Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň, Mnich a Častrov

č. 3/18

Z diecézní pouti - mše svatá na náměstí v Sušici

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 moderního člověka: "Nemám čas!"
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.

Ročník XXIX.

Cena dobrovolná

Dne: 27. 6. 2018

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 stává zmatený a neúnosný.
Dám ti jednu dobrou radu.
Nedělej někdy nic. Odpočiň si! 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 obličej, 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 dobrým člověkem pro své bližní.
Podle Phila Bosmanse, Mám tě rád, str. 14

Přeji všem požehnané a smysluplné prožití doby prázdnin a dovolených. "Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte" (Mk
6,31) vybízí Ježíš své učedníky. To je i pro nás výzva, abychom poodstoupili od všedního shonu a odpočinuli si.
Člověk, který se snaží nalézt vnitřní ticho a usebrání, získává jiný
vztah ke všem věcem. Mlčení, modlitba, meditace a soulad s vlastním
nitrem nám nově otvírají oči. Učíme se obdivovat Boží stvoření, žasnout
nad ním a hlouběji vnímat události a věci v jejich původní podobě.
P. Václav Šika

KRÁTKÉ CITÁTY
Šťastný je, kdo leží na zelené louce ve vysoké trávě, kope do vzduchu
nohama, vnímá vůni květin, nechává si větrem pročesávat vlasy, hledí,
jak nad ním táhnou mraky a dodaleka sní.
(Adalbert Ludwig Balling, Štěstí, str. 28)

