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ČAS JE KRÁTKÝ 
     Doba adventní a vánoční je pro nás nová životní výzva. Nemusíme mnoho 
vymýšlet, co všechno máme dělat, ale měli bychom více naslouchat svým 
bližním, Bohu i sobě.  
     Příprava na vánoce nemůže být jen nějakým vnějším gestem – úklid bytu, 
napečení cukroví, usmažení kapra, - ale i připravení svého srdce k přijetí Krista 
jako Světla a Spasitele. Doba adventní je i dobou ztišení a naslouchání, co Bůh  
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chce konat v mém životě, v naší rodině, v našich vztazích. Každá máma i každá 
rodina zakusila při narození svého dítěte takový svůj advent. Taky byla plná 
očekávání, přípravy, ale také možná strachu a obav jak to všechno dopadne.      
I my máme adventní dobu prožívat plni očekávání v bázni Boží, jak to s námi 
jednou dopadne. Máme víru, že Boží láska nás neopustí, pokud my sami tuto 
lásku neodmítneme. Víra a láska v Ježíše Krista vede k naději, že i pro nás se 
stal „Světlem“ a smyslem celého našeho života. Žijeme ve složité době. Je 
velmi těžké se v ní dobře orientovat, ale asi nejvíce dnes mnoha lidem chybí 
naděje. Nějaký cíl a smysl všeho co nás obklopuje a svírá. Nemáme recept na 
úspěch zdraví a štěstí, ale máme Naději v Ježíši Kristu, že je naše Světlo a 
smyslem i toho těžkého, čemu nerozumíme. Křesťané mají být lidmi Naděje, 
která pramení z víry a lásky Boží. 
 Chtěl bych všechny povzbudit, abychom dobu adventní a vánoční 
prožili v naslouchání a úžasu nad Boží Láskou, kterou projevuje s důvěrou 
ke každému z nás. Nebojme vnášet naději do svého okolí, tam, kam nás Bůh 
posílá. Narozený Kristus je pro všechny lidi světlem a nadějí v temnotě života. 
 

                                                                    P. Václav Šika  
 

 
ROZHOVOR S P. PAVLEM ŠIMÁKEM 

 
     P. Pavel Šimák pochází z naší farnosti, před dvaceti lety byl vysvěcen na 
kněze a 4. října 1993 měl v našem kostele primici. Při této příležitosti jsme mu 
položili několik otázek. 
 

Pavle, mnozí naši farníci možná ani nevědí, kde působíš, mohl bys jim to 
trochu představit. 
     Tak od roku 2005 jsem v Kaplici a odtud spravuji farnosti v okolí. Je jich 
celkem 10 a patří mezi ně např. i Pohoří, kde v roce 1999 kostel spadl. Zůstal 
však presbytář, který nyní po opravě slouží jako malý kostelík. Všechny 
farnosti jsou pohraniční a po válce zažily vysídlení německého obyvatelstva. 
Proto zde a zvláště v menších obcích není mnoho pravidelných návštěvníků 
kostela. Přesto se leccos podařilo, konáme např. společnou farní dovolenou, 
křesťanský ples, ve všech farnostech se také setkáváme ve společenství, 
konáme akce pro děti, setkání s německy mluvícími rodáky, ubytováváme lidi 
bez domova a další. Každý rok je také pokřtěn někdo dospělý a tak se 
křesťanský život v této oblasti pomalu obnovuje. Ne všechno jde samozřejmě  
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dobře, někde vidím, jak přes všechnu snahu lidí ubývá a jinde jak málo lidí se 
aktivně zapojuje. Ale žiji v naději, že vše odumírající může být Pánem 
oživeno. 
 

