
 
 
                                                
 
 

 
     
 

 Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich 
 

 č. 4/12 
 

 
 

Z knihy Pia Parsche Dad Jahr des Hailes I, Kloster Neuburg 1933 
 
                                                                                                            
 

 
Ročník XXIII.      Cena dobrovolná                   Dne: 14. 12. 2012  

 

 



Jan Zahradníček 
 

Z básně ADVENT NA VESNICI 
 
 

  Nadarmo nezvete se prosincem, dny zamžené,  
  kdy růže na záhonech spí pod kryty slaměnými, 
  kdy v sadech uklidili už a blízko zimy 
  se prázdnem prostírá kmen od kmene. 
 

  Nadarmo neprosíte však o rosu ros, dni mé, 
  rorate cvrlikáním zbylých ptáků říkajíce 
  snad uslyšíme slavíka zpěv za vánice 
  a hvězdu nad polednem našim spatříme. ... 
 

  Nadarmo smráká se, už moci nemá prázdná dlaň, 
  v budoucnosti budoucnější anděl vzlét a stín plaší, 
  v tvář tváři tísni nesmírné potřeby naší 
  Bůh rodí se a prostí patří naň. 
  
     Jan Zahradníček, nar. 17. 1. 1905, zemř. 7. 10. 1960. Báseň Advent na 
vesnici je z jeho sbírky Korouhve. 
 
 

 

II. VATIKÁNSKÝ KONCIL STÁLE AKTUÁLNÍ 
 
 

     Osmého prosince 1962, o slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny 
prvotního hříchu, byl v Římě zahájen II. vatikánský sněm. Svolal ho papež 
blahoslavený Jan XXIII.  

* 
 
Z řeči papeže Jana XXIII. při zahájení: 
 
     Velká výzva, před níž lidstvo stálo a stojí, je i takřka po dvou tisících let 
stále táž. Ve své slávě je Kristus stále středem dějin a života. Buď se lidé k ně-
mu a jeho církvi přimknou, a mají pak účast na poznání, dobrotě, řádu a 
pokoji; nebo jsou bez něho či přímo proti němu a vědomě proti jeho církvi, a 
pak vládne zmatek a zpustlost lidských vztahů a trvalá hrozba vzájemných bojů  
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lidí proti sobě navzájem. Pokaždé, když 
se slaví ekumenický koncil, slavnost-
ním způsobem se tím projevuje jednota 
Krista a jeho církve. Tak přispívaly 
ekumenické koncily k dalekosáhlému 
šíření pravdy, k přiměřené životní 
orientaci jednotlivců, rodin i společ-
nosti. Posilovaly duchovní síly tím, že 
je vedly k pravým a věčným statkům. ... 
     Je naší pevnou nadějí, že 
přiměřeným „aggiomamentem“ a prozí-
ravou organizací vzájemné spolupráce 
církev dosáhne toho, že jednotlivci, 
rodiny i národy budou dbát nebeských 
věcí s větší pozorností. ... 
     Dvacátý první ekumenický koncil, 
jenž může využít účinného a význam-
ného bohatství zkušeností v oblasti 

práva, liturgie, pastýřské teologie i správy, chce učení víry podat čisté a 
neokleštěné, bez oslabení a zkomolení, jak se v průběhu dvaceti staletí nikoli 
bez těžkostí a sporů stalo společným dědictvím lidí; dědictvím, které sice 
nebylo laskavě přijímáno ode všech, je však bohatstvím, které bylo vždycky 
přístupné všem lidem dobré vůle. Naším úkolem není jen tento vzácný poklad 
ochraňovat, jako kdybychom se starali pouze o nějaké starožitnosti. Chceme se 
naopak horlivě a beze strachu věnovat úkolu, který vyžaduje naše doba. Tak 
pokročíme v cestě, jíž církev kráčela po dvacet staletí. 

* 
Historický kontext a hlavní výzva II. vatikánského koncilu 
(Volně a zkráceně podle textu církevního historika, docenta pražské katolické 
teologické fakulty a člena Komise pro nauku víry České biskupské konference 
Tomáše Petráčka „Druhý vatikánský koncil - náčrt předběžné bilance“ - HFJ) 
 

