
 
 
 
 
 

 
 
 

Kamenice nad Lipou, Těmice, Mnich a Lidmaň 
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Všemohoucí, věčný Bože, Tvoji svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají 
nám na cestě k Tobě; při dnešní slavnosti si je všechny společně 

připomínáme a ve společenství s nimi Tě prosíme: vyslyš nás a pro jejich 
zásluhy nám dávej všechno, co potřebujeme k jejich následování. 

 
                                    Z Denní modlitby církve o slavnosti Všech svatých 

 
 

 
Ročník XXIII           Cena dobrovolná        Dne: 25. 10. 2013  

 



 
NOVÝ DUCHOVNÍ SPRÁVCE SE PŘEDSTAVUJE 

 
Moje životní cesta: 
 

 Jmenuji se Václav Šika, narodil jsem se 22. května 1966 v Bene-
šově u Prahy. Mám pět sourozenců. Bydlíme nedaleko Sedlce - Prčice    
v Nových Dvorech. Oba rodiče pracovali v zemědělství, nyní jsou v dů-
chodu. Po základní škole jsem se vyučil opravářem zem. strojů. V roce 
1984 nastupuji do dílen státního statku Votice do dílny v Sedlci - Prčici. 
Tam jsem pracoval až do rozpadnutí státního statku v září 1992. Ve 
školním roce 1992-93 jsem končil dvouletou nástavbu s maturitou na 
biskupském gymnáziu v Brně. Původně jsem ještě moc vážně neuva-
žoval o kněžství. Měl jsem z toho strach, že na to nemám a že moje 
místo v životě je úplně jiné. Nakonec jsem podal přihlášku do semináře s 
tím, že se uvidí, zda tam mám být nebo ne. 

 Po šesti letech přípravy v semináři a fakultě jsem byl vysvěcen 
otcem biskupem Antonínem Liškou 31. července 1999 na jáhna a pak   
1. července 2000 na kněze. Rok jáhnem a rok knězem jsem byl kapla-
nem v Jindřichově Hradci. Pak jsem od 1. července 2001 byl ustanoven 
kaplanem v Horní Cerekvi a administrátorem v Rynárci a Veselé. Místní 
kněz P. Jaroslav Kadlec slavil toho roku na jaře 90 let a proto, otec 
biskup Antonín posílá mne, abych vypomohl. Bylo to moje první samo-
statné místo.  

 Dvanáct let je dost dlouhá doba, kdy může změna knězi i farnosti 
pomoci k lepší službě Bohu v církvi. Já sám jsem tuto změnu potřeboval. 
Nevěděl jsem, kam mě otec biskup převelí, a jsem rád, že tu jsem. Všem 
moc děkuji za milé přijetí. Moje předsevzetí do kněžství je: „Nepřekážet 
Boží milosti.“ Být ve službě Bohu, vést k Bohu – nebo lépe hledat a 
nacházet Boží působení ve svém životě. Nikdo není dokonalý, jen Bůh je 
dokonalý, a proto všichni musíme usilovat o tu Boží dokonalost. 

 Děkuji za aktivní pomoc ve farnosti při výzdobě i úklidu kostela, 
při rekonstrukci bytu na faře i prostor pro farnost a farní charitu. Prosím 
zachovejte přízeň.       
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K SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH 
 
     Svatost spočívá ve vědomí, že nic nedokážeme bez Ježíše. Spočívá v po- 
noření do jeho lásky. Spočívá v důvěře, že on nás miloval jako první. 
     Vzpomínám si na slova, která mi kdysi dávno řekl jeden kartuzián: 
„Uvěříte-li opravdu v lásku, kterou chová Bůh k vám, pak budete svatým.“      
Vnímám Ježíšovu lásku, která nás zasahuje jako ohnivý šíp a jíž jsme si jisti 
tím spíš, že cítíme, že sami jsme ubozí. Už se neodvažuji říci, že ho miluji – 
milovat ho by znamenalo, že jsem svatý. Vím však, že on miluje mne, a právě   
z tohoto pohledu nalézám smysl výroku Písma: „To on jako první miloval 
nás…“ (1 Jan 4,10). 
     Svatí jsou ti, kdo neříkají ne lásce, jež se pokouší do nich proniknout.     
A tak vytvářejí obrovskou tajemnou rodinu, kterou spojuje sama Boží milost a 
mezi jejímiž členy existuje tajemné pouto. Jestliže jeden člověk se stává lepším 
nebo se modlí nebo nějak trpí, děje se tak pro všechny lidi. Společně pak 
pozdvihnou svět. 
 
