Kamenice nad Lipou, Těmice, Mnich a Častrov

č. 4/20

SVATÝ MIKULÁŠ Z MYRY
(cca 280/286 Patara – 6. prosince 345/352 Myra) byl biskup v Myře v Lykii.
Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Pro množství zázraků, které se udály na jeho přímluvu, je také někdy
zván Mikuláš Divotvůrce . Jde o jednoho z nejvíce uctívaných svatých v
celém křesťanství, ve východních církvích je druhým nejuctívanějším svatým
vůbec (po Panně Marii). V západní liturgické tradici jeho svátek připadá na
Ročník XXXI.

Cena dobrovolná

Dne: 4. 12. 2020

na 6. prosinec a oslava tohoto svátku je spojena s rozdáváním dárků dětem
(obvykle v předvečer 5. prosince).
Svatý Mikuláš je uctíván jako patron námořníků, obchodníků, lukostřelců,
dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů. Je též patronem států (Rusko) a
měst. A také je hlavním patronem naší českobudějovické diecéze a titulárním
zasvěcení kostela v Častrově.
Svatý Mikuláš nám může být vzorem v důvěře Boží a především jeho lásce
a dobrotě, která má vnímavé srdce a umí účinně pomáhat. Tím dává naději a
sílu k proměnně. Jsme ve složité době, a přesto důvěra v Boží pomoc je i dnes
silou a cestou k radosti z naší záchrany v narozeném Ježíši Kristu.
"Přijď Duchu svatý, naplň srdce ohněm své lásky a všechno bude stvořeno a
obnov tvář země". Přeji všem požehnaně prožitý Advent a radost i světlo ať
přijmeme z nově narozeného Krista.
převzato Wikipedie,
P. Václav Šika

MIKULÁŠ - KÁZÁNÍ JIŘÍHO REINSBERGA
NIKOLAOS (Svátek svatého Mikuláše - 6. prosince)
Dobré jitro přeju. Víte, koho dneska je? Jmenoval se "Vítězství lidu".
Nikolaos. (Niké je vítězství a laos lid.) Dnes je svátek toho Nikolaose, který
vzal opravdicky za své poselství, jež dostal. Proto se hezky hodí do doby
přípravy na Vánoce, do adventu.
Lidé se starají, uklízejí (aby se potom zas mohlo všechno rozházet), to je
pro ně příprava. Začne se napíkat, začne šílenství, které vyvolal obchod. Žene
vás k tomu, abyste utráceli prachy, protože přece musíte dát dárek tomu, tomu
a tomu. Protože on vám dá také dárek. Ztratila se podstata krásy dát dar, slavit
něco darem. A právě to pochopil tenhle Nikolaos. Byl za svého mládí bohatý a
věděl, že jsou lidé, kteří nemají. A udělal překrásnou věc, kterou se naučil od
Krista Ježíše. Ten také kdysi v Káni přinesl lidem, kteří neměli, dar. A oni
tehdy vůbec nevěděli, že je to od Něj a že je to dar.
Mikuláš udělal něco podobného. Věděl, že jsou lidé chudí. Věděl, že on má.
Chtěl jim pomoci a nechtěl je znectít, zarmoutit, okrást o hezký zážitek, tak si
nejdřív zřídil malou detektivní kancelář. Když tak zjistil, že je někdo chudý, v
noci se tam připlížil. V noci chodívají zloději, aby kradli. On chodil v noci, aby
lidem dával. Když měli otevřené okno, hup, hodil tam prachy. Jestliže si pod
oknem sušili třeba punčochy, tak do nich něco spadlo, jako to děláme my
dneska dětem. Nebo to spadlo do boty, jako se to dnes dělá například ve
Francii. Pomohl jim. A právě proto ho slavíme.
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Když se dejme tomu tatík přižene večer a řekne: "Musím na tu školní
schůzku, jak se můj potomek učí nebo neučí, ale musím si vyčistit boty," jde a
vidí, že má řadu svých bot vyčištěnu. Tak tos udělal, milý mladíku, jako svatý
Mikuláš! Když se přižene večer matka a řekne: "Lidi drahý, mám dělat večeři a
ještě nemám od včerejška umyté nádobí," půjde ho mýt a ono bude umyté,
utřené, uložené. Tak tos udělal jako svatý Mikuláš! To je pravý dobrý skutek.
Takhle se dává.
V tom se mi nesmírně líbí, budete se divit, spisovatel Jaroslav Hašek. Ten
jednou seděl v kavárničce (píše to o něm Eduard Bass) a viděl, jak si nějaký
chudý student u mramorového stolku pod deskou rovná korunky, jestli mu stačí
na kávu. Nebo jestli si ještě k tomu může koupit rohlík. Viděl, že je to chudý
študák, nemá na to a je večer. Přišel k němu (Hašek nikdy nemluvil slušně) a
povídá: "Co na mě tak čumíš, ty vole? To si myslíš, že ti zůstanu dlužnej ty
prachy, cos mi pučil, ty blbče? Tady je máš!" A dal mu padesátikorunu. Nebyl
mu dlužný nic. Šokoval ho dokonce surovostí a sprostotou, protože měl měkké
a dobré srdce. A mám takový dojem, že když se Hašek dostavil k bráně
nebeské, svatý Petr ukázal: Jenom dál. A Hašek najednou viděl, že ten,
kterému nadával vůl, byl Ježíš Kristus. Obdaroval tak nádherně, že to nebylo
vůbec vidět. A to je náplň naší cesty směrem k Vánocům.
Z knihy: Probíhejte Jeruzalémem a sviťte (Jiří Reinsberg)
Vydalo: Karmelitánské nakladatelství

