Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich

č. 4/16

ŽEHNÁNÍ NOVÉ KAPLIČKY U VÁŇOVY STUDÁNKY
se konalo na žádost obce Bohdalín
již v sobotu 23. července 2016 v 15.00 hodin.
Zúčastnilo se asi 70 obyvatel Bohdalína a okolních obcí.
První mše svatá se u nové kapličky konala v sobotu 10. září
a zúčastnilo se jí asi 60 věřících. Více o Váňově studánce
si můžete přečíst na straně 8 a 9 těchto Farních listů.

Ročník XXVII.

Cena dobrovolná

Dne: 16. 9. 2016

RADOST Z HOSPODINA AŤ JE VAŠÍ SILOU
Doba dovolené a prázdnin je za námi a otevírá se nový školní rok. Pro
děti začala doba nového vzdělání a učení spojené s mnoha povinnostmi.
Je to čas, na který z odstupu a přibývajícím věkem i rádi vzpomínáme.
Víme, že prožít dobře svůj život není jen záležitostí vzdělání a školy, ale
především výchovy, rodinného zázemí a vztahů, ve kterých člověk
vyrůstá. Potom škola je jeden důležitý krok v našem růstu a k dobrému
prožití a naplnění života. Také bychom neměli zapomínat na důležitý
rozměr člověka a to, že nejsme jen horizontálně zaměřeni, ale také
vertikálně. Z těchto dvou rozměrů vzniká kříž - nejen vztahy do šířky k
našim blízkým, ale i vztah do výšky k Bohu. On je ten, který stvořil
všechno a dává nám to k užívání. A potom je na nás, a to je i cesta k
dobře prožitému životu, jak s tím vším nakládáme a jednáme.
Přeji všem, abychom se nebáli inspirovat Boží dobrotou a nebáli ji i
mezi sebou projevovat a dávat. Pokud budeme chtít pořád víc, nebudeme
nikdy spokojeni a šťastní. Když poznáme a uvědomíme si, že jsme
obdarováni mnoha dary a schopnostmi, tak budeme mít i co nabídnout
svému okolí a nás to naplní radostí. To je ta radost z Hospodina, z víry
v Boha, která je silou života.
P. Václav Šika

CO JE SKUTEČNÉ ŠTĚSTÍ …
Jedno čínské podobenství vypráví o chudém rolníkovi, který obdělával své
pole za pomoci starého ubohého koně a spolu se svým jediným synem žil bídně
ze skromné úrody. Jednou mu kůň utekl. Všichni sousedi ho litovali a proklínali nebesa kvůli takovému neštěstí. Rolník však zůstal klidný a říkal: „Odkud
víte, že je to neštěstí?" Týden nato se kůň vrátil a přivedl s sebou deset divokých koní. Sousedi přišli a gratulovali rolníkovi k velkému štěstí. On na to
řekl: „Odkud víte, že je to štěstí?“ Jeho syn koně zkrotil a na jednom z nich
odjel ze vsi. Kůň ho však shodil ze sedla a syn si zlomil nohu. Sousedi přišli a
litovali ho pro jeho neštěstí. A on znovu říkal: „Odkud víte, že je to neštěstí?“
Brzy poté začala válka a všichni mladí muži museli do zbraně. Jen syn se
zlomenou nohou mohl zůstat doma.
Z knihy Petra Weissmana: Laskavé slovo na každý den
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FARNÍ INFORMACE
Poutní mše svatá v Mirotíně, v nově opravené kapli Nanebevzetí Panny
Marie, se konala po 25 letech v neděli 14.8.2016. Zúčastnilo se asi 50 osob. Po
mši svaté čekalo zúčastněné pohoštění pod stanovým přístřeškem. Poutní mše
svaté se letos také konaly v kaplích ve Vlásenici, ve Lhotě a v Benešově.
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa:
Středa 28. 9. 2016
mše svatá v 9. 30 v Kamenici nad Lipou
poutní mše sv. v 11.00 v kapli sv. Václava v Babíně
Neděle 2. 10. 2016

poutní mše svatá v 11.00 v kostele v Hojovicích
(v neděli 2. 10. 2016 v Těmicích bude mše svatá v 8.00
a v Mnichu mše svatá nebude!!)

