Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň, Mnich a Častrov

č. 4/17

POUTNÍ ZÁJEZD DO KOCLÍŘOVA
V letošním roce se konají oslavy 100 let od zjevení Panny Marie ve
Fatimě. Národní pouti do Fatimy od 12. do 13. září se zúčastnilo asi 1.300
českých poutníků. Ve dnech 14. 9. až 7. 10. putuje po českých diecézích socha
Panny Marie Fatimské. Proto jsme se rozhodli uskutečnit Poutní zájezd do

Koclířova u Svitav. V sobotu 7. 10. 2017 se zde uskuteční pouť na
závěr putování P. Marie z Fatimy. Hlavní mše svatá k jubileu zde bude
v 10.30 hodin. Zájemci se hlaste co nejdříve do soboty 30. 9. 2017.
Autobus bude vyjíždět 7.00 hodin z Kamenice nad Lipou od kostela pokud se naplní! Tel: Jan Šimák 605875553, P. Václav Šika 607857160
a e-mail: farnost.kamenice@atlas.cz.
Ročník XXVIII.

Cena dobrovolná

Dne: 22. 9. 2017

CO JE DŮLEŽITÉ
Žijeme v rychlé době velkých událostí i nejistot. "Ať se vaše srdce nechvěje
úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne." Říká Ježíš apoštolům, ale i dnes je toto
Boží slovo aktuální. Vidíme kolem sebe krizi uprchlickou, politickou, nebezpečí terorismu a vůbec nic není jisté. Křesťanské hodnoty, desatero se často
zesměšňuje a snižuje. To všechno vede ke strachu a rezignaci na hledání
pravých hodnot. Je smutné a nebezpečné víru v Boha stvořitele nebe i země a
Ježíše Krista spasitele a Ducha svatého obnovitele opouštět a odsunovat ji.
Kde je hrdost a radost z víry, která je světlem a silou v našem životě? Člověk
je potom schopný uvěřit kdejakému bludu a výmyslu člověka. Je schopný
přijmout kdejakou pověru a vrhnout se i do různých ezoterických praktik
náboženství, které ničí vztahy a vrhají člověka do různých závislostí. Přitom
naše víra je úplně jednoduchá a dávající smysl celému stvoření a životu člověka. Bůh nás nechce zotročovat, ale dává nám svobodu, kterou máme rozumně užívat. Jsme zodpovědní za sebe i za svět, který nám Bůh svěřil a všechno
co děláme, má určitý přesah k věčnosti a smysl. Nejsme tu jen náhodou ani
omylem.
V naší dnešní konzumní a bohaté společnosti je možná těžké žít z víry která je dar. Dar, o který nikdo nestojí, protože máme "všechno" a držíme se
jistot tohoto světa. Jsme tak "bohatí" až jsme chudí. Ale také víme, že bohatství, věci tohoto světa nás nespasí a nenaplní náš smysl života. Jsme povoláni
k vyšším věcem, ne jen k životu zde na zemi, ale i k životu věčnému v náruči
Boží. Víra a láska - druhý člověk a Bůh nás nejvíce obohacují a naplňují. Proto
nebojme se přes všechny vymoženosti a bohatství dnešní doby zůstat pokorní a
přijmout dar víry a lásky k Bohu. Potom budeme i my schopni dávat lásku a
být lidmi víry a naděje. To dnešní doba moc potřebuje a to se v supermarketu
nekoupí.
Přál bych, abychom se vrátili k pravému zdroji života, k Bohu a prosme
Pannu Marii, ať nám dá poznat svého syna Ježíše Krista.
Dej našim srdcím pravou pokoru, abychom se podřizovali jeden druhému
z úcty ke Kristu.
Oslav své jméno Bože a vyslyš nás. AMEN
P. Václav Šika
Kde je Maria, tam není žádná zrada a žádná bezradnost. Ona nám dává
orientaci a ukazuje cestu. Tak se stává Maria pro křesťana vzorem ve chvílích,
kdy je pro něho těžké konat vůli Boží, církvi pak předobrazem na cestě časem.
Jako naše přímluvkyně a těšitelka je odrazem Ducha svatého.
Joachym Meisner
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FARNÍ INFORMACE
BOHOSLUŽBY VE SPRAVOVANÝCH FARNOSTECH OD 1.9.2017
Od 1. září 2017 spravuje P. Mgr. Václav Šika navíc farnost Častrov. Proto jsou
nedělní mše svaté od tohoto dne celoročně ve spravovaných farnostech takto:
Častrov - neděle v 11.00 hodin
+ čtvrtek v sudém týdnu v 16.00 hodin
Těmice - sobota v 18.00 hodin (s nedělní platností)
Lidmaň - sobota v 16.30 - 1x za 14 dní (lichý týden)
Hojovice - sobota v 16.30 - 1x za 14 dní (sudý týden)
Bohoslužby v Kamenici n. L. a v Mnichu zůstávají beze změny.
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa:
Čtvrtek 28. 9. 2017 mše svatá v 9. 30 v Kamenici nad Lipou
poutní mše sv. v 11.00 v kapli sv. Václava v Babíně
Neděle 1. 10. 2017