     Svatost nespočívá v tom, že nemáme chyby. Tkví ve vědomí, že nic 
nedokážeme bez JEŽÍŠE a že on ve své dobrotivosti je připraven přispět nám 
ku pomoci, kdykoliv k němu zavoláme: „Bože, přispěj mi na pomoc…“ (Žl 
30,11). 
     Je ale potřeba rozloučit se sny o svatosti. Sen totiž spočívá v tom, že si 
svatost představujeme podle svého. Naším úkolem je „být dokonalí jako Otec“; 
to znamená stále víc směřovat k tomu, abychom se mu podobali. Svatost 
spočívá v pokoře vůči sobě samým i vůči ostatním. Je třeba k ní směřovat s dů-
věrou. On nám ji dá alespoň tak, že nás vezme k sobě do ráje. Sny ne, ale 
veliké touhy musíme mít i nadále. Ať jsme sebeslabší, musíme se bez jakéko-
liv postranní myšlenky vrhnout do svatodušního ohně, jenž sežehne vše, co má 
být sežehnuto, a v nás promění a prozáří ony požehnané věci, které do nás Bůh 
vložil a vkládá je do nás stále. 
 

Ať vám požehná Panna Maria Letnic, 
která svou mlčenlivou kontemplací 
nese apoštolskou církev. 

 
 

Převzato z www.vira.cz podle knížky Charlese Journeta „Jako ohnivý šíp“. 
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K PAMÁTCE VŠECH V ĚRNÝCH ZEM ŘELÝCH 
 

POTKÁME SVÉ BLÍZKÉ I PO SMRTI ? 
 
     Poznáme po smrti v Bohu své blízké? Nebo už 
nebudou existovat žádné osobní lidské vztahy? 
Křesťanská víra nám dává oprávněnou naději, že 
se ve smrti znovu s našimi milovanými shledáme. 
Budeme s nimi prožívat společenství. 
     Vzkazy domů před popravou 
     Uvěznění příslušníci odboje za 2. světové války 
psali z vězení krátce před popravou svým ženám a 
dětem: „Znovu se setkáme.“ Láska je silnější než 
smrt. Smrt ji nemůže zničit. Ve smrti nevypadává-
me z milující Boží náruče. Nevypadáváme ani      
z lásky svých bližních. Smrtí naše láska k druhé-
mu člověku dostává nový rozměr! 
 

     Nemáme přesnou představu 
     Nedokážeme si zcela jasně představit, jaké to setkání u Boha bude. Jistě to 
nebude jako setkání třídy po třiceti letech, kde se jen pořád vypráví, co vše-
chno se stalo. Bude to spíše setkání a sjednocení bez přílišných slov. Ale 
všechno to, po čem jsme v lásce toužili, dojde naplnění. Naznačuje to apoštol  
v prvním listu Korinťanům: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo a nač člověk 
nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují“ (1 Kor 
2,9). I po smrti si uchováme osobní vztah k těm, které jsme milovali. Náš vztah 
už nebude zatemňován našimi chybami a slabostmi. 
 

     Setkání s někým, kdo nám uškodil? 
     Možná máme strach, že se v nebi setkáme s někým, kdo nás hluboce zranil 
nebo s kým jsme byli v neustálém konfliktu. Ale můžeme důvěřovat tomu, že 
tito lidé budou od základu proměněni. Máme naději, že setkání bude jiné než 
na zemi. A láska k těm, kteří jsou nám tady na zemi nejbližší, se láskou k 
druhým nikterak neumenší. Naopak se znásobí. 
 