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Vánoční evangelium nám říká toto: Bůh se stal člověkem a člověk by na to
měl odpovědět. Nikoli tím, že si bude hrát na boha, že bude chtít vzít život,
přírodu a dějiny do své režie a manipulovat jimi, poroučet druhým a poroučet
větru a dešti. To jsme už zažili a máme toho dost. Slušnou odpovědí na ten
největší a nejvlastnější dar vánoc – že Bůh se stal člověkem - bude, když se i
člověk bude poctivě snažit stávat se plněji člověkem.
Tomáš Halík
Ježíš se narodil také pro tebe - ať jsi kdokoliv. Starý či mladý, šťastný nebo
nešťastný, úspěšný nebo neúspěšný. Narodil se pro tebe a k tobě chce také
přijít. Chce přijít, aby ti ukázal naději, která nezávisí na tvých schopnostech,
výhrách či prohrách. Chce přijít, aby ti otevřel cestu k bohatství, které není
závislé na tvých úspěších, ani na míře inflace. Chce přijít, aby ti ukázal že ti
může být odpuštěno a že i ty můžeš dojít naplněného života...
Jan Pavel II.
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INFORMACE
Pohřeb otce Thomase Williamse který žil několik let v naší farnosti se
konal na Slavnost Všech svatých v kostele Všech svatých v Kamenici n. L.
v neděli 1. 11. 2020 v 9.30 hodin. Mši svatou sloužil a pohřební obřady
vykonal otec biskup mons. Pavel Posád. Bližší informace a fotografie na
webových stránkách farnosti.
Rorátní mše svaté při svíčkách se uskuteční v kostele Všech svatých
v Kamenici n. Lipou o sobotách 5. 12; 12. 12. a 19. 12. v 6.30 hodin. Snídaně
na faře kvůli opatřením letos nebudou.
Pondělí 7. 12. – Slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hl. patrona diecéze.
Mše svatá: 16.00 poutní v Častrově (titulární zasvěcení kostela)
Úterý 8. 12. - Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního
hříchu - mše svatá v kostele v Kamenici n. L. bude v 17.00 hodin.