Sobota 1. 10. 2016 - Celodiecézní pouť - "Aby byla srdce milá"
Nové Hrady u Českých Budějovic.
- bohatý program pro rodiny, děti, mládež i seniory.
Vážení rodiče,
na přání otce biskupa se letos koná 1. října 2016 Celodiecézní pouť
v Nových Hradech, na kterou jsou zvány nejen děti, ale i celé jejich
rodiny.
Pouť se koná ve Svatém roce milosrdenství a je spojena také s možností
získání plnomocných odpustků. Je připraven zajímavý program pro všechny
generace účastníků – přednášky pro dospělé, hry pro děti, stánky, mše svatá
s o. biskupem, atd. Mládež má možnost účastnit se programu již od pátku
s možností přespání. Program a všechny potřebné informace naleznete na
plakátku v našem kostele anebo na web.stránkách:
http://kc.bcb.cz/Udalosti/Pelhrimov
Na pouť je možné vydat se autem jako rodina. V případě nějakých dotazů
se zeptejte svého kněze anebo volejte na tel. 737 383 354.
Poděkování za úrodu a dary země se bude konat v kostele v Kamenici nad
Lipou v neděli 16. října při mši svaté v 9.30 hodin. Budeme rádi, když si
přinesete své výpěstky ovoce a zeleniny.
V neděli 16. října v 17.00 h. bude mše svatá v kapli v Rodinově - posvícení.
Misijní neděle 23. října – den modliteb za misie, nedělní sbírka ve všech
kostelích bude na misie.
Změna času:
Ze soboty 29. 10. 2016 na neděli 30. 10. 2016 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. V Hojovicích a Lidmani budou od 1. 11. sobotní mše sv. v 17.00.
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Svatohubertská troubená mše svatá se bude konat v kostele Všech
svatých v Kamenici n. L v sobotu 29. října ve 14.00 hodin. Program:
13.30 Zahájení a řazení průvodu na zámeckém nádvoří
13.45 Slavnostní průvod ze zámku až do kostela Všech svatých
14.00 Svatohubertská mše svatá, celebruje P. Václav Šika
15.00 Občerstvení na farní zahradě
Při mši svaté hraje Lovecké trio Praha, Třeboňští trubači a žáci ZUŠ Kamenice
nad Lipou.
Neděle 30. října – Slavnost výročí posvěcení kostela
Úterý 1. 11. - Slavnost Všech svatých
- Pouť v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou:
- ranní mše svatá v 8.00 hodin
- večerní slavná mše svatá v 17.00 hodin
Středa 2. 11. - Památka všech věrných zemřelých
Mše svaté:
9.00 hodin kostel sv. Jana Křtitele v Mnichu
16.00 hodin kaple sv. Máří Magdalény na Brádle
18.00 hodin kostel sv. Jana Evangelisty v Těmicích
Neděle 20. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále – závěr roku Božího milosrdenství.
Katecheze pro dospělé. Téma: Dějiny církve. Každý lichý týden ve středu
po večerní mši svaté a první setkání středa 12. 10. 2016 v 18.35 na faře v sále.
Po změně času se posune i začátek na 17.35.
Společenství starších žen se konají na faře každé druhé úterý, vždy od
15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 20.9; 4.10; 18.10; 1.11;
15.11. a 29.11.
Nové společenství žen bude 27. září ve 14.00 hod, další dle domluvy.
Výuka náboženství:
- ve škole ve středu od 13.00 spojená skupina od 1.tř. až 5.tř. - přihlášeno 9 dětí
- na faře ve středu od 14.00 druhý stupeň od 6.tř. až 9.tř. – přihlášeno 14 dětí
Obě skupiny bude vyučovat katechetka Hana Pechová.
Je smutné, že se přihlásilo málo prvňáčků, takže nemohla být vytvořena
skupina těch nejmenších 1. a 2.třída, proto po mnoha letech je pouze jedna
skupina. Nejmenší počet skupinky je 7 dětí a to se letos nenaplnilo. Výuka
náboženství není povinná, je to pomoc rodičům při předávání víry svým dětem.
Rodiče jsou první a nejdůležitější v předávání víry - "učit milovat Boha a
bližního" při křtu dítěte se zavazují především rodiče a všechno ostatní je jen
pomoc na cestě víry.
Sbírky: Při sbírce na Charitu v neděli 7. srpna se vybralo v Kamenici n. Lipou
3.523,- Kč, v Těmicích 830,- Kč a v Mnichu 2.499,- Kč. Další sbírky jsou: 18.
září na bohoslovce a 23. října na misie.
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První neděle adventní 27. 11. – začne nový liturgický rok, nedělní cyklus
A. 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.
Restaurování náhrobků se provádí u kostela v Kamenici n. L. Krajní
náhrobky byly přemístěny do středu za kříž. Nad všemi budou osazeny stříšky.
Celkové náklady byly vyčísleny na 407 tisíc Kč, z toho 47 tisíc zaplatí farnost,
12 tisíc Kč město a 348 tisíc Kč bude státní dotace z fondu regenerace MPZ.

