
 
 
 
 
 

 
 
 

Kamenice nad Lipou, Těmice, Mnich a Lidmaň 
 

č. 4/14 
 

 
 

sv. Hubert 
 

     Narodil se kolem roku 655 v Akvitánii ve Francii.  Byl šlechticem a lovcem. 
Oženil se a záhy ovdověl. Rozhodl se pak pro službu Bohu. Asi roku 705 se 
stal biskupem v Maastrichtu a po přeložení sídla prvním biskupem v Lutychu. 
Má zásluhu na pokřesťanštění obyvatel Arden, je nazýván jejich apoštolem. 
Zemřel r. 727. Je patronem lovců a střelců.  

Svatohubertská mše svatá bude v kostele v Kamenici n. L. v sobotu 11. 10. 
 

 
Ročník XXV.           Cena dobrovolná                   Dne: 3. 10. 2014  

 



ÚVODNÍ SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE 
  
     Máme podzim. Podzimní čas je dobou sklizně ovoce a zeleniny z našich 
zahrádek. Stromy se vybarvují a listí zažíná opadávat. Je to doba, kdy se 
příroda „vybarvuje“ a jakoby odumírá – připravuje k spánku. Je to určitý 
cyklus každého roku, z jara se příroda probouzí, rozkvete, z květu nasadí plody 
a celé léto rostou a sílí, začínají se vybarvovat, až přichází podzimní sklizeň, 
aby mohla příroda přes zimu odpočívat a čekat na nové jaro. Víme, že to je 
stejné každý rok, ale přesto je to jiné, nové. Stromy zesílí a vyrostou o kou-
síček víc. Zeleninu musíme z jara nasít nebo zasadit a očekávat zda vzejde a 
vydrží. Je to každoroční úsilí přírody, kdy na podzim vydává výsledek, úrodu. 
     A jak je to s naším životem? I my jsme dílem Božího stvoření. Pro nás 
podzim může mít i přenesený význam a smysl. Když říkáme o podzimu života, 
víme, co tím myslíme. Podzim není smutné období, ale radostné období 
„sklizně“. Roční období každého roku můžou být pro nás povzbuzením i 
inspirací jak vnímat a žít svůj život. Nejde nic urychlit ani přeskočit, vše jde 
v určité spolupráci Dárce a příjemce daru. Veliké věci vychází z malých až 
všedních drobností, které ve svůj čas na správném místě jsou důležité a 
nezastupitelné. Každý rok pro nás může se zdát stejný, nudný, ale přesto každý 
rok pro nás je jiný a důležitý. Radost s „maličkostí“ všedního dne vede nás 
k pokornému vnímání Boží lásky, která mě naplňuje i dává sílu, abych tuto 
lásku šířil do svého okolí. Doba podzimní je i pro nás výzvou jak 
spolupracujeme s Božím obdarováním. Jak se „vybarvujeme a dozráváme“ 
z pohledu věčnosti. 
     Přeji všem, abychom svoji víru v Boha prožívali radostně a vnímali, že není 
nic náhodou, ale že máme a můžeme vydávat „ovoce“. 

P. Václav Šika  
 
 
 

ŘÍJEN – MĚSÍC MODLITBY R ŮŽENCE 
 
PROČ SE VŮBEC MODLIT R ŮŽENEC ? 
 

Lidé se mě často ptají, jestli se modlím růženec. Myslí si, že já jako moderní 
kněz, co jde s dobou, to přenechávám „bigotním ženským“. 
Modlím se ho každý den a rozjímám o něm. Růženec mám nesmírně rád. 
Modlím se ho na malinkém kulatém růženci - je to praktické a přitom 
nenápadné. 
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RODINNÉ ALBUM PANNY MARIE 
 

Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které 
prožívá také jeho matka. S růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě a       
o nejzávažnějších momentech v životě jeho matky. Je to skvělé rodinné album. 
Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: 
vzkříšením. 
Otevřme rodinné album Panny Marie a uvažujme o velkých okamžicích jejího 
života! Vzývejme ji v modlitbě růžence. Mějme stále v kapse „růžencové 
kolečko“, které nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv říkat prostě jako dítě: „Zdrávas 
Maria…“ 
 
OMÍLÁNÍ STÁLE STEJNÉ MODLITBY 
 

Jednou z námitek proti růženci je tvrzení, že je to „omílání stále stejné 
modlitby, což unavuje a člověk při tom pak myslí na jiné věci“. Myslím si ale, 
že opakuješ-li modlitbu „Zdrávas Maria“ soustředěně, pak, i když se občas v 
mysli odchýlíš, zůstáváš v proudu, v dechu lásky, který tě nese a oživuje. 
Růženec tě tak uvádí do povznášejícího ovzduší. Modlitba totiž nepřitahuje 
nebesa k zemi. Je to povznesení tvého srdce k Bohu, který ví lépe než ty, co 
potřebuješ. 
 