poutní mše svatá v 11.00 v kostele v Hojovicích
mše svatá v Častrově v 8.00 hodin (místo Mnichu)
Od 8. do 13. října bude P. Václav Šika na exerciciích na Lomci u Vodňan.
Proto v tomto týdnu nebude v Kamenici n. L. mše svatá ve středu a ve čtvrtek.
V pátek již bude mše svatá jako normálně v 18.00 h. V naléhavých případech
se obracejte na okolní kněze do Černovic, Pelhřimova, Horní Cerekve.
IV. Svatohubertská troubená mše svatá se bude konat v kostele Všech
svatých v Kamenici n. L v sobotu 21. 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, kázat bude
P. Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. Jaroslav Max Kašparů, Ph.D.
15.00 Občerstvení na farní zahradě
Při mši svaté hraje Lovecké trio Praha a žáci ZUŠ Kamenice nad Lipou.
Misijní neděle 22. října – den modliteb za misie, nedělní sbírka ve všech
kostelích bude na misie.
Sobota 28. 10. 2017 v 11.00 hodin žehnání pivovaru v Kamenici n. Lipou
Znovuobnoven zámecký pivovar a po 70 letech se znovu vaří Kamenické pivo.
"Dej Bůh štěstí"
Změna času:
Ze soboty 28. 10. 2017 na neděli 29. 10. 2017 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 ostatních farnostech se časy bohoslužeb měnit nebudou.
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Neděle 29. 10. – Slavnost výročí posvěcení kostela - ve všech kostelích
Středa 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
Čtvrtek 2. 11. - Památka všech věrných zemřelých
Mše svaté:
9.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Mnichu
16.00 hodin v kapli sv. Máří Magdalény na Brádle
18.00 hodin v kostele sv. Mikuláše v Častrově
Ranní mše svatá v Kamenici nad Lipou nebude!
Katecheze pro dospělé. Téma: Dějiny církve. Každý lichý týden ve středu
po večerní mši svaté. Začneme až po dušičkách, tedy první setkání bude ve
středu 8. 11. 2017 v 17.35 na faře ve farním sále. Budeme pokračovat v
tématu.
Společenství starších žen se konají na faře každé druhé úterý, vždy od
15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 3.10; 17.10; 31.10; 14.11;
28.11. a 12.12.
Nové společenství žen bude v úterý 26. září ve 14.00 h., další dle domluvy.
Sbírky: Při sbírce na bohoslovce v neděli 17. září se vybralo v Kamenici n.
Lipou 3.871,- Kč, v Těmicích 730,- Kč, v Častrově 1.510,- Kč a v Mnichu
1.150,- Kč. Příští sbírky budou 22.10. na misie a 12.11. na Charitu.
 Výuka náboženství:
- ve škole ve středu od 13.00 spojená skupina od 1.tř. až 5.tř. – 8 dětí
- na faře ve středu od 14.45 druhý stupeň od 6.tř. až 9.tř. – 14 dětí
Obě skupiny bude vyučovat katechetka Hanka Pechová.
