
 

 

 

 
 

 

 

 

Kamenice nad Lipou, Těmice, Mnich a Častrov 
 

č. 3/20 

SVATÁ LUDMILA 

 
Život známé české světice, babičky svatého Václava, 

je inspirující i po 1100 letech. 

     I když historické informace o sv. Ludmile čerpáme především z pozdějších 

legend, základní obrys jejího života je znám. Svatá Ludmila je první česká 

žena známá jménem, první pokřtěná panovnice. Narodila se pravděpodobně 

v roce 860. Díky manželskému svazku s prvním historicky doloženým 

přemyslovským knížetem Bořivojem stála u samých počátků konstituování 

českého státu a formování národů budoucí střední Evropy. 
 

 
Ročník XXXI.          Cena dobrovolná                   Dne: 25. 9. 2020 

 



     Nebyla jen manželkou a ochránkyní rodinného krbu, která přivedla na svět 

šest dětí. Stala se zakladatelkou vládnoucí dynastie a snažila se ovlivňovat i 

soudobou politickou situaci za vlády svých synů Spytihněva a Vratislava. 

Významnou roli sehrála také při výchově vnuka, budoucího knížete Václava, 

kdy kladla důraz na chlapcovo vzdělání. Právě předáváním moudrosti 

a zkušeností zralého věku budoucímu knížeti ovlivnila náš stát na tisíc let 

dopředu. 

     15. září 921 byla z příkazu snachy Drahomíry zavražděna na tetínském 

hradišti Tunnou a Gommonem. Písemné prameny uvádějí, že k tomu došlo 

nejspíše z politických a náboženských důvodů. Ludmila byla původně pohřbe-

na na Tetíně. Roku 925 nechal kníže Václav přenést její ostatky do svatojiřské 

baziliky na Pražském hradě. Kult sv. Ludmily tak byl zpočátku spjat především 

s klášterem sv. Jiří. Ve 12. století se pak začíná šířit po celé zemi. 

     Sv. Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala 

svou úlohu ženy a vychovatelky v rodině, byť pozice ženy v raném středověku 

byla jiná než dnes. Její život byl v minulosti inspirací i pro výtvarné umění. 

Především středověká a barokní ikonografie si vybrala motiv babičky jako 

vychovatelky budoucího sv. Václava. Vždy je zobrazována jako starší žena s 

atributem šátku, tedy nástrojem své mučednické smrti. 

 

Převzato www.svataludmila.cz   

 

 

MEMENTO MORI /1/ 

 

     Doba, v které se nacházíme, je složitá. Prázdniny a čas dovolených je pryč, 

ale přesto nejsme moc odpočinutí, protože vnímáme velikou nejistotu i zůstává 

strach o své blízké a situace koronavirové epidemie přetrvává. Jak to všechno 

dopadne, nikdo neví, jenom Bůh. Co v takové situaci dělat? Nemůžeme to 

přehlížet, ale také panikařit není cesta. Jsme v rukách Božích, a proto to 

můžeme brát jako znamení a výzvu. Ateismus minulého století dával důraz na 

dělnický lid stranu a vládu "poručíme větru dešti" a to neuspělo. Současný 

moderní přístup dává důraz na ekonomiku "byznys plán" všechno mít pod 

kontrolou /především finanční/, ale to také nefunguje. Je tu něco co ukazuje na 

zranitelnost člověka, něco jako "pamatuj na smrt". 

V této souvislosti lze uvést Žalm 8: 

2 Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou 

velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. 3 Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval 

mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.  

4 Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil:  
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http://biblenet.cz/b/Ps/8#v2
http://biblenet.cz/b/Ps/8#v3
http://biblenet.cz/b/Ps/8#v4


5 Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? 6 Jen 

maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. 

7 Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš: 8 

všechen brav a skot a také polní zvířata 9 a ptactvo nebeské a mořské ryby, i 

netvora, který se prohání po mořských stezkách. 10 Hospodine, Pane náš, jak 

vznešené je tvoje jméno po vší zemi! 

