milostí do
všedních dnů. Kdo nejel, může litovat.
Fotografie ze zájezdu si můžete prohlédnout na našich webových stránkách,
několik jich také bude na nástěnce v kostele.
Jan Šimák
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☺☺☺HUMOR☺☺☺
☺Přijde žena do vězení navštívit svého muže a po návštěvě říká bachařovi:
"Prosím vás, nemohli byste mu dát nějakou lehčí práci?" "Vy si myslíte, že
nalepováni známek je těžká práce?" "Nalepování známek? Mně říkal, že kope
tunel!" .

☺Do knihkupectví vstoupí žena v černém, v ruce drží knihu 'Naše houby'.
Knihkupec ji stiskne ruku a praví: "Upřímnou soustrast, vydavatelství už tu
chybu opravilo."

☺Biskup říká při mši před závěrečným požehnáním polohlasně ministrantovi,
který drží jeho mitru: "Mitru na hlavu." Ministrant nerozumí, a tak biskup
opakuje: "Mitru na hlavu." A tak si ministrant, trochu udiveně, dá biskupskou
mitru na hlavu

☺Právník

na smrtelném loži řeší s manželkou, co s penězi. Nakonec se
domluví, že žena dá peníze do pytlů, odnese je na půdu, a právník, až bude
stoupat k nebesům, si je tam vezme. Jak se domluvili, žena udělala. Právník
zemřel, všechno vyřízeno, pohřeb proběhl. Vdova se jde podívat na půdu, kolik
si toho manžel odnesl. Kouká, pytle tam zůstaly všechny: „Já říkala, že je mám
dát do sklepa!“

☺Přijde

babička za panem farářem a s
vážným obličejem mu povídá: "Pane faráři,
když dám 50.000 na kostel, budu za to
spasená?" Pan farář se na chvíli zamyslí a
pak povídá: "Jestli budete spasena, to s
jistotou říct nemohu, ale určitě to můžete
zkusit."

☺Dvě zlaté rybka plavou v akváriu. Jedna
se obrátí k druhé a zeptá se jí, jestli věří v
Boha. "Ale jistě že ano. Kdo myslíš, že mění
vodu?"

☺Na hodině náboženství se snaží pan farář
vysvětlit, že máme být dobří, abychom se
dostali do nebe. Nakonec se zeptá: "Kam
"Toho ne, důstojný pane"
se chcete dostat vy?" " Do nebe," řekne
jedno děvčátko nadšeně. "A jací musíte být, abyste se tam dostali?" "Mrtví!"

☺Žena, která už překročila třicítku se modlí: "Pane, nikdy jsem tě neprosila o
nic pro sebe. Dobře to víš, a tak s tím nechci začínat. Ale moc tě prosím: daruj
mé matce zetě!"
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY
Výsledek Postní almužny 2017:
Kamenice nad Lipou - celkem 20 pokladniček bez
konkrétního záměru
Kamenice nad Lipou - celkem 1 pokladnička – záměr
pomoc matky s dětmi v tísni
Mnich, Hojovice - celkem 6 pokladniček
Těmice - celkem 2 pokladničky

8.391,- Kč
504,- Kč
2.307,- Kč
685,- Kč
11.887,- Kč

CELKEM
DÍKY VÁM MŮŽEME POMÁHAT, DĚKUJEME!

