
 

 

 

 

                                                

 
 

 

     

 

 Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň, Mnich a Častrov 
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Svatý Václav 
Svatý Václav, český národní patron, jehož jméno znamená "více slavný" byl 

nejstarším synem knížete Vratislava I. a Drahomíry. Měl dva bratry (Boleslava 

a Spytihněva, jež zemřel mlád) a čtyři sestry. Jako jeden z mála v té době se 

naučil část a psát, znal i řecky. V r. 924 se ujal vlády, dal přenést ostatky své  
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babičky sv. Ludmily z Tetína do kostela sv. Jiří. Projevil se jako rozvážný 

panovník, který založil svou politiku na další christianizaci země. Aby si 

zachoval svrchovanost, podřídil se saskému vévodovi Jindřichu I. Ptáčníkovi, 

čímž omezil ambice bavorského vévody  Amulfa na české území. Jindřich mu 

za to daroval relikvii: rámě sv. Víta. Sv. Václava zavraždil jeho bratr Boleslav 

Ve Staré Boleslavi, kde byl účasten svátku sv. Kosmy a Damiána. Bratrovrah 

Boleslav však došel zakrátko obrácení, dal Václavovi ostatky 1. 3. 932 

přestěhovat do chámu sv. Víta. Václav byl jako světec ctěn již v 10. století v 

Čechách a v 11. stol. na Rusi, na Balkáně, v Sasku i Římě. Ve 13. století vznikl 

svatováclavský chorál. Korunovační klenoty jsou bulou papeže Klimenta VI. 

(6.5.1346) prohlášeny majetkem světce a českým panovníkům pouze 

propůjčovány. Sv. Václav byl oslavován i v četných kázáních Mistra Jana 

Husa. Svatý Václav proslul nejen svou vzdělaností a státnickou moudrostí, ale 

zejména svou zbožností a lidumilností: známé je jeho kácení šibenic, 

propouštění vězňů a vykupování otroků. Stal se symbolem české státnosti. 
 

Internetová encyklopedie humanitních oborů  iEncyklopedie.cz 
 

Jaký vzor nabizíme mladým lidem dnes? Rytíře, nebo švindlíře? 

Svatý Václav je postavou, která provází České dějiny více než tisíc let, což je 

dlouhá doba. Ve světle legend je Václav představován jako vzdělaný vladař, 

dobře vychovaný babičkou Ludmilou a kněžími, úspěšně vládnoucí a přitom 

zbožný, vedoucí život spíš mnišský než světský. Jak se ale na něj dívat dnes, v 

souvislostech dnešní doby? Zkusme přijmout výzvy, které nám i přes prostor 

tisíci let dává. 
 

Václav byl zakotven v křesťanské víře, což mu ale nepřinášelo okamžitý 

prospěch 

Na čem tento muž v životě stavěl? Rozhodně se nevyhnul své životní vladařské 

roli. Ale tím jeho život nevrcholil a neskončil. Jeho zakotvení bylo v 

křesťanské víře, která ztvárňovala jeho život. A to nebylo v jeho okolí obvyklé. 

Bylo to možná stejně nesamozřejmé, jako je tomu u nás dnes. A Václav, i ti, 

kdo ho vychovávali, zejména jeho babička Ludmila, tuto odlišnost od okolí 

pěstovali a nesli, i když jim život nakonec neusnadnila. Jinak řečeno: Václav 

se nezabýval jen tím, čím se zabývali ostatní a nestavěl jen na tom, co přineslo 

okamžitý prospěch. 
 

Václav stál u základů Evropy 

Další otázka se týká širších souvislostí. Kníže Václav byl spolubudovatelem, 

základů křesťanské Evropy. Té Evropy, ve které se – přes mnoho krutostí – 

vypěstovala úcta k životu, chápání života jako součásti dějin, péče o potřebné a 

bezmocné, nádherné plody výtvarného, slovesného i hudebního umění, 

rozvinutá filozofie a nakonec i rozvinuté přírodní vědy. 

 

2 



 

Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře? 

A co my dnes, jakou civilizaci, jakou Evropu dnes společně vytváříme? Jakou 

roli hraje v našem snažení péče o věci trvalé, jakou péče o to, co dnes koupíme, 

pozítří zahodíme? Jakou roli v této civilizaci hraje moudrost, kterou nelze 

zaměnit ani za vychytralost, ani za peníze? Spoluvytváříme civilizaci, ve které 

má čestnost důležitou roli? Jaký vzor nabízíme mladým lidem? Rytíře nebo 

vychytralého švindlíře? 

