Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich

č. 4/15

28. ZÁŘÍ – SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
Sv. Václav je vzorem křesťanského panovníka a svatosti. Jeho život i smrt
svědčí o tom, že zdravý život národa spočívá na vzdělanosti a mravnosti se
živým vztahem k Bohu.

Ročník XXVI.

Cena dobrovolná

Dne: 19. 9. 2015

ČAS NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Čas je veliký dar a nejde jej zadržet. Někdy se zdá, že se vleče, někdy utíká
rychle, ale to je jen náš pocit. Plyne pořád stejně rychle. Čas, dobu, kterou nám
Bůh dává, nemáme jen přežít, přetrpět, ale prožít, naplnit. Můžeme se radovat
z každého dne a děkovat Bohu, že jsem mohl něco pěkného poznat, udělat
nebo prožít. Plynutí času je jako cesta našeho života. Někdy jdeme po krásné
rovné cestě jindy plné kamení a písku, jindy jdeme z bláta do louže nebo cesta
vede do kopce a z kopce, přesto každá cesta má smysl, že má cíl. Dojít do cíle,
nezabloudit a neminout cíl je náš životní úkol. Každý rok i ten školní nás
někam dovede. Přiblížíme se k cíli, naplnění našeho života a našich představ o
životě. Nezapomínejme na Boha, on je Pánem našeho času i života a smysl, cíl
a naplnění je v jeho rukou. Proto víra je tím světlem a silou k hledání správné
cesty a naplnění času, který nám Bůh dává. Je to čas, také k tomu, abychom
"dozráli". Nemůžeme nic urychlit, všechno má svůj čas, v kterém můžou naše
plány dorůstat a uzrávat. Je to podobné jako v přírodě. Z jara se těšíme z květů,
které odkvetou, pominou a na podzim radujeme se sklizně úrody, pokud vydrží
a uzraje. A co je důležitější, květy nebo plody? Všechno má své místo a důležitost, jedno bez druhého nemůže být a všechno je v rukách Božích. Podobně i
my jsme v rukách Božích a proto je důvod k radosti i vděčnosti každý den, že
nás Bůh obdarovává a dává nám čas ke zrání - přinášení plodů.
Přál bych, abychom se nebáli času a dnů, které přichází, ale usilovali ty dny
a čas naplnit k chvále a slávě Boží.
P. Václav Šika

Bože věčný, dej, ať nikdy nezapomenu, že tu nejsem navždy.
Dej, ať si stále uvědomuji, že jsem jen poutníkem na zemi,
kde nemám trvalé místo.
Zachovej mne svou milostí, dobrý Pane,
aby mě nezaujaly radosti země natolik,
že bych zapomněl toužit po čistších radostech nebeských.
Dej ať se štěstí tohoto dne nestane osidlem mému příliš světskému srdci.
A jestliže jsem dnes místo štěstí zažil zklamání nebo porážku,
jestliže mě potkal smutek tam, kde jsem čekal radost,
pak mi, prosím, dej milost přijmout to z tvých rukou
jako laskavou připomínku toho, že zde není můj trvalý domov.
(John Baillie, Cesty člověka k naději a smíření)
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Římskokatolická farnost Bechyně a Diecézní katechetické
středisko
srdečně zvou na:

Dětskou diecézní pouť Bechyní
v sobotu 3. října 2015
Pouť je určena nejen pro děti, vítány jsou celé rodiny, mládež a především
ministranti, kteří dostanou za svoji službu speciální dárek!
9.30 – začátek pouti na náměstí T. G. Masaryka v Bechyni před kostelem sv.
Matěje – odtud ministranti půjdou v průvodu do kostela Nanebevzetí Panny
Marie, následovat je budou ostatní poutníci
10.00 – v kostele Nanebevzetí Panny Marie začne mše svatá, hlavním
celebrantem bude biskup Mons. Vlastimil Kročil, liturgii bude doprovázet
soubor Třemšínská kvítka z Rožmitálu pod Třemšínem
11.30 – 12.30 – v klášterní zahradě vedle kostela se mohou všichni občerstvit
z vlastních zásob a také zde budou mít své stánky časopisy Duha, Tarsicius a
In, Bechyňské koláče, bude zde také možnost zakoupení drobných
upomínkových předmětů a devocionálíí (Papežská misijní díla, CorJesu)
12.30 – klášterní zahrada - Teátr Víti Marčíka – Kolotoč pohádek
13.30, 14.30, 15.30 – možnost vybrat si z následujících aktivit na stanovištích
(děti vždy ve skupině pod dohledem katechety nebo jiného dospělého):
1. Sv. Tarsicius – klášterní zahrada
2. Dokážu pomoci – náměstí T. G. Masaryka (vojáci z 15. ženijní brigády
Bechyně)
3. Lanové centrum – zahrada paní Shoonerové (vojáci z 15. ženijní brigády)
4. adorace před Nejsvětější svátostí a seznámení s řeholními řády – kostel sv.
Matěje
5. výstava fotografií o rodině – Městské muzeum Bechyně na náměstí T. G.
Masaryka
6. prohlídka zámku Bechyně – skupiny max. 45 lidí, vstupné plné 150 Kč,
snížené 110 Kč, děti do 6-ti let zdarma (Panství Bechyně s.r.o.)
7. prohlídka města s průvodcem
16.45-17.00 – závěrečné požehnání v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Přijeďte navštívit krásné lázeňské město nad řekou Lužnicí, které bývalo
v minulosti významným poutním místem. Přijďte si v roce konání Národního
eucharistického kongresu připomenout patrona ministrantů sv. Tarsicia, který
pro eucharistii nasadil svůj vlastní život!
Další pokyny pro děti z našich farností naleznete v informacích na str. 5
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FARNÍ INFORMACE
Ulomené srdce zvonu: Na věži kostela Všech svatých v Kamenici n. L.
došlo v úterý 7. července k poruše zvonu sv. Ludmila, který pravidelně zvonil
ráno, v poledne a večer. Posléze bylo zjištěno, že se ulomilo srdce zvonu. Než
bude zvon opraven, bude ráno a večer zvonit malý zvon sv. Josef a v poledne
větší zvon sv. Václav. Před mší svatou budou zvonit tyto dva zvony společně,
o velkých svátcích se k nim ještě přidá největší zvon Všech svatých.
Druhé farní odpoledne se konalo letos již v neděli 30. srpna od 14.00
hodin na faře v Kamenici nad Lipou. Ženy napekly buchty, bylo možno
ochutnat několik druhů mešního vína a točilo se kamenické pivo. Bylo možno
pobesedovat s panem farářem a farníky, zazpívat si nebo jen poslouchat
písničky při kytaře, děti si zahrály loutkové divadlo a jiné hry. Sedělo se
převážně uvnitř, v nově opraveném sále (bývalé kanceláři). Pro velké vedro na
dvoře nebyl ani rozdělán ohýnek k opékání buřtů. Akce se zúčastnilo asi 30
osob, z toho 10 dětí, vypilo se 30 litrů piva a asi 7 lahví vína. Děkujeme všem,
kdo se na akci podíleli.
Mše svaté u Váňovy studánky se konaly letos dokonce tři. První 8. května
– zúčastnilo se 55 osob, druhá 27. června za účasti 42 osob a poslední 10. září
se zúčastnilo 41 věřících. Při poslední mši svaté přes den pršelo, ale před
začátkem mše svaté se projasnilo a bylo hezky. Děkujeme všem, kteří mše
svaté v tomto lesním prostředí připravili a napekli pohoštění.
Otevření kostela v Kamenici nad Lipou: Celé prázdniny byl zpřístupněn
během dne kostel a nebyl žádný velký poplach nebo nějaké jiné zneužití
prostoru kostela, proto i nadále bude otevřen kostel od 9.00 ráno do 18.00
večera. Jedná se pouze o částečné odjištění zadní část kostela a přední část,
boční kaple a kůr zůstává zajištěn. Prosím, o zavírání mříže, aby nevnikl
nějaký pes, kočka nebo pták a nespustil alarm. Elektronické zabezpečení
kostela je napojeno na policii a siréna alarmu je v kostele částečně zapnuta.
Úklid kostela v Kamenici nad Lipou se bude konat v sobotu 26. září od
9.00 hodin. Přijďte prosím pomoci!
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa:
Neděle 27. 9. 2015
poutní mše svatá v 11.00 v Hojovicích
(v neděli 27. 9. 2015 v Těmicích bude mše svatá v 8.00
a v Mnichu mše svatá nebude!!)
mše svatá 9. 30 v Kamenici nad Lipou
Pondělí 28. 9. 2015
poutní mše sv. v 11.00 v kapli sv. Václava v Babíně
Poděkování za úrodu se bude konat v kostele v Kamenici nad Lipou
v neděli 11. října při mši svaté v 9.30 hodin. Budeme rádi, když nabídnete své
výpěstky ovoce a zeleniny do obětního průvodu a výzdoby kostela.
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Sobota 3. 10. 2015 Dětská diecézní pouť v Bechyni:
Vážení rodiče,
zveme vás i vaše děti k účasti na Diecézní dětské pouti, která se koná v
sobotu 3. října 2015 v Bechyni na téma: Sv. Tarzicius – příběh odvážného
chlapce. Odjezd autobusu: v 7.00 h od kostela sv. Bartoloměje v Pelhřimově,
předpokládaný návrat cca v 18.30 h. Příspěvek na jednoho účastníka je 180 Kč
(z toho 130 Kč je na dopravu a 50 Kč je účast. poplatek – zahrnuje i příspěvek
na divadel.představení). Při účasti více dětí z 1 rodiny, platí 1 dítě 150 Kč