     Ano co je člověk, že na něho myslíš Bože a že se ho ujímáš?  Proto je 

důležitý přítomný okamžik a naplnění času, který nám Hospodin Bůh dává. A 

je jasné, že jde především o zodpovědnou "svěřenou vládu nad dílem svých 

rukou.." Ž 8,7, která má být především oslavě Boží. Nebojme se být lidmi víry 

a důvěry v Boží moc. Naše víra stojí na zjevení, které jsme přijali z Písma 

svatého skrze Ježíše a apoštoly. Bůh Otec stvořitel všeho stvoření, Syn Ježíš 

Kristus Spasitel, který nám ukázal smysl života/bytí/ a Duch svatý utěšitel není 

něco, co jsme vymysleli, ale co máme objevit a svobodně přijmout. Nespasí 

nás žádný bůh, kterého si vytvoříme k svému obrazu, podle svých představ. 

Takový bůh se stává modlou, amulet. Přeji všem, abychom se nenechali odvést 

od pravé víry a Boha, abychom svým slovem, životem a skutkem oslavovali 

Boží velikost a krásu a došli plnosti života. 

P. Václav Šika       

 

/1/ Wikipedie:  Memento mori (výslovnost [mementó 

morí], latinsky pamatuj na smrt; pamatuj, že jsi smrtelný) 

je mravní zásada, často citovaná ve středověku a 

raném novověku, jež upozorňuje člověka, aby nikdy 

nezapomínal na svou pomíjivost a připravoval se na smrt. 

Zároveň jde o umělecký motiv, založený na ztvárnění smrti a 

smrtelnosti a ve výtvarném umění často využívající symboly 

jako lidská kostra a její části (smrt) nebo přesýpací 

hodiny (krátkost času).  

 
 

Chasidský příběh 

Chudý sedlák se jednou pozdě večer vracel z trhu. V lese se mu utrhlo kolo. 

Uvědomil si, že zapomněl doma modlitební knížku a on neznal zpaměti žádnou 

modlitbu. Nabídl tedy Bohu toto: Odříkám pětkrát abecedu a Ty, Bože, si 

písmenka sestavíš do modlitby. A Pán řekl svým andělům: "Ze všech modliteb, 

které jsem dnes slyšel, byla tato bez pochyby ta nejlepší, neboť ji vyslovilo 

srdce upřímné a ryzí." 

 (Anthony de Mello SJ: Modlitba žáby 1) 
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FARNÍ INFORMACE 
 

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa: 
     Neděle 27. září: Poutní mše svatá ve filiálním kostele sv. Václava 

v Hojovicích bude 11.00 hodin. Mše svatá v Častrově bude tuto neděli v 8.00 

hodin ráno, mše svatá v Mnichu nebude.  

    Pondělí 28. září:  mše svatá v Kamenici nad Lipou bude v 9.30 hodin. 

    Poutní mše svatá v kapli sv. Václava v Babíně bude v 11.00 hodin. 
 

Diecézní pouť 2. - 3. 10. 2020 je zrušena - odložena na rok 2021. Pasto-

rační středisko připraví na 3. 10. 2020 celodenní pořad na našem YouTube 

kanálu: prolidi.online.  Program začne v 10.30 živým přenosem mše svaté z 

Římskokatolické farnosti Hluboká nad Vltavou celebrovanou otcem biskupem 

Vlastimilem Kročilem.  
 

Misijní neděle 18. října – den modliteb za misie, nedělní sbírka ve všech 

kostelích bude na misie. 
 

Svatohubertská troubená mše svatá letos nebude! 
 

Změna času: 

Ze soboty 24. 10. 2020 na neděli 25. 10. 2020 se posouvá čas o jednu hodinu 

dozadu (z 3.00 na 2.00), proto se bude posouvat čas večerních mší ve všední  

dny v Kamenici n. L. z 18.00 na 17.00 hodin. Ve čtvrtek zůstává mše svatá 

v Kamenici n. L. v 8.00 hodin a v 16.00 hodin každý sudý týden v Častrově. 

Třetí. sobotu v měsíci v Hojovicích v 15.30 hodin a každou sobotu v Těmicích 

v 17.00 hodin. 
 

Neděle 25. 10. – Slavnost výročí posvěcení kostela - ve všech kostelích. 
 

Neděle  1. 11. - Slavnost Všech svatých  

     Pouť v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou: 

             - mše svatá v Mnichu v 8.00 hodin 

             - poutní mše svatá v Kamenici n. L. v 9.30 hodin 

 - mše svatá v Častrově v 11.00 hodin 
 

Pondělí 2. 11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  

     Mše svaté:       8.00 hodin v kostele Všech svatých v Kamenici n. L.  