    (Převzato z www.vira.cz - podle knihy 
 Anselma Grüna „O životě z víry“) 

 
 

4 

 
 



ODPUSTKY ZA DUŠE V OČISTCI 
      

     1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě 
kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším    
v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na 
úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to 
i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a 
Vyznání víry. 
     Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen 
duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a 
pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při 
návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné. 
     Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před 
začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech 
po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné 
každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat. 
 
     Věřící na území českých a moravských diecézí mohou od loňského roku 
získat plnomocné odpustky pro duše v očistci již od 25. října. 

 
 

VYSVĚTLENÍ K ODPUSTK ŮM 
 

     Přiblížil se podzim a s ním také čas, kdy pamatujeme v církvi více na naše 
zemřelé. Navštěvujeme hroby, které zdobíme květinami, zapalujeme svíčky a 
také se za naše zemřelé modlíme. Ty dvě první věci jsou dobré, správné, ale ta 
třetí je nejdůležitější pro spásu našich zemřelých. V těchto dnech také slyšíme 
častěji slovo "odpustky". 
     Nejen v minulosti, ale i dnes se při vyslovení toho to slova vybaví mnoha 
lidem středověk a prodávání tzv. "odpustků ". Bylo to určitě zneužití pravo-
moci odpouštět hříchy. Lidé si mohli "koupit " odpuštění "dopředu“. Těžko 
můžeme z dnešního pohledu plně pochopit důvod tohoto konání, kterým může 
být lidská slabost nebo i polopravda. Nám však jde o to, když je církev nabízí, 
abychom pochopili jejich skutečný smysl a význam dnes a podle toho se zachovali. 
     Nejprve si vůbec řekněme, jak chápe slovo "odpustek " církev dnes:  
Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž 
vina byla zahlazena, je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává 
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za určitých podmínek zásahem církve, jež jako služebnice vykoupení autori-
tativně rozděluje a používá pokladu zadostiučinění Krista a svatých. 
      Abychom pochopili tuto nauku a tuto církevní praxi, je třeba si uvědomit, 
že hřích má dvojí následek. Těžký hřích nás zbavuje společenství s Bohem, a 
tím nás činí neschopnými dosáhnout věčného života, být zbaven věčného živo-
ta se nazývá "věčný trest" za hřích. Na druhé straně každý hřích, i ten všední, 
vyvolává zhoubné lpění na tvorech, které musí být odčiněno, buď zde na zemi, 
nebo po smrti, ve stavu, jenž se nazývá očistec. Toto očišťování zbavuje toho, 
co se nazývá "časný trest" za hřích. Tyto dva tresty nelze pojímat jako nějaký 
druh pomsty, kterou Bůh postihuje hříšníka zvenčí, nýbrž jako důsledky 
vyplývající ze samé podstaty hříchu. Obrácení, jež pochází z vroucí lásky, 
můžeme dosáhnout naprostého očistění hříšníka, takže už nezůstává žádný 
trest. / KKC 1472 / 
     Protože žádné narušeni vztahů v rodině nezůstává bez vlivu na ostatní 
členy, snažili se křesťané vždy odčiňovat nejen vlastni, ale i cizí hříchy. 
     Protože skutky lásky a milosrdenství poskytují nejpůsobivější svědectví 
křesťanského života, apoštolská formace by měla také vést k prokazování 
těchto skutků, takže věřící by se mohli od dětství učit mít soucit se svými 
bratry a být velkorysí při pomoci potřebným. (Dekret o apoštolátu laiků na II. 
Vat. koncilu č. 31) 
     Zkusme to více pochopit na přikladu: Člověk někomu ve vzteku rozbije 
okno. Je to špatná věc. Poškozeného požádá o odpuštění. Je mu odpuštěna 
vina, ale… okno zůstává stále rozbité. I když je bez hříchu v této konkrétní 
věci, má ještě určitý dluh vůči tomu, koho svým skutkem poškodil. A právě 
tyto „dluhy " jsou předmětem odpustků. 
     My tedy máme na základě církevního rozhodnuti MOC pomoci těm, kteří 
jsou bez MOCI se vlastním přičiněním dostat z očistce do Boži přítomnosti, do 
nebe. Nemůžeme napravovat konkrétní věci po lidech, kteří žili v minulosti,    
a nebo nejsme schopni tyto věci poznat. Ale právě skrze splnění podmínek      
k získání odpustků, které nám církev nabízí, bereme z pokladu církve: "dáváme 
" - skrze splnění podmínek těm, kteří to potřebují k tomu, aby se jim "zkrátila 
nebo zanikla" doba čekání na nekonečné prožívání Boží přítomnosti. 
      Odpustek je částečný nebo plnomocný podle toho, zda částečně nebo úplně 
osvobozuje od časného trestu za hříchy. Odpustky mohou být přivlastněny 
živým nebo zesnulým. / KKC 1471 / 
     Odpustky je schopen získat křesťan, který není vyloučen z církve, je ve 
stavu milosti posvěcující / bez těžkého hříchu/, zároveň se vyžaduje alespoň 
všeobecný úmysl získat odpustky a vykonáni úkonů v určené době a přede-
psaným způsobem. Plnomocné odpustky může získat každý pouze jednou 
denně. 
                                                                           (Převzato z www.vira.cz) 
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FARNÍ INFORMACE 
 