Čím se nám svět jeví nádhernější a slavnější, tím nádhernější může pro
věřícího člověka zářit světlo Boha.
(Pierre Teilhard de Chardin)
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FARNÍ INFORMACE
Změna bohoslužeb v Lidmani a Hojovicích: Od července by byla mše
svatá v Lidmani každou 1. sobotu v měsíci a mše svatá v Hojovicích každou 3.
sobotu v měsíci. Výjimky jsou povoleny. V příštím období by byly mše svaté
takto:
Lidmaň: sobota v 16.30 hodin - 7. 7; 4. 8; výjimka pouť 8. 9. (1. 9 by
mše svatá nebyla), 6. 10.
Hojovice: sobota v 16.30 hodin - 21. 7; výjimka 24. 8; 15. 9; neděle
30. 9. pouť; 20. 10.
Kněžské svěcení jáhna Vojtěcha Blažka bude 30. 6. v Č. Budějovicích a
primice 1. 7. od 16.00 hodin v Pelhřimově v kostele sv. Bartoloměje, po ní
bude následovat pohoštění na náměstí.
Ve čtvrtek 5. července na Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa,
patronů Evropy, bude mše svatá v Kamenici n. L. v 9.30 hodin.
Poutní mše svatá v kapli sv. Prokopa ve Vlásenici u Kamenice n. L. bude
v neděli 8. července v 16.00 hodin.
Poutní mše svatá v kapli sv. Marie Magdaleny na hřbitově Brádlo bude v
pondělí 23. července v 17.00 hodin. Úklid kaple bude ve pondělí 23. července
od 9.30 hodin.
Na svátek Proměnění Páně v pondělí 6. srpna 2018 bude mše svatá v
Kamenici nad Lipou v 18.00 hodin - "troubená Svatohubertská" s doprovodem
lesních roků.
O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie ve středu 15. srpna bude mše svatá
v Kamenici nad Lipou v 18.00 hodin.
Pouť v Mirotíně v kapli Panny Marie bude v sobotu 18. srpna. Mše svatá
tam bude v 15.00 hodin.
Poutní mše svatá v Metánově v kapli Nanebevzetí Panny Marie bude
v neděli 19. srpna v 11.00 hodin (místo mše svaté v Častrově).
Poutní mše svatá v Benešově v kapli Nanebevzetí Panny Marie bude v
neděli 19. srpna ve 13.00 hodin. Potom od 14.00 hodin koncert Lipkovanky.
Farní den se plánuje na neděli 2. září odpoledne od 14.00 hodin - posezení
na zahradě, ochutnávka piva a vína zajištěna.
Mše svatá u Váňovy studánky bude v pátek 7. září v 17.00 hodin. Zájemci
o odvoz se mohou přihlásit u Jana Šimáka.
Poutní mše svatá v kostele Narození Panny Marie v Lidmani bude
v sobotu 8. září v 16.30 hodin.
Na slavnost sv. Václava v pátek 28. září bude mše svatá v Kamenici nad
Lipou v 9.30 hodin.
Poutní mše svatá v kapli sv. Václava v Babíně bude sloužena v pátek 28.
září v 11.00 hodin.
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Poutní mše svatá ve filiálním kostele sv. Václava v Hojovicích bude
v neděli 30. září v 11.00 hodin. Mše svatá v Častrově bude tuto neděli v 8.00
hodin ráno, mše svatá v Mnichu nebude.
Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý vždy od
15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 10. 7; 24. 7; 7. 8; 21.8; 4. 9;
18. 9. a 2. 10.2018
Nové společenství žen o prázdninách nebude, bude až 25. září ve 14.00 hod.
Sbírky: Při sbírce na potřeby diecéze v neděli 3. června se vybralo v Kamenici n.
L. 3.353,- Kč, v Těmicích 900,- Kč, v Mnichu 1.615,- Kč a v Častrově 930,- Kč.
Další celodiecézní sbírka bude v neděli 16. září na bohoslovce.
Stavební rekonstrukce v Kamenici nad Lipou:
Provádí se, jak lze pozorovat posunutí ohradní zdi fary z důvodu lepšího
výhledu na silnici při výjezdu od fary a také rozšíření částečně silnice. Napojení odpadu z fary na kanalizaci a čističku Města a bude realizována nová
přípojka vody do fary. To bude uděláno v rámci celkové rekonstrukce silnice
kolem fary.
Bude také provedena plynová přípojka k faře a v nové ohradní zdi vzadu
fary budou vrata a přístupová cesta k faře, které by využívala nejvíce Farní
charita.
Na zahradě také je budován dřevěný altán pro farní posezení a jiné aktivity
farnosti a Farní charity.
V kostele pokračuje restaurování vitrážových oken, které by se mohly vrátit
koncem prázdnin zpět.
Finanční pokrytí musíme ještě hledat. Na vitrážová okna dostaneme 200
tisíc na restaurování, ale na stavění lešení a pronájem musíme doplatit. Zboření
zdi a vystavění ze strany silnice je v režii města a na nás zbývá zadní část, kde
budou vrata a "kaplička" na HUP. Na altán na farní zahradě přispěje farní
charita. Nevím, jaké ještě budou výdaje, co se týká napojení kanalizace,
přípojky plynu, posuvných vrat a přístupové cesty k vratům. Není toho málo,
co se musí řešit, ale doufám, že se to zvládne s Boží pomocí.
Stavební rekonstrukce v Častrově:
Zde bude provedena oprava a nátěr omítky kostela a nátěr šindelové
střechy. To vše by mělo být do konce srpna, protože na to jsou přislíbeny
peníze ze ZIF /Zemědělský a intervenční fond/. Rád bych aby začátkem
července se začalo stavět lešení a začala práce.
Finanční pokrytí je přislíbeno, ale také je tam část i našeho podílu a co je
nepříjemné, že musí být to celé zafinancováno a potom zpětně dostaneme
peníze. Proto hoří termíny a provedení práce podle závazného stanoviska
památkářů. Doufám, že se to stihne a přislíbené peníze dostaneme.
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DĚTSKÁ VIKARIÁTNÍ POUŤ
Naše letošní 21. Vikariátní dětská pouť pelhřimovského vikariátu se konala
v sobotu 2. června 2018 v Nové Cerekvi. Měla téma: "Člověk jako nejmilejší
Boží záměr". Zaměřili jsme se tentokrát na správné a slušné jednání a chování.
Chtěli jsme pomoci dětem, ale i nám dospělým, uvědomit si, jak můžeme být
tím správným Božím obrazem. Naším cílem bylo, pomoci dětem vnímat naše
dobré lidské vlastnosti jako
dar, z něhož můžeme
rozdávat a šířit dobro všude
tam, kde jsme. I když se na
první pohled zdá, že jeden
slušný člověk svět nezmění a
je vlastně takovou kapkou v
moři. Ale právě spousta
malých
kapek
vytváří
dohromady oceány. A dnešní
doba obzvláště potřebuje
dobré příklady a vzory. Těmi
mohou být pro nás např.
rodiče, prarodiče anebo kamarádi... Jen tak můžeme obohatit svět kolem nás o
několik úsměvů a radostných srdcí. Za pokus to stojí.
Pouť jsme začali společným slavením mše svaté v kostele sv. Tomáše
Becketa. Po ní následoval další program. Menší děti putovaly po 4 stanovištích, na nichž si prakticky a hravou formou připomněly 4 lidské ctnosti, které
by v našem životě rozhodně neměly chybět – MOUDROST, SPRAVEDLNOST, STATEČNOST a MÍRNOST. Starší děti toto mohly objevit při svém
pěším putování do
Proseče – Obořiště,
cestou
se
také
zastavily a dověděly
něco o místní opravené synagoze.
Pouť jsme zakončili společným setkáním
všech poutníků v
kostele a požehnáním.
Chtěla bych zde
poděkovat všem, kdo
se do přípravy a
průběhu pouti jakkoliv zapojili – katechetům, kněžím, velkému množství
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pomocníků a asistentů z řad naší mládeže, výborné kapele za hudební
doprovázení, místním maminkám a babičkám za napečené dobroty. Naše
poděkování také patří P. Martinovi Bráchovi a panu starostovi z Nové Cerekve
za poskytnuté zázemí pro naši pouť, zúčastněným kněžím za podporu. A také
všem 130 účastníkům – zástupcům všech generací za krásné a milé
společenství.
Naše veliká vděčnost patří Bohu za požehnaný den!!!!
Hana Pechová