                            15.00 hodin v kapli sv. Máří Magdalény na Brádle 

                            17.00 hodin v kostele v kostele sv. Mikuláše v Častrově 
 

Koncert duchovní hudby: V sobotu 31. října od 17:00 se uskuteční koncert 

art-rockové a scénické hudby v podání projektu Montserrat 2020 v kostele 

Všech svatých v Kamenici nad Lipou. Hudebník Karel Fortyn  slaví svoji 

dvacetiletou hudební  tvorbu, která proběhne s videoprojekcí. V programu 

4  



 vystoupí  Věra Svobodova, zpěv mluvené slovo. Tímto vás chceme srdečně 

pozvat na hudební vystoupení při příležitosti Vzniku Československa. Bude se 

na vás těšit, tým Montserrat Fortyn Karel, Věra Svobodová, Michal Fortyn. 

 Katechismus pro dospělé: program Credo a Desatero - hovory o víře, 

každý lichý týden ve středu po mši svaté 17.40 v Kamenici nad Lipou na faře, 

první setkání je středa 4. 11. 2020, všichni jste srdečně zváni.    

 Společenství starších žen se konají na faře každé druhé úterý, vždy od 

15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 29.9; 13.10; 27.10; 10.11. 

24.11. a 8.12. 
 

Nové společenství žen bude v úterý 6. října od 14.00 hodin na faře. Další 

dle ohlášení v kostele a na vývěsce.  
 

Sbírky: Při sbírce na bohoslovce v neděli 9. září se vybralo v Kamenici n. Lipou 

a v Těmicích 5.746,- Kč, v Častrově 1.433,- Kč a v Mnichu 1.910,- Kč. Při 

sbírce na Svatou zemi v neděli 13. září se vybralo v Kamenici n. L. a v 

Těmicích 5.011,- Kč, v Častrově 1.120,- Kč a v Mnichu 2.190,- Kč. Příští 

sbírky budou 18.10. na misie, 8.11. na Charitu a 6. 12. na bohoslovce.  
 

Výuka náboženství v Kamenici n. L.:  

  - ve škole: probíhá vždy ve středu od 13.00 do 13.45 spojená skupina 1. třída 

až 5. třída – celkem zatím přihlášeno 13 dětí.   
  - na faře bude vyučování pro druhý stupeň  6.tř. až 9.tř. od 23. 9. také každou 

středu - pokud se nic nezmění - v čase od 15.15 do 16.00 hodin, přihlášené jsou 

zatím 4 děti. Obě skupiny bude vyučovat katechetka Hanka Pechová. 
 

 Ježíše Krista Krále: neděle 22. 11. 2020 závěr liturgického roku 
 

První neděle adventní 29. 11. – začne nový liturgický rok, nedělní cyklus 

B. Ve všech farnostech bude před mší svatou žehnání adventních věnců. 

Můžete si přinést k požehnání své vlastní adventní věnce. Rorátní mše svaté 

budou každou adventní sobotu od 6.30 hodin v Kamenici nad Lipou. První 

rorátní mše svatá bude 5.12. 
  

Nalaď se - příprava na Celostátní setkání mládeže (CSM)  

Od října do července bude každý měsíc zveřejněno jedno téma ze života 

svatého Pavla s propojením na náš dnešní život. Inspirace (katecheze na téma), 

příběh (krátké svědectví) a materiál pro společenství (konkrétní, praktický 

manuál do společenství - katecheze, otázky do diskuse, modlitební část).  

Chceme průběžně objíždět církevní i necírkevní školy, biřmovance, spole-

čenství mládeže a zvát mladé na CSM, které proběhne v roce 2021 v Hradci 

Králové a také k jeho přípravě. Cílem není pouhá informovanost, ale vůbec 

zapojení do života církve a vybídnutí k aktivitě.  

Odkaz na webové stránky: www.celostatnisetkanimladeze.cz. 
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VARHANNÍ KURZ 
 

     V listopadu to bude již rok, co jsem začal zaskakovat v kostele v Kamenici 

nad Lipou za varhanami Ivetu Kadeřábkovou, naši hlavní varhanici. Celý život 

se věnuji hře na klavír, a tak by se mohlo zdát, že s hrou na varhany nebudu 

mít žádný problém. Vždyť oba nástroje mají přece klaviaturu! Klavír je však 

strunný úderný nástroj, varhany jsou vícehlasé aerofony (dechový nástroj). 