BŮH POČÍTÁ I S (NÁMI) MALÝMI 
 

Bůh vždycky vykonal velké věci s malými a bezvýznamnými. Nedává přednost 
„hrdinům“, jako je Rambo nebo Schwarzenegger. V televizi vidíš chlapy 
svalnaté, pěkné na pohled, jak překonávají všechna nebezpečí a překážky. A ty 
jim věříš! Sdělovací prostředky ti říkají: „Nejsi-li krásný ani prachatý, ani 
svalnatý, mimořádně inteligentní, platíš za blbce.“ Bůh si však naštěstí počíná 
jinak! 
 
PROČ SE VŮBEC OBRACET K MARII? 
 

Pokud měl člověk milující mámu, něžnou, pozornou, vždycky k dispozici, 
mazlivou, ráznou i laskavou, spravedlivou a schopnou říci i „ne“, dostal tak 
parádní výbavu. Moje máma je taková. A taková byla Maria. Jestli ale tvá 
matka nebyla taková, jakou jsi chtěl mít, tím spíše a více se obracej k Marii! 

 
Zpracováno podle knihy „Setkání s Marií“ od Guy Gilberta, 

převzato z webu pastorace.cz 
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FARNÍ INFORMACE 
 

����Mše svatá u Váňovy studánky se konala ve čtvrtek 11. září. Váňova 
studánka se nachází nedaleko obce Betlém. Vodou z pramene se kdysi 
uzdravila dcera statkáře z Mnichu, jehož rodina tu na poděkování postavila 
Boží muka. Ta byla zničena při stavbě vodovodu a místo nich roku 1995 tu 
věřící zbudovali dřevěnou kapličku, kterou dne 14. října 1995 posvětil            
P. Ladislav Daněk. Letos se zde mše svatá uskutečnila již podruhé a zúčastnilo 
se jí asi 40 věřících. Zpěv mariánských písní doprovázel na harmoniku pan 
Holický. Po skončení mše svaté bylo pro poutníky opět připraveno občerstvení. 
����Farní odpoledne se konalo v neděli 21. září od 14.00 hodin na faře  v Ka-
menici nad Lipou. Byla vytvořena nástěnka z pohledů poutních míst, které děti 
navštívily o prázdninách, pan farář všechny poutníky odměnil. Prohlédli jsme 
si adaptované 1. patro fary, poseděli jsme při kávě, čaji a zákuscích, které ženy 
napekly. Ochutnali jsme kamenické pivo Kokeš, které nám přímo ze soudku 
točil majitel pivovaru pan Kopačka. Také jsme měli možnost ochutnat z 10 
druhů mešního vína. Protože se udělalo hezky, opekli jsme si na farním dvoře 
na ohýnku buřty. Akce se zúčastnilo asi 40 osob (včetně dětí). Všem se akce 
moc líbila. Několik fotografií si můžete prohlédnout na webových stránkách.  
����Svatohubertská troubená mše svatá se bude konat v kostele Všech sva-
tých v Kamenici n. L v sobotu 11. října.  
Program:   9.00  sraz družiny před kostelem 
                  9.30  řazení průvodu 
    10.00  slavnostní mše svatá, celebruje P. Václav Šika, kázání jáhen 
                           Max Kašparů, hrát bude soubor Lovecké trio Praha 
               11.00  opékání buřtů a jiné dobroty na faře 
����V neděli 19. října je den modliteb za misie – nedělní sbírka ve všech 
kostelích bude na misie. 
����V neděli 26. října oslavíme slavnost posvěcení kostela. 
�Bohoslužby 1. až 3. listopadu 2014: 
 

     SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – sobota 1. 11. 
     - Poutní mše svatá v Kamenici n. L. v 9.30 hodin 
    -  Mše svatá v Hojovicích v 17.00 hodin 
 