Nedávno jsi oslavil 20 let svého kněžství, jak hodnotíš toto období, jak se 
Ti líbí v tomto povolání? 
     Tak jsem samozřejmě především vděčný za své povolání Pánu. A i když 
byly před vysvěcením na kněze i po něm okamžiky, kdy jsem se necítil příliš 
schopným naplnit toto povolání, převážilo vědomí, že je to dobře, že jsem 
knězem. Za těch 20 let jsem zažil období nadšení i únavy. Asi nejhezčí 
okamžiky byly, když někde vzniklo společenství – na Prachaticku i Kaplicku, 
pěkné období jsem měl po nástupu do Kaplice, když se zde začalo mnohé nově 
budovat. Radost jsem měl při zakládání azylových domů na Prachaticku           
i budování útočišť pro lidi bez domova v mém současném působišti. 
Mnohokrát jsem zažil, jak se do problémů vložil Bůh, ale zažíval jsem i pocity 
bezmoci. Když se dívám zpět, nebo i na současnost, vidím, co se mi 
nepodařilo, či nedaří a to samozřejmě není příjemné. Pak si ale zase vzpomenu 
na věci, které se podařily a především na lidi, které Pán oslovil s mou (třeba 
jen nepatrnou) pomocí, a je mi zase dobře. Velmi obohacující v kněžském 
povolání jsou jednak Boží doteky (v modlitbě, při přípravě na kázání, 
v událostech) a pak vztahy s lidmi. Lidí potkávám opravdu mnoho, a i když 
některá setkání nejsou příjemná, nakonec i tito lidé mě něčím osloví. Těch 20 
let bylo opravdu pestrých, zažil jsem i mnohé dobrodružné chvíle (zvláště 
s lidmi závislými), ale jsem za to rád. Teď sice mám spíše období únavy, ale 
jinak jsem v kněžském povolání šťastný. 
 

Jak jsi výročí oslavil? 
     Nijak zvláštně. Ve společenstvích mi popřáli farníci i přátelé, připili jsme 
si, dostal jsem i dárky. Podobně doma. Přišla i písemná blahopřání, za něž jsem 
také vděčný. 
 

Co bys chtěl vzkázat našim farníkům k vánocům? 
     Předně chci poděkovat za modlitby: za ty v době mé přípravy na kněžství i 
za ty současné. Moc mi pomáhají a tak o ně opět prosím. Mohu Vás ujistit, že 
na farnost a na mnohé i jmenovitě také v modlitbě myslím. Přeji Vám, abyste 
si našli čas na naslouchání Pánu v tichu a také na příjímání Slova Božího 
z Písma i z jiné duchovní literatury. Ať o Vánocích nově najdete Pána skrytého 
ve Vašem nitru, v bližních i událostech. Kéž jeho přítomnost ve Vás stále 
roste! 
             Otázky položil J. Šimák. 
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VÁNOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH: 
 

KAMENICE NAD LIPOU 
 

Úterý 24. 12. 
 

ŠTĚDRÝ DEN 
 
SLAVNOST 
NAROZENÍ PÁNĚ 

 

KOSTEL OTEV ŘEN 
K NÁVŠTĚVĚ JESLIČEK  
a k převzetí betlémského světla 
 
 

„PŮLNOČNÍ“  
  MŠE SVATÁ  

 

14.00 – 16.00 
 

 
 

23.00 
Středa 25. 12. 
 

HOD BOŽÍ  
 

VÁNOČNÍ 

 

 
MŠE SVATÁ  
 

 
 
 

9.30 
 

Čtvrtek 26. 12. 
 

SVÁTEK  
SV. ŠTĚPÁNA, 
prvomučedníka 

 
MŠE SVATÁ se 
zaměřením na děti a rodiče 

 

9.30 
 

Pátek 27. 12. 
Svátek sv. Jana, 
apoštola a evangelisty 

 

MŠE SVATÁ  
s žehnáním vína 

 

17.00 
 

Neděle 29. 12. 
SVÁTEK  
SV. RODINY 

 

MŠE SVATÁ  
s obnovou manželských slibů 

 

9.30 
Úterý  31. 12. 
sv. Silvestra 

 
 

MŠE SVATÁ na závěr roku 
a svátostné požehnání 

 

17.00 
Středa 1. 1. 2014 
SLAVNOST MATKY 
BOŽÍ P. MARIE 

 
MŠE SVATÁ  

 

9.30 
Neděle 5. 1. 
SLAVNOST 
ZJEVENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ s žehnáním 
vody, křídy a kadidla 
 

 

9.30 

Neděle 12. 1. 
SVÁTEK K ŘTU PÁNĚ 
Končí vánoční doba. 