Oba nástroje se tedy liší hlavně v technice hry, varhaník navíc ještě hraje 

nohama na pedály. Ty jsou při přechodu z klavíru asi tou největší výzvou. 

Jelikož se rád vzdělávám v tom, co dělám, rozhodl jsem se zúčastnit nějakého 

varhanního kurzu. Od Ivety jsem věděl, že v blízkém okolí pořádá kurzy 

improvizace v liturgii Martin Kubát, profesionální varhaník z východních 

Čech. V letošním roce se tento kurz konal v červenci v Humpolci. Na další 

kurz mě upozornil opavský varhaník, pedagog a vydavatel Tomáš Thon, od 

kterého jsem zakoupil varhanní obuv. Ten každý rok vyučuje na mezinárodním 

kurzu Orgelwoche v rakouském Heidenreichsteinu. Nakonec tedy z jednoho 

kurzu byly kurzy dva, kterých jsem se v létě zúčastnil. 
 

Improvizace v liturgii 

     Varhanní kurz „Improvizace v liturgii“ se konal ve dnech 20. – 24. července 

v děkanském kostele sv. Mikuláše v Humpolci, na nových varhanách posta-

vených v roce 2004. Lektorem byl varhaník Martin Kubát, který působil jako 

katedrální varhaník v Českých Budějovicích a nyní je varhaníkem ve farnosti 

Dolní Újezd u Litomyšle. Mezi jeho úspěchy patří 2. cena na Mezinárodní 

varhanní soutěži v Mülheimu an der Ruhr a 1. cena na Mezinárodní soutěži 

mladých varhaníků v Opavě – varhanní improvizace.  

    Kurzu se účastnilo na dvacet amatérských varhaníků z celé republiky (Praha, 

Liberec, Domažlice, Jihlava, Havlíčkův Brod, Svitavy, Polička, Ostrava…). 

Každý den byl rozdělený na dopolední a odpolední část. V dopolední části 

probíhala teorie. Jelikož bylo letošní téma kurzu „Základy polyfonie a vzor 

Johanna Sebastiana Bacha – Dietrich Buxtehude“ byla teorie převážně 

věnována rozboru skladeb právě Dietricha Buxtehudeho. Tento méně známý 

skladatel a varhaník se stal velkým vzorem slavného Johanna Sebastiana 

Bacha, který se za ním do Lübecku, kde Buxtehude působil, vydal z Arnstadtu 

pěšky a strávil u něj tři měsíce. 

     Techniky používané v Buxtehudeho skladbách jsme si pak měli možnost 

vyzkoušet v odpolední části, kde měl každý účastník vyhrazený čas pro vlastní 

improvizace. Vymýšleli jsme především předehry, mezihry a dohry k písním 

z kancionálu. Martin Kubát každému poradil a celé odpoledne také doplňoval 

svými postřehy z hraní během bohoslužeb.  

Lukáš Krajíček 
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NABÍDKA KNIH VE FARNÍ PRODEJNĚ 
 

Stolní kalendáře 2021 - zatím 2 druhy      á 65,- Kč 
 

Cyrilometodějské kalendáře 2021 - na čtení (od 11.10.)   á 85,- Kč 
 

Tomáš Halík, Anselm Grün: SVĚT BEZ BOHA 

Benediktinský mnich Anselm Grün a český filozof náboženství Tomáš Halík, 

kteří patří k nejčtenějším autorům současné spirituální literatury v Evropě, 

napsali společnou knihu. V ní se z různých úhlů, daných též rozdílným typem 

životního příběhu a prostředí, v němž vyrůstali, zamýšlejí nad možným 

přínosem ateismu pro prohloubení křesťanské víry. Rozlišují různé druhy 

náboženskosti a různé druhy nevíry. Cena po slevě 200,- Kč 
 

Ladislav Heryán: SAMI NA TÉTO ZEMI 

Známý salesiánský autor ve své nové knize vede každého k tomu, aby si 

uvědomil, jak intenzivně nás Boží přítomnost obklopuje. Není místa, kde 

bychom se s Bohem nemohli setkat. V desítkách příběhů ze svého působení se 

Heryán dotýká nejrozmanitějších lidských osudů a vybízí nás, abychom 

otevřeli oči svých srdcí a vyšli Boží přítomnosti mezi námi naproti. Cena po 

slevě 180,- Kč. 
 