     PAMÁTKA VŠECH V ĚRNÝCH ZEM ŘELÝCH – neděle 2. 11. 
     - Mše svatá v Mnichu v 8.00 hodin 
     - Mše svatá v Kamenici n. L. v 9.30  hodin 
     - Mše svatá v Těmicích v 11.00 hodin 
     - Pondělí 3. 11. 2014 mše svatá v 16.00 v kapli sv. Maří Magdalény 
        na hřbitově Brádlo + modlitba za věrné zemřelé.   
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����Sčítání účastníků bohoslužeb proběhne na základě usnesení České bis-
kupské konference z května 2014, a to v neděli 12. října 2014. Do souhrnu 
účastníků bohoslužeb se započítávají i účastníci sobotních večerních 
bohoslužeb s nedělní platností. 
����Změna času: Ze soboty 25. 10. 2014 na neděli 26. 10. 2014 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 8.00 hodin. 
���� Od 1. listopadu až do konce března budou sobotní mše svaté v Lidmani a 
v Hojovicích už od 17.00 hodin. 
����Vzdělávání ve víře: Bude opět pokračovat setkávání farníků nad 
katechismem a Písmem svatým na faře, a to 1x za 14 dní ve středu po mši 
svaté. První setkání bude ve středu 29. října v 17.35 hodin. 
����Společenství starších žen se konají na faře každé druhé úterý, vždy od 
15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 14.10., 28.10., 11.11.,25.11.  
����Sbírky: Při sbírce na Charitu v neděli 3. srpna se vybralo v Kamenici n. Lipou 
3.347,- Kč, v Těmicích 750,- Kč a v Mnichu  1.080,- Kč. Při sbírce na 
bohoslovce v neděli 14. září se vybralo v Kamenici n. L. 3.103,- Kč, v Těmicích  
830,- Kč a v Mnichu 1.320,- Kč.  
����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 6 dětí, ve druhé skupině 3. – 5. ročník je 15 dětí. Sedm starších dětí ze 
6. až 9. ročníku vyučuje P. Václav Šika na faře. 
����Na první neděli adventní 30. 11. bude ve všech farnostech před mší svatou 
žehnání adventních věnců. Můžete si přinést k požehnání své vlastní adventní 
věnce. 
����Na Slavnost sv. Mikuláše, biskupa, patrona diecéze, v sobotu 6. 12. bude 
mše svatá v Kamenici n. L. v 9.30 hodin. 
����Na Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu v pondělí 
8. 12. bude mše svatá v Kamenici n. L. v 17.00 hodin. 
����Oprava kostela Narození Panny Marie v Lidmani je již dokončena. Byly 
opraveny krovy, střecha, báň věže, byla provedena nová venkovní fasáda. 
Uvnitř byly provedeny nové omítky asi do výše 1 m a celý kostel byl nově 
vymalován. Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu tzv. ZIF je 
87%, vlastní podíl farnosti činí 13%. Celková částka opravy 4.609.552,- Kč, 
tato částka již byla zaplacena a potom dostaneme zpět 87 %. Proto na pokrytí 
této částky byl vzat úvěr 3.344.325,-Kč a vlastní částka činí 1.265.227,- Kč. 
Kdo by chtěl přispět nějakou částkou na pokrytí opravy kostela v Lidmani, 
budu moc rád. Děkuji všem, kdo jakýmkoli způsobem přispěl k celkové opravě 
kostela. 
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SVATÝ FARÁŘ ARSKÝ NA KLOKOTECH 
 

     Na svátek svaté Ludmily v úterý 16. září 2014 v podvečerních hodinách 
připutovalo srdce svatého Jana Maria Vianneye, patrona kněží, do Klokot        
u Tábora. Společně také připutovalo 43 farníků z Kamenice nad Lipou, Těmic, 
Mnichu, Božejova a Nové Včelnice. 
     Překvapením pro nás všechny, kteří jsme na něj čekali při modlitbě růžence, 
byl příjezd českobudějovického biskupa Pavla Posáda, který nám při mši svaté 
Jana Vianneye přiblížil a představil jako velmi vzácného hosta. Slavnostní 
bohoslužbu doprovodil nádhernými zpěvy táborský sbor. Po mši nás mladší 
z francouzských průvodců seznámil s Vianneyovým životem a poté při 
společné modlitbě každý ze zúčastněných uctil jeho srdce pokleknutím, 
poklonou či políbením. Následovala tichá adorace do osmé hodiny ranní, ale to 
jsme se my poutníci z Kamenice n. L. již ubírali autobusem k domovům. 
     Kdo byl a jaký byl Jan Maria Vianney? Velmi stručně: 
     Narodil se 8. května 1786 poblíž Lyonu. 
V Grenoblu přijal kněžské svěcení jako 
třicetiletý, ačkoli zdaleka neodpovídal 
požadavkům kladeným na kandidáta 
kněžství. Oplýval nevyčerpatelnou trpěli-
vostí, stálou dobrotou a milostmi (dar 
uzdravování a prorokování).  
     Po ustanovení farářem v Arsu vědom si 
své nedostatečnosti nevyhledával farníky, 
kteří stejně tehdy neměli zájem, ale bylo ho 
zprvu možné - snad kdykoliv – spatřit na 
kolenou před svatostánkem. Jeho chování 
nenechalo farníky lhostejné, jeho přísný 
způsob života měl vliv na jejich myšlenky. 
     Málo jedl, skoro nespal – ve dne na 
kazatelně, v noci ve zpovědnici (měl 
přezdívku „mučedník zpovědnice“). 
Všechny zázraky vykonané na jeho modlitbu 
připisoval ve své skromnosti svaté Filomeně, 
malé svaté mučednici, jak ji nazýval a jíž 
postavil v kostele oltář. V 73 letech zemřel zcela vyčerpán na své faře. Po 
dalších 66 letech byl svatořečen a za další 4 roky byl prohlášen patronem 
kněží.  
     Pasáčkovi nedaleko Arsu řekl: „Tys mi ukázal cestu do Arsu, já ti ukážu 
cestu do nebe.“ 
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     Nám vzkazuje: „V neděli nám milý Bůh otevírá své poklady a je na nás, 
abychom z nich nabírali plnýma rukama.“ 
     „Po Bohu je kněz vším! Kněz má klíč od nebeských pokladů a otvírá bránu 
k nim: je to hospodář Pána Boha, správce jeho statků.“ 
     „Člověk je tak velký, že mu nic na světě nemůže stačit, jen když se obrátí 
k Bohu, je spokojený.“ 
                                                                                        Marie Pavlíčková 
 