����V den památky Jména Panny Marie ve čtvrtek 12. září se u Váňovy 
studánky u Bohdalína konala poutní mše svatá, kterou sloužil P. Václav Šika. 
Přes deštivé počasí se bohoslužby zúčastnilo asi 45 věřících, hrála a zpívala 
rytmická skupina z Jindřichova Hradce. Po skončení mše svaté bylo pro 
poutníky připraveno občerstvení - buchty, koláčky a obložené chlebíčky.  
����V sobotu 5. října se konala v Českých Budějovicích Diecézní dětská pouť. 
Tentokrát byla spojena s 5. celostátním misijním kongresem dětí. Z Pelhřimova 
byl vypraven autobus. Z naší farnosti kromě pana faráře se setkání zúčastnily  
4 dětí a 3 dospělí. Více si o této akci můžete přečíst v říjnovém čísle časopisu 
Setkání. Pořad o této pouti budou vysílat v rádiu Proglas ve ČT 31.10. ve 22.00 
hodin, opakování 4.11. v 16.30 hodin. 

����Bohoslužby 1. a 2. listopadu 2013 
 

    SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – pátek 1. 11. 
     - Mše svatá v Mnichu v 15.00 hodin. 
     - Poutní mše svatá v Kamenici n. L. v 17.00 hodin, 
 

    PAMÁTKA VŠECH V ĚRNÝCH ZEM ŘELÝCH – sobota 2. 11. 
     - Mše svatá na hřbitově Brádlo v Kamenici n. L. v 9.30 hodin. 
     - Mše svatá v Těmicích v 15.00 hodin. 
     - Mše svatá v Hojovicích v 17.00 hodin. 

����Od 1. listopadu až do konce března budou sobotní mše svaté v Lidmani a 
Hojovicích už od 17.00 hodin.  
����Večerní mše svaté v Kamenici n. L. budou slouženy od 30. října po celé 
zimní období od 17.00 hodin.  
����KONCERT V KOSTELE V LIDMANI:  Místní skupina ČČK Lidmaň  
a Římskokatolická farnost Lidmaň pořádá duchovní koncert v sobotu 9. 11. 
2013 od 16.00 v kostele Narození Panny Marie v Lidmani. Vstupné dobro-
volné na činnost Červeného Kříže a opravu kostela. Účinkují Petr Žák - 
varhany, Jiří Plášil - dechový nástroj - trubka. 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: 29.10., 12.11., 26.11.,10.12.  
����Sbírky: Při sbírce na charitu v neděli 4. srpna se vybralo v Kamenici n. Lipou 
3.279,- Kč, v Těmicích 1.865,- Kč a v Mnichu  605,- Kč. Při sbírce na misie 
v neděli 18. října se vybralo v Kamenici n. L. 5.656,- Kč, v Těmicích 1.810,- Kč a 
v Mnichu 2.606,- Kč.  
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����Setkání varhaníků, sbormistrů, kostelníků, akolytů a lektorů s otcem 
biskupem. 
V sobotu 16. 11. 2013 v 9.30 hod. se v Českých Budějovicích uskuteční 
obvyklé setkání farních pomocníků s diecézním biskupem. 
     „Milí varhaníci, sbormistři, kostelníci, akolyté, lektoři a ostatní pomocníci 
ve farnostech! I letos vás všechny osobně zvu na setkání do Českých Budějovic, 
které bude zahájeno v sobotu 16. 11. 2013 v 9.30 mší sv. v katedrále sv. Miku-
láše. Pak se rozdělíme do čtyř skupin podle zaměření (varhaníci, lektoři, 
akolyté a kostelníci) a budeme si vyměňovat své zkušenosti a sdílet radosti       
i bolesti naší služby. Předpokládaný konec bude po obědě. 
     Těším se na setkání s vámi.“ 
                                 Mons. Jiří Paďour, OFMCap. biskup českobudějovický 
 

����VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍ ŘE: Setkávání farníků nad katechismem a Písmem 
svatým se bude konat na faře asi 1x za 14 dní, ve středu po mši svaté. První 
setkání bude ve středu 6. listopadu. 
����Víkend pro dívky (od 13-17 let) na faře v Nové Cerekvi bude od pátku do 
neděle 22.-24.11.2013. Přihlášky buď e-mailem na adresu hana_p@seznam.cz 
anebo na tel.737 383 354, nejpozději do pondělí 18.11.  
����Na první neděli adventní 1. 12. bude ve všech farnostech před mší svatou 
žehnání adventních věnců. Přineste si k požehnání své vlastní adventní věnce. 
����Na faře v Kamenici n. L. probíhá rekonstrukce bytu pro p. faráře. V neděli 
24. 11.-  na slavnost Ježíše Krista Krále - bude v kostele sbírka na tento účel. 
����Farní knihovna je z důvodu rekonstrukce fary dočasně uzavřena.  
����V září začala v základní škole výuka náboženství, jako v minulých letech 
vyučuje paní katechetka Mgr. Hana Pechová. V první skupině 1. – 2. ročník vyučuje 5 
dětí (od 12.00-12.45, ve druhé skupině 3. – 5. ročník je 10 dětí (13.00-13.45). Čtyři 
starší děti z 6. až 9. ročníku vyučuje P. Václav Šika na faře - 1x za 14 dní v 15.00 hod. 
 
      PRAVIDELNÉ MŠE SVATÉ V NAŠICH FARNOSTECH 
 

Kamenice nad Lipou středa 
čtvrtek 
pátek 
neděle 

    17.00 
      8.00 
    17.00 
      9.30 

Mnich neděle       8.00 
Těmice neděle     11.00 
Lidmaň sobota lichý týden     17.00 
Hojovice sobota sudý týden     17.00 
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INFORMACE FARNÍ PRODEJNY KNIH 
 

Jaro Křivohlavý: NENÍ RADOST JAKO RADOST 
Kolikrát přejeme druhým lidem radost! Co jim to vlastně přejeme? Z čeho se 
mají radovat? Radost nám může způsobit mnohé – styk s přáteli, události         
v manželství, to, co se děje doma i v práci. Radost nám působí i pobyt v pří-
rodě, cestování, krásná hudba. Radost můžeme mít i z peněz. Mnohé se o tom 
ví. A ví se, že není radost jako radost, že radost se liší od veselí, že existuje 
radost mělká – jen tak povrchní – a radost hluboká, vertikální, radost trvající 
jen krátce a radost, která nás může provázet celý život… Není marné 
orientovat se i v oblasti radostí.“                                 Cena knihy 105,- Kč. 
 

Max Kašparů: PO PROVAZE KE KRISTU 
Knížky Maxe Kašparů si nacházejí cestu k lidským srdcím takřka samy. 
Příčinou úspěchu je hluboká lidskost autora samého, ale i jeho znalost lidských 
srdcí; proto je vzájemná komunikace tak snadná, srdečná a přináší své ovoce.  
Určité věci člověk nemůže vnímat v mládí nebo ve středním věku: jsou výsa-
dou začínajících šedin. Může o nich mluvit jen ten, kdo už si něco prožil. 
Nemám tím na mysli hotové odpovědi, ale spíše hotové otázky: otázky, které 
jdou pod kůži a vedou k zamyšlení, otázky, které provokují k novému hledání, 
i ty, které rozjasní tvář úsměvem či údivem, protože „koho by tohle napadlo“. 
(Z úvodu Vojtěcha Kodeta)                                        Cena knihy 129,- Kč. 
 