Renzo Alegri: ZÁZRAKY OTCE PIA 

Otec Pio z Pietrelciny je jednou z nejoblíbenějších světeckých postav 20. 

století. Víme, že po celých padesát let nosil viditelná stigmata, měl dar 

prorokování, bilokace, vhledu do lidských srdcí, dar uzdravování a osvo-

bozování. Jeho poslání zjevně neskončilo dnem jeho odchodu k Pánu, ba právě 

naopak: Do Pietrelciny neustále přicházejí nová a nová svědectví o milostech 

obdržených na jeho přímluvu, ať už jde o zázračná uzdravení, obrácení či jiné 

Boží zásahy. Cena po slevě 260,- Kč. 
 

Aleš Palán: RADY PÁNU BOHU, JAK VYLEPŠIT SVĚT 

Čtyřicet zlepšováků, jak zdokonalit svět, které autor nenavrhuje politikům, 

ekonomům ani různým aktivistům, ale rovnou pánu Bohu, jsou vtipnou sondou 

do našich strachů, komplexů, slabostí, chyb, zbytečných starostí a malicher-

ností, kterými si otravujeme životy. Stačilo by přitom tak málo, aby na světě 

bylo líp. Někdy stačí i jedna nečekaná událost, abychom si uvědomili, co je v 

životě důležité, na co vsadit a co přináší opravdovou radost. Cena 180,- Kč. 
 

Ve farní prodejně je kromě knížek možno koupit drobné knížečky z 

Karmelitánského nakladatelství tzv. Miniperly - různé druhy myšlenek s 

obrázky za zlevněnou cenu 10,- Kč Také Blahopřání k svátku, upřímné 

poděkování, kondolence a jiné - vše s obrázky a texty za zlevněnou cenu 20,- 

Kč a také růžence světelné i dřevěné.  
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☺☺☺HUMOR☺☺☺ 
 

☺Farář se při hodině náboženství ptá dětí: "Kdo chce jít do nebe?" Všechny 

děti zvednou ruku až na Pepíčka. "A ty Pepíčku, opravdu nechceš jít do nebe?" 

"Ale chci! Jenže maminka mi řekla, že jestli nepůjdu z náboženství hned domů, 

tak to schytám!" 
 

☺Jeden vrah je odsouzen k 

smrti na elektrickém křesle. 

Před smrtí k němu starostlivě 

přistoupí kněz. "Synu, co pro 

tebe mohu udělat?" "Otče, 

držte mě za ruku!" 
 

☺Dva muži ztroskotají na 

pustém ostrově. První si 

začne zoufat: "To nezvlád-

neme, umřeme tady!" Druhý 

se pohodlně uvelebí pod palmou. První se zeptá: "Jak můžeš být tak klidný?" 

"Buď bez obav, vydělávám sto tisíc euro měsíčně." První muž zvolá: "A k 

čemu ti tady budou tvoje peníze! Vždyť tu umřeme!" "Vydělávám sto tisíc 

euro měsíčně a odvádím pravidelně desátek církvi. Náš farář nás najde!" 
 

☺Dva dlouholetí přátelé, kněz a rabín, jezdí na bohoslužby na kole. Jednou 

potká rabín kněze, jak jde pěšky. "Příteli, co se stalo?" "Ále. Ani svého faráře 

si neváží. Včera mi před kostelem ukradli kolo. Ale uvidíš v neděli! To bude 

panečku kázání!" Za týden se potkají znovu a kněz už jede na kole. Rabín se ho 

ptá, jestli mělo kázání účinek, a kněz odpoví: "Ach ano. Mluvil jsem o deseti 

přikázáních. Dramaticky jsem začal deklamovat: ´Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, 

nebudeš mít jiného Boha mimo mne! ´Když jsem došel k ´Nepokradeš!´ díval 

jsem se věřícím do očí a opakoval: ´Ty nepokradeš ..., ty..., ty 

nepokradeš!´Druhý den jsem našel kolo před kostelem!" Po čase potká kněz 

rabína, jak jde pěšky, a ptá se ho, co se stalo. "Ach, ani rabína si neváží! Ale 

zkusím to to jako ty. Tuto sobotu bude přednáška o deseti přikázáních, jakou 

ještě nezažili. Za týden už má rabín zase kolo a kněz se ho ptá, jak pochodil. 