POUTNÍ ZÁJEZD NA DOBROU VODU
Vážené sestry a bratři.
V prvém řádku mého příspěvku do našich Farních listů bych chtěla Vás
všechny srdečně pozdravit.
Dne 2 července jsem se s naší farností zúčastnila poutního zájezdu do
Dobré Vody u Nových Hradů. Počasí bylo nádherné a o to větší prožitky.
Taková krása, co nám zanechali
naši předkové je opravdu těžko
popsat. Ten nádherný kostel,
krásný výklad sestřičky od jeho
vzniku a pak nádherná mše,
kterou celebroval spolu s panem
farářem tamního kostela také náš
pan farář. Byl to jistě pro nás
všechny neskutečný zážitek.
Občerstvili jsme se výbornou
dobrou vodou, která tam vyvěrá u
kostela, a pak jsme pokračovali
Mše svatá na Dobré Vodě
autobusem do Nových Hradů, kde byla prohlídka kostela a kláštera. Zase tam
byly krásné prožitky, výklad o původu vzniku kostela a pak kláštera, kde jsme
byli i pohoštění. Po prohlídkách jsme pokračovali autobusem do Třeboně. Tam
nás čekalo další překvapení, výklad o původu vzniku kostela a ukázky madon z
různých koutů naší krásné země. V tamním kostele je právě socha Třeboňské
madony. Den nám utekl jako voda a my se navraceli domů všichni nabiti
krásnými zážitky celého dne. Děkuji Vám všem, kteří jste tak krásný zájezd
připravili a také Pánu Bohu, Panně Marii a všem na nebesích, že jsem se mohla
toho zájezdu zúčastnit.
Kolembusová Vlasta
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SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE V KRAKOVĚ 2016
Psal se den 20. 7. 2016 a my jsme vyrazili plni nadšení, očekávání ale i
strachu vstříc nové zemi a novým zážitkům. Jako správní poutníci jsme zahájili
naší cestu mší svatou v Pelhřimově, kde jsme dostali požehnání na cestu od
biskupa Pavla Posáda. Po náročné cestě autobusem jsme byli radostně přivítáni
farníky z obce Chelm Slaski. Již od začátku na nás místní společenství
působilo otevřeně a láskyplně. V místních rodinách jsme se setkali s polskou
pohostinností.
Druhý den jsme se seznámili
s programem
předprogramu,
který se odehrával v diecézi
Katowice. Program byl velice
nabitý, a tak jsme ihned vyrazili
na setkání s ostatními národy do
Ledzin. Zde proběhla prezentace
české skupiny a shlédli jsme
zajímavé prezentace skupin
z Německa, Bosny a Herzegoviny a Chorvatska. Následně
jsme navštívili farmu bizonů, dřevěný kostel svatého Valentýna v Bierunia a
vrátili se k našim hostitelským rodinám.
Další den jsme měli prohlídku v automobilce FIAT a viděli jsme, jak se
vyrábí auta. Poté jsme jeli do koncentračních táborů Osvětim a Birkenau, kde
jsme lépe porozuměli utrpení židovského obyvatelstva za 2. světové války.
Večer jsme strávili u kostela St. Clement v Ledzinách, kde proběhla slavnost
světla.
Následující den jsme navštívili
poutní místo Piekary. Na hoře
Carmel
proběhla prezentace
národů z Itálie, Ugandy, Jižní
Korey a Argentiny. Zde jsme
prožili krásnou mši svatou a na
koncertu křesťanské hudby jsme
se seznámili s novými kamarády
z celého světa, mimo jiné i
s františkány.
V neděli
nás
navštívil
pomocný biskup Pavel Posád,
který zakončil předprogram mší svatou a pozval místní farníky do České
republiky.
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V našich rodinách jsme ochutnali národní jídlo a po výborném obědě jsme
s TV NOE vyrazili na stadion do Tychy. Na stadionu jsme slyšeli různá svědectví, koncerty a poselství papežského delegáta. Večer jsme strávili s našimi
rodinami na farní zahradě, kde jsme se učili tancovat na polské písně a modlili
se s nimi.
V pondělí, 25. 7. proběhla mše a poté jsme odjeli do Krakova. Zabydleli
jsme se na škole, kde jsme byli ubytováni a vyrazili do českého centra na
zahajovací večer. Někteří z nás se šli podívat na Vavel, kde zažili skautskou
mši.
Každý den v českém národním centru nesl určité motto, na které navazovaly
katecheze a různá svědectví. První den bylo motto: Pokoj Vám. Tento den jsme
se zúčastnili mezinárodní mše v parku Blonia.
27. 7 bylo motto: Jdi a od nynějška už nehřeš. Tento den jsme šli pouť k sanktuáriu svatého Jana Pavla II a Božího milosrdenství. Večer byla modlitba
růžence.
28. 7. Mottem bylo: Otec přiběhl, objal ho a políbil. Už byla znát také únava
po tolika dnech, ale nová přátelství a dobrá atmosféra nás znovu probouzela.
V českém centru proběhla katecheze, mše a poté jsme se vydali na cestu do
parku Blonia na přivítání svatého otce Františka. Svatý otec přijel netradičně,
přijel v tramvaji.
29. 7 motto: Velebí má duše
Pána. Tento den jsme
navštívili národní muzeum
Polska. Nakoupili jsme a
poté se vydali na křížovou
cestu do českého centra.
30. 7. Jsme se po mši svaté
vydali na pouť na CAMPUS
MISERICORDIAE. Dorazili
jsme tam dříve, tak jsme
odpoledne využili pro spánek a načerpání dalších sil
na večer. Večer proběhla vigilie se Svatým otcem, při které mladí ze světa četli
své svědectví. Mluvila zde i jedna dívka ze Sýrie a prosila nás, abychom se
modlili za její milovanou zemi. Poté následovaly koncerty.
Cele setkání do nás vrylo hlubokou vzpomínku a změnilo náš pohled nejen
na Polsko ale i na víru a při pohledu na davy mladých lidi a jejich otevřená
srdce nám dodalo odvahu a vlilo do srdcí radost. Bohužel se nám sem nevešly
všechny zážitky, ale doufáme, že jsme vám alespoň trochu přiblížili atmosféru.
Terezie Dvořáková, Marie Dvořáková, Petr Kolář a Martina Kolářová
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VÁŇOVA STUDÁNKA
ZE VZPOMÍNEK PANÍ TRŽILOVÉ
V lese nad Bohdalínem, po vyšlapané cestičce, se přijde na místo, kde se
nachází Váňova studánka. V dávných dobách tu prý bylo oblíbené poutní
místo. Na kamenném podstavci byla v zasklené skříňce socha Panny Marie.
K ní prý každou neděli přicházeli poutníčkové, aby si u ní vyprosili uzdravení
a pomoc ve všech nesnázích života. Můj pradědeček prý vyprávěl svým
vnukům, že tam chodíval často,
byly tam prý i krámky s perníkem, jako na jiných poutích. Lidé
věřili, že je voda ve studánce
léčivá, hlavně na oči. Jednou asi
někdo
nedopatřením
zapálil
svíčku blizoučko sochy a oltáříček i Pannou Marií shořel.
Potom asi několik let tam prý
nebylo nic. Roku 1934 mi byly
Paní Tržilová u staré kapličky
4 roky. Moc prý jsem zle stonala.
A moje maminka prosila prý Pannu Marii, abych jí zůstala a nezemřela.
Slíbila, že nechá udělat novou skříňku a opatří jinou sochu Panny Marie a
všechno zase upraví, jako to bylo, než shořela. Já jsem se jako zázrakem
uzdravila a moje maminka slib splnila.
Ještě s jednou sousedkou, jmenovala se Kopřivová – byla to Polka a byla
moc hodná a Pannu Marii také milovala a uctívala – dali ke studánce novou
Madonu s novou skříňkou. Lidé oltáříček okrášlili a chodívali se tam zase
modlit a oslavovat Pannu Marii. Setkávali se tam v neděli odpoledne, pomodlili se, zazpívali mariánské písničky, aby si zase mohli po celý týden na hezkou
neděli u Váňovy studánky vzpomínat. Nyní tam hodně lidí jezdívá pro vodu,
protože je moc dobrá a vydrží v láhvi dlouho jako čerstvá.