 
 

LIKVIDACE LEPRY 

    Milí čtenáři, 
 

     možná jste už něco zaslechli o Likvidaci lepry (LL), křesťanské organizaci, 
která již přes 22 let usiluje o léčbu lepry (malomocenství). Na počátku byla 
pouhá idea, nápad a myšlenka, která skrze modlitbu a konkrétní postupné 
kroky se přetavila v dobrého bojovníka proti malomocenství – nemoci – s níž 
se setkáváme v biblickém světě i v životě Ježíšově. 
     Sám však nikdo neobstojí, je důležité hledat dobré spojence, dobré partnery, 
kteří napomohou dobré nápady co nejlépe a nejúčinněji realizovat. Proto jsme  
i my hledali, a také jsme nalezli! Potvrdilo se nám tak přísloví „kdo hledá, 
najde“. V našem „boji“ proti lepře jsme získali opravdu dobrého a udatného 
spojence, jímž je německá organizace DAHW, vskutku opravdoví 
profesionálové! 
     Tato organizace působí již od roku 1957 a svoji činnost vykonává na více 
než 300 místech světa (prakticky ve 40 zemích). Kromě DAHW máme své 
partnery i v Indii, kteří řídí dvě nemocnice sv. Josefa - v Bhilai Pahari a 
v Phulapahari. Obě byly vybudovány a stále jsou podporovány z prostředků 
LL. V současnosti podporujeme další projekty v Kolumbii, Libérii a v Indii. 
Jedná se převážně o finanční podporu leprostanic (stanice malomocných), 
která zahrnuje náklady provozní, náklady na léky, obvazový materiál a jiné. 
Kromě malomocenství se podílíme i na léčbě tuberkulózy a onemocnění buruli.  
Naše činnost, a její rozsah, jsou podmíněny počtem a štědrostí dárců. V této 
souvislosti můžeme poznamenat, že i ve vaší farnosti máme dárce, kteří se 
svými dary podílejí na odstraňování utrpení mnoha nemocných a na okraj 
společnosti vytlačovaných lidí. Všem dárcům tímto děkujeme! Jsme jim 
opravdu vděčni za to, že můžeme pomáhat a být nadějí pro malomocné (vděk 
samých nemocných nedokážeme ani vyjádřit). Zároveň chceme přizvat k tomu- 
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to dílu milosrdenství i další. Bohatství, kterým oplýváme a pomocí něhož se 
snažíme pomáhat, jsme získali a získáváme pomocí poměrně malých, ale 
vytrvalých a pravidelných darů. Někdy se jedná o částky v rozmezí 200 – 300 
Kč. Více informací o nás můžete rovněž získat na: www.lepra.cz; nebo také na 
tel. číslech 222 514 201; 603 555 995. 
 

Lze nám také napsat na e-mail: ll@likvidacelepry.cz nebo na adresu: 
Likvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1 
 

Pokud budete chtít přispět na naši činnost, můžete tak učinit na účet našeho 
konta: 2400259272/2010.  
 

S přáním Boží přízně Vás všechny zdravíme, za tým LL Vám žehná 
 

P. Dr. Vojtěch Eliáš 
prezident LL, biskupský vikář AP 

 
     Tento dopis zaslal P. Vojtěch Eliáš naší farnosti s žádostí o uveřejnění 
v našich Farních listech. Letáčky o činnosti společnosti Likvidace lepry jsou 
na stolku v kostele. 
 
 
 

FARNÍ PRODEJNA KNIH NABÍZÍ 
 

Stolní kalendáře 2015 - 3 druhy      á 60,- Kč 
 

Stolní kalendář se starými fotografiemi Svaté Země 
na podporu výstavby kostela v Brně Líšni     á 50,- Kč 
 

Cyrilometodějské kalendáře 2015      á 85,- Kč 
 

Eduard Martin: Babi čky jsou nejmoudřejší 
Nová kniha krátkých příběhů oblíbeného autora                             139,- Kč 
 

Matka Elvíra: Objímat vyhaslá srdce 
Kniha popisuje silný příběh známé řeholnice Matky Elvíry,  
která se nechala vést Boží Prozřetelností k dílu záchrany  
zástupů mladých narkomanů a bezdomovců.                                   139,- Kč 
 

Guy Gilbert: Tvá ří tvář utrpení 
Jak se postavit utrpení, jak mu čelit ve světě, který je 
 stále tvrdší, v němž je tolik lidí izolováno? Jak ho  
snášet v každodenním životě?                                                          149,- Kč 
 

     Další nové knižní tituly najdete na internetových stránkách www.ikarmel.cz 
a můžete si je v naší prodejně objednat. 
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INFORMACE FARNÍ KNIHOVNY 
 