Rabín mu odpoví: "Udělal jsem to stejně jako ty. Začal jsem postupně recitovat 

deset přikázání: ´Já jsem Hospodin, nebudeš mít jiného...´ Když jsem došel k 

´Nebudeš dychtit po ženě svého bližního´, vzpomněl jsem si, kde jsem kolo 

nechal." 

☺Dnešní kázání: "Ježíš kráčí po vodách." Zítřejší kázání: "Hledáme Ježíše." 
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TRESTÁ BŮH, NEBO JE MILOSRDNÝ? 
 

     Ježíš řekl: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby 

žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal 

svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo 

v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno 

jednorozeného Syna Božího.“ (Jan 3, 16-18) 

 

     Kdysi jsme na jedné duchovní obnově rozebírali zmíněný úryvek z Janova 

evangelia. Do diskuse se zapojil jeden starší pán s tím, že je to sice pěkné 

zdůrazňovat, že nás Bůh miluje a neposlal svého Syna, aby nás soudil, ale oni 

se učili v katechismu, že Bůh je spravedlivý Soudce, který dobré odměňuje a 

zlé trestá. 
 

     Snažil jsem se přijít na to, kam se v této poučce ztratil milosrdný otec. Ano, 

Bůh (a jen On) soudí spravedlivě. Velmi zkreslená a zavádějící je ale představa 

Boha, který podtrhne a sečte naše dobré a špatné skutky a pak nás buď odmění, 

nebo potrestá. Minimálně je velmi daleko od toho, jak se nám představuje Bůh 

v dějinách spásy zachycených v bibli. Bylo mi smutno z toho, že si někdo 

odnesl takovou představu z výuky křesťanského náboženství. 
 

     Bůh nás znovu a znovu ujišťuje o tom, že nás nepřichází soudit, ale zachrá-

nit, protože nás miluje. To je i význam jména Syna Božího (Ježíš, hebrejsky 

Ješua – Bůh zachraňuje, Bůh spasí). Kdo uvěří, že to Bůh myslí vážně a s dů-

věrou k němu přijde, zakusí, jaký Bůh je, a není souzen. Odsouzení, o kterém 

se Ježíš zmiňuje, spočívá v tom, že se člověk drží svých představ o Bohu, bojí 

se k němu přijít, a proto se nesetká s jeho láskou a milosrdenstvím a odmítne 

je. 

     Zaposlouchejme se do toho, co o sobě prohlašuje Hospodin (Ex 34, 6), když 

prochází kolem Mojžíše. 
 

Nechme na sebe tato slova působit:  
 

Bůh milosrdný 

milostivý 

shovívavý 

velmi laskavý 

věrný. 
 

Právě takový je náš Bůh!  

Pavel Semela, převzato z www.vira.cz 
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY 
 
Tříkrálová sbírka pomáhá 

     Je již běžné, že z výtěžku Tříkrálové sbírky se podporuje rozšíření a 

zkvalitnění terénní pečovatelské služby, činnost klubu pro seniory, pomoc 

jednotlivým rodinám atd. Stále se zvyšující poptávka po elektricky 

ovladatelných polohovacích postelích nás přiměla zakoupit 2 takováto lůžka 

včetně příslušenství a matrací, které dopomáhají předcházet vzniku proleženin. 

Finance na pořízení jsme získali právě díky výnosu Tříkrálové sbírky a to ve 

výši téměř 40 tis. Kč. V případě zapůjčení těchto i jiných pomůcek nás 

kontaktujte na tel. 731 402 983 nebo 730 526 883, více informací najdete také 

na našich stránkách www.kamenice.charita.cz 

 

Koronavirový čas 

     Od jara  tohoto roku se nás všech dotýká koronavirová pandemie, vyhlášení 

nouzového stavu země, různá opatření, nařízení a mnohé jiné s tím spojené.      

I my, v našich službách, se s touto situací musíme vypořádat a naučit se s ní žít. 

Naštěstí nás žádné velké problémy dosud nepostihly a terénní pečovatelská 

služba mohla být po celou dobu, až na drobné výjimky, poskytována bez 

omezení. Moc si přejeme, aby tomu tak bylo i nadále. Mnoho organizací 

v době vyhlášení nouzového stavu pozastavilo půjčování kompenzačních 

pomůcek. Přišlo nám, že obzvláště v těžké době máme být nápomocni druhým 

a proto jsme pomůcky za přísných hygienických podmínek zapůjčovali dále, 

čímž jsme mnohým klientům i pečujícím ulehčili ztíženou životní situaci. 