Benjamin Boisson: V KRVI JE ŽIVOT 
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.           Cena knihy 169,- Kč. 
 

Jiří Černý: POUTNÍ MÍSTA ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZE 
Kniha podává soupis a základní charakteristiku všech poutních míst naší 
diecéze, včetně zaniklé kaple na Melíšku a Váňovy studánky. U každého 
poutního místa je vyobrazení.    Cena knihy 250,- Kč. 
 

CYRILOMETOD ĚJSKÉ KALENDÁ ŘE NA ČTENÍ 85,- Kč 
STOLNÍ KALENDÁ ŘE     60,- Kč 
NÁSTĚNNÉ KALENDÁ ŘE KŘEMEŠNÍK   70,- Kč 
BIBLE – EKUMENICKÝ P ŘEKLAD                          od 300,- Kč 
JERUZALÉMSKÉ BIBLE              650,- Kč 
 

     V prodejně si můžete objednat jakoukoli knížku z Karmelitánského nakla-
datelství i z jiných křesťanských nakladatelství. Prodejna je otevřena každou 
neděli po mši svaté. 
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INFORMACE FARNÍ CHARITY KAMENICE N. L.  
 
Z historie:  
     Farní charita v Kamenici nad Lipou byla založena r. 1993 a je součástí 
Charity České republiky. Roku 1997 bylo na zdejší faře zřízeno zázemí pro její 
činnost, a to přestavbou starého skladiště. V té době byla započata činnost díky 
několika dobrovolníkům. V roce 2001 nastoupily první profesionální pečo-
vatelky a postupně byli pod naši pečovatelskou službu přijati klienti ze státní 
pečovatelské služby z území Kamenice n. L. a z přilehlých obcí. Od roku 2007 
jsou naše služby ,,registrované dle nového zákona č. 108/2006 o sociálních 
službách“. Po celou dobu této činnosti zde působil jako ředitel Jan Šimák, 
který odešel k 30. 06. 2013 do zasloužilého důchodu. V této funkci je od         
01. 07. 2013 Jitka Koubová.  
 

Naše činnost:  
 * Náplní a posláním naší organizace je pomoc druhé osobě v podobě terénních 
pečovatelských služeb určených pro seniory, nemocné a zdravotně postižené, 
s omezenou soběstačností vzhledem k věku či nemoci. Služby jsou 
poskytovány v domácnosti klientů. Uživatelům je poskytována taková podpora, 
která jim umožní co nejdéle setrvat ve svém přirozeném a důvěrně známém 
prostředí. Mezi nejvíce využívané služby patří rozvozy obědů (20,- Kč za 
dovážku), pomoc při hygieně (100,- Kč za hodinu), úklidy domácností (100,- 
Kč za hodinu), donášky léků (20,- Kč za donášku), nákupy (od 20,- Kč do 
100,- Kč podle množství a stráveného času), odvozy autem (7,- Kč za km), 
praní a žehlení prádla (50,- Kč za kg prádla) a v zimním období např. i úklid 
sněhu (100,- Kč za hodinu). Zdarma poskytujeme svým klientům sociální 
poradenství. Odbornou péči zajišťují pracovníci s potřebným vzděláním, kteří 
si doplňují své dovednosti a znalosti na pravidelných školeních.  
* Nejenom naši klienti, ale i ostatní zájemci, mohou využít možnosti zapůjčení 
kompenzačních pomůcek, které usnadňují soběstačnost a obslužnost (wc židle, 
chodítka, hole, vozíky ...). 
* Vybíráme také ošacení, lůžkoviny, deky a ostatní potřebné věci, které nadále 
mohou sloužit a pomáhat lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Sběr těchto věcí 
probíhá každoročně od 1. dubna do 31. října. V zimním období nemůže 
věci, ohledně nepříznivých skladových prostor, bohužel skladovat. 
* Dále pak organizujeme Tříkrálovou sbírku a ostatní sbírky humanitární. 
Výtěžek z těchto sbírek posíláme na konta jednotlivých projektů a 
podporujeme tak finančně pomoc v České republice i v zahraničí.  
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Současnost:  
    V současné době poskytujeme naše služby v Kamenici nad Lipou a blízkých 
vesnicích (Vodná, Nová Ves, Rodínov, Včelnička, Bohdalín, Mirotín, Mnich, 
Chválkov, Benešov, Lidmaň, Těmice, Dráchov). O naše klienty se v současné 
době starají 3 pečovatelky a 1 sociální pracovnice v přímé péči.  
    V průběhu léta tohoto roku se začalo budovat nové zázemí pro pečovatel-
skou službu a již se nám podařilo do zrekonstruovaných prostor přestěhovat, za 
což jsme velice vděčni panu Mgr. Václavu Šikovi – současnému duchovnímu 
správci a městu Kamenice nad Lipou. Pan Mgr. Šika nám byl od samého 
začátku velice nakloněn a město Kamenice nad Lipou nás, pečovatelskou 
službu, dlouhodobě finančně podporuje. 
    Za finanční příspěvky děkujeme také MPSV, Kraji Vysočina a ostatním 
sponzorům a dárcům, bez kterých by se naše pečovatelská činnost neobešla. 
 