Adventní zpovídání:
Kamenice nad Lipou kostel Všech svatých:
středa 16. 12. od 15.00 + v 17.00 mše svatá: P. Jaroslav Šmejkal
sobota 19.12. od 8.00 dopoledne - P. Václav Šika a P. Jan Poul
V úterý 22. 12. od 9.00 hodin bude v kostele v Kamenici n. L. probíhat
vánoční výzdoba kostela, stavba jesliček a následný úklid. Prosíme, přijďte
nám pomoci!
V úterý 22. 12. - V českobudějovické diecézi: Svátek výročí posvěcení
katedrály. Mše svatá v Kamenici nad Lipou v 17.00 hodin.
Betlémské světlo přinesou skauti do našeho města ve středu 23. prosince
v 18.00 hodin na náměstí Čsl. armády. Poté bude světlo uloženo v kostele, kde
si je můžete vyzvednout na Štědrý den od 9.00 do 16.00 hodin a odnést si je do
svých domovů. Betlémské světlo bude hořet v kostele až do 27.12.
Prodejna knih v kostele bude otevřena po mši svaté o adventních nedělích
a na Štědrý den od 15.00 do 16.00 hodin. V letáčku, který je vložen do tohoto
čísla Farních listů si můžete vybrat jako vánoční dárek nějakou knížku.
Společenství starších žen se v prosinci na faře ještě konat nebudou. Po
Novém roce to budou tato úterý: 12.1; 26.1; 9.2; 23.2. a 9.3. 2021.
Nové společenství žen se bude konat na faře Kamenici n. L. také asi až v
lednu. Termín bude ohlášen v kostele a na webových stránkách.
Sbírky: Sbírka na misie se letos nemohla konat v řádném termínu. Byla
proto přeložena na týden od 22. do 29. 11., kdy bylo možno v kostele v přispět
do košíčku na stolku. Vybralo se v Kamenici n. L. 4.870,- Kč, v Mnichu
3.003,- Kč a v Častrově 1.400,- Kč. Poslední letošní sbírka bude v neděli 6.12.
na bohoslovce.
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Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna. V
těchto dnech se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu.
Texty k modlitbám je možné si stáhnout na www.cirkev.cz
Na svátek Uvedení Páně do chrámu v úterý 2. února 2021 bude mše svatá
v Kamenici n. L. v 17.00 hodin. Před mší svatou bude žehnání svící.
Příští číslo Farních listů vyjde před postní dobou asi 14. února 2021.
Prosíme o Vaše příspěvky.

PŘIJĎ A OBNOV TVÁŘ ZEMĚ
Námět pro prožití letošní adventní doby v rodině a ve farnosti
podle podnětů z Katechetického centra v Brně
Letošní adventní aktivita je inspirována modlitbou Vzývání Ducha
Svatého, která je prosbou k Duchu Svatému, aby obnovil zemi. Tento námět
k prožití doby adventní je věnován obnově vztahu k Bohu i vztahů mezi lidmi.
Základem je každodenní modlitba spojená s drobným námětem, o co se během
týdne můžeme snažit.
V kostele v Kamenici nad Lipou
najdete nástěnku, pokrytou útržky
novin. Noviny v sobě obvykle ukrývají
nejrůznější zprávy z celého světa, a proto
mohou být symbolem toho, že Bůh ví o
všem, co se ve světě děje, ať už je to dobré
nebo špatné. Naši ochotu to vše Bohu
odevzdat připomínají dlaně směřující v
modlitbě k Bohu a symboly z barevných
papírů jako vyjádření naší důvěry a
naděje, že Bůh dokáže svět svou láskou
obnovit a dát všemu, co prožíváme, nový význam.
Kdo byste se chtěl této naší adventní aktivity zúčastnit, můžete si při
návštěvě kostela (nejlépe v neděli) u této nástěnky vzít kartičku
s námětem k modlitbě a jako znamení naší snahy přidejte do označené
části nástěnky obrázek z barevného papíru (pro každý týden máme
připravenou jinou kartičku s námětem a jiný symbol).
Bůh může obnovit celou zemi i tvůj život. Pokud mu to chceš dovolit,
zapoj se s námi!!!
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VÁNOČNÍ PROGRAM V NAŠICH FARNOSTECH
24. 12. Čtvrtek večer: z vigilie Narození Páně /půlnoční/ mše svatá:
Častrov
16.00
Těmice
21.30
Mnich
23.00
V Kamenici nad Lipou půlnoční mše svatá nebude, protože je nebezpečí
vysoké účasti nad limit /50 lidí/ předpokládaného vládního povolení. Pokud se
situace uvolní, je možná změna.
25. 12. Pátek - Slavnost Narození Páně - zasvěcený svátek, mše svatá:
Mnich
8.00
Kamenice nad Lipou
9.30
Častrov
11.00
26. 12. Sobota - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, mše svatá:
Kamenice nad Lipou
9.30
Hojovice
11.00
Ctiboř /kaple/
17.00
27. 12. Neděle - Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, mše svatá s
obnovou manželských slibů:
Mnich
8.00
Kamenice nad Lipou
9.30
Častrov
11.00
Těmice
17.00 poutní mše svatá sv. Jan evangelista
31. 12. 2020 Čtvrtek - Silvestr, závěr občanského roku, mše svatá:
Kamenice nad Lipou 16.00
Pátek 1. 1. 2021 Nový Rok, Slavnost Matky Boží, Panny Marie, zasvěcený
svátek, mše svatá:
Mnich
8.00
Kamenice nad Lipou
9.30
Častrov
11.00
Neděle 3. 1. - 2. neděle po narození Páně, mše svatá:
Mnich
8.00
Kamenice nad Lipou
9.30
Častrov
11.00
Středa 6. 1. Slavnost Zjevení Páně, mše svatá:
Žehnání voda, křídy a kadidla Kamenice nad Lipou
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17.00

Neděle 10. 1. Svátek Křtu Páně, mše svatá:
Mnich
8.00
Kamenice nad Lipou
9.30
Častrov
11.00
Končí doba vánoční.