DIECÉZNÍ POUŤ V SUŠICI
V sobotu 9. června v 6.15 ráno vyrazilo 17 poutníků z našich farností a 14
poutníků z Pelhřimova na Diecézní pouť do Sušice. V Sušici jsem nikdy nebyl,
takže to byla vítaná příležitost se tam
podívat. Tříhodinová cesta s jednou
zastávkou rychle uběhla. Po příjezdu
do Sušice nastoupil do autobusu malý
andělíček, který nás všechny přivítal
a po vystoupení z autobusu ještě
dostal každý z nás na přivítanou
výborný koláček.
Na náměstí v Sušici bylo postaveno pódium, kde probíhal hlavní
program. Bylo zde také množství
Radnice na náměstí v Sušici
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stánků, kde jsme se mohli občerstvit, zakoupit si knihy nebo různé předměty.
Byl zde také stánek naší Farní charity. V úvodním bloku jsme byli seznámeni s
programem pouti a zazpíval sušický soubor lidové písně. Mohli jsme si zvolit z
pěti různých přednášek. Já jsem zvolil přednášku rakouského kněze P. Leo
Maasburga, blízkého spolupracovníka Matky Terezy, který poutavě vyprávěl o
životě této světice.
Po obědě jsme se s bratrem
Pavlem a poutníky z Kaplice
vydali na 2 km vzdálený kopec
Stráž, lidově zvaný Andělíček,
kde je postavena kaple sv.
Andělů Strážných. Původní kaple
z r. 1683 byla v roce 1735
obehnána ambity a v rozích takto
získaného čtvercového půdorysu
byly zbudovány menší kaple. Je
zde krásný rozhled na město.
Kaple Andělů Strážných s ambity
.