****
VÁŇOVA STUDÁNKA A JEJÍ ZNOVUOBJEVENÍ
Váňova studánka se nachází v lese na katastrálním území obce Bohdalín.
Začátkem 70. let zde obec Bohdalín udělala několik studní a vodu použila na
zřízení vodovodu. Na kamenném sloupku zde byla umístěna dřevěná skříňka se
soškou Panny Marie. O tomto místě se za totality starala paní Tržilová
z Bohdalína. Začátkem devadesátých let nechala udělat novou skříňku, větší,
paní Ludmila Šimanová z Bohdalína. V devadesátých letech se u kapličky
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scházívali v neděli odpoledne lidé, kde si zazpívali
několik mariánských písní a zavzpomínali na dřívější
časy. Studánka nebyla, ale bylo řečeno, že je udělaný
přepad ze studně, který vyúsťuje někde v lese. Proto
jsem se rozhodl, že ho najdu a vydal jsem se lesem ho
hledat. Asi po sto metrech jsem narazil na potůček a šel
jsem proti proudu, až jsem došel k místu, kde jsem ten
přepad našel. Zjistil jsem, že je to asi 20 m od odkyselovačky. Proto jsme potom upravili pěšinu, aby se mohlo
chodit ke studánce pro vodu. Lidé si o studánce mezi
sebou řekli a začali sem jezdit pro vodu. A tak se toto
Soška Panny Marie
místo začalo stávat více známé.
v nové kapličce
V roce 1994 pan děkan Ladislav Daněk z Kamenice nad Lipou posvětil
kapličku a od té doby se tu začala sloužit mše svatá, za účasti poutníků dvakrát
do roka – na jaře a na podzim. Tato dřevěná kaplička byla umístěna v chráně-