     Druhý vatikánský sněm byl od konce 18. století nejvýznamnější událostí 
v dějinách Katolické církve. V tom období církev stále víc ztrácela vliv na 
utváření moderní společnosti. Rozpadem lidového katolicismu v řadě zemí 
ztratila mnoho věřících, ztratila vliv na dělnické vrstvy i na buržoazii a na nově 
vzniklou sociální vrstvu inteligence. Dostávala se do obranného postoje, 
podobala se mohutné obranné baště. Už papež Pius XII. (zemřel r. 1958) 
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pocházející z římské aristokracie a před zvolením papežem vatikánský diplo-
mat a nuncius si to začal uvědomovat. Uskutečnil některé změny v liturgii. 
Dovolil konat večerní mše, což před tím bylo jen něčím výjimečným. Započal 
obnovu liturgie tím, že vrátil začátek slavení Kristova vzkříšení, které se od 
středověku konalo na bílou sobotu dopoledne, do noci z bílé soboty na hod 
Boří velikonoční a vrátil ji v podstatě do starokřesťanské podoby; Liturgie 
veliké noci byla i po této změně sice slavena latinsky, ale v některých částech 
mohli ji v mateřském jazyce tlumočit lektoři. Velmi významně dal také nové 
směrnice pro biblické vědy (uznání historickokritické metody, přesnější 
rozlišování literárních druhů).  
     Papež Jan XXIII. (1958 - 1963) měl lepší znalost moderního světa než jeho 
předchůdce. Nebyl v první řadě právník a diplomat, ale historik, chápal 
dějinnost církve a nutnost, aby církev adekvátně, dobře a včas reagovala na 
proměny společnosti, jak to v dějinách v minulosti často dokázala. Ačkoli byl 
považován po svém zvolení vzhledem ke svému věku spíše papežem na 
přechodnou dobu a nebyl rozhodně žádný „liberál“ , překvapil rozhodnutím 
svolat všeobecný koncil. Nebyly to maličkost už z toho důvodu, že katolických 
biskupů, kteří by se měli pokud možno tohoto koncilu zúčastnit měla církev 
přes 2500. Musel překonat odpor klíčových mužů v římské kurii, kteří tuto 
nutnost neviděli, ale jeho nadšení převážilo. Půda byla připravená různými 
hnutími v církvi (liturgickým od poloviny 19. století, biblickým a jinými). 
Ohlášení koncilu v červnu 1959 vzbudilo velké očekávání. Programem se staly 
především tři úkoly: Náboženská obnova církve, navázání dialogu s moderním 
světem (aggiomamento, zdnešnění), vytvoření podmínek pro větší jednotu 
křesťanů.  
     Nelze zde krátce popsat průběh koncilu, uveďme si jen základní údaje. 
Koncil měl 4 části, které se konaly vždy na podzim let 1962 - 1965. Zbytek 
roku museli biskupové ve svých diecézích především vést místní církve. 
Příprava dokumentů byla svěřena odborným komisím.  
     Na prvním zasedání se odehrál pro průběh koncilu zásadní přelom. Před-
stava některých představitelů římské kurie byla, že biskupové odhlasují předem 
připravené dokumenty, které v podstatě jen lehce modernějším jazykem zakon-
zervují stávající stav a přístupy. Proti tomu se mnoho koncilních otců - biskupů 
postavilo s argumentem, že je třeba dát prostor zástupcům světové církve a ne-
chat působit Ducha svatého. Papež Jan XXIII. tento požadavek podpořil.  
     Po smrti Jana XXIII. v roce 1963 nastala ohledně pokračování koncilu 
nejistota, avšak nástupce Pavel VI. odolal nátlaku některých kuriálních 
kardinálů a rozhodl se v koncilu pokračovat, byť se snažil také vyvažovat a 
zohledňovat konzervativní menšinu.  
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Podobně jako na všech předchozích koncilech měli biskupové své poradce - 
teology, kteří diskutovali a vytvářeli návrhy církevních dokumentů. Patřil 
k nim např. Congar, Lubac, Rahner, Ratzinger, Küng. Podle přání Jana XXIII. 
byli přítomni také nekatoličtí pozorovatelé. Byl zřízen sekretariát pro jednotu 
křesťanů. Důležitým projevem koncilní otevřenosti bylo i setkání papeže Pavla 
VI. s pravoslavným konstantinopolským patriarchou a sejmutí vzájemných 
skoro tisíc let platných exkomunikací.  
 
     (V příštích Farních listech o hlavním přínosu II. vatikánského koncilu a 
jeho významu i v dnešní době) 

 
 
 
 

 
 
 

Také letos se některé děti z farnosti Kamenice n. L. a Mnich vytvořili výkresy 
s betlémskou tématikou a odeslali jsme je do soutěže k vyhodnocení 

nejzdařilejších, které se koná v klášteře karmelitánů při kostele Vítězné Panny 
Marie - U Pražského Jezulátka. Zde výkres Anny Divišové - 7 let,  

Chválkov Dvořiště.  
 