Je smutné, že se přihlásilo málo prvňáčků, takže opět nemůže být vytvořena
skupina těch nejmenších 1.a 2.tř. 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.
- V Častrově bude náboženství vyučovat P. Václav Šika každý čtvrtek od 14.30
do 15.15 ve škole - jsou přihlášeny čtyři děti.
První neděle adventní 3. 12. – začne nový liturgický rok, nedělní cyklus B.
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.
Příští číslo Farních listů vyjde před 1. nedělí adventní s programem na
Vánoce. Prosíme o Vaše příspěvky
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INFORMACE O OPRAVÁCH V KAMENICI N. LIPOU:
Kamerový systém v Kamenice nad Lipou: Z důvodu bezpečnosti a
monitorování byly pořízeny kamery. Dvě kamery jsou v zadní části kostela
a monitorují prostor, který je přes den otevřen pro lidi, a tedy je odblokován.
Jedna kamera monitoruje hnízdo poštolky v okně na věži kostela. Doufám, že
příští rok znovu vyvede mladé v tomto hnízdě, aby bylo na co se dívat. Další
dvě kamery jsou dole na chodbě fary, abychom viděli, kdo se pohybuje za
dveřmi na chodbě. Záznamy se nechají zpětně pustit. Cena za kamery a ostatní
zařízení je přes 68.000,- Kč.
Náhrobní kameny okolo kostela: Minulý rok bylo restaurováno sedm
náhrobních kamenů na vnější zdi presbytáře kostela a nyní byl konečně
upraven terén okolo epitafů a kříže. Cena za provedenou práci 45.000,- Kč.
Vitrážová okna kostela: V letošním roce budou restaurována dvě okna.
Budou obnoveny na skle malby a dané do nové olověné mřížky. Cena na jedno
okno 108.000,- Kč a tedy celkově pro tento rok 216.000,- Kč. Toto bude hrazeno z větší části státem z programu Regenerace MPZ. Oprava by měla být
dokončena do konce listopadu, lešení tam do té doby zůstane. Nevíme, zda se
příští rok bude pokračovat.
Boční oltář sv. Anny: Do konce října bude instalován po šesti letech boční
oltář. Z nařízení památkářů bude do něho dočasně vsazen obraz sv. Františka
z Pauli, který je historicky starší. Letošní náklady 192.990,- Kč z toho pro
farnost bude 72.990,- Kč, spoluúčast obce 50.000,- Kč a dotace kraje 70.000,Kč. Celkové náklady činí více než 1.089.510,- Kč. Průběh restaurování a
fotodokumentace bude představeno později.
Poškození střechy kostela: V noci z pátku na sobotu z 18. 8. na 19. 8. 2017
silný vítr poškodil střechu kostela Všech svatých a fary v Kamenici nad Lipou.
Na kostele vzal vítr asi 5m hřebenu i s latí na nároží presbytáře a několik
šablon krytiny. I ostatní hřebenáče na nároží jsou uvolněná a chybí. Oprava
byla provedena za použití plošiny od hasičů z Pelhřimova. Celková částka
opravy činí 14.148,- Kč.