Mše svatá na nově vybudovaném místě dne 10.9.2016

ném vodním pásmu. Na stížnost několika lidí a také vodohospodářů musel
Obecní úřad v Bohdalíně zajistit oplocení tohoto vodního pásma. Proto se
rozhodl přemístit vše mimo vodní pásmo až k samotné studánce, nechal zde
upravit dostatečně velkou plochu. Byla zde postavena nová zděná kaplička,
kamenný stůl (oltář), železný kříž a lavice na sezení pro poutníky. Obecní úřad
se rozhodl uhradit náklady na veškerý materiál ke stavbě. Nyní když je tady
sloužena mše svatá, účastní se jí 50 – 60 poutníků. Po skončení mše svaté
připravují ženy vždy malé poutnické pohoštění. Také jsme postavili kříž na
odbočce na silnici z Bohdalína do Mnichu, který ukazuje cestu ke studánce.
V roce 2014 jsme studánku upravili (do tvaru podkovy z kamene), aby se voda
mohla lépe čerpat.
Tomáš Šiman
Maria činí to rozhodující. Přijímá do svého srdce Boží slovo a rozvažuje o něm.
(Podle Roberta Zollitsche)
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NAHORU NA HORU - BESKYDSKÝ OČISTEC
ANEB SEDM PEREL NAŠEHO ŽIVOTA
Skvělý týden v Beskydech v Domě sv. Josefa na Gruni strávený společně
s deseti rodinami (převážně z jižních Čech) charakterizoval P. Petr Hruška
těmito slovy: „Prožívali jsme program na téma Beskydský očistec (Danteho
Božská komedie – sedm nemocných vášní – sedm zdravých vášní uprostřed
nich – sedm charakteristik společenství, kde tyto zdravé vášně mohou zrát do
plné krásy…“)
Duchovně relaxační pobyt rodin nazvaný NAHORU NA HORU /14.-20.
srpna 2016/ připravilo Diecézní centrum pro rodinu, tedy Alenka a Pavel
Poláčkovi. V programu bylo pamatováno na duchovní i odpočinkový program
jak pro děti, tak pro rodiče. Užili jsme si turistiku, spoustu zábavy, přednášky,
rozhovory ve skupině i v manželské dvojici, sdílení zkušeností i společný čas
pro celou rodinu. V době samostatného programu rodičů probíhal paralelně
program pro dětskou skupinu. Týdnem nás provázel P. Petr Hruška z
Chebu. Z naší farnosti nám letos s dětmi pomáhala Katka Kantorová,
dále Anežka Michutová z farnosti Jihlava a Daniel Turek z farnosti
Prachatice.
„Dětská skupina“ čítala 26 človíčků ve věku 2 roky až 13 let, 3 mládežníky
a 1 dospěláka. Jak například vypadaly naše první dva společné dny?
Povídali jsme si o tom, jak horolezec leze na nepřístupné skály a zdolává
neuvěřitelně neschůdné cesty
proto, aby se dostal až nahoru
– na vrchol. Někdy leze sám,
ale spíš ve dvou. O tom, že
horolezec musí mít lano, aby
se připoutal ke skále a spojil
se s druhým horolezcem, se
kterým se vzájemně jistí.
Proto se připoutává smyčkou,
která nepovolí a která se
nerozváže. Uzlem, na který se
mohou
oba
spolehnout,
například dračí smyčkou. A že se tak trochu v životě všichni - velcí i malí –
podobáme horolezcům, protože pořád jdeme nahoru k Bohu. Nejsme na té
cestě sami – máme rodiče, sourozence, kamarády - a až jednou budeme velcí,
můžeme si vybrat někoho (kluci dívku, děvčata chlapce) komu slíbíme, že s
ním budeme až do smrti, jako to udělali kdysi tatínek s maminkou. Vybereme
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si někoho, s kým se budeme jistit na jednom laně jako horolezci a Bůh nám k
tomu nabízí, že nás spolu spojí pevným spolehlivým uzlem (ve svátosti
manželství) – takovou neviditelnou dračí smyčkou, na kterou se můžeme oba
spolehnout za všech okolností.
S
dětmi
jsme
poznávali život lidí
v horách a jejich těžké
živobytí v dřívějších
dobách. Naučili jsme
se vázat bačovské
opasky,
spravovali
jsme černé bačovské
košulenky, v rodinných
týmech jsme vyráběli
korková srdce, která
budou dál v rodinách
sloužit jako nástěnky.