Poté jsme si ještě prohlédli dva
hlavní sušické kostely - klášterní
kostel sv. Felixe a farní kostel sv.
Václava. Je toho zde k prohlédnutí
daleko více, ale to nešlo stihnout,
neboť v 15.00 hodin začala na
sušickém náměstí mše svatá. Za
hojné účasti kněží a věřících celé
diecéze ji celebroval otec biskup
Vlastimil Kročil, kázání měl otec
biskup Pavel Posád. Liturgii doprovázel chrámový sbor ze Sušice.
Na Andělíčku - v pozadí město Sušice
Po mši svaté jsme se již vydali k autobusu. Pouť provázelo krásné počasí a
umocnilo tak pěkný duchovní zážitek spojený s poznáváním krás naší diecéze.
Škoda, že této příležitosti nevyužilo více našich farníků.
Jan Šimák

KŘEMEŠNICKÉ LÉTO 2018: V kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku je v letním období každý pátek mše svatá v 18.00 hodin a následuje
duchovní program. 6. července zde bude P. Vojtěch Kodet, Th.D. s přednáškou "Život jako duchovní zápas." Celý program je na nástěnce v kostele.
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☺☺☺HUMOR☺☺☺
☺Jistý

alchymista napsal učenou knihu o tom, jak se dá vyrobit zlato a
věnoval ji papeži Lvu X. v naději, že ho papež bohatě odmění. O týden později
dostal od papeže prázdný pytel a dopis, ve kterém bylo napsáno: "Gratuluji
vám k Vašemu velkému objevu a posílám Vám tento pytel, abyste měl kam
uložit zlato, které se vám jistě podaří vyrobit."

☺Stalo se prý v 19. století - i když by se to

mohlo stát i dnes. Kněz vystoupil
na kazatelnu a měl pod paží housle. Lidé se na něho zvědavě dívali a čekali, co
to má znamenat. Kněz přečetl epištolu a evangelium, jak bylo tehdy
pravidlem, a přešel ke kázání. Lidé
stále byli napjati, kněz však klidně
pokračoval v kázání až do konce. Pak
řekl "Amen" a když se chystal
sestoupit z kazatelny, ještě se obrátil
a dodal: "A pokud vás zajímá, proč
jsem měl pod paží ty housle, tak to
bylo proto, abych si udržel vaši
pozornost."

☺"Josef Lada kdysi redigoval časopis "Kvítek z čertí zahrádky", do kterého
nejen kreslil obrázky a vymýšlel vtipy, ale dokonce sestavoval i křížovky.
Jednou dostal nápad, o kterém si myslel, že jej žádný čtenář nemůže vyluštit.
Zavolal ho šéfredaktor a říká: "Lada, tady máte v legendě ke křížovce, že se má
vepsat část kostela na sedmadvacet písmen ... proboha, co to má být?" Lada
pokrčil rameny: "Když neumíte luštit, tak se do toho nepouštějte. Vždyť to je
jednoduché: rezavá klika od zpovědnice!"

☺Před více než sto lety prý přišla do Bratislavy na trh selka prodávat husu.
Měla ji v nůši a před začátkem trhu si zašla na mši do blízkého kostela. Šla i ke
sv. přijímání, nůši na zádech a z ní koukala husí hlava. Kněz byl starší a husa
byla rychlejší. Od té doby prý pan farář, když viděl, že se před trhem v kostele
shromažďují selky, upozorňoval: "Nůši si odložte v lavici!"