NOVÉ KNIHY K ZAP ŮJČENÍ:  
 

Wilhelm Hünermann:  HOŘÍCÍ OHE Ň (Život sv. Pia X.) 
Kniha Hořící oheň, která vypráví o životě a pontifikátu Pia X., patří mezi 
nejlepší díla známého životopisce Wilhelma Hünermanna. Je plná života a 
humoru. Přídomek „hořící oheň“ je převzat z Malachiášova proroctví. Původně 
se papež Pius X. jmenoval Giuseppe Sarto, narodil se v prosté rodině v Riese, 
byl synem listonoše. Jako kněz působil v několika farnostech, v diecézní kurii   
i v bohosloveckém semináři. Ve věku devětačtyřiceti let se stal biskupem 
v Mantově a po devíti letech patriarchou v Benátkách. 
     V roce 1903 byl zvolen papežem katolické církve. Neměl velké vzdělání ani 
diplomatickou průpravu, ale obklopil se schopnými spolupracovníky. Usiloval 
o obnovu církve, kterou viděl ohroženou modernismem a vzmáhajícím se 
komunismem. Zasazoval se o to, aby se dostala více ve známost sociální nauka 
církve. Kléru zakázal nežádoucí angažovanost v politice a žádal po něm větší 
nasazení v pastoraci. Roku 1910 vydala Kongregace pro svátosti z jeho 
podnětu dekret, který dovoloval dětem přijmout první svaté přijímání a svátost 
smíření mnohem dříve, než tehdy bylo zvykem, už asi v sedmi letech.  
Pius X. zemřel v roce 1914, začátkem 1. světové války. Už 29. května roku 
1954 byl prohlášen za svatého.  
 
Antonín Polách: BRATŘI ZE SOLUNĚ 
Cyril a Metoděj, slovanští věrozvěstové, kteří právě před 1150 lety přinesli 
křesťanství na Moravu. Jak málo o nich víme! A co vlastně víme o době, ve 
které žili? 
     Román Antonína Polácha, který se opírá, jak je tomu u autora zvykem, o 
důkladné studium historických pramenů, nám přiblíží nejen jejich moravskou 
misi, ale i tu část života obou bratří, o níž většinou nemáme ani tušení. 
Konstantin Filosof, známý též pod mnišským jménem Cyril, kdysi profesor 
konstantinopolského vysokého učení a chartofylax tamějšího patriarchy, 
člověk pověřovaný vždy znova důležitými diplomatickými misemi v zájmu 
Byzantského císařství, rekapituluje v posledních dnech svého života vše, co 
prožil a vykonal. Během dlouhého několikadenního rozhovoru s bratrem 
Metodějem, kdy si uvědomuje, že už ve svém grandiózním díle nebude moci 
pokračovat, vzpomíná na své vzestupy a pády, pravdivě a sebekriticky 
bilancuje a hodnotí svůj vztah k rodičům, přátelům a politikům, kteří ovlivnili 
jeho život, ale i k samotnému Metodějovi, svému staršímu bratrovi, jenž má 
nést dál pochodeň poznání, již spolu v Moravské říši zažehli. Otevřeně se vyz- 
nává i ze všeho, co si klade za vinu a čeho lituje. 
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     Ve vzpomínkách obou bratří před námi vyvstává dávno zasutý svět 
Byzantské říše v dobách jejího rozkvětu, odhaluje se jemné předivo vztahů 
mezi Konstantinopolí a Římem, mocenské zápasy podbarvené náboženskými 
rozdíly, které zásadním způsobem ovlivňovaly dějiny Evropy v devátém 
století, i spletité cesty, jimiž se šířilo křesťanství na sever a východ Evropy. 
Snad dokáže tato kniha dostatečně vysvětlit, proč si oba solunští bratři svým 
životem a dílem zasloužili nejen své svatořečení, ale i onu poctu nejvyšší, kdy 
byli papežem Janem Pavlem II. v roce 1980 vyjmenování spolu se svatým 
Benediktem, zakladatelem západoevropského mnišství, patrony a učiteli 
Evropy. 
 
Maria Calasanz Ziescheová: POUTNÍK 
K vůdčím osobnostem duchovních dějin 8. století patří biskup Pirmin (685–
753), hlavní postava knihy Poutník. Doba je plná válek a násilí, takže jeho 
mise jsou nesnadné a nebezpečné. Kamkoli však na svých častých cestách 
přijde, chce jen jediné: postavit lidem příbytky a přinášet jim zvěst o Bohu.  
Majordomus Karel Martel, který vládne francké říši, dává v roce 724 
Pirminovi příkaz, aby založil klášter na ostrově v Bodamském jezeře (dnes 
slavné Reichenau). Karel spatřuje v založení kláštera svůj opěrný bod v zemi 
vzpurných Alemanů, ale Pirminovi a jeho mnichům se podaří tento příkaz 
splnit jen s velkými obtížemi. Pirmin se stane prvním opatem nového kláštera, 
ale už po třech letech musí klášter i ostrov opustit, jakkoli s nimi zůstává 
duchovně spjat. Avšak ostrov na něj nezapomněl dodnes: Pirminův obraz má 
ve svém znaku a Pirminova socha zdraví návštěvníky na hrázi, která spojuje 
ostrov s pevninou. 
 