(zaplatíte při nástupu do autobusu).
Ministranti ať vezmou s sebou ministrantské oblečení, půjdou v průvodu.
S sebou: průkaz ZP, sportovní oblečení a obuv, jídlo a pití na celý den,
pláštěnku, kapesné (na této pouti budou stánky s nabídkou křesťanských
časopisů pro děti aj.).
!!!Vyplněnou přihlášku odevzdejte katechetům nejpozději do pátku 25.
září!!!
Pokud se rozhodnete cestovat autem, prosíme, oznamte to katechetovi nebo
knězi z důvodů celkového sčítání účastníků pouti. Účastnický poplatek (50 Kč)
uhradíte sami při registraci na prostranství u kostela sv. Matěje v Bechyni a
nahlásíte se k našemu pelhřimovskému vikariátu, kam se můžete připojit.
Misijní Most Modlitby- sobota 17. 10. ve 21:00 - Vytvořme opět v
předvečer Misijní neděle společný Misijní Most Modlitby. Zájemci se mohou
doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv
modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia ve
světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.
V kostele Všech svatých v Kamenici n. L. se ve 21.00 k modlitbám připojíme.
Misijní neděle 18. října – den modliteb za misie, nedělní sbírka ve všech
kostelích bude na misie.
Misijní neděli mohou doprovázet přednášky, besedy, videoprojekce, výstavy,
žehnání svící, vigilie, adorace a modlitba růžence. Děti se rády zapojují do
tradičních akcí PMD (Misijní štrůdlování, Misijní koláč, Misijní jarmark,
Pohled pro misie, Misijní bonbónek apod.), zpívají misijní hymnu, podílí se na
přípravě liturgie i tím, že svými převleky v obětním průvodu připomínají děti
různých kontinentů. Ideální je přihlásit děti do Misijního klubka.
Více informací: Papežská misijní díla, Špindlerův Mlýn 33, 543 51, tel/fax:
499 433 058, 604 838 882, číslo účtu: 72540444/2700, pmd@missio.cz,
www.missio.cz.
Svatohubertská troubená mše svatá se bude konat v kostele Všech
svatých v Kamenici n. L v sobotu 24. října ve 14.00 hodin. Průvod ze zámku
do kostela ve 13.30, hudební doprovod lesní rohy. Po mši svaté budou mít
myslivci na faře pohoštění.
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Změna času:
Ze soboty 24. 10. 2015 na neděli 25. 10. 2015 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.
Neděle 25. října – Slavnost výročí posvěcení kostela
Od 31. října až do konce března budou sobotní mše svaté v Lidmani a
v Hojovicích už od 17.00 hodin.
Kněžské svěcení Maxe Kašparů: V sobotu 31. října 2015 v 10.00 hodin
přijme Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmiliána Kašparů,
Ph.D., dr. h. c. v kostele sv. Filipa a Jakuba v Žirovnici kněžské svěcení
v Byzantském ritu z rukou biskupa Dr. Ladislava Hučka DSc.
NEDĚLE 1. 11. - SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
- Poutní mše svatá v Kamenici n. L. v 9.30 hodin
- Mše svatá v ostatních kostelích v obvyklém čase
PONDĚLÍ 2. 11. - PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
Mše svaté:
8.00 hodin kostel Všech svatých v Kamenici n. L.
16.00 hodin kaple sv. Máří Magdalény na Brádle
18.00 hodin kostel sv. Jana Křtitele v Mnichu
Úterý 3. 11. - mše svatá v 17.00 v kostele v Kamenici n. L.
KONCERT V KOSTELE: V neděli 22. 11. na Slavnost Ježíše Krista Krále
v 16.00 hodin bude v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou koncert
ZUŠ Kamenice n. L. ke cti sv. Cecílie.
Katecheze pro dospělé: Budou opět pokračovat na faře, od listopadu do
dubna /zimní období/ každou lichou středu po mši svaté od 17.35 - první
setkání začne ve středu 4. 11. 2015.
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.
Nové společenství žen bude 22. září ve 14.00 hodin, další dle domluvy.
Sbírky: Na Charitu v neděli 2. srpna se vybralo v Kamenici n. Lipou 4.198,Kč, v Těmicích 1.200,- Kč a v Mnichu 1.330,- Kč.
Na bohoslovce v neděli 13. září se vybralo v Kamenici n. L. 3.255,- Kč, v Těmicích
1.187,- Kč a v Mnichu 1.750,- Kč. Děkujeme všem dárcům do sbírek.
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, ve druhé skupině 3. – 5. ročník je 10 dětí. Sedm starších dětí ze
6. až 9. ročníku vyučuje P. Václav Šika na faře.
První neděle adventní 29. 11. – začne nový liturgický rok, nedělní cyklus
C. 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.
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Příprava na svátost biřmování začne od poloviny měsíce října a probíhala
by 1x za čtrnáct dní v pátek po mši svaté nebo po domluvě jiný den. Do konce
měsíce září se prosím hlaste, abych věděl, jaká bude skupina.
Katechismus katolické církve říká:
1285 Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií souhrn "svátostí uvedení do
křesťanského života", jehož jednotu je nutno uchovávat. Je tedy třeba vysvětlovat věřícím, že tato svátost je potřebná k naplnění křestní milosti. Vždyť
"svátost biřmování" pokřtěné "dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní
silou Ducha svatého, proto jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i
skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové".
1306 Svátost biřmování může a má přijmout každý pokřtěný, který ji dosud
nepřijal. Protože křest, biřmování a eucharistie tvoří jednotný celek, „věřící
jsou povinni přijmout tuto svátost ve vhodnou dobu“; bez biřmování a eucharistie je totiž svátost křtu jistě platná a účinná, ale uvedení do křesťanského
života zůstane nedokončené.