FARNÍ PRODEJNA KNIH NABÍZÍ
Stolní kalendáře 2018 - 4 druhy

á 65,- Kč

Cyrilometodějské kalendáře 2018 - na čtení

á 85,- Kč

Nástěnné kalendáře Cor Jesu
á 50,- Kč
Dále velký výběr knih - Bible - Nové zákony - knížky pro děti. Můžete si
objednat jakoukoli knihu, které vychází. Prodejna otevřena každou neděli po
mši svaté a kdykoli na požádání u Jana Šimáka.
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CSM OLOMOUC 2017
Tento rok se po dlouhých pěti letech v Olomouci uskutečnilo Celostátní
setkání mládeže. Konalo se od 15. do 20. srpna 2017.
Po příjezdu se sestrou na hlavní nádraží v Olomouci nás hned přivítali
s úsměvem na tváři organizátoři. První naše kroky směřovaly na registraci, kde
nám dali Programového průvodce, kde byly veškeré informace o CSM a Zpěvník. Ubytováni jsme byly na kolejích Univerzity Palackého ještě s dalšími
holkami, které dorazily z Ostravsko - Opavské diecéze.
Již první den se mohlo jít od
16:00 na mši svatou. Hlavní
program se každý den (kromě
pátku) konal v Korunní pevnůstce
od 19:30 a končil kolem 21:30. Při
příchodu na místo konání hlavního
programu jsme se museli prokázat
průkazkami, které jsme dostali. Po
usednutí nás přivítali dva moderátoři a obeznámili nás, jak co bude
fungovat a kde co najdeme. Celý
zbytek programu poté pokračoval v uvolněném duchu. Celé nádherné
atmosféře dopomohly dva soubory, které nám během programu hrály.
Druhý den po budíčku byla snídaně a poté ranní program, kde měl Mons.
Tomáš Holub katechezi a následovalo svědectví hokejisty, jak reagovali jeho
spoluhráči v kabině na jeho víru. Mši svatou, která se konala od jedenácti,
celebroval Mons. Vojtěch Cikrle. Po obědě byl volnější program. Buď jste
mohli zajít do poradny, sportovat, tvořit apod.… Nebo později na přednášky a
workshopy. Já jsem se účastnila přednášky „Mluvte s Nimi jako s matkou a
tatínkem… jak mluvit s Bohem a s lidmi o Bohu?“, kterou přednášel režisér
Jiří Strach. Bylo to super, protože nám dal i možnost se ho na něco zeptat.
Proto se téma později změnilo na informace o natáčení Anděla Páně 2 a další
jeho tvorbě a také se nám svěřil, jak ho berou ostatní nevěřící kolegové.
Dokonce dostal i pár nabídek pozvání na pivo, které s úsměvem přijal. Po
skončení přenášky byla večeře a příprava na večerní program. Na ní nám
pověděl svědectví o svém životě náš biskup Vlastimil Kročil. Po něm následovaly rozhovory se sestrou z kongregace Paulínek, Jiřím Strachem a Pavlem
Helanem.
Čtvrtek se odehrával podobně. Po ranním programu byla mše, kterou
celebroval Mons. Martin David. Odpoledne bylo především koncertní.
Vystoupilo mnoho kapel a v kostele sv. Mořice se uskutečnil varhanní koncert.
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Celý den byl završený modlitbou ve stylu Taizé a informacemi o zítřejší pěší
pouti na Svatý Kopeček.
Pátek byl den velkých příprav na pouť. Dopoledne jsme byli na přednášce o
růženci, která byla velmi zajímavá, protože jsme se bavili, jak vznikl, jaký byl
význam modlitby. Po obědě o půl druhé jsme se jako celá diecéze sešli a společně vyrazili na Svatý kopeček. Celá cesta probíhala dobře, až na to, že mojí
sestře praskly obě podrážky na údajně podle značky „kvalitních“ sandálech a
po absolvování zpáteční cesty měla tudíž pěkné pouťové mozoly. 
Na stanovišti na Svatém Kopečku nám rozdali papíry, kam jsme měli napsat
úmysl, na který budeme pouť věnovat. Přímo pod kopcem jsme si měli vybrat
jednu ze tří cest, kterou jsme se dostali na Kopeček. Na hoře jsme v kostele
Navštívení Panny Marie u oltáře dali do koše papírky s naším úmyslem.
V celém areálu se před večeří uskutečnilo setkání jednotlivých diecézí. Celá
pouť byla završena mší svatou, Po ní si pro nás připravili i překvapení v podobě ohňostroje a rozdávání Bible v malé verzi.
Sobota byla věnována především rodinám, proto i celý program byl upraven
i pro malé návštěvníky. Odpolední program byl završen svědectvím o životě