 

MŠE SVATÁ 
 

9.30 
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TĚMICE 
 

Středa 25. 12. 
HOD BOŽÍ VÁNO ČNÍ 

 

MŠE SVATÁ 
 

11.00 
Pátek 27. 12. -  POUTNÍ 
SLAVNOST SV. JANA 
APOŠTOLA A EVANG. 

 

MŠE SVATÁ 
s žehnáním vína 

 

15.00 

Neděle 29. 12. 
SVÁTEK SV. RODINY, 
Ježíše, Marie a Josefa 

 

MŠE SVATÁ s obnovou 
manželských slibů 

 

11.00 
Středa 1. 1. 2014 
SLAVNOST MATKY 
BOŽÍ PANNY MARIE 

 

MŠE SVATÁ  
 

11.00 

Neděle 5. 1. 
SLAVNOST  
ZJEVENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
s žehnáním vody, kadidla 
a křídy 
 

 

11.00 

 

MNICH 
 

Úterý 24. 12. 
SLAVNOST 
NAROZENÍ PÁNĚ 

 

„PŮLNOČNÍ“ 
  MŠE SVATÁ 

 

21.30 

Středa 25. 12. 
HOD BOŽÍ VÁNO ČNÍ 

 

MŠE SVATÁ 
 

 

8.00 
Čtvrtek 26.12. 
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, 
prvomučedníka 

 

MŠE SVATÁ  
V HOJOVICÍCH 
 

 

 

11.00 
Neděle 29.12. 
SVÁTEK SV. RODINY 

 

MŠE SVATÁ s obnovou 
manželských slibů 

 

 

8.00 
Středa 1. 1. 2014 
SLAVNOST MATKY 
BOŽÍ PANNY MARIE 

 
MŠE SVATÁ  
 

 

8.00 
Neděle 5. 1.  
SLAVNOST  
ZJEVENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
s žehnáním vody, kadidla, 
křídy 
 

 

8.00 
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LIDMA Ň 
 

Sobota 28. 12. 
 

SVÁTEK SVATÉ 
RODINY 

 

MŠE SVATÁ  
a setkání u jesliček 

 

16.00 

Sobota 4. 1. 2014 
 

SLAVNOST  
ZJEVENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
s žehnáním vody, kadidla   
a křídy 

 
 

17.00 

 
 
 

  INFORMACE 
 

����Svátost smíření: 
Kostel sv. Bartoloměje v Pelhřimově: 
Neděle 15. 12. 2013 od 15.00 – 19.00 
Pondělí 16. 12. 2013 až středa 18.12. 2013 vždy od 7.00 do 18.00  
Kostel Všech Svatých v Kamenici nad Lipou: 
Pátek 20. 12. 2013 od 15.30 do 17.00 P. Jaromír Stehlík a P. Václav Šika  
Sobota 21. 12. 2013 od 10.00 do 11.30 P. Jan Poul a P. Václav Šika 
 

����Informace o opravách: 
Restaurování bočního oltáře sv. Anny: 
Letošní rok byla provedena další etapa opravy bočního oltáře v nákladu 
120.000,- Kč, finančně byla pokryta:  50.000,- Kč Město Kamenice nad Lipou 
              60.000,- Kč Kraj Vysočina 
              10.000,- Kč farnost Kamenice nad Lipou 
 

Oprava fary v Kamenici nad Lipou: 
V září začala rekonstrukce fary – úprava bytu pro kněze, sociální zařízení pro 
farnost v patře fary a úprava nové kanceláře a skladu farní charity v přízemí 
fary. Předpokládaný rozpočet byl 530.000,-Kč, finančně to bylo pokryto 
bezúroční půjčkou s biskupstvím. 
Skutečnost se trochu odlišuje, bylo tedy proinvestováno: 
Byt pro kněze:  524.630,-Kč – stavební práce, koupelna a záchod pro byt, 
záchod a koupelna pro hosty, nová elektroinstalace na samostatné měření. 
Farní charita: 93.316,-Kč – stavební úpravy, nová elektroinstalace. 
Jsem rád, že se to mohlo realizovat a je všechno zaplaceno. Chybí ještě zaplatit 
truhláře, a dodělává se sklad na kompenzační pomůcky pro charitu. Děkuji za  
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podporu a pomoc jak finanční tak i duchovní. Děkuji i Městu Kamenice nad 
Lipou, které mě pomohlo udělat pořádek kolem fary. 