☺☺☺HUMOR☺☺☺
☺ Dva seminaristé jedou na motorce. Zastaví je policajt a povídá: "To nevíte,
že při této rychlosti můžete zavinit dopravní nehodu?" "Ale kdepak," odpoví
jeden seminarista, "Kristus je s námi." "V tom případě máte dvojitou pokutu,
protože je přísně zakázáno jezdit na motorce ve třech."

☺Farář

mluví se svojí hospodyní: "Dnes ráno jsem kázal o bohatství a
chudobě. Jasně jsem řekl, že bohatí musí vždycky pomáhat chudým." "Povedlo
se vám věřící přesvědčit?" ptá se hospodyně. "Jenom ty chudé ..."

☺Církev

je velmi znepokojena
bezbožností
Vánoc.
Podle oficiálního průzkumu
vyslovuje Boží jméno většina
lidí jen ve chvíli, když se
podívá na cenovku.

☺Kněz

na konci mše řekl:
"A příští neděli, milí věřící,
budeme mluvit o lhaní.
Připravte se na to tak, že si
přečtete 17. kapitolu z
Markova evangelia" Další neděli se zeptal:"Tak kdo si přečetl 17. kapitolu z
Markova evangelia?" Několik farníků zvedlo ruku. "Vidím, že na téma lži budu
mluvit oprávněně. Markovo evangelium má totiž jen 16 kapitol."

☺Muž

ve zpovědi říká: "Zase jsem to přehnal při pití vína." "Ale i ten
dobyteček ví, kdy má dost vody," říká kněz. "Kdy mám dost vody, to vím
taky," namítne kajícník.