Pohled do budoucna:  
    Vzhledem k poptávce po této službě bychom rádi naši pečovatelskou službu 
rozšířili i do města Černovice a spádových obcí. tzn. Střítež, Svatava, Vackov, 
Rytov, Dobešov, Vlkosovice, Panské Mlýny a Cihelny. 
 
     V případě Vašeho zájmu či jakéhokoliv dotazu ohledně Farní charity a 
pečovatelské služby v Kamenici nad Lipou se na nás můžete kdykoliv obrátit. 
A to na tel. číslech: 
731 402 983 – Koubová Jitka, ředitelka 
733 755 837 – Mgr. Fedrová Ilona, sociální pracovnice 
Více informací můžete také nalézt na našich webových stránkách: 
www.kamenice.charita.cz  
 

     Přeji Všem čtenářům barevný podzim plný zdraví, lásky a tepla. 
 

                                                                             Koubová Jitka, ředitelka 
 

 

Srdečně si Vás také dovolujeme pozvat na 
1. ADVENTNÍ CHARITATIVNÍ KONCERT,  

který se uskuteční v kostele Všech svatých  
v Kamenici nad Lipou 1.12.2013 od 15 hod.  
Budeme se těšit na Vaši účast a podporu. 
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁ ŘE 
 

 
 
 
 

 Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94,        

 394 70 Kamenice nad Lipou, www.farnost.kamenice@atlas.cz   
 Za dobrovolný příspěvek na tisk a papír. Náklad 150 výtisků. 
 E-mail: farnost.kamenice@atlas.cz  
 Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti. 
 
 

Pondělí 28.10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
Čtvrtek 31.10. Památka sv. Wolfganga, biskupa 
Pátek 1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
Sobota 2.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
Neděle 3.11. 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Pondělí 4.11. Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 
Sobota 9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
Neděle 10.11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Pondělí 11.11. Památka sv. Martina, biskupa 
Úterý 12.11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 
Středa 13.11. Památka sv. Anežky České, panny 
Pátek 15.11. Památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 
Neděle 17.11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Pondělí 18.11. Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla 
Čtvrtek 21.11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
Pátek 22.11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 
Sobota 23.11. Památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka 
Neděle 24.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
Pondělí 25.11. Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 
Sobota 30.11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola 
Neděle 1.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ  - za číná cyklus A 
Úterý 3.12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze 
Středa 4.12. Památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 
Pátek 6.12. SLAVNOST SV. MIKULÁŠE, BISKUPA, 

hlavního patrona diecéze 
Sobota 7.12. Památka sv. Ambrože. biskupa a učitele církve 
Neděle 8.12. 2.  NEDĚLE ADVENTNÍ 
Pondělí 9.12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ 

POSKVRNY PRVOTNÍHO H ŘÍCHU 