Marie Šulcová: STRACH BUŠÍ NA DVEŘE 
Příběh kněze, který přistoupil na spolupráci s StB. Příběh kněze, který vdechl 
jedné vlažné farnosti nový život, a řada mladých lidí s ním objevila svou 
vlastní víru. Příběh kněze, který poskytoval informace i zprostředkování. Co 
převáží na vahách života? 
 
 
Výpůjční doba na faře: 

• ÚTERÝ 1x za 14 dní v 15.00 až 15.10 (před společenstvím žen) 
• NEDĚLE po mši svaté na požádání u Jana Šimáka 
• STŘEDA A PÁTEK po mši svaté na požádání u Jana Šimáka 
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INFORMACE FARNÍ CHARITY 

Kurz 1. Pomoci – 23. června 

     Farní charita Kamenice nad Lipou pořádala 23. června nejenom pro své 
zaměstnance přednášku 1. pomoci. Zúčastnilo se jí 7 zaměstnanců charity,       
2 děti a 3 osoby z řad veřejnosti. Od záchranářky paní E. Křepinské z Počátek 
jsme si vyposlechly  zajímavé 
informace týkající se různých 
zdravotních problémů (diabetes, 
CMP, dopravní nehody, krvácení, 
popáleniny a různé úrazy) a na 
"Andule" jsme měly možnost 
vyzkoušet si resuscitaci. 

     Děkujeme paní  Křepinské za 
příjemně strávené odpoledne a za 
předané informace, které jsou pro 
naši práci velmi cenné. V případě 
většího zájmu veřejnosti je možnost tuto přednášku zopakovat. Případní 
zájemci nás mohou kontaktovat na tel. č. 731 402 983. 

Akce Černovicko se baví - 9.srpna 

     Zaměstnanci Charity Kamenice nad Lipou a Pelhřimov společně představili 
svou činnost na akci Černovicko se baví. Pečovatelská služba, Domácí hospi-
cová péče, Osobní asistence a Občanská poradna jsou hlavní činnosti, které 
představili zaměstnanci Charity na akci v Černovicích. Zájemci měli možnost 
vyzkoušet si, za pomoci pomůcek (dlahy, brýle, rukavice, kompenzační po-
můcky), jak se cítí senior nebo osoba pohybově znevýhodněná. Tuto možnost 
využily především děti :). Zájemci zde mohli získat informace ohledně fungo-
vání sociálních služeb, jejich členění, poskytování, popř. kde a za jakých 
podmínek lze získat příspěvek na péči. Farní charita Kamenice nad Lipou 
představila i své jiné činnosti, jako jsou např. humanitární sbírky, sběr šatstva a 
plastových víček, volnočasové aktivity pro seniory, půjčovna kompenzačních 
pomůcek a další. 

Den otevřených dveří  - 4. října 
  

     V rámci celorepubliková akce „Týden sociálních služeb 2014“ pořádá Farní 
charita v Kamenici n. Lipou v sobotu 4. října v odpoledních hodinách Den 
otevřených dveří. Návštěvníkům představíme naši práci, vysvětlíme možnost  
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získání příspěvku na péči, předvedeme kompenzační pomůcky a zodpovíme 
otázky ohledně naší činnosti.  Pro děti bude připravené podzimní tvoření. 
Káva, čaj a drobné pohoštění zajištěno. V příštím čísle FL Vás budeme o 
průběhu této akce informovat.                                                         

Aktuální a ukončené sbírky 

• Nadále probíhá ve Farní charitě sbírka plastových víček, použitého 
šatstva, použitých slunečních a dioptrických brýlí. 

• finanční sbírka na projekt Adopce 
na dálku probíhala v kostele od 
01.05 – 23.07.  a vybrala se částka 
3.039,- Kč. 

• zaměstnanci Fch a ostatní dárci 
přispěli částkou 2.100,- Kč. 
 

     Částkou 5000,- ročně podporujeme 
zdravotně postiženou holčičku v Bělorusku, 
která žije se svými prarodiči. Zbylé peníze 
budou ponechány na příští rok. Sbírka trvá i 
nadále a můžete přispívat jakoukoliv částkou v kanceláři nebo na účet 
170318142/0300 pod v.s. 11. 

 
Tento a ostatní humanitární projekty můžete podpořit i nákupem v 

 

 CHARITNÍM OBCHŮDEČKU 
 

KDY?  PO, ST, PÁ  08:00 – 16:00 (pokud jsme přítomny v kanceláři) 
 nebo podle telefonické dohody (731 402 983, 733 755 837)  

 

KDE? na faře vedle kostela v Kamenici nad Lipou 
 

CO můžete koupit? dětské, dámské i pánské oblečení, které jsme získali  
      sběrem šatstva. 
 