Zpracováno podle přednášky Aleše Opatrného: 

"Vliv svatováclavské tradice na náboženský život v Čechách" 
 

Co sami víme o svatém Václavu? 

Předkládám tyto texty k poznání a zamyšlení jakou roli hraje naše víra v našem 

každodenním životě. Svatý Václav může být naší inspirací v jednání mezi 

lidmi, které odmítají křesťanské hodnoty. Nepromarněme dědictví otců, ale 

hledejme hodnoty trvalé a buďme i tvůrci pokoje. 
  

P. Václav Šika  

 
 

NABÍDKA KNIH VE FARNÍ PRODEJNĚ 
 

Stolní kalendáře 2019 - 4 druhy      á 65,- Kč 
 

Cyrilometodějské kalendáře 2019 - na čtení     á 85,- Kč 
 

Nástěnné kalendáře Cor Jesu       á 50,- Kč 
 

Evangelium do kapsy        á 39,- Kč 
 

Guy Gilbert: ŠTĚSTÍ - jak ho najít, prožívat, sdílet      110,- Kč 
 

Guy Gilbert: PARTNERSTVÍ - Jak uspět ve velkém  

dobrodružství lásky        120,- Kč 
 

Bruno Ferrero: HVĚZDY PRO DUŠI 

Příběhy turínského salesiána znovu potěší rodiče, vychovatele, i dospívající 

čtenáře. Každá stránka této knížky je plná naděje a světla, kterých je nám tolik 

potřeba.  Cena 110,- Kč. V prodeji také Potěšení pro duši a Ptačí zpěv pro duši. 
 

Jacques Phlilippe: 9 DNÍ KE ZNOVUNALEZENÍ RADOSTI  

Z MODLITBY. Novéna. Cena 95,- Kč. 
 

Romano Guardini: O MODLITBĚ 

Modlitba je vnitřní potřebou, milostí a naplněním – je však také povinností, 

námahou a přemáháním. Existuje tedy zážitek modlitby, ale také cvičení 

modlitby; její živý pramen, ale také její škola. Zlevněno na 60,- Kč. 
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FARNÍ INFORMACE 
 

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa: 

    Pátek 28. 9. 2018        mše svatá v 9. 30 v Kamenici nad Lipou   

      poutní mše sv. v 11.00 v kapli sv. Václava v Babíně  
  

    Neděle 30.9. 2018     poutní mše svatá v 11.00 v kostele v Hojovicích 

                                         mše svatá v Častrově v 8.00 hodin (místo Mnichu) 

      mše svatá v Kamenici n. L. v 9.30 hodin 
 

 

 

V. Svatohubertská troubená mše svatá se bude konat v kostele Všech 

svatých v Kamenici n. L v sobotu 20. 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 a žáci ZUŠ Kamenice nad Lipou. 
 

Misijní neděle 21. října – den modliteb za misie, nedělní sbírka ve všech 

kostelích bude na misie. 
 

Změna času: 

Ze soboty 27. 10. 2018 na neděli 28. 10. 2018 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 Kamenici n. L. v 8.00 hodin a v 16.00 hodin každý sudý týden v Častrově. 

První sobotu v měsíci v Lidmani a 3. sobotu v měsíci v Hojovicích v 15.30 

hodin a každou sobotu v Těmicích v 17.00 hodin. 
 

Neděle 28. 10. – Slavnost výročí posvěcení kostela - ve všech kostelích 

Čtvrtek  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 

     - Mše svatá v Častrově v 16.00 hodin. 

Pátek 2. 11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  

     Mše svaté:       8.00 hodin v kostele Všech svatých v Kamenici n. L.  

                            16.00 hodin v kapli sv. Máří Magdalény na Brádle 

                            18.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Mnichu 
 

Katecheze pro dospělé. Téma: Credo - v co věříme.  Každý lichý týden ve 

středu po večerní mši svaté. Začneme až po dušičkách, tedy první setkání bude 

ve středu 7. 11. 2018 v 17.35 na faře ve farním sále.  
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Společenství starších žen se konají na faře každé druhé úterý, vždy od 

15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 2.10; 16.10; 30.10;13.11. 

27.11. a 11.12. 

Nové společenství žen bude 23.10; 20.11. a 18.12. vždy od 14.00 hodin na 

faře.  

Sbírky: Při sbírce na bohoslovce v neděli 16. září se vybralo v Kamenici n. 