NOVÉ KNIHY VE FARNÍ KNIHOVNĚ
Filip M. Antonín Stajner: CHUDOBKA Z ORLICKÝCH HOR
Životní píseň lásky a oběti stigmatizované Anny Bohuslavy Tomanové
V knize nás Anička Tomanová sama nebo prostřednictvím četných svědků
svého života vyučuje důvěrnému a zodpovědnému přátelství s Bohem a s lidmi.
Vedle četných svědectví o životě, ctnostech, stigmatech, viděních a zázracích
máme k dispozici také její dva vlastní životopisy, které jsou rozsáhle citovány.

Vojtěch Bílý, Alena Schneinostová: KDYŽ PADAJÍ MANGA
Dobrovolníkem uprostřed válečného konfliktu
Dvacetiletý Vojtěch Bílý strávil jeden školní rok jako učitel-dobrovolník na
karmelitánské misii ve Středoafrické republice (SAR). Po jeho příjezdu zde
vypukla občanská válka mezi muslimskými okupanty a původním křesťanským
obyvatelstvem. Na Vojtovi tak náhle bylo s minimem prostředků a zkušeností
vytvořit dětem v misijní škole ostrůvek bezpečí, konstruktivní práce a normality.
Kromě toho se Vojta spolu s charismatickým představeným misie P. Aureliem
Gazzerou zapojil do monitorování zločinů a po jeho boku se účastnil pokusů o
smírčí jednání mezi znesvářenými stranami. Poznal tak „zevnitř“ fungování
obávaných povstaleckých skupin Séléka a jejich bojovníky, motivované především touhou po prestiži a majetku, jež jsou v chudé, prakticky nefungující zemi
nedostatkovým zbožím.

Knihy si můžete přijít zapůjčit v úterý 1x za 14 dní v 15.00 až 15.10 (před
společenstvím žen), nebo v neděli, ve středu a v pátek po mši svaté na požádání u Jana Šimáka.
7

FARNÍ PRODEJNA KNIH NABÍZÍ
Stolní kalendáře 2016 - 4 druhy

á 65,- Kč

Cyrilometodějské kalendáře 2016

á 85,- Kč

Laický breviář

730,- Kč

Jan Paulas: Rytíři a prejt
Kniha volně navazuje na titul Hospoda. Autor v první části zachycuje
vzpomínky na druhou rodovou větev obchodníků a úředníků na vesnici v době
válečné a poválečné. Vyprávění se postupně přesouvá do konce 60. a začátku
70. let, kdy autor v kaleidoskopu úsměvných historek zachycuje své rané
dětství za socialismu v jeho šedé každodennosti a rituálech. Cena 189,- Kč.

Jaroslav Šebek: Papežové moderního věku
Vatikán od Pia IX. po Františka a jeho vztah k českým zemím. Druhé,
doplněné vydání úspěšné publikace známého historika Jaroslava Šebka, které
vychází při příležitosti druhého výročí zvolení Františka papežem, představuje
působení a odkaz pontifiků, kteří vstoupili do dění ve dvacátém století a na
počátku třetího tisíciletí. Cena 299,- Kč.

☺☺☺HUMOR☺☺☺
☺„Musíš

se stát skutečným Kristovým vojákem,“ říká farář jednomu
věřícímu, který nechodí na mši. „Ale otče, vždyť já už jsem Kristův voják!“
brání se farník. „Tak jak to, že tě nikdy nevidím v kostele?“ Farník zašeptá:
„Jsem v kontrarozvědce!“

☺Jeden farář měl na konci mše svaté udělovat svátost manželství. Po
závěrečném požehnání chtěl snoubence pozvat dopředu a představit je celé
farnosti. Bohužel si v té chvíli nemohl vzpomenout na jejich jména. Tak řekl:
„Mohli by nyní přijít dopředu ti, kdo si přejí uzavřít sňatek?“ Okamžitě se
dopředu nahrnulo devět svobodných žen, tři vdovy, čtyři vdovci a šest
svobodných mužů.
☺„Co