Už víme, proč Noe
nepotřeboval holínky,
a nalezli jsme i vzkaz v láhvi. Dobyli jsme horu Ararrat, s Mojžíšem vyšplhali
na Sinaj a přinesli do rodin rodinné Desatero, zvládli jsme výšlap k Bílému
kříži (9 km) a druhý den někteří pokořili Lysou horu (výšlap 27 km). Každý
večer jsme si zahráli
deskové hry.
A další dny
dětem
přinesly například poklad
ukrytý pod vykotlaným
dubem, pověsti z Grúni,
písničky s Maruškou, cestu
za sluníčkem, sportování na
hřišti, výlet na slovenskou
Turzovku, výšlap na Radhošť, výlet na Pustevny
lanovkou nahoru a na
koloběžkách dolů… atd.,
atd.
Byly to dny nabyté sluníčkem, krásnou přírodou, pohybem, pohodou a
přátelstvím rodin, které se rozhodly spolu šplhat nahoru na horu. Díky za těch
7 krásných dní.
Zdeňka Jůnová
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NOVÉ KNIHY VE FARNÍ PRODEJNĚ
Eduard Martin: BABIČKO, MÁME TĚ RÁDI
Umění být babičkou je vznešené, výsostné umění. Babičky bývají svým vnoučatům velkými malířkami. Nabírají jasné barvy a malují dětem svět … Babičky
bývají učitelkami životní nálady, onoho tolikrát přehlíženého předmětu, který je
tak důležitý pro to, aby člověk mohl být šťastný… Přítomnost je taková, jaké
byly babičky. Budoucnost bude taková, jaké jsou dnešní babičky. Cena 159,Angelo Scaráno: MODLITBA S BIBLÍ V RUCE
„Čteš-li Písmo, a nerosteš v lásce, nepochopil jsi nic“ (sv. Augustin) Autor
nabízí osvědčené způsoby, jak přistupovat k četbě Božího slova, jak se s ním
modlit a nechat ho promlouvat do svého života. V první části vysvětluje
podstatu Božího slova; v druhé, praktické části zazní konkrétní podněty pro
četbu a modlitbu s Biblí v ruce; třetí část probírá desatero nejčastějších
problémů, které mohou vyvstat na cestě s Božím slovem. Teď už je na nás, zda
přijmeme výzvu: „Vezmi a čti!“ Cena 119,- Kč
Sergej Dakov: ODPUSŤ NATAŠO
Sergej Dakov otevřeně a bez příkras vypráví vlastní životní příběh. V bezcitném
prostředí dětských domovů byl formován v uvědomělého občana Sovětského
svazu. Vlivem této výchovy neváhal krutě pronásledovat křesťany. Avšak paradoxně kontakt s nimi ho nakonec přivedl k obrácení. Mrazivě skutečný a přesvědčivý příběh psaný poutavým stylem odkrývá čtenáři fungování komunistického režimu v Rusku v polovině 20. století a jeho hrůzné praktiky. Cena 199,-.
Briege McKenna, Henry Libersat: ZÁZRAKY SE OPRAVDU DĚJÍ
Sestra Briege odevzdala celý svůj život Kristu a každý den se učí více ho znát a
milovat. Jejím největším darem je právě schopnost zvát druhé k obrácení,
probouzet v nich touhu po tom, aby i v jejich životě byl Ježíš na prvním místě.
Bůh sám pak doprovází její svědectví znameními a zázraky, jak to dělal v
dobách apoštolů. Kéž je tato kniha pro mnohé pramenem povzbuzení a nové
naděje, že Pán je stejný – včera, dnes i navěky. Cena 219,- Kč.
Richard Rohr: PROČ BÝT KATOLÍKEM
Abychom mohli odpovědět na tuto otázku poctivě a přímo, musíme se probrat
dobrým i špatným. Musíme dojít k ocenění toho, co je na katolicismu dobré, ale
také musíme být upřímní v přiznání nedostatků církve. Abychom odpověděli na
otázku osobněji, musíme se ptát, kým se můžeme stát, vezmeme-li naši
katolickou víru vážně. Cena 118,- Kč.
Anselm Grun: DŮVĚRNÁ SLOVA – Modlitby pro každou příležitost
Mnoho lidí říká, že netuší, jak by se měli modlit. Oficiální modlitby jim jsou cizí a
modlitba vlastními slovy jim činí potíže. Právě pro ně je tato sbírka modliteb, jež
mají přirozený a vroucí jazyk a zároveň se týkají denních problémů. Cena 199,STOLNÍ KALENDÁŘE 2016 – Malá poselství Vojtěcha Kodeta á 70,- Kč,
- Slovo na cestu s Pavlem Posádem á 60,- Kč
- Cesta s texty Maxe Kašparů: á 60,- Kč.