Chiary a Enrica Petrillových. Enrico nám vyprávěl o své ženě, jak se seznámili,
jaké měli problémy, jak spolu prožívali, když jim zemřeli dvě děti a nemoc své
ženy, která nakonec svůj život obětovala pro svého syna. Poslední večerní
program byl zakončen vigilií a adorací, při kterých jsme měli všichni rozsvícené svíčky. Tento okamžik byl nejnádhernější z celého setkání CMS, protože i
přesto, že nás v ten moment bylo přes 6 000, jsem se cítila jako jeden člověk,
který klečí před Pánem Bohem a děkuje mu za vše, co pro nás dělá, a že i přes
vše jací jsme, nás nesmírně miluje. Myslím, že v tom okamžiku se opravdu
stalo to, jak pravil Ježíš „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu
mém, tam jsem já uprostřed nich“.
Poslední den byl dnem odjezdu, kdy poslední mši svatou celebroval
arcibiskup Jan Graubner. Rozdali nám na cestu řízky a šli jsme na koleje se
přichystat k odjezdu.
Celé setkání bylo nádherné. I přesto, že to občas bylo náročné, odjížděli
jsme s úžasným pocitem. Po celou dobu bylo o nás skvěle postaráno. Nejen od
pořadatelů, ale od policistů, kteří hlídali jak na Pevnůstce, tak i na přechodech.
Od zdravotníků, kteří byli vždy připraveni pomoct. V pomyslné „pohotovosti“
byla ovšem jako zdravotník samozřejmě i moje sestra.  Jsem moc ráda, že
jsem tam mohla být a hlavně vše zažít. A že se to projevilo i v návštěvnosti,
protože na tomto setkání nakonec bylo přes 8500 lidí, což je největší číslo od
vzniku CSM.
Klára a Hana Kadeřábkovi
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NOVÉ KNIHY VE FARNÍ KNIHOVNĚ
NÁŠ KARDINÁL - vzpomínková kniha k nedožitým 85. narozeninám
Mons. Miloslava Vlka
Kniha obsahuje čtyři desítky příspěvků od pamětníků převážně z českobudějovické diecéze. Lidé vzpomínají na jeho mládí, studia, primici nebo výkon
kněžského povolání v jejich farnosti i později na biskupství. Vzpomínky jsou
doplněny snímky z rodinných archivů, archivu bezpečnostních složek i z archivu kardinála Vlka.
DENÍK VENKOVSKÉHO FARÁŘE
Rozhovory s českým knězem Janem Rybářem byly vyhodnoceni jako nejlepší
kniha roku. Pětaosmdesátiletý jezuita patří k posledním svědkům dramatických
událostí 20. století. Pamatuje hrůzy II. světové války, divoké odsuny, nástup
komunistické totality, vězení a permanentní dohled StB. Pamatuje ale také
naděje, které vyvolal II. vatikánský koncil, a návrat svobody v roce 1989.
A evangelijní svobodu a humor si při vší pokoře nenechá vzít, ba naopak rád je
bude sdílet se všemi čtenáři.
Zbigniew Czendlik: POSTEL, HOSPODA, KOSTEL
Není kněz jako kněz. Zbigniew Czendlik je toho skvělým důkazem. Studium
Bible je podle něj nuda, nerad zpovídá své farníky, a chce-li někdo pokřtít,
dlouho ho odrazuje. Co má napsáno na dveřích ložnice? Proč se mu nelíbilo ve
Vatikánu? Jak zvládá celibát? K čemu by vedl své děti a co je v životě nejdůležitější? Ale hlavně – jak to, že u nás nemáme natřískané kostely? Tato
kniha vám odpoví na mnoho podobných otázek.
Joseph Fadelle: CENA, KTEROU ZAPLATÍŠ
Vypráví skutečný příběh mladého iráckého muslima, který navzdory otcovu
přání, aby se stal vůdcem rodinného klanu, stal se křesťanem.
Petr Mazanec, Adam Karbaš: TAKTÉŽ TAM BYLI
Případ Otto Klubala a dalších osobností našeho okresu, kteří byli odsouzeni
v politických procesech 50. let.
Louis de Wohl: NEPOKOJNÝ PLAMEN. Život svatého Augustina.
Román známého beletristy nám přibližuje život svatého Augustina (354 - 430),
velkého učitele církve a jednoho z nejpozoruhodnějších mužů všech dob.
Autor vypráví příběh Augustinova přerodu z marnotratného, ctižádostivého
mladíka v muže Božího, v duchovního spisovatele i teologa, jehož literární díla
utvářela po staletí západní myšlení. Augustin díky Boží milosti zvítězil sám
nad sebou, podobně jako později vítězil nad odpůrci církve.
Knížky z farní knihovny si můžete zapůjčit v úterý sudého týdne v 15.00
hodin před společenstvím žen nebo kdykoli na požádání u Jana Šimáka.
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☺☺☺HUMOR☺☺☺
☺