Lipou 4.807,- Kč, v Těmicích 1.100,- Kč, v Častrově 2.140,- Kč a v Mnichu  

2.865,- Kč. Příští sbírky budou 21.10. na misie a 11.11. na Charitu a 9. 12. na 

bohoslovce v diecézním semináři v Českých Budějovicích. 
 

 Výuka náboženství v Kamenici n. L.:  

- ve škole ve středu od 13.00 do 13.45 spojená skupina 1.tř. až 5.tř. – 13 dětí,   

  vyučování probíhá již od druhého týdne v září.  

- na faře ve středu od 14.45 do 15.30 druhý stupeň od 6.tř. až 9.tř. – 7 dětí,  

   výuku začneme ale až 3. října. 

Obě skupiny bude vyučovat katechetka Hanka Pechová. 
 

První neděle adventní 2. 12. – začne nový liturgický rok, nedělní cyklus C.  

Mše svaté: Sobota 1.12. - 15.30 Lidmaň, 17.00 Těmice. Neděle 8.00 Mnich, 

9.30 Kamenice n. L., 11.00 Častrov. Ve všech farnostech bude před mší svatou 

žehnání adventních věnců. Můžete si přinést k požehnání své vlastní adventní 

věnce. Rorátní mše svaté v Kamenici n. Lipou budou letos jen dvě, o sobotách 

15. 12. a 22. 12. od 6.30 hodin. Po mši svaté bude na faře snídaně. 
 

Toto číslo Farních listů má bohužel jenom 8 stránek. Je to z toho důvo-

du, že kromě Farní charity neposlal nikdo žádný příspěvek. Je škoda, že se 

nikdo z farníků našich farností nerozdělil o své zážitky z prázdnin a 

dovolených, kterých bylo určitě dost. Bylo by škoda, kdyby farní časopis z 

tohoto důvodu po 29. letech zanikl. 

 

☺☺☺HUMOR☺☺☺ 

☺ Při setkání jednoho společenství probírali vlastnosti lásky, tak jak je uvádí 

sv. Pavel v 1. listě Korinťanům. Když došli k větě "Láska ... všemu věří" 

nastolil někdo otázku, jestli také věří politikům. Moderátor moudře usoudil: 

"Necháme to a půjdeme dál!" 
 

☺V jednom kostele věnoval pan kaplan vždy při kázání trochu času dětem. 

Pozval si jek oltáři a kladl jim různé otázky. Jednou chtěl s nimi rozmlouvat o 

tom, jak je dobré, když se rodina společně modlí, třebas pře křížem. a začal 

otázkou: "Máte doma kříž?" Většina dětí přikývla. "A víte, k čemu je vhodný?" 

Dlouho bylo ticho, až jeden hoch pronesl: "Na upíry." 
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY 
 

     Naše Farní charita byla založena již před více než 25 lety a za celou dobu 

svého působení hledá způsob, jak pomáhat ostatním, zejména pak seniorům a 

zdravotně znevýhodněným osobám. 

     Hlavní činností je terénní pečovatelská služba, kterou Charita provozuje 

na území Kamenice a obcích vzdálených do 20 km v pracovní dny od 7-17 hod 

a o víkendu a svátcích od 7-12 hod s omezenou kapacitou. Ročně tuto službu 

poskytujeme kolem 120 klientům. 

     Charita provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek, kdy je možné 

zapůjčit polohovací lůžka, WC a invalidní vozíky, chodítka a mnoho 

užitečných pomůcek, které napomáhají osobám se sníženou soběstačností 

k většímu komfortu a bezpečí. V roce 2015 byla nabídka rozšířena o kolečkový 

schodolez, který je pro některé imobilní klienty „k nezaplacení“. V posledních 

letech se nám daří získávat nové pomůcky od různých nadací a díky tomu 

může být náš sortiment nadále rozšiřován a poptávka uspokojována.  

     V červenci 2016 se nám podařilo otevřít dobročinný obchůdek Dobromysl, 

kde lze zakoupit výrobky chráněných a terapeutických dílen, dárkové 

předměty, Dobro-oplatky, bylinné sirupy a čaje, med, mešní vína a mnoho 

jiného zboží. Vzhledem k narůstajícímu zájmu o bazarové zboží jsme 

Dobromysl rozšířili o „bleší koutek“, který je příkladem našeho hesla: „Jeden 

daruje – druhý kupuje“. Je zde také provozováno sběrné místo pro čistírnu a 

prádelnu. Obchůdek najdete v ulici Palackého 79, naproti hotelu Berger a je 

otevřen PO-Pá 8,30-12,00 a 13,00-16,30. 