V době nouzového stavu byl uzavřen dobročinný obchůdek Dobromysl, 

nejezdil SeniorTaxi a byla pozastavena činnost i v klubu seniorů. S nástupem 

uvolňování daných opatření se tyto činnosti opět pomalu vracely do normálu. 

Nyní se nacházíme v podobné situaci, kdy máme před sebou další těžké 

období. Všem čtenářům, jejich blízkým a rodinám přejeme především pevné 

zdraví, mnoho radosti a pozitivní mysli do dalších dnů.  

J.Koubová 

Klub seniorů 

     Stále častěji si v této době uvědomuji, že žiji šťastný a příjemný život. Není 

to dáno výší konta ani jinými hmotnými statky, ale tím, že mám nablízko svoji 

rodinu, své přátele a známé. Mohu se s nimi kdykoliv podělit o radosti i 

starosti nebo si popovídat. Proč se o tom zmiňuji? Od roku 2017, kdy jsem 

udělala významnou životní změnu a začala pracovat na Farní charitě v 

Kamenici nad Lipou, jsem se dostala blíže k lidem, pro které nejsou moje 

pocity samozřejmostí. O to víc mě těší, že již 3 rokem funguje 1 týdně Senior 

klub, který jak doufám, přináší mnohým možnost setkávání a strávení několika 
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hodin ve společnosti dalších lidí. Náš program je různorodý, kromě tvoření       

i cvičíme, navázali jsme spolupráci s oddělením dětské knihovny v Kamenici 

n. L., kde navštěvujeme zajímavé výstavy a přednášky. Pravidelným 

návštěvníkem klubu je i pan farář Václav Šika. Také si ceníme, že jsme již 

druhým rokem dostali možnost prezentovat naši činnost v Městské knihovně. 

Po úspěšném zájezdu na divadelní představení do Horáckého divadla v Jihlavě, 

jsme plánovali na jaro 2020 návštěvu kina. Bohužel tuto i další naše aktivity 

překazila omezení, která přišla v době koronavirové. Život v klubu se na 

několik měsíců úplně zastavil a pro některé to znamenalo dlouhou izolaci, kdy 

jim byl téměř znemožněn sociální kontakt. Po odmlce jsme se v červnu 

postupně začali scházet, kdy jsme hojně využili altánu, který nám poskytl 

příjemné prostředí pro posezení a popovídání. Od září jsme v klubu navázali na 

náš obvyklý program. Doufáme, že uskutečníme aktivity, které jsme museli 

odsunout a  budou na nás čekat další, při kterých strávíme příjemná odpoledne 

a budeme se společně těšit na další týden. Pokud vás předchozí slova zaujala a 

chtěli byste vyzkoušet atmosféru klubu, rádi vás mezi sebou 

uvítáme. Scházíme se vždy v pondělí na faře od 14 hodin a pokud je to 

v našich silách, jsme schopni zajistit i odvoz.  

P. Kostková 
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 Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94,        
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 Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti. 

Neděle 26. 9. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 28. 9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA 

hlavního patrona českého národa  

Úterý 29. 9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

Středa 30. 9. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 

Čtvrtek 1. 10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 

Pátek 2. 10. Památka sv. Andělů strážných 

Neděle 4. 10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Středa 7. 10. Památka Panny Marie Růžencové 

Neděle 11. 10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Čtvrtek 15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 

Pátek 16. 10. Památka sv. Hedviky, řeholnice 

Sobota 17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 

Neděle 18. 10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Den modliteb za misie 

Neděle 25. 10. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 

Středa 28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

Neděle 1. 11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

Pondělí 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

Středa 4. 11. Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 

Neděle 8. 11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě 

Úterý 10. 11. Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 

Středa 11. 11. Památka sv. Martina, biskupa 

Čtvrtek 12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 

Pátek 13. 11. Památka sv. Anežky České, panny 

Neděle 15. 11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Úterý  17. 11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 

Sobota 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

Neděle 22. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

Úterý  24. 11. Památka sv. Ondřeje Düng Laca, kněze a druhů. mučedníků 

Neděle 29. 11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – Začíná cyklus B 

Pondělí 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

Čtvrtek  3. 12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze 
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