Pan farář byl silnější postavy a schody na kazatelnu ho značně zmáhaly.
Jednou se ztěžka vyhrabal nahoru a udýchaně zvolal: "Hoří..." Nadechl se a
znovu povídá: "Hoří..." Když to řekl po třetí, v kostele už nebyla ani noha a tak
neměl už komu říci: "Hoří mé srdce láskou k Bohu."

☺Natěšená

žena přijde domů a chlubí se: "Mám konečně řidičský průkaz,
projedeme celý svět!" Muž odpoví: "Myslíš tenhle nebo onen?"

☺Jeden vrah je odsouzen k smrti

na elektrickém křesle. Před smrtí k němu
starostlivě přistoupí kněz. "Synu, co pro tebe mohu udělat?" "Otče, držte mne
za ruku!"

☺Z

blázince uteče blázen. Honí ho zřízenci, tak vyleze na telegrafní tyč.
Přijede policie, strážníci, záchranka: všichni se ho snaží dostat dolů, ale blázen
o tom zjevně nechce ani slyšet. Po hodinách marných pokusů kolem jde kněz a
požehná bláznovi znamením kříže. Když blázen vidí knězovo gesto, sleze
honem vyděšeně dolů. Po návratu do blázince se ho jiný blázen ptá: "Proč jsi
slezl dolů, když šel kolem kněz?"
"Ten šílenec mi naznačil, že když
neslezu, podřízne mi sloup."

☺Kdyby mnozí nebožtíci slyšeli
zaživa tolik pěkných slov o sobě,
kolik jich bylo řečeno nad jejich
rakví, tak by možná ještě byli na
živu.

☺Pan

farář vypráví, jak svatá
rodina utíká před Herodem do
Egypta, jak jedou na oslíkovi přes poušť. Tu se hlásí malá Anička: "Velebný
pane, ten oslíček přece nemohl unést všechny tři!" "Aničko, ten oslíček nebyl
až tak malý, on byl tak velký, jako ty." "To by je ještě neuvez. To musel být tak
velký osel, jako vy!"

☺Jeden

americký kazatel horlil z kazatelny proti požívání alkoholu: "Pití
alkoholu je nebezpečné tím, že když jste opojeni, ztrácíte všechny zábrany.
Klidně někomu vynadáte, dostanete se do hádky, začnete se s ním i prát a na
konec po něm začnete ze svého koltu i střílet. A když jste opiti, tak ho přece
nemůžete trefit!"

☺"Včera

jsem našel hodinky," říká ministrant." "Ale nenechal sis je, že"
ujišťuje se pan farář. "Ne, prodal jsem je u vetešníka."
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY
Prázdniny nebyly pro Farní charitu v Kamenici na Lipou jen ve znamení
odpočinku a dovolených.
Hned první prázdninový den měl narozeniny dobročinný obchod
Dobromysl. Díky Jitce Koubové, ředitelce Farní charity, se zrodil plán otevřít
obchůdek v nebytových prostorách v Palackého ulici. Za přispění mnoha
dobrovolníků, jejích přátel, ale především její rodiny, se 1. července 2016
otevřely dveře útulného obchůdku, kde se setkáte s různými podobami
dobročinnosti. Je možné si zde zakoupit výrobky z chráněných a terapeutických dílen. Mnohdy až bere dech, jak šikovní jsou lidé, kteří se potýkají s
nepřízní osudu. Právě práce v keramických, textilních nebo truhlářských
dílnách, kde se mohou lidé s postižením realizovat, jim dodává další chuť do
života, těší je, že jejich práce udělá radost druhým lidem. Součástí sortimentu
obchůdku je i bazarové zboží, které tak nachází další uplatnění. Poděkování
patří i mnoha dobrovolným dárcům, kteří Dobromyslu věnují své výrobky. Po
chvilkových úvahách, zda bude správným krokem prodávat „kamenické“
oplatky, se během měsíce dubna 2017
zrodily „Dobro-oplatky“. Ty měly
premiéru na květnové pouti. Za
konečným výtvarným zpracováním
obalů oplatků stojí paní Iveta Maxová
z Dolní Pěny, která v době vzniku
obchůdku pomáhala i s výtvarným
návrhem reklamních letáků. Veliké
poděkování patří paním Dragounové
a Pelíškové, které zde prodávají.
Činnost Dobromyslu byla podpořena
i jednorázovými kulturními akcemi,
např. koncerty, výtvarnými dílnami
na Hračkobraní apod. První rok života Dobromyslu uběhl velmi rychle.
Radost z jeho fungování převažuje
nad drobnými starostmi a potížemi,
které také patří k jeho životu. Naším
přáním je, aby ještě spoustu let rozdával radost lidem, kteří ho navštíví, dále
všem obdarovaným a samozřejmě i těm, kteří jsou s jeho fungováním jakkoliv
spjati.
*Již zmíněné Hračkobraní ve dnech 12.-16.7. nebylo jen svátkem dětí, ale i
rodičů, což ukázal náš stánek, kde si děti i dospělí mohli vyrobit svého
10