Položky na prodej jsou získávány výlučně zdarma od dárců a tak mohou být 
nabízeny za velmi nízké ceny (dobrovolné příspěvky).  
 

•  V období od 24.07. – 31.08. probíhala finanční sbírka na pomoc 
rodinám pěti padlých výsadkářích v Afghánistánu. V kostele 
v Kamenici n. Lipou se vybrala částka 212,- Kč. Farní charita odeslala 
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 na sbírkový účet 500,- Kč. Do sbírky přispělo 2 696 dárců celkovou 
částkou převyšující 5,4 miliony korun. Tato částka zahrnuje rovněž 
výtěžek z prodeje triček s nápisem Jsem hrdý na naše vojáky a 
samolepek, dále výtěžek dobročinného koncertu Andělská křídla          
v pražském divadle Broadway (13. srpna) a benefičního běhu v Chru-
dimi (23. srpna) – všechny tyto akce rovněž pořádali výsadkáři. 
Celkový výnos sbírky bude rozdělen na dvě poloviny: Ta první bude 
rozpočtena rovným dílem mezi manželky a partnerky těchto padlých 
výsadkářů, druhá bude rovnoměrně rozdělena mezi jejich děti. 
Finanční sbírku, která byla vyhlášena na základě podnětu vojáků ze 41. 
mechanizovaného praporu ze Žatce a 43. výsadkového praporu            
z Chrudimi, zajistila Charita ČR. „Sbírka byla současně zamýšlena 
jako výraz ocenění práce výsadkářů a principů svobody a demokracie, 
které hájili,“ uvedl vojenský kaplan 4. brigády rychlého nasazení Žatec 
kapitán Petr Fiala. „Sbírka byla hned od svého počátku mimořádně 
úspěšná. Její velmi dobrý výsledek svědčí o úctě k obětem, kterou 
přinesli tito mladí muži a o velké solidaritě naší společnosti s jejich 
rodinami,“ uvedl Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR, která se zřekla 
režijních nákladů sbírky (které zákon neziskovým organizacím 
umožňuje) ve prospěch pozůstalých rodin. 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! 
 

A NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? 
NA ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE VŠECH SVATÝCH 

V KAMENICI NAD LIPOU  DNE 7. PROSINCE 
 
Více informací ohledně naší činnosti najdete na www.kamenice.charita.cz. 
 

J. Koubová 
 

 
ZE STARÝCH ZPRÁV O FARNÍ CHARIT Ě 

 

     Farní odbor Charity podělil v r. 1938 různými částmi oděvu, obuvi a prádla 
41 školních dětí a 10 dětí mladších 6 let v úhrnné ceně K 1.046,70. Na podporu 
chudým hotově K 240,-, diecéznímu svazu odvedeno K 425,-, za chléb pro 
chudé zaplaceno K 48,-. Celkem vybráno K 1.759,70. Vybráno na členských 
příspěvcích a sbírkách K 1.672,70. Všem šlechetným dobrodincům srdečné 
„Zaplať Pán Bůh!“   
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ZALOŽENÍ A NADÁNÍ ŠPITÁLU  
V KAMENICI N. L. 1359 – 14. ŘÍJNA 

(pokračování z minulého čísla) 
 