     Několikrát ročně probíhá v režii Dobromyslu na faře v 1. patře bazarový 

výprodej oblečení a textilního materiálu, kdy je nabízen ks za 10,- Kč.  

Bazarový výprodej proběhne 27.10.  od 9,00 – 13,00 hod. 

Jelikož víme, jak naše uživatele trápí samota, tak jsme se vždy snažili alespoň 

párkrát ročně pro ně zorganizovat společná setkání. V loňském roce tato 

setkání získala na pravidelnosti a začali jsme se scházet 1xměsíčně. S velkou 

radostí jsme od února letošního roku založili Klub seniorů a setkání probíhají 

1x týdně vždy v pondělí (vyjma svátků) od 14-16 hod na faře. Náš klub je 

otevřen všem lidem dobré vůle a budeme rádi, pokud se rozšíří o nové tváře.  

 

1. 10. Povídání o Kamenici - pan Valeš 

8. 10. Výstava k 100. výročí vzniku ČR v dětské knihovně 

15. 10. Cvičení s paní Švarcovou 

22. 10. Výroba svíček - paní Kručanicová 

29. 10. Šití levandulových polštářků - paní Vránková 

5. 11. Výroba svíček - paní Kručanicová 
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Canisterapie – 10. září 
 

     Jednou z velice užitečných služeb využívanou staršími spoluobčany je tzv. 

senior taxi. Naší snahou je neustálé zdokonalování a rozšiřování služby 

občanům a proto i Charita v Kamenici bude takovým průkopníkem v této nově 

zřízené službě. Od října budou moci senioři nad 65 let a osoby se zdravotním 

hendikepem tuto službu využívat v pracovní dny od 8-15 hod a vždy po 

telefonické domluvě nejméně 2 dny předem. Cena za jízdu po Kamenici/L je 

stanovena na 25,- Kč/za jednu jízdu. Tuto službu mohou využít zejména osoby, 

které nemají uzavřenou smlouvu s pečovatelskou službou a potřebují zajistit 

odvoz pouze jednorázově nebo krátkodobě.   

SENIOR TAXI – 731 402 838 
 

     Farní charita ve spolupráci s místní farností začala budovat na farní zahradě 

altán, který bude sloužit na setkávání seniorů, farníků, dětí a všech lidí 

s dobrým úmyslem . Tento projekt je finančně podpořen Nadací Divoké 

husy, která věnovala Charitě 40.460,- Kč. Jedná se o zdvojnásobený výtěžek 

charitativního adventního koncertu z loňského roku. Celkové náklady na 

stavbu altánu budou více jak 100 tis. a budou financovány z vlastních zdrojů 

Charity a farnosti.  

     S výstavbou nové zdi kolem fary jsme se rozhodli o zřízení samostatného 

vjezdu pro vozidla Charity. V zadní části budou umístěna elektricky 

ovladatelná vrata, která umožní vozidlům bezpečný vjezd a parkování. 

V současné době téměř denně bojujeme s parkováním a volným výjezdem před 

Charitou. Toto řešení bude pro všechny velkým přínosem.  
 

J. Koubová, www.kamenice.charita.cz 
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 
 

 

 

 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. 

 

Pátek 28. 9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA 

hlavního patrona českého národa  

Sobota 29. 9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

Neděle 30. 9. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 1. 10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 

Úterý 2. 10. Památka sv. Andělů strážných 

Čtvrtek 4. 10. Památka sv. Františka z Assisi 

Neděle 7. 10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pátek 12. 10. Památka sv. Radima, biskupa 

Neděle 14. 10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 

Středa 17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 

Čtvrtek 18. 10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty 

Neděle 21. 10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Den modliteb za misie 

Neděle 28. 10. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 

Čtvrtek 1. 11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

Pátek 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

Sobota 3. 11. Památka sv. Martina de Porres, řeholníka 

Neděle 4. 11. 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pátek 9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě 

Sobota 10. 11. Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 

Neděle 11. 11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 

Úterý 13. 11. Památka sv. Anežky České, panny 

Sobota 17. 11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 

Neděle 18. 11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Středa 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

Čtvrtek 22. 11. Památka sv. Cecilie, panny a mučednice 

Sobota 24. 11. Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků 

Neděle 25. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

Pátek 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

Neděle 2. 12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – Začíná cyklus C 
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