Dobroskřítka. Tyto postavičky ze dřeva měly velký úspěch. Někteří se vraceli i
další dny a se zápalem tvořili skřítky rozličných vzhledů. Za celým tímto
projektem stála paní učitelka Zdeňka Jůnová, která byla hlavní organizátorku i
další prázdninové akce – Vlásenického tvoření. Stánek, kde vznikaly barevné
kolíčkové housenky, dřevěné kočičky, špachtličkové rozvrhy hodin nebo si
mohli malí šikulové zatlouct hřebíčky podle různých tvarů, měl opět velký
úspěch. To, že se tyto akce setkávají s velkým ohlasem je dáno radostí, kterou
jim všichni zúčastnění dávají.
Pavla Kostková
Na sklonku prázdnin poctil kamenickou Charitu svou velmi milou návštěvou
Jan Oulík, redaktor z tiskového oddělení Charity ČR a na téma spolupráce
mezi Charitou a farností napsal článek, který vyšel v katolickém týdeníku 12.
září pod názvem Symbióza z Kamenice nad Lipou. ….. 
18. září jsme v odpoledních hodinách pro naše uživatele pečovatelské služby
a ostatní příznivce zorganizovali setkání, při kterém nás již po třetí navštívili
psovodi se svými pejsky a předvedli dovednosti, které využívají při terapii
(canisterapii). Psí přítomnost navodila velmi příjemnou a uvolněnou atmosféru

a mohli jsme všichni společně strávit hodinku a půl na farním dvoře a potěšit
se tak z jejich přítomnosti. Setkání se zúčastnily také děti z Trojlístku (místního dětského domova) a o to bylo předvádění psích dovedností veselejší .
Na další společná setkání jste všichni srdečně zváni, uskuteční se na faře
vždy od 14 hod:
- 16. října (společné tvoření podzimní dekorace)
- 20. listopadu (povídání o adventu a možná i něco víc )
- 18. prosince (vánoční setkání s vystoupením dětí z MŠ)
Jitka Koubová
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Středa
Čtvrtek

27. 9.
28. 9.

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

29. 9.
30. 9.
1. 10.
2. 10.
4. 10.
7. 10.
8. 10.
15. 10.
17. 10.
18. 10.
22. 10.
28. 10.
29. 10.
1. 11.
2. 11.
4. 11.
5. 11.
9. 11.
10. 11.
11. 11.
12. 11.
13. 11.
17. 11.
19. 11.
22. 11.
23. 11.
24. 11.
26. 11.
30. 11.
3. 12.

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
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. andělů strážných
Památka sv. Františka z Assisi
Památka Panny Marie Růžencové
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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
31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Památka sv. Martina, biskupa
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Anežky České, panny
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
33.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Památka sv. Ondřeje Düng-Laca, kněze a druhů, mučedníků
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
1. NEDĚLE ADVENTNÍ – Začíná cyklus B
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