 
Plány na příští rok: 
Kamenice nad Lipou: Pokračování oprav na faře – farní kancelář, kuchyně 
pro farnost a sociální zázemí v přízemí fary. Další etapa opravy bočního oltáře 
sv. Anny, příprava vybudování zimní kaple v kostele. 
Těmice: Oprava zvonové stolice, pohon zvonu a nové odbíjení hodin. 
Lidmaň: Celková oprava kostela. 
 

����Příští setkání nad katechismem nebo Písmem svatým se bude konat na 
faře v Kamenici n. Lipou ve středu 18. prosince a pak ve středu 8. ledna 2014. 
Začátek je vždy po večerní mši svaté asi v 17.35 hodin. 
����Zdobení kostela a jesliček na Vánoce se bude konat v pondělí 23. 12. od 
9.00 hodin. Prosíme, přijďte pomoci! 
����Betlémské světlo přinesou skauti do našeho města několik dní před 
Vánoci. Poté bude světlo uloženo v kostele, kde si je můžete vyzvednout na 
Štědrý den od 14.00 do 16.00 hodin a odnést si je do svých domovů.  
����Společenství starších žen se konají na faře každé druhé úterý, vždy od 
15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 7. 1; 21. 1; 4. 2; a 18. 2. 
����Sbírky: Při sbírce na opravu fary v neděli 24. 11. se vybralo v Kamenici 
nad Lipou 10.073,- Kč. V neděli 29. 12. bude sbírka na potřeby diecéze. 
����Zájezd do Itálie: Cestovní kancelář PALOMINO pořádá 12.8 - 19.8.2014 
poutní zájezd do Loreta, San Giovanni Rotonda, Monte S. Angela, Pietrelciny, 
Monte Cassina a Assisi. Duchovní doprovod P. Tomáš Hejda z Pacova. Cena 
10.900,- Kč. Bližší informace na plakátku v kostele. Autobus pojede přes okres 
Pelhřimov, předběžné přihlášky co nejdříve u J. Šimáka, tel: 605875553. 
 

����Půlnoční bohoslužby 24. 12. v okolních farnostech: 
 

         Počátky     24.00  Černovice       20.00 
Žirovnice 22.00  Božejov       24.00 
Deštná  24.00  Nová Cerekev       22.00 
Pelhřimov 24.00  Křemešník       22.00 

 
 

     Jsou Vánoce!  
     Naše tápající lidstvo čeká na tebe, betlémské Dítě, jež přicházíš zjevit 
Otcovu lásku. Ty, Králi pokoje, nás vybízíš právě dnes, abychom se nebáli a 
otevřeli dokořán svá srdce k vyhlídkám naděje.“ 

(Jan Pavel II., Urbi et orbi 1997) 
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POVÍDKA 
 

     Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna 
zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat 
Svaté rodině. 
     Jako první se samozřejmě hlásil lev: "Jen král je hoden sloužit Králi světa," 
zavrčel. ,,Já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen 
přiblížit, roztrhám!" ,,Jsi příliš hrubý," odmítl ho anděl. 
     Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným 
pohledem přesvědčovala: "Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro 
Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou 
také budou mít dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici." "Ty jsi 
příliš nepoctivá," namítl anděl. 
     Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu 
peřím duhových barev před očima a prohlásil: "Se mnou se i obyčejná stáj 
změní v královský palác, který by jim záviděl i Šalomoun!" "Ty jsi zase moc 
pyšný," mínil anděl. 
     Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své 
největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale 
všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž 
betlémské stáje. 
     Anděl na ně zavolal: "A co můžete nabídnout vy?" "Nic," odpověděl osel a 
sklopil skromně dlouhé uši. "My jsme se nenaučili ni čemu - jenom pokoře a 
trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí." Vůl však nesměle 
namítl, aniž by vzhlédl od země: "Ale čas od času bychom mohli odhánět 
mouchy dlouhým ocasem." Konečně se anděl spokojeně usmál: "Právě vás 
jsem potřeboval!" 
                                 Bruno Ferrero, z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše 
 

 
 

CITÁTY K ZAMYŠLENÍ 
      
     Bůh není někde daleko, vzdálený. Není někde nahoře. On je mezi námi a s 
námi. Bůh přišel viditelně na tento svět jako bezmocné dítě, dýchal náš vzduch, 
nosil naše oblečení, jedl naše jídla. Stal se bratrem všech lidí a nyní klepe i na 
dveře tvého srdce. Touží se s tebou setkat. 
 