☺Profesor,

teolog a spisovatel P. Dominik Pecka působil na gymnáziu v
Brně-Husovicích. Když se ho na počátku jeho profesorské dráhy ptal spolužák,
jak se mu daří, odpověděl: "Dali mi vybrat, zda chci nastoupit na gymnázium
do Žabovřesk nebo ho Husovic. Řekl jsem si, že v Žabovřeskách vřískají žáby
a že tedy raději půjdu do Husovic. A zapomněl jsem, že v Husovicích kejhají
husy."
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FARNÍ PRODEJNA KNIH
Výprodej starších knížek
Sergej Dakov: ODPUSŤ NATAŠO
Mrazivě skutečný a přesvědčivý příběh psaný poutavým stylem odkrývá čtenáři
hrůzné praktiky komunistického režimu v Rusku v polovině 20. století ale i sílu
svědectví tamních křesťanů. Cena 199,- Kč, po slevě 80,- Kč.
Vojtěch Kohut: SLABIKÁŘ VNITŘNÍ MODLITBY
Kniha předního českého znalce karmelitánské spirituality přibližuje pomocí dvanácti
klíčových slov sv. Terezie její praxi vnitřní modlitby. Srozumitelnou formou zve
čtenáře, aby se pustili na cestu důvěrného vztahu s Bohem, který se v modlitbě
otevírá. Cena 129,- Kč, po slevě 50,- Kč.
Marek Vácha: PROBUZENÍ
Některé texty se zrodily z náhodně zachycených myšlenek a v autorově mysli
rozehrály sled spontánních úvah o naší civilizaci, přírodě a katolické církvi. Jiné
texty ohromují autentickým zachycením pocitů a existenciální naléhavosti, s nimiž
se zamýšlí především nad vlastní rolí v tomto světě. Cena po slevě 30,- Kč.
Eduard Martin: DENÍK ANDĚLA STRÁŽNÉHO
Příběhy, které autor shromáždil do této knížky, spojuje téma anděla strážného.
Nečekejme však vyprávění plné nebeských postav, ale spíše příběhy lidí, v jejichž
životě zapůsobilo „andělské“ slovo nebo skutek. Čtenář v nich najde povzbuzení i
pobavení, a navíc možná inspiraci, jak se stát „andělem“ pro druhé. Původní cena
189,- Kč, po slevě 80,- Kč.
C. S. Lewis: K JÁDRU KŘESŤANSTVÍ
V době druhé světové války rozhlasová stanice BBC požádala C. S. Lewise, aby
připravil sérii přednášek, které by vlily nový smysl do všech oblastí života
dospělých lidí. Tato kniha, v níž jsou obsaženy všechny texty těchto pořadů, je
považována za nejpopulárnější a nejpřístupnější dílo C. S. Lewise. Připomíná nám
to, co je v životě skutečně důležité, a ukazuje cestu k radosti a spokojenosti. Cena
245,- Kč, po slevě 80,- Kč.
Jindra Jarošová: SVATÍ KACÍŘI
Ústředními postavami románu na pomezí literatury faktu a beletrie jsou soluňští
bratři Konstantin a Metoděj. Příběh jejich velkomoravské mise je zde podáván jako
součást historicky věrného obrazu doby. Ve velkolepé fresce poznává čtenář osudy
Velké Moravy jako průsečíku zájmů byzantské a arabské říš. Cena 199,- Kč, po
slevě 80,- Kč.
Benedikt XVI.: SVĚTLO SVĚTA - Rozhovor Petra Seewalda s Benediktem XVI.
Jak vidí Benedikt XVI. sebe a svůj pontifikát? Jak hodnotí změny po církevních
reformách? Stav ekumeny? Vztahy se židy a muslimy? Co říká hlava 1,2 miliardy
katolíků proměnám západní společnosti, kde je víra lhostejná stále většímu počtu
lidí? Co křesťanství nabízí v moderním světě? Jsou v krizích této doby skryty
i dosud neodhalené šance pro církev, pro svět, pro každého z nás? Původní cena
225,- Kč, po slevě 80,- Kč.
Prodejna otevřena každou neděli po mši svaté, nebo kdykoli na požádání.
Knihy si můžete objednat i telefonicky u Jana Šimáka, tel. 605875553.
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY
Farní charita Kamenice nad Lipou se může
ohlednout za 5 měsíčním fungováním Klubu
seniorů.
V loňském roce jsme obnovili tradici
z minulých let a začali se pravidelně scházet
jednou měsíčně. Od února letošního roku
jsme si připravili program na každé pondělní
odpoledne od 14 hodin. Potěšilo nás, že jsme
při společně stráveném čase, mohli přivítat
nejen naše uživatele, ale i ostatní seniory
z Kamenice a okolí. A jak náš program
vypadal? Pravidelně jsme cvičili s paní
Švarcovou, zapojili ruce při výrobě
keramických květin, obrázků, mýdel a
dalšího, procvičovali mozek, navštívili
přednášku o Japonsku, byli na výletě
v Jindřichově Hradci, slavili narozeniny a před prázdninami se rozloučili
opékáním špekáčků.
Tato setkání pro nás byla mile
stráveným časem a doufáme, že se tak
cítili všichni, kdo mezi nás přišli.
Touto cestou bychom rádi poděkovali
všem, kdo nám byli nápomocni při organizování jednotlivých akcí.
Těšíme se, že se budeme od září opět společně vídat a jsme otevřeni všem,
kdo by chtěl mezi nás
přijít. První zářijové
setkání bude 3.9.
O letních prázdninách
bude mít klub seniorů
prázdniny.
Jako novinku připravujeme od října Virtuální univerzitu třetího
věku, která je určena
všem seniorům, organizovanou Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v
Praze. Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České
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republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od
sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské
vzdělávání, jehož se, z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové
důvody, finanční náročnost na dopravu apod.), nemohou zúčastňovat. Zvolený
kurz obsahuje 6 společných vyučovacích videopřednášek, 1x za14 dní po dobu
3 měsíců. Další případní zájemci se mohou informovat přímo na FCH nebo na
tel. čísle: 730 526 883.
Jitka Koubová