     Též nařizujme, aby od Letnic až ku sv. Bartoloměji ap, na jednotlivé, od 
dávna dle církve nepostní dni, špitálníci mívali k obědu některá jídla z mléka. 
Též  žádáme, aby občas špitálníci od správce našeho dostávali po l vídeňském 
(haléř)   za prácí ve špitálu,  totiž  za sbírání a opatřování rozličného ovoce  pro 
špitálníky, na něž  tito často mívají chuť,  a sice třešně, moruše, hrušky, jablka, 
jahody a jiné jim podobné s doložením tím, aby, co  zůstalo po špitálnících, 
rozděleno bylo mezi jiné nemocné;  jestliže by však zbytek nestačil na všech-
ny, nechť ti, kdož, po prvníkráte je nejedli, je napotom dostávají, a kdož dříve 
ovoce dostali, ať dne napotomního jsou bez něho, tak aby všichni špitálníci, 
poněkud se poobčerstvivše, vždy po pořádku se těšili k takovému dobrodiní. 
     V příčině obleku a postelí špitálníků nařizujeme, by každého roku špitálník 
na postel - a postelí ať jest 13, vždy tolik, kolik špitálníků - vždy po 2 letech na 
2 prostěradla 8 loket látky lněné. Taky žádáme, aby správce pro špitál a 
špitálníky - dvě děvečky a jednoho sluhu najal a jich ku věrné a oddané službě  
špitálníkům i špitálu přidržoval. Týž správce zejména dbejž, aby každou noc 
světlo věčné před nejsvětější svátostí vždy hořelo.  
     Špitálu však tyto ukládáme povinnosti a služby o dnech výročních. Předně, 
by správce špitálu na zdraví císaře pána Karla (Karla IV. 1346-78), který v 
příčině nadání špitálu našeho štědrou byl nápomocen rukou, na odpuštění 
hříchů jeho a pak za duši praděda jeho, krále Václava (Václava II. 1287-
1305},x/ {Eliška, dcera jeho, byla choť Jana Lucemburského, otce Karla IV. V 
textu latinském stojí: „pro anima  ...regis Wenceslai  a v i   t u i . ") kterýž v 
klášteře královského dvora blíže Prahy pochován jest, špitálníky přidržoval ku 
pilnému modlení se za něj a výroční tuto památku, úmrtí totiž Václava krále, ať 
dá správce špitálu ve farnosti města Kamenice vždy na den 10.000 vojínů 
mučeníků slaviti tak, aby večer před tím vigilie zpívány, a druhý den jedna mše 
za  zemřelé zpívána, a 3 mše tiché rovněž  za mrtvé,  za duši krále Václava i za 
jmenovaného cigáře pána,  sloužívány byly, když by týž  ze světa toho někdy 
na věčnost se odebral. O tomto výročním dni ať dá správce 4 groše faráři a 
každému z nich tří kněží mše za mrtvé slouživších po 2 groších, řediteli škol  
(rectori scholarum) však 1 groš, zvoníku a třem chudým zpívajícím žákům 
(pauberibus clericis) 4 vídeňské. Téhož dne ať dostávají špitálníci mimo 
obvyklá jídla ještě o jedno více, a  za 8 grošů ať správce nakoupí 224 bílých 
chlebů, z nichž každý obdrží po 2, a ostatní chleby se rozdělí mezi chudé, 
mimo špitál bydlící; a téhož dne ať správce za 8 grošů zakoupí vosk na sdělání 
nových  svící. - Též žádáme, by správce špitálu vždy na čtvero suchých dnů za 
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duše naše, svrchu psaného Tobiáše a Jindřicha i našich předků touž službu 
vykonával, totiž aby ve středu ve farním chrámu večer vigilie odbývány a 
druhého dne mše za  zemřelé zpívána byla,  a sice 3 mše  (tiché) buď od kněží 
neb pomocníků farářových ve farním a jedna zpívaná ve špitálním kostele. 
Jestliže by na středu 4 suchých dnů připadl nějaký svátek, tu ať ta služba se 
vykonává den předtím, a sice v pondělí večer vigilie a v úterý mše a almužny.  
 

                                                       (dokončení v příštím čísle) 
 
 

☺☺☺HUMOR☺☺☺ 
 

☺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. 
 

☺Farář potkal na ulici jednoho z farníků: „Copak se stalo, že vás už nevídám 
v kostele?“ Muž odpověděl: Je to tím, že je kostel plný pokrytců, kteří tam na 
mši chodí.“ Farář se usmál a farníka povzbuzoval: „Jestli je to jen kvůli tomu, 
tak můžete klidně přijít. Pro dalšího je tam ještě místa dost.“ 
 

☺Malá holčička říká své mamince, že až 
bude větší, vezme si pana faráře. Maminka 
jí vysvětluje: „Kněží se nemohou ženit, 
miláčku.“ „A kde se tedy berou 
ministranti?“ 
 

☺“Co by se stalo, kdybych vám uřízl 
levé ucho?" ptá se psycholog pacienta. 
"Neslyšel bych." 
"A kdybych Vám, uřízl pravé ucho?" 
"Neviděl bych." 
"Jak to?" ptá se psycholog překvapeně. 
"Spadly by mi brýle." 
 

☺Žena říká svému muži: „Já chci to, co 
chce Bůh. A Bůh je ve třech osobách, 
Takže nezapomínej, že jsme proti tobě 
čtyři!“ 
 

15 
 



 

Z LITURGICKÉHO KALENDÁ ŘE 
 

 
 

 Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94,        

 394 70 Kamenice nad Lipou. Redakce: Jan 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. 

Neděle 5. 10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Úterý 7. 10. Památka Panny Marie Růžencové 
Neděle 12. 10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Středa 15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
Pátek 17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 
Sobota  18. 10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
Neděle 19. 10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Den modliteb za misie 
Středa 22. 10. Památka sv. Jana Pavla II., papeže 
Neděle 26. 10. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 
Úterý 28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
Sobota 1. 11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
Neděle 2. 11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
Úterý 4. 11. Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 
Neděle 9. 11. SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY 
Pondělí 10. 11. Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 
Úterý 11. 11. Památka sv. Martina, biskupa 
Středa 12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 
Čtvrtek 13. 11. Památka sv. Anežky České, panny 
Neděle 16. 11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Pondělí 17. 11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
Úterý 18. 11. Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla 
Pátek 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
Sobota 22. 11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 
Neděle 23. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
Pondělí 24. 11. Památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů, mučedníků 
Neděle 30. 11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – Začátek cyklu B 
Sobota 6. 12. SLAVNOST SV. MIKULÁŠE, hl. patrona diecéze 
Neděle 7. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Pondělí 8. 12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ 

POSKVRNY PRVOTNÍHO H ŘÍCHU 