jste říkala mému kázání?“ ptá se farář jedné věřící, „Otče, bylo jak
pokoj a milosrdenství Boží!“ odpoví dáma. „Opravdu?“ ptá se farář, příjemně
překvapen. „Ano, jako nepochopitelný Boží pokoj a jako Boží milosrdenství,
které nikdy nepomíjí …“
☺Bratři misionáři se modlí před jídlem: “Hospodine, požehnej nám tento
řízek a dej chléb těm, kteří ho nemají.”
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CO MĚ PŘIVEDLO KE KŘTU
Čas dříve věnovaný dětem jsem před pár lety nahradila procházkami po
přírodě. Po nějaké době kromě obdivu té krásy a dokonalosti přibylo vědomí
toho, že člověk není středem, ale že je součástí toho všeho. A s tím ke mně
přišlo i soucítění s přírodou, která nám dává vše a my lidé na ní pácháme
takové škody, které už neumíme napravit. Vždyť čistá voda a čerstvý vzduch –
co postavit nad tyto dary? Neumíme je vyrobit, nelze bez nich žít! Přírodě je
bez člověka lépe, ona si poradí. Ale my bez ní? Všichni do ní přicházíme
načerpat sílu, i lidé z velkých měst.
A ten, kdo tohle vše stvořil, nad něj není! On je nad vším. Snažíme se
pochopit vše rozumem, a pokud to nechápeme, myslíme si, že to není. Ale
existují jevy, které žádný vědecký obor není schopen vysvětlit. Takže je jasné,
že lidský rozum sice nechápe, ale přesto existují věci, i bez lidského chápání.
Ale víra v to, co nevidím, je velký dar. Každý ho bohužel nemá. A jí jsem byla
velice vděčná za to, že už patřím mezi věřící lidi a že takováto jejich moudrost
existuje. Díky víře v sílu
pokory, díky víře v Pána Boha,
který nás vede po správných
cestách, a díky víře v dobro
dnes vidím to, co jsem dříve
neviděla.
Všem z celého srdce děkuji,
jak hezky mě přijali, za ty
hřejivé úsměvy a povzbudivá
slova v tomto čase, kdy jsem
byla váhavé a nebyla si jista
ničím. Ale teď jsem si jistá tím,
že kostel je to nejdražší místo,
kde lze nalézt klid, porozumění a pravdu. Kdo tohle zná, ten tam chvátá.
Kéž by, Všemohoucí Pane, co nejvíce lidí našlo cestu k Tobě! Vždyť každý
touží po lásce, úctě, po uznání a porozumění. Ale nelze toho dosáhnout, pokud
si neuvědomíme a plně neuznáme své chyby. Dokud si vše nepřiznáme
pravdivě a i to, že je třeba změnit sebe, změnit směr a dát se tou správnou
cestou. Od pomíjivých hodnot k těm trvalým. Nyní můj život dostal skutečnou
cenu a mám navždy pro co žít. Pokorně děkuji, Pane, neboť vím, že to, čím
jsem obdarovaná, není samozřejmostí.
Lenka Koubová.
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POUTNÍ ZÁJEZD DO ITÁLIE
V polovině srpna jsem se společně s dalšími farníky z našich farností
zúčastnil poutního zájezdu do Itálie, který pořádala pražská cestovní kancelář
PALOMINO. Prvním naším cílem bylo mariánské poutní místo Loreto.
Centrem rozsáhlého areálu je bazilika Panny Marie z 15. století a uprostřed
baziliky se nalézá Loretánská svatyně, která je
podle staré tradice, dnes potvrzené rozsáhlými
historickými a archeologickými nálezy,
Mariiným domkem z Nazaretu. Když roku 1291
křižáci opustili definitivně Palestinu, byl podle
tradice Mariin zděný domek anděly přenesen
(10. prosince 1294) do Loreta. Dnes na základě
výsledku výzkumu archeologů je doloženo, že
jednotlivé kameny domku byly do Loreta
přivezeny po mořské hladině z iniciativy
zámožné rodiny Angeli. Podle loretánského
domku byly potom postaveny věrné kopie
domku Panny Marie na několika místech v naší
vlasti, např. v Praze, v Římově a na dalších
místech. V Loretu jsme slavili první společnou
mši svatou, kterou sloužil náš duchovní průvodce P. Tomáš Hajda. Odpoledne
jsme se vykoupali v moři, které je od Loreta vzdáleno jen asi 5 km.
Druhý den po snídani jsme vyrazili k hlavnímu cíli naší cesty do San
Giovanni Rotonda. Cestou jsme ještě navštívili Monnopello, kde je uctívána
rouška s Kristovou tváří a potom také Lanciáno, kde se v 8. století udál
eucharistický zázrak. Při mši svaté se knězi, který nevěřil v přítomnost Krista
v eucharistii, proměnila hostie v maso a víno v krev. Pozdějšími vědeckými
výzkumy bylo zjištěno, že se jedná o část srdečního svalu, a krev je stejné
skupiny, jako krvavé stopy na Turínském plátně. Relikviář s proměněným
tělem a krví Kristovou je v kostele v Lanciánu vystaven a my jsme zde měli
českou mši svatou. Večer jsme se již ubytovali v hotelu v San Giovanni
Rotondo, kde jsme strávili 3 noci.