                                                                               (Tomislav Ivančič) 
 

     Boží Syn se stal člověkem, aby měl člověk domov u Boha. 
 

                                                                             (Hildegard von Bingen) 
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☺☺☺HUMOR☺☺☺ 
 

☺V padesátých letech byl jistý kněz žádat na ONV o poukaz na auto. Tenkrát 
kněz nemohl auto získat jiným způsobem. Pan farář marně vysvětloval úřed-
níkovi, že bez auta se neobejde, že má na starosti několik farností a že tedy 
auto nezbytně potřebuje. Komunistický úředník se ale choval velice arogantně 
a knězi ironicky řekl: "Ježíš přece jezdil na oslu!" Kněz ale pohotově odpově-
děl: "To je výborný nápad. Jestli tady na ONV máte nějakého volného, tak ho 
okamžitě beru!" 
 

☺Pan farář učí pana kaplana kazatelskému umění a dává mu několik důleži-
tých pokynů a rad: "Když budeš hovořit o nebi, ať tvůj obličej září, jako by byl 
osvícen nebeským jasem a v tvém pohledu ať lidé uvidí odlesk nebeské slávy. 
A když budeš mluvit o pekle - potom postačí, když si uchováš svůj obvyklý 
výraz!" 
 

☺Bohatý americký turista si v Jeruzalémě objedná taxík a nechá se vozit po 
nejznámějších historických památkách města. Po několika hodinách se potom 
ptá taxikáře: "Už jsme viděli skutečně všechno?" "Myslím, že už jsme všechno 
viděli,"odpovídá taxikář. "To není možné, přece by tu někde ještě měla být 
nějaká stavba, kde židé naříkají a pláčou. Rychle mě k ní ještě zavezte!" "Jak si 
přejete, pane,"odpověděl taxikář a zavezl turistu k daňovému úřadu. 
 

☺Právník, lékař a kazatel si spolu vyšli do lesa na lov. Natrefili na jelena a 
všichni najednou vystřelili. Jelen padl, ale nebylo jasné, kdo ho vlastně skolil. 
Tak nad ním stáli a hádali se, až je tam našel hajný. Poprosili ho o radu jako 
odborníka, ať rozhodne jejich spor. Hajný zastřelené zvíře krátce prohlédl a 
kategoricky prohlásil: „Bezpochyby ho střelil kazatel.“ Právník se na něho 
díval podezřívavě: „Jak jste to tak rychle poznal?“„Jednoduše. Šlo to jedním 
uchem tam a druhým ven.“ 
 

☺Pan kaplan barvitě vypráví dětem v náboženství o proroku Jonášovi, o tom, 
jak ho spolkla velryba a Boží muž v jejím žaludku prožil tři dny a tři noci. Děti 
jsou strnulé úžasem. "Umí si někdo z vás představit ještě větší div?" ptá se pan 
kaplan, který by ještě rád prohloubil působení svého příběhu. "Já," hlásí se 
naléhavě nějaký chlapec. "Cože?" je překvapený kaplan. "No ano - kdyby byl 
tu velkou rybu spolkl Jonáš!" 
 

☺Kostelník zapaluje paškál a svojí nešikovností srazí hlavu na soše sv. Jana 
Křtitele. Pan farář však neradostnou situaci hned zachránil a pod sochu 
připevnil tabulku: Svatý Jan po stětí. 
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INFORMACE FARNÍ CHARITY 
 
����TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 
      Tímto si dovolujeme informovat čtenáře Kamenice 
nad Lipou a blízkého okolí, že tradiční Tříkrálová sbírka 
se uskuteční v sobotu 4. 1. 2014. Žádáme všechny malé 
koledníky a vedoucí skupinek, kteří rádi pomohou 
dobré věci, aby se nahlásili přímo na Farní charitě na 
tel. 731 402 983, nebo přišli v den sbírky na faru 
v Kamenici nad Lipou. Prosíme rodiče, aby své děti vypravili (bílý plášť a 
královské koruny). Sraz všech dětí bude v 9.00 na faře, sbírka potrvá asi do 
15.00 hodin. Skupinky dětí převlečené za tři krále navštíví domácnosti a budou 
zpívat, koledovat a vybírat do pokladniček příspěvky od občanů. Pokladničky 
budou předem zapečetěny na Městském úřadě v Kamenici n. L. a opatřeny 
logem Charity. Každý vedoucí skupinky bude mít průkazku, kterou se musí na 
požádání prokázat. Pokud se do některých domácností koledníci nedostanou, 
bude možno přispět v neděli 5. 1. v kostele nebo následující pondělí ve Farní 
charitě.  
     Výsledky sbírky budou uveřejněny na vývěskách, na internetu, ve zpravodaji 
města a v příštích farních listech. Předem moc děkujeme všem dárcům, 
dobrovolníkům, skautům a všem malým koledníkům. 
      
     Takto bude následně přerozdělen výtěžek sbírky: 

• 65 % je použito na projekty Farní charity Kamenice nad Lipou 
• 15 % je použito na projekty Diecézní charity České Budějovice 
• 10 % jde na humanitární pomoc do zahraničí  
• 5 % je použito pro potřeby Charity ČR 
• 5 % je určeno dle zákona na režii sbírky 

 

     Záměr Farní charity Kamenice nad Lipou 
• 80 % na podporu rekonstrukce a zajištění provozních nákladů střediska 

charitní pečovatelské služby v Kamenici nad Lipou 
• 10 % na přímou finanční pomoc osobám v nouzi v ČR (přírodní 

katastrofy) 
• 5% na podporu domovů pokojného stáří (Dům sv. Františka ve Veselí 

nad Lužnicí) 
• 5% pro charitní hospicovou péči (hospic sv. Jana Neumanna 

v Prachaticích) 
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����HUMANITÁRNÍ POMOC 
     Z vybraných prostředků v pokladničce v kostele i z darů jednotlivců jsme 
v roce 2013 přispěli - díky vám:  
        

- NA POMOC HAITI           8 390,- Kč 
- NA POMOC SYRSKÝM UPRCHLÍKŮM     2 145,- Kč 
- NA POMOC PŘI POVODNÍCH     11 804,- Kč 
- NA POMOC RODINĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ      4 000,- Kč 
- SBÍRKA NA POMOC FILIPÍNÁM  -   bude probíhat do konce ledna 2013 
 

����CHARITNÍ KONCERT V KOSTELE 
     Na 1. Adventní neděli se 
v kostele Všech svatých v Kame-
nici nad Lipou od 15 hodin 
uskutečnil charitativní adventní 
koncert. Krásný zážitek si přišlo 
vychutnat více než 200 lidí. 
Vybrala se částka 11 047,- Kč. 
Ještě jednou moc děkujeme 
pedagogům ZUŠ Kamenice nad 
Lipou a pěveckému sboru 
Studánky pod vedením Květy Pilné 
za jejich vystoupení a všem dárcům 
za dobrovolný příspěvek.  
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁ ŘE 
 
 

   

 Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94, 
 394 70 Kamenice nad Lipou, telefon 607857160. 
 E-mail: farnost.kamenice@atlas.cz.   www.farnostkamenice.cz   
 Za dobrovolný příspěvek na tisk a papír. Náklad 150 výtisků. 
 Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti. 

 

Neděle 22. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Středa 25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁN Ě – Hod Boží vánoční 
Čtvrtek 26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
Pátek 27. 12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
Sobota 28. 12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 
Neděle 29. 12. SVÁTEK SV. RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 
Úterý 31. 12. Památka sv. Silvestra I., papeže 
Středa 1. 1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 
Čtvrtek 2. 1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského 
Neděle 5. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - přeloženo z 6. 1. 
Neděle 12. 1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - končí doba vánoční 
Pátek 17. 1. Památka sv. Antonína, opata 
Sobota 18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
Neděle 19. 1. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Úterý 21. 1. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 
Pátek 24. 1. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a uč. církve 
Sobota 25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 
Neděle 26. 1. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Úterý 28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
Pátek 31. 1. Památka sv. Jana Boska, kněze 
Neděle 2. 2. SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 