Na stránce 10 nahoře výkres Lucie Štěpánové - 7 let, Kamenice nad Lipou, 
dole Kateřiny Šimečkové - 9 let, Častrov. 
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VÁNOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH: 
 

KAMENICE NAD LIPOU 
 

Pondělí 24. 12. 
 
 

SLAVNOST 
NAROZENÍ 
PÁNĚ 

 

KOSTEL OTEV ŘEN  
k převzetí betlémského světla 
 

„Půlnoční“  
MŠE SVATÁ v kostele 

 

14.00 – 15.30 
 

23.00 

Úterý 25. 12. 
 

HOD BOŽÍ  
 

VÁNOČNÍ 

 
 

MŠE SVATÁ  
v kostele 

 
 
 

8.30 
 

Středa 26. 12. 
 

SVÁTEK  
SV. ŠTĚPÁNA. 
prvomučedníka 

 
MŠE SVATÁ  
v kostele 

 

8.30 
 

Neděle 30. 12. 
SVÁTEK  
SV. RODINY 

 

MŠE SVATÁ v kostele 
s obnovou manželských závazků 

 

8.30 
Pondělí  31. 12. 

 
 

ZPĚV  VÁNOČNÍCH KOLED  
A ADORACE v kostele 

 

16.00 
Úterý 1. 1. 2013 
 

SLAVNOST 
MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE  

 
MŠE SVATÁ  
v kostele 
 

 

8.30 

Sobota 5. 1. ŽEHNÁNÍ VODY, KADIDLA, 
KŘÍDY. PŘÍP. ZLATÝCH 
PŘEDMĚTŮ 

18.00 

Neděle 6. 1. 
SLAVNOST 
ZJEVENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ v kostele 
 

 

8.30 
Neděle 13. 1. 
SVÁTEK K ŘTU 
PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ v kostele 
 

8.30 
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TĚMICE 
 

Úterý 25. 12. 
HOD BOŽÍ VÁNO ČNÍ 

 

MŠE SVATÁ 
 

10.30 
Čtvrtek 27. 12.   POUTNÍ 
SLAVNOST SV. JANA 
APOŠTOLA A EVANG. 

 

MŠE SVATÁ 
s žehnáním vína 

 

17.00 

Sobota 29. 12. 
SVÁTEK SV. RODINY, 
Ježíše, Marie a Josefa 

 

MŠE SVATÁ  s obnovou 
manželských slibů 

 

16.00 

Úterý 1. 1. 2013 
SLAVNOST MATKY 
BOŽÍ PANNY MARIE 

 
MŠE SVATÁ  

 

10.30 

Sobota 5. 1. 
SLAVNOST  
ZJEVENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
s žehnáním vody, kadidla, atd. 
 

 

16.00 

 
 

MNICH 
 

Pondělí 24. 12. 
SLAVNOST 
NAROZENÍ PÁNĚ 

 

„PŮLNOČNÍ“ 
  MŠE SVATÁ 

 

21.30 

Středa 26. 12. 
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, 
PRVOMUČEDNÍKA 

 
MŠE SVATÁ 

 

10.30 

Neděle 30.12. 
SVÁTEK SV. RODINY 

 

MŠE SVATÁ 
 

10.30 
Pondělí 31. 12. MŠE SVATÁ 

ze slavnosti  
Matky Boží Panny Marie 

 

17.30 

Úterý 1. 1. 2013. 
SLAVNOST MATKY 
BOŽÍ PANNY MARIE 

 
MŠE SVATÁ  
V HOJOVICÍCH 
 

 

16.00 

Neděle 6. 1. 2013 
SLAVNOST  
ZJEVENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
s žehnáním vody, kadidla, 
atd. 
 

 

10.30 
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LIDMA Ň 
 

Úterý 25. 12. 
 