Farní prodejna knih je otevřena každou neděli po mši svaté!
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☺☺☺HUMOR☺☺☺
☺Starý pán pozoruje opravu kostela a uznale pokyvuje hlavou: „Tak na věž
jste dali sochu, no to je pěkné!“ Asi po pěti minutách dodává: „Ale ne, to bude
pokrývač, teď se to pohnulo!“

☺Povídá

velitel vojákovi: „Věříte v posmrtný život?“ „Nevěřím!“ „Tak
budete asi muset věřit. Ten strýc, kterému jste byl minulý týden na pohřbu, vás
čeká před branou.“

☺V jedněch novinách se objevil inzerát: Prodám svatý obrázek v oválném
zlaceném rámu a hever o nosnosti 5 tun. Zn.: K pozvednutí mysli.
☺Turista jede vzadu v taxíku a chce se zeptat taxikáře, kam by mohl ve městě
zajít. Nakloní se a poklepe taxikáři na rameno. Ten hrozivě vykřikne, strhne
volant, odrazí se od autobusu na chodník a vletí s autem do výlohy obchodu.
Turista se začne omlouvat: „Pardon, netušil jsem, že vás takhle vyděsím.“
Taxikář se na něj otočí a zařve: „Už nikdy mi to nedělejte!“ Pak se rozdýchá a
povídá: „Není to úplně vaše vina. Já jsem dnes první den v nové práci. Předtím
jsem roky jezdil s pohřebákem.“

☺Konala

se schůzka jednoho společenství. Když skončili modlitby a četbu
Písma, usoudili, že by mohli mít nějakou rekreaci. Někdo navrhl, že si zahrají
na tichou poštu. Vedoucí začal a pošeptal sousedovi: „Farizejové se ptali, zda
je dovoleno platit daň a Ježíš jim řekl: „Jste pokrytci!“ Ten to pošeptal dalšímu
a po chvilce věta oběhla celý kruh a vedoucí z druhé strany uslyšel větu:
„Farníci se ptali, zda mají platit daně a Ježíš jim řekl, že pokrývači nemusí.“

☺Pan

farář začíná před mikrofonem mši
svatou: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého.“ „Amen,“ odpoví lidé jednohlasně.
Kněz si pro sebe po tichu řekne: „S tím
mikrofonem není něco v pořádku.“ „I s tebou“
zní sborem odpověď.“

☺Muž ve zpovědnici přiznal, že si občas
vypije. „A jak často?“ ptá se kněz. „Kdybych
měl říci pravdu, tak bych musel lhát,“ odpoví
muž.
☺U svatého Matěje říká kostelník: „Tuto
sobotu uklízet nemusíme. Zítra v neděli
budeme zpívat Pozdvihni se duše z prachu,
tak ať se má z čeho zdvíhat!“
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY
Chcete se stát DOBROVOLNÍKEM a věnovat tak něco ze svého volného
času pro naši službu? Sháníme dobrovolníky na tyto činnosti:
- 1. třídění darovaných věcí a ostatních činností, které jsou spojené s chodem
dobročinného obchůdku Dobromysl v Kamenici nad Lipou
- 2. organizace volnočasových aktivit pro seniory a pomoc s organizací
dobročinných akcí