Naše Farní charita měla svůj stánek i na Diecézní pouti v Sušici

NOVÉ KNIHY VE FARNÍ KNIHOVNĚ
Benjamin Boisson: V KRVI JE ŽIVOT - Neobyčejná cesta ke kněžství
Kniha je svědectvím o neobvyklé cestě autora, vedoucí od zázračného uzdravení
z leukémie až k povolání ke kněžství. Rychle si čtenáře získá svou přímočarostí,
zemitostí i smyslem pro humor.

Laurent Gay: ZASE ŽIJU - Příběh narkomana
Laurent Gay vydává silné svědectví o své životní cestě, která ho dovedla nejprve
téměř pokraj pekla, odkud byl Boží mocí zachráněn. Stal se závislý na drogách,
projevily se u něho příznaky AIDS a nakonec se dostal do vězení. Ale právě ve
vězení, v okamžiku, kdy chtěl spáchat sebevraždu, se ho dotkl Bůh. Laurent Gay
prožil silnou konverzi, a tím začala jeho dlouhá cesta postupného vzkříšení k
novému životu, cesta znovunalézání lidské důstojnosti, smyslu života, lásky. Dnes
je šťastně ženatý a často vydává svědectví o tom, co pro něj Bůh udělal.

Ve farní knihovně je asi 1000 knížek. V roce 2017 se uskutečnilo 70 výpůjček, ale půjčovali si pouze 4 farnice ze společenství. Je škoda, že více lidí tuto
službu nevyužívá. Knihovna je otevřena v úterý v sudém týdnu v 15.00 hodin
(před společenstvím žen) a kdykoli po mši sv. na požádání u J. Šimáka.
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Neděle
Úterý
Středa
Čtvrtek

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

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

8. 7.
11. 7.
15. 7.
22. 7.
23. 7.
25. 7.
26. 7.
29. 7.
31. 7.
1. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
8. 8.
9. 8.
10. 8.
11. 8.
12. 8.
14. 8.
15. 8.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.
24. 8.
26. 8.
28. 8.
29. 8.

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
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
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Svátek sv. Jakuba, apoštola
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
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
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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 sv. Bernarda, opata a učitele církve
Památka sv. Pia X., papeže
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 180 výtisků.
E-mail: farnost.kamenice@atlas.cz www.farnostkamenice.cz
Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti.