SLAVNOST  
NAROZENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
 

16.00 

Neděle  13. 1. 2013 
 

SVÁTEK  
KŘTU PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
 

 
 

17.00 

 
 

 
  INFORMACE 

 

����V sobotu 6. 10. ve mši svaté v 10.30 hodin na Křemešníku měli možnost 
přijmout svátost biřmování čekatelé z pelhřimovského vikariátu, kteří se 
k tomu připravovali ve svých farnostech. Biřmování tam uděloval otec biskup 
Jiří Paďour. Z farnosti Kamenice n. L. se připravili a biřmováni byli dvě dívky 
a jeden chlapec.  
����Poutní zájezd do Křižanova, rodiště sv. Zdislavy a do Žďáru nad Sázavou 
- hvězdicovitý kostel sv. Jana Nepomuckého, bývalý klášterní, nyní farní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, tzv. Studniční kaple, aj. se uskutečnil v sobotu      
13. 10. Autobusového zájezdu se zúčastnilo pouze 24 farníků. Mše svatá byla 
v kostele v Křižanově. 
����Ve čtvrtek 15. 11. v 19 hodin se konalo na faře v Kamenici n. L. setkání   
II. vatikánský sněm - stále aktuální, tentokrát nad konstitucí Verbum Dei -      
O Božím zjevení.  
����Ve středu 12. 12. od 12.10 do 13.45 se konala v kostele Všech svatých 
v Kamenici nad Lipou u adventního věnce pobožnost dvou skupin menších 
dětí, účastnících se náboženské výuky ve škole.  
����Liturgie svátosti smíření pro více kajícníků se zpovědí a rozhřešením 
jednotlivě se bude konat v kostele v Kamenici nad Lipou v pátek 14. 12. 
v 17.00 hodin a ve čtvrtek 20. 12. v 17.00 hodin. Přítomni budou i cizí zpovědníci.  
����Příležitost ke svátosti smíření v Těmicích, v Mnichu a v Lidmani je vždy 
přede mší svatou na požádání dle možností.  
����Duchovní správce rád navštíví ty nemocné a staré, kteří dočasně nebo 
trvale nemohou se účastnit nedělních a svátečních mší svatých, aby nezůstávali 
bez svátostné posily sv. přijímáním. Informujte je o tom, vyřiďte vzkaz. Ke 
hlubšímu prožívání adventní a postní doby patří přijetí Spasitele v eucharistii. 
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����Příští biblická hodina se bude konat na faře v Kamenici n.Lipou ve čtvrtek    
13. 12. 2012 v 19.00 hodin. Další biblické hodiny dle oznámení. 
����Společenství starších žen  se konají na faře každé druhé úterý, vždy od 
15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 11. 12; 8. 1; 22. 1; a 5. 2. 
����Sbírky: Při sbírce na misie v neděli 21. 10. se vybralo v Kamenici n. L. 
8.983,- Kč, v Těmicích 1.715,- Kč a v Mnichu 1.270,- Kč. Při sbírce na bible 
v neděli 18. 11. se vybralo v Kamenici n.L. 1.820,- Kč, v Těmicích 880,- Kč a 
v Mnichu 380,- Kč. Při sbírce na opravu katedrály v Českých Budějovicích 
v neděli 2. 12. se vybralo v Kamenici n. L. 5.194,- Kč, v Těmicích 1.065,- Kč a 
v Mnichu 830,- Kč. 
����Betlémské světlo přinesou skauti do našeho města několik dní před 
Vánoci. Poté bude světlo uloženo v kostele, kde si je můžete vyzvednout na 
Štědrý den od 14.00 do 15.30 hodin a odnést si je do svých domovů.  
����Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna. Velká 
část modliteb mše svaté o neděli 20. 1. v Kamenici nad Lipou a v Mnichu, 
v Těmicích v sobotu 21.1. v 16.00 hodin bude na tento úmysl. Konání ekume-
nické bohoslužby bude oznámeno. Ekumenismus, tj. modlitby a snaha o jed-
notu křesťanů – jednotu křesťanů ve víře a jednotu v bratrské lásce, i když 
jednota ve víře není úplná – není ovšem jen záležitostí jednoho týdne, ten má 
toto podnítit. 
 
 
 
 
 

     MILOST NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA 
     PRO NÁS NAROZENÉHO, 
     ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ PRAVÝ 
     V NOVÉM ROCE 
 

   PŘEJE VŠEM FARNÍK ŮM 
 
          Hroznata František Janoušek 
          a Jan Šimák 
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                                                                           Lucie Štěpánová, 7 let 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  

    Kateřina Šimečková, 9 let 
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INFORMACE FARNÍ CHARITY 
   

����TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013. 
     V sobotu 5. ledna 2013 se opět uskuteční v na-
šem městě a okolních vesnicích Tříkrálová sbírka 
na Charitu. K tomu potřebujeme pomoc dětí a 
vedoucích skupinek. Můžete se přihlásit u Jana 
Šimáka, tel. 605875553, nebo přijít v den sbírky 
na faru. Prosíme rodiče, aby své děti vypravili.   
Sraz všech dětí bude v 9.00 na faře, sbírka potrvá asi do 15.00 hodin. Skupinky 
dětí převlečené za tři krále navštíví domácnosti a budou zpívat, koledovat a 
vybírat do pokladniček příspěvky od občanů. Pokladničky budou předem 
zapečetěny na Městském úřadě v Kamenici n. L. a opatřeny logem Charity. 
Každý vedoucí skupinky bude mít průkazku, kterou se musí na požádání 
prokázat. Pokud se do některých domácností koledníci nedostanou, bude 
možno přispět v neděli 6. 1. v kostele nebo následující pondělí ve Farní charitě. 
Výtěžek sbírky je určen všem sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména 
v regionech, kde sbírka probíhá. Část sbírky je určena také na pomoc do zahraničí.  
     Z částky kterou koledníci do pokladniček vyberou se vrátí do naší Farní 
charity 65 %. Tyto prostředky budou použity v pečovatelské službě na pomoc 
seniorům, nemocným a tělesně postiženým a na podíl při nákupu nového auta, 
které nutně potřebujeme místo modrého Kanga, které již dosluhuje. Výsledky 
sbírky budou uveřejněny na vývěskách, na internetu a v příštích Farních listech. 
     Z  minulé sbírky se do naší Farní charity vrátilo 74.592,- Kč. Tato částka 
byla použita na pomoc seniorům a zdravotně postiženým, o které pečuje naše 
pečovatelská služba. Část sbírky byla použita na nákup kompenzačních pomůcek. 
     Děkujeme všem dárcům za příspěvky do pokladniček i všem sponzorům za 
jejich podporu. Děkujeme i za modlitební podporu naší činnosti.  
����V POKLADNI ČCE FARNÍ CHARITY V KOSTELE  probíhala od 1. 10. 
sbírka na Likvidaci Lepry. Zatím se vybralo 4.167,- Kč. Od 7. 12. do 6. 1. 2013 
zde bude probíhat sbírka, která je určena na podporu činnosti Farní charity. 
Prosíme sponzory i drobné dárce o příspěvek. Při darech 1.000,- Kč a více 
můžete dar předat J. Šimákovi, který Vám vystaví potvrzení pro daňové účely. 
Od 13. 1. 2013 bude v pokladničce probíhat sbírka na pomoc Haiti, kde lidé 
stále trpí následky ničivého zemětřesení v roce 2010. 
����V UPLYNULÉM ROCE  pořádala Farní charita 3 akce pro seniory. Posezení 
při čaji a kávě dne 25. 4. se zúčastnilo 14 seniorů, táboráku s hudbou dne 14. 9. se 
zúčastnilo 15 seniorů. Poslední akce dne 24. 11., kdy si mohli zúčastnění zazpívat 
s p. Tolknerem, který zahrál na harmoniku lidové písničky, se zúčastnilo 23 osob. 
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁ ŘE 
 
 
 

   

 Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94, 
 394 70 Kamenice nad Lipou, tel. 565432794, 565432792.  
 Za dobrovolný příspěvek na tisk a papír. Náklad 100 výtisků. 
 E-mail: farnost.kamenice@atlas.cz.   www.farnostkamenice.cz  
 Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti. 
 

Neděle 16. 12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Sobota  22. 12. Svátek Výročí posvěcení českobudějovické katedrály 
Neděle 23. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Úterý 25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁN Ě – Hod Boží vánoční 
Středa 26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
Čtvrtek 27. 12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
Pátek 28. 12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 
Neděle 30. 12. SVÁTEK SV. RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 
Pondělí 31. 12. Památka sv. Silvestra I., papeže 
Úterý  1. 1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 
Středa 2. 1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského 
Neděle 6. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ  
Neděle 13. 1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - končí doba vánoční 
Čtvrtek 17. 1. Památka sv. Antonína, opata 
Pátek 18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
Neděle 20. 1. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Pondělí 21. 1. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 
Čtvrtek 24. 1. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a uč. církve 
Pátek  25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 
Sobota 26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 
Neděle 27. 1. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Pondělí 28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského. kněze a učitele církve 
Čtvrtek 31. 1. Památka sv. Jana Boska, kněze 
Sobota 2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 
Neděle 3. 2. 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Úterý 5. 2. Památka sv. Agáty, panny a mučednice 
Středa 6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 
Neděle 10. 2. 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Úterý 11. 12. Památka Panny Marie Lurdské 
Středa 13. 2. POPELEČNÍ STŘEDA - Den přísného postu 
Neděle 17. 2. 1. NEDĚLE POSTNÍ 

 