Následující den brzy ráno jsme měli mši svatou u oltáře, kde mše svaté
sloužil svatý Padre Pio. Tento mnich žil ve zdejším kapucínském klášteře
v letech 1916 až 1968 a zde také obdržel v roce 1918 stigmata, které měl až do
své smrti v roce 1968. Postavil zde velkou nemocnici, která slouží nemocným
značně rozšířená až dodnes. Pater Pio byl vyhledávaným zpovědníkem, je mu
také přisuzováno mnoho zázraků, např. jasnovidectví a bilokace. Byl prohlášen
na svatého v roce 2002. Celý tento den jsme měli na prohlídku zdejšího
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velkého poutního areálu. Kromě dvou starších kostelů byl zde v minulých
letech postaven nový, moderní kostel, který
projektoval známý slovinský architekt Rupník.
Vejde se do něho několik tisíc lidí, je vyzdoben
krásnými mozaikami ze života Krista, svatého
Františka i Otce Pia. Tělo tohoto světce
odpočívá vystavené v nádherné kapli a je zde
stálý zástup lidí, kteří se k němu chodí
pomodlit. Prohlídka celého areálu nám zabrala
většinu dne.
Odpoledne jsme měli křížovou cestu ve
venkovním areálu a večer jsme se podívali do
města, které má 25 tisíc obyvatel. Konaly se
zde nějaké slavnosti, hrály kapely, bylo zde
množství stánků i lidí. Italové mají od 12 do 15 hodin siestu, všude je zavřeno,
i v některých kostelích, ale večer je všude živo.
Další den jsme vyrazili autobusem na výlet na další pozoruhodná místa.
Jedním z nich byl klášter Santa Maria Dipulsani ze 6. století. Chrámy byly
vyhloubeny v jeskyních. Dnes zde žijí 3 benediktýni a tři umělci, kteří malují
ikony. Pomodlili jsme se zde růženec a pak pokračovali do Monte Sant
Angelo. Toto poutní místo vzniklo v 5. století, kdy se zde zjevil svatý
archanděl Michael. Na místě zjevení ve skalním dómu jsme měli českou mši
svatou. Potom jsme si prohlédli celé městečko s mnoha pamětihodnostmi a po
obědě pozdě odpoledne jsme se vrátili do San Giovanni Rotondo.
Následující den jsme se rozloučili se svatým Piem a odjeli do jeho rodiště,
Piatrelciny. Prohlédli jsme si jeho rodný dům, zúčastnili se mše svaté v kostele,
kde byl pokřtěn. Dále jsme navštívili město Mugnano del Cardinale, kde je
pohřebena sv. Filoména, mučednice z 2. století. Poté jsme již pokračovali po
dálnici kolem Neapole a sopky
Vesuv až do Montecassina.
Tento monumentální benediktinský klášter na vysokém
kopci nad městem Cassino
založil svatý Benedikt v roce
539. Klášter byl za 2. světové
války spojenci zcela srovnán se
zemí a po válce znovu vystavěn
do původní podoby. Krypta zůstala nepoškozena a tak jsme se mohli pomodlit
u hrobu sv. Benedikta a jeho sestry Scholastiky. Pozdě večer jsme dorazili do
hotelu v Assisi, kde na nás čekali s večeří.
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Poslední den zájezdu jsme celý prožili v Assisi. Nejprve jsme navštívili
baziliku Panny Marie Andělské, uprostřed které je ukryta kaple Porziuncola.
Tato kaple je spojena s mnohými zázraky sv. Františka, zde také světec 3. října
1226 zemřel. Po prohlídce jsme přejeli ke kostelu a klášteru sv. Damiána. Zde
se sv. František modlil na začátku svého apoštolátu, zde k němu promluvil
Kristus z kříže, zde přebývala sv. Klára
se svými družkami a zde také František
složil Chvalozpěv stvoření. Po mši svaté
v tomto klášteře jsme se vydali na
prohlídku celého středověkého města
Assisi. Navštívili jsme kostel sv. Kláry,
kde je světice pohřbena, kostel Santa
Maria Magiore, kde byl sv. František
pokřtěn, katedrálu sv. Rufina a několik
dalších kostelů. Nakonec nás čekal
největší klenot – monumentální bazilika
sv. Františka. Má tři poschodí. Horní
baziliku, kde jsou nádherné fresky ze
života sv. Františka od Giotta. Dále
dolní bazilika s nádhernými freskami a několika kaplemi světců. A nakonec
krypta, kde je pochován sv. František a jeho nejvěrnější druhové. Nelze
všechno vypovědět, musí se vidět! Vše jsme si důkladně prohlédli, pomodlili
se na všechny úmysly a ve 20.00 hodin již odjížděli zpět k domovu.
Navštívili jsme známá i méně známá poutní místa Itálie, kam se člověk tak
snadno nepodívá. Děkuji naší průvodkyni, pani Ireně Hendrichové, majitelce
cestovní kanceláře Palomino, která nás celou cestu provázela svým podrobným, odborným komentářem. Děkuji oběma kněžím za jejich duchovní
doprovod. Děkuji Pánu Bohu, že jsem se mohl tohoto krásného zájezdu
zúčastnit.
Jan Šimák.