4.10. Den otevřených dveří
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří do Farní charity v Kamenici
nad Lipou, který proběhne 4. října od 15 hod. v rámci týdne sociálních služeb.
Návštěvníci si mohou prohlédnout zázemí pečovatelské služby, seznámit se
s možností zapůjčení kompenzačních pomůcek nebo se poradit se sociální
pracovnicí ohledně vyřízení příspěvku na péči. Od 17 hod. jste zváni na besedu
Alzheimer poradny Kraje Vysočina, která se zaměřuje na podporu a pomoc
lidem s onemocněním demencí a jejich rodinám a pečujícím a je poskytována
zdarma. Poradna nabízí své služby lidem, kteří mají obtíže s pamětí, nebo
pečují o nemocného s demencí v domácím prostředí. Další početnou
skupinou uživatelů poradenských služeb jsou rodinní pečovatelé, pečující v
domácím prostředí o blízkého s demencí. K nejbolavějším tématům patří
problémy s komunikací a celkové porozumění průběhu onemocnění. Pečující
těžce nesou změny chování i výkyvy nálad od nemocných. Toto chování často
vede k stresovým situacím, konfliktům, nedorozuměním až agresivitě. Ale i
tyto stavy lze do jisté míry eliminovat. Poradíme, jak zorganizovat péči a
předcházet pečovatelskému stresu.

Těšit se můžete na:
12.11. Národní potravinová sbírka (v Penny marketu v Kamenici nad Lipou)
04.12. Adventní koncert v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou

Sbírka na pomoc Itálii:
Na pomoc obětem zemětřesení uvolnila Charita ČR ze svého krizového fondu
částku 100 000 Kč. Podporu můžete vyjádřit i vy finančním příspěvkem na
sbírkový účet č. 55660022/0800 u ČS, VS 249 nebo zasláním DMS
CHARITASVET na číslo 87 777.
Peníze také můžete předat v pokladničce Farní charity v kostele v Kamenici
nad Lipou nebo přímo v kanceláři. Sbírka potrvá do konce října. Děkujeme, že
i díky Vám můžeme pomáhat.
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FARNÍ CHARITA KAMENICE NAD LIPOU
- PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

přijme na stálý pracovní poměr
PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – pečovatel/ka
Nástup: nejpozději od 1. 11. 2016 (možno i dříve)
Požadujeme:
1. Kvalifikační předpoklady
- Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách nebo
SŠ sociální nebo zdravotní obor, VŠ sociální nebo zdravotní obor
- Řidičský průkaz (aktivní řízení vozidla!)
2. Osobnostní předpoklady
- Čistý trestní rejstřík
- Sociální cítění zejména k cílové skupině (senioři a zdravotně
postižení)
- Dobrý zdravotní stav
- Komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte
na e-mail: charita1.kamenice@seznam.cz
nebo adresu: Farní charita, Husovo nám. 94, 394 70 Kamenice nad
Lipou. Více informací na tel: 731 402 983

***

Diecézní charita České Budějovice má nového ředitele
Ze zdravotních důvodů odešla k 31. 8. z funkce ředitelky Diecézní charity
Mgr. Michaela Čermáková po dlouhých 23 letech ředitelování charitám na jihu
Čech. Sama ještě zůstává v čele Jindřichohradecké farní
charity a je připravena pomáhat lidem v nouzi i nadále. Do
penze se ještě nechystá. Chce se uzdravit a pracovat, dokud
bude mít dost sil.
Novým ředitelem se stal Mgr. Jiří Kohout (na snímku),
který dosud pracoval v nestátním zdravotnickém zařízení na
pozici manažera. Dále pak v německé a rakouské výrobní firmě na pozici
koordinátora logistiky.
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Neděle
Středa
Pátek
Neděle
Úterý
Středa

18. 9.
21. 9.
23. 9.
25. 9.
27. 9.
28. 9.

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

29. 9.
30. 9.
1. 10.
2. 10.
4. 10.
7. 10.
9. 10.
15. 10.
16. 10.
17. 10.
18. 10.
23. 10.
28. 10.
30. 10.
1. 11.
2. 11.
4. 11.
6. 11.
9. 11.
10. 11.
11. 11.
12. 11.
13. 11.
17. 11.
20. 11.
27. 11.

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Vincence z Paula, kněze
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 Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Františka z Assisi
Památka Panny Marie Růžencové
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Terezie od Ježíše., panny a učitelky církve
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Den modliteb za misie
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
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
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
1. NEDĚLE ADVENTNÍ – Začíná cyklus A

Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94,
394 70 Kamenice nad Lipou, Redakce: J. 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.