Jarmark pro Charitu se uskutečnil v neděli 7. května v průběhu poutě a
v době od 10-12 hod před kostelem. Díky mnoha dobrovolníkům, bez kterých
by se akce nemohla uskutečnit, se podařilo prodejem sazenic, pochutin a
dekorativních předmětů získat 34.801,- Kč. Velký úspěch a ocenění si právem
zasloužily i první kamenické Dobro-oplatky, které si můžete i nadále
zakoupit v našem dobročinném obchůdku Dobromyslu v různých příchutích.
Výtěžek jarmarku bude použit z části na projekt Adopce na dálku, na misijní
dílo v zahraničí a na činnosti Farní charity. Moc děkujeme všem, kdo nám
pomohl a kdo nás svým nákupem podpořil. Díky této společné akci můžeme
pomáhat dále.
Společného výletu do Jindřichova Hradce se
15. května v odpoledních hodinách zúčastnilo 5
seniorů. Vyjeli jsme po 13 hod. a zamířili rovnou
k unikátní vodní fontáně, která se nachází v pasáži
Obchodně – medicínského centra sv. Florián a je
druhou svého druhu v Evropě. Tato AQUA SHOW
nabízí nádhernou podívanou na obrazce tvořené
kapkami padající vody v kombinaci se světelnými
efekty a videoprojekcí za doprovodu působivé
hudby. Po zhlédnutí fontány jsme krátce poseděli
v kavárně a pak se přesunuli procházkou do
proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
Všichni byli z výletu nadšení a pro nás bylo velkou radostí jim tento krásný
zážitek umožnit a zprostředkovat.
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3. června jsme v prostorách fary pořádali již potřetí VELKÝ BAZAROVÝ
VÝPRODEJ. Za velmi nízké ceny si mohli lidé zakoupit bazarové kousky
oblečení a doplňků.
Pokud vám v šatníku přebývá oblečení a chcete ho darovat na dobrou věc,
můžete nám jej nosit přímo na Charitu nebo do Dobromyslu (dobročinného
obchůdku). Do obchůdku přijímáme oblečení, potřeby do domácnosti,
porcelán, skleničky, dekorativní předměty, hračky, knihy, nepoškozenou obuv
a téměř vše, co jiným udělá ještě radost. Vše prosíme dodávat čisté a funkční.
17. června fara ožila netradičním setkáním. Tři Králové se běžně setkávají
v lednu, ale my jsme tentokrát udělali výjimku a jako poděkování za jejich
obětavé koledování jsme uspořádali letní setkání. Pro děti i jejich vedoucí byly
připraveny hry, soutěže, tvoření a opékání špekáčků a masa. Setkání trvalo od
14 – 18 hod a zúčastnilo se kolem
50ti osob.
19. června se konalo další
společné setkání a tentokráte bylo
voňavé. Společně s dětmi z dětského domova Trojlístek jsme
opekli špekáčky a pochutnali si na
rebarborovém koláči. Setkání se
zúčastnilo 10 seniorů, 7 dětí a moc
jsme si to užili.
Těšit se můžete na 18. září, kdy mezi nás přijdou již potřetí pejsci ze
sdružení Hafík, kteří se zabývají psí terapií (canisterapií). Vítání jste všichni
příznivci a milovníci pejsků.
J. Koubová

Z Výroční zprávy Farní charity za rok 2016:
Pečovatelskou službu v průběhu roku 2016 využilo 115 uživatelů. Nově byla
smlouva uzavřena s 29 uživateli. Ukončena byla služba s 33 uživateli.
Přehled nejčastějších činností (počty úkonů):
Dovoz nebo donáška oběda:
12 608
Pomoc s úklidem, topení v kamnech:
1 352
Pomoc s přípravou jídla a pití:
686
Nákupy, pochůzky:
568
Praní a žehlení prádla
305 kg
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Čtvrtek
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa

29. 6.
2. 7.
3. 7.
4. 7.
5. 7.

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

9. 7.
11. 7.
15. 7.
16. 7.
22. 7.
23. 7.
25. 7.
26. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.
1. 8.
4. 8.
6. 8.
8. 8.
9. 8.
10. 8.
11. 8.
13. 8.
14. 8.
15. 8.
20. 8.
22. 8.
24. 8.
27. 8.
28. 8.
29. 8.

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svátek sv. Tomáše, apoštola
Památka sv. Prokopa, opata
SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA
A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svátek sv. Marie Magdalény, patronky naší farnosti
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svátek sv. Jakuba, apoštola
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Památka sv. Marty
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a uč. církve
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
Památka sv. Dominika, kněze
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Památka sv. Kláry, panny
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Maxmiliána M. Kolbeho, kněze a mučedníka
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka Panny Marie Královny
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Památka Umučení sv. Jana Křtitele

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.