FESTIVAL UNITED VSETÍN
Nemáš co dělat na konci srpna? Chceš poznat Valašsko? Poslechnout si
nové i staré známe křesťanské kapely? Setkat se s kamarády? Chceš oslavovat
Boha různými způsoby? Tak to musíš určitě přijet na United! Proč? Protože
jsme tam byly i my. Festival UNITED je multižánrový křesťanský festival,
jehož pátý ročník se uskutečnil 20. - 22. 8. 2015 ve Vsetíně. Cena vstupenky je
v dubnu od 440,- Kč a každým měsícem se přičítá cca 100,- Kč, takže je dobré
se zaregistrovat hned na začátku, kdy je registrace spuštěna, jinak by mohla
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vstupenka vyjít i na 690,-. Pokud se rozhodnete až na začátku srpna a nechce
se vám dát 640,- nic není ztraceno. Žijeme v době sociálních sítí, takže je super
dát LIKE na facebooku a sledovat stránku festivalu United, jestli třeba pár dní
před začátkem se lístku nebude chtít někdo “zbavit.“ Ale také lze zakoupit
vstupenku jen na určitý den, takže se nemusíte obávat toho, že vaše peněženka
vybrečí druhý Tichý oceán. Jinak pro více info navštivte na internetu
www.festivalunited.cz.
Pro nás byla asi nejnáročnější doprava do Vsetína. Jely jsme normálními
linkami z Pelhřimova do Brna. Potom přes Zlín až do Vsetína, ale vzhledem
k prázdninovému provozu, různým uzavírkám a už jenom faktu, že se pojede
přes D1, je super si do začátku dalšího ročníku vyhledat i náhradní spoje. Po
příjezdu je nejdůležitější najít bod DK = Dům kultury, kde vás „cérky“
zaregistrují. Vzhledem k tomu, že Vsetín není až tak velký a centrum je od
nádraží cca 10 minut, nemusí mít nikdo obavu s tím, že by se ztratil. Při
registraci je potřeba znát VS z platby za vstupenku. Dále vám nasadí náramky
na ruku s číslem. To číslo udává, kde jste ubytovaní. Kde přesně leží to ono
místo odpočinku a o jakou budovu vůbec jde, se dozvíte z malé knížečky – kde
je i program, představení kapel a řečníků, filmů… Pro každého účastníka je
k dispozici ubytování v některé ze vsetínských škol. Spí se ve třídách
a tělocvičnách.
A co se týče toho nejdůležitějšího, proč jsme tam vůbec přijely? Program je
tvořen koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, workshopy,
divadelními představeními, filmy, semináři a ranními a večerními
bohoslužbami. Na festivalu jsou také prostory pro modlitby a během celého
setkání je k dispozici služba duchovního poradenství s úžasnými lidmi. Je
skvělé, že vždy na určitý blok - (seminář, street-scéna, workshop..) je
vyhrazeno cca 45min., takže se dá za odpoledne stihnout i více věcí. Hlavní
společný program je od 19h. v Domě kultury v sále. Přivítání se nám dostalo
od pořadatelů a potom nastoupí skupiny jako Octoberlight, polští Maleo
Reggae Rockers, Estonec Daniel Levi, slovenské Lamačské chvály Life,
Logout z Havířova, vlídný písničkář Pavel Helan či slovenské ESPÉ a mnoho
dalších. Neznáš všechny texty od dané kapely? Nevadí - v sále na dvě plátna
z data projektoru jsou přenášeny texty písní, takže si klidně můžeš s tou onou
kapelou zazpívat i song, který třeba neznáš či si nepamatuješ slova. Což
hodnotíme jako skvělou věc a dáváme 2x
.
Nám se tento festival strašně moc líbil, byla tam nezapomenutelná
atmosféra se skvělými lidmi i s programem. Setkali jsme se se starými
kamarády a potkali nové. Za rok plánujeme jet opět…přidáš se?
Hana a Klára Kadeřábkovy
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY
Poohlédnutí za létem
HAFÍK předvedl své dovednosti
Né Hafík, ale Dasty s Azalkou a Aladin (neboli Ládík) předvedli pod
vedením svých majitelek své psí dovednosti. Ukázka proběhla ve středu 17.
června od 14 hodin na farním dvoře a přišlo se podívat přes 40 diváků z řad
seniorů, rodičů a dětí. Pejskové a jejich
paničky pracují pod sdružením Hafík,
které se věnuje canisterapii. Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a
člověka. Pes už svou přítomností
dokáže vyvolat dobrou náladu všude
tam, kde je její nedostatek. A o tom, že
úsměv léčí, není pochyb. Ale už dávno
to není jen o radosti, kterou psi lidem
přináší. Canisterapie pomáhá uvolnit
ztuhlé svalstvo při zdravotním postižení a po úrazech a i to nám pejskové
předvedli při tzv. polohování. Prostě a jednoduše řečeno pomáhá léčit všechny
bolístky na těle i na duši. Ke všemu tomu milému, úsměvnému a láskyplnému
olizování od psích kamarádů nám vyšlo krásné počasí a všichni přítomní domů
odcházeli s úsměvem na rtech a pozitivní náladou.