☺Jeden

malíř dělal ilustrace k biblické dějepravě. Druhý ho popichoval:
"Adam přece nemohl mít pupík, když byl stvořen, a ty jsi ho namaloval s
pupíkem." Napadený se obhajoval takto: "Michelangelo ho na obraze Stvoření
Adama taky namaloval s pupíkem!" Kritik před autoritou Michelangela
ustoupil.
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VARHANNÍ KURZ
V minulém čísle Farních listů jsme přinesli první část povídání varhaníka
Lukáše Krajíčka o jeho účasti na letních varhanních kurzech (online archiv
Farních listů najdete na webu www.farnostkamenice.cz). Dnes si můžete
přečíst vyprávění o druhém kurzu, který se konal v srpnu v Rakousku.
28. Internationale Waldviertler Orgelwoche – Heidenreichstein
S přihláškou na druhý kurz jsem dlouho váhal kvůli zavřeným hranicím, ale
nakonec jsem se po uklidnění situace začátkem července přihlásil. Kurz probíhal od neděle 16. srpna do pátku 21. srpna v rakouském Heidenreichsteinu.
Toto malebné městečko s dominantou vodního hradu se nachází nedaleko
českých hranic, asi 20 kilometrů jižně od Nové Bystřice. Kvůli koronavirovému omezení jedné osoby na pokoji v hotelu v Rakousku byla většina ubytování
ve městě plná, a tak jsem každý den na kurz dojížděl.
Už úvodní posezení na zahradě fary bylo velmi příjemné. Pořadatel, pan
Karl A. Immervoll, nás seznámil s programem týdne nejen v němčině, ale i v
češtině! Z pětadvaceti účastníků jsme byli tři z České republiky a již výše
zmíněný pedagog PhDr. MgA. Tomáš Thon, Ph.D. Následně jsme byli rozděleni mezi pět vyučujících. Já byl ve skupince vedené premonstátským farářem
z Gerasu, Dominicusem F. Hoferem,
lektorem na konzervatoři v Sankt Pöltenu.
Program každého
dne byl velice pestrý.
Ještě před snídaní
probíhaly v místním
kostele ranní chvály
(laudes), od 9 hodin
pak výukové hodiny
Společné foto s lektorem, premonstrátem
hry na varhany. Před
z Gerasu Dominicusem F. Hoferem u nástroje
obědem se konala hodiv hlavním kostele v Heidenreichsteinu
na sborového zpěvu a
po obědě jsme mohli dále samostatně cvičit na varhany v širokém okolí.
K dispozici jsme měli asi 15 míst s různými varhanami.
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Do výukové hodiny jsem si připravil známé Preludium a Fugu F dur BWV
556 od Johanna Sebastiana Bacha, na kterém mi Dominicus ukázal různé
techniky hry na varhany. Také jsme hodně času věnovali trénováním hry na
pedál.
Odpoledne jsme mohli nejen samostatně dále trénovat, ale také souběžně
probíhal druhý kurz, a to kurz stavby varhan, kam jsem se ještě dodatečně
přihlásil, protože si myslím, že každý varhaník by měl znát svůj nástroj a měl
by umět se o něj starat. Tento kurz vedl také premonstrát Dominicus. Každý
den jsme navštívili mnoho varhan na rakousko-českém pomezí, zahráli si na
ně, a i se podívali na jejich technickou stránku. Asi největším zážitkem pro mě
bylo hraní na varhany v klášterním kostele v Eisgarnu. Tento nástroj je
umístěný v boční kapli
a se třemi manuály
(klaviaturami) elektricky ovládá troje varhany umístěné různě
v prostoru kostela (kůr,
boční kaple, presbytář). Součástí tohoto
kurzu
byla
také
středeční exkurze po
varhanách v Jindřichově Hradci, kde jsme si
mohli zahrát a poznat
dalších pět místních
varhan.
Velké třímanuálové varhany v klášterním
Ve čtvrtek večer
kostele v Eisgarnu.
byla na programu
ekumenická bohoslužba. Na ni jsme si pro českou část připravili s Tomášem
Thonem Kyrie z druhého ordinária Josefa Olejníka. (Josef Olejník napsal
celkem tři ordinária – u nás v kostele zpíváme první, č. 502 v kancionálu.
Druhé ordinárium v našem kancionálu však nenajdete, nachází se až
v olomouckém dodatku pod číslem 582).
V pátek odpoledne pak proběhly na závěr celého kurzu společné přehrávky
jednotlivých účastníků a každý následně obdržel certifikát o absolvování
kurzu.
Oba letní kurzy byly pro mě velice přínosné. Dozvěděl jsem se mnoho nejen
o hře na varhany, jejich stavbě, o hře při liturgii, ale také jsem poznal mnoho
zapálených amatérských varhaníků. Určitě se některého kurzu zúčastním i
v budoucnu.
Lukáš Krajíček
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY
Vážení a milí čtenáři.
Opět jsem byla požádána napsat pár řádků o naší službě a seznámit vás tak
s aktuálními informacemi a děním ve Farní charitě a s radostí tak učiním. Rok
2020 byl pro všechny náročný. Ať už se jedná o drobného živnostníka,
restauratéra, zdravotní personál, učitele, rodiče dětí, prostě všech bez výjimky.
Všichni se potýkáme s problémy, které způsobil a stále způsobuje nový
koronavir. I naše služba se dennodenně vypořádává s problémy a nařízeními
týkající se celosvětové pandemie. Snažíme se ochránit naše zaměstnance a
klienty pečovatelské služby před možnou nákazou, a to všemi možnými
způsoby. Striktně používáme
ochranné pracovní pomůcky
(respirátory, rukavice) a
personál má všude k dispozici dostatek desinfekčních
prostředků.
Na
základě
nařízení
vlády
dochází
v současné době k pravidelnému testování zaměstnanců.
Všechny prostory a vozidla
preventivně a pravidelně
dekontaminujeme plynovou
metodou GPC8. Této podpory
se nám dostává od firmy Tekrocid CZ a pana Mayera z Kamenice nad Lipou.
V této nelehké době se však našlo mnoho osob a firem, které nám nabídly
svou pomoc a podpořili nás finančním nebo materiálním darem. Ráda bych
touto cestou poděkovala:
European Trailer systems s.r.o. Kamenice nad Lipou (finanční dar), rodina
Kubiskova – Čerpací stanice Kamenice nad Lipou (materiální a finanční dar),
Professional support, s. r. o. (materiální dar), Elektro Hadrava s.r.o. (finanční
dar) a další drobní a anonymní dárci.
Z nadací, které v letošním roce vyhlašovaly mimořádné dotační programy,
se nám podařilo získat podporu na nákup ochranných prostředků, dezinfekce,
na osobní náklady i na nákup polohovacích lůžek i ostatních kompenzačních
pomůcek. Byla to Nadace Karla Komárka, VDV – Nadace Olgy Havlové,
Nadace ČEZ a nyní se rýsuje ještě podpora od Nadace Divoké husy.
Některé naše činnosti byly z důvodu vyhlášení nouzového stavu úplně či
částečně pozastaveny. Například obchůdek Dobromysl a Klub seniorů byly
10