Nákup kolečkového schodolezu
Za pomoci finančních příspěvků od dárců, kterým touto cestou velmi
děkujeme, jsme mohli zakoupit kolečkový schodolez Liftkar. Schodolez je
možno využít na každý typ schodů a slouží
k přemístění imobilních osob po schodech dolů a
zpět. Můžeme tak umožnit imobilním občanům
pobyt venku v přírodě a zpřístupnit jim tak i
společná setkání a kulturní akce. Mimo jiné lze
schodolez použít i ve zdravotním středisku a jiných
těžko dostupných veřejných místech. Schodolez je
obsluhován jednou osobou a je napájen akubaterií.
V případě zájmu je možno schodolez předvést a
naučit ho ovládat nebo využít obsluhy od
pečovatelské služby. První jízda je zdarma, další
jízdy jsou zpoplatněné.
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Cena za zapůjčení schodolezu – 15,- Kč na den/použití
Cena za obsluhu – 100,- Kč na hodinu
Děkujeme dárcům: město Kamenice nad Lipou, OPUS o.s. , I. Kamenická
stavební a obch. firma s.r.o., European Trailer Systems s.r.o., Toptherm s.r.o.

Na co se můžete těšit?
Farní charita si vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří , který se
uskuteční ve čtvrtek 8.října od 14 hod v prostorách fary v Kamenici nad
Lipou. Rádi vám představíme a přiblížíme naši pečovatelskou službu a ostatní
aktivity, kterými se zabýváme. Den otevřených dveří se bude konat v rámci
VII. ročníku týdne sociálních služeb pořádaný Asociací poskytovatelů
sociálních služeb ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Za hezkého
počasí se můžete těšit na opékání špekáčků a taktéž můžete posedět v nově
zrekonstruované společenské místnosti a popovídat se svými přáteli. Těšíme
se na vaši návštěvu.

Výtěžek z Adventního koncertu splní sen či přání v blízkém okolí.
Již tradičně pořádá Farní charita Kamenice nad Lipou druhou adventní
neděli, tedy 6.12.2015 od 14 hodin Adventní koncert v kostele Všech
svatých v Kamenici nad Lipou. I letos bychom si přáli, aby měl koncert
úspěch a pro posluchače byl příjemným předvánočním zážitkem. Vánoční čas
je období přání a i my bychom chtěli splnit někomu jeho sen. Část výtěžku
z dobrovolného vstupného bychom rádi věnovali rodině, jež potřebuje pomoc.
Prosíme Vás tedy o zaslání krátkého příběhu rodiny, kde je dítě v nemoci,
s postižením či nadané a rodina se nachází v tíživé finanční situaci a nemůže si
dovolit uhradit kroužky dítěti apod. Rádi bychom tuto rodinu finančně
podpořili a pomohli jí tak ve složité situaci. Situaci rodiny nám mohou zaslat
jak přímo rodinní příslušníci, tak sousedé, známí, starostové obcí, učitelé a
další spoluobčané. Prosíme Vás o krátký popis sociální situace rodiny, spolu
s kontaktem na rodinu (jméno, nejlépe i tel. číslo). Osoba, která situaci
popisuje, nemusí uvádět své jméno.
Podání může být prostřednictvím emailu: charita1.kamenice@seznam.cz,
poštou na adresu: Farní charita, Husovo náměstí 94, 394 70 Kamenice n. L.,
nebo jej můžete hodit do schránky přímo na faře, a to nejpozději do 25.11.15
O podpoře rodiny rozhodnou zaměstnanci Farní charity. Z předchozích
dvou koncertů byla podpořena rodina s vážně nemocným dítětem.
Všem předem děkujeme za náměty a těšíme se na setkávání při Adventním
koncertě.
Koubová Jitka, www.kamenice.charita.cz
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Neděle
Pondělí
Středa
Sobota
Neděle
Pondělí

20. 9.
21. 9.
23. 9.
26. 9.
27. 9.
28. 9.

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

29. 9.
30. 9.
1. 10.
2. 10.
4. 10.
7. 10.
11. 10.
15. 10.
16. 10.
17. 10.
18. 10.
25. 10.
28. 10.
1. 11.
2. 11.
4. 11.
8. 11.
9. 11.
10. 11.
11. 11.
12. 11.
13. 11.
15. 11.
17. 11.
22. 11.

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA
hlavního patrona českého národa
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Památka sv. Terezie od Dítětě Ježíše, panny a učitelky církve
Památka svatých andělů strážných
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka Panny Marie Růžencové
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Terezie od Ježíše., panny a učitelky církve
Památka sv. Hedviky, řeholnice
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Den modliteb za misie
SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Památka sv. Martina, biskupa
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Památka sv. Anežky České, panny
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
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