pozastaveny na nějakou dobu zcela. Dobročinný obchod Dobromysl podporuje
mnoho chráněných a terapeutických dílen a tím pádem i mnoho osob se
zdravotním znevýhodněním. S velkou radostí se pro vás opět od čtvrtka 3.
prosince jeho dveře otevřely. Zavítejte, prosíme, do něj a podpořte jeho činnost
svým nákupem. Vybírat můžete ze široké nabídky sortimentu, od dárkových
věcí, proutěných košíků, keramiky a mnoho dalšího. V nabídce najdete i
spoustu bylinných výrobků, oplatky, med, vlašské ořechy (pravé papíráky) a
oblíbené mešní víno nebo pamlsky pro pejsky. Věřte, že dárkem z Dobromyslu
uděláte radost 3 násobnou. Budeme vám vděčni za podporu a za váš nákup.
Těšit se v tomto roce nebudeme na adventní koncert ani na vánoční jarmark,
které se díky omezením konat nebudou.
Naše klienty terénní pečovatelské služby však o vánoční přání a dárečky
neošidíme. Připravují je pro nás děti a paní učitelka ze ZUŠ Alegro. Děkujeme
jim.
Možná ale budeme na tuto dobu s odstupem času vzpomínat v dobrém.
Uvědomuji si, jak konečně můžeme vychutnávat adventní čas v klidu a pohodě.
Nehoníme se za každým vánočním trhem, neplánujeme neustále nějaké
volnočasové aktivity ať už třeba v klubu seniorů, či pro naše děti. Nemusíme
zařizovat měsíc dopředu adventní koncert. Ano, jsme o všechno toto ochuzeni,
ale uvědomme si, je to tak životně důležité? Myslím, že není. Nejdůležitější je
být v klidu, radovat se denně z maličkostí a být vděčni za rodinu, za své blízké
a v první řadě za zdraví nás všech. Přeji vám všem pokojné prožití adventu,
poklidné svátky vánoční a především pevné zdraví do nového roku 2021.

K+M+B 2021
Průběh Tříkrálové sbírky je v této době ještě velmi
nejistý a stanovit přesný termín a postup konání sbírky
by byl z naší strany odvážný krok. Připravujeme
několik možných variant od klasického koledování po
virtuální kasičky, kdy každý by měl možnost přispět
zasláním daru na účet. Jsme si vědomi, že obzvláště
pro starší generace je toto problém. Též osobnímu setkání a přinesení
požehnání do domácností se nemůže nic vyrovnat. Budeme tedy věřit, že i
v roce nadcházejícím budeme moci vyslat posly se zprávou o narození
Spasitele k VÁM domů. Předpokládaný termín je pro naši oblast, Kamenice
nad Lipou, Černovice, Nová Včelnice a okolní obce stanoven na 9. ledna.
Oficiálně je sbírka pro rok 2021 stanovena od 1. ledna a vzhledem k situaci je
sbírka prodloužena až do 24. ledna 2021, původně vždy bylo do 14. ledna. O
aktuálních informacích budeme informovat na našich webových a
facebookových stránkách a dále pak na informačních nástěnkách měst a obcí.
J. Koubová
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Neděle
Pondělí
Úterý
Neděle
Pondělí
Neděle
Úterý
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Pátek
Sobota
Neděle
Středa
Neděle
Neděle
Pondělí
Čtvrtek
Neděle
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Neděle
Úterý
Pátek
Sobota
Neděle
Středa
Neděle
Středa

6. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
7. 12. SLAVNOST SV. MIKULÁŠE, BISKUPA
8. 12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ
POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
13. 12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
14. 12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
20. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
22. 12. Svátek Výročí posvěcení katedrály
25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – Hod Boží vánoční
26. 12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
27. 12. SVÁTEK SV. RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
28. 12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
1. 1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
2. 1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
3. 1. 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
6. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
10. 1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - končí doba vánoční
17. 1. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
21. 1. Památka sv. Anežky, panny a mučednice
24. 1. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
31. 1. 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
2. 2. SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
5. 2. Památka sv. Agáty, panny a mučednice
6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
7. 2. 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
10. 2. Památka sv. Scholastiky, panny
14. 2. 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17. 1. POPELEČNÍ STŘEDA - Den přísného postu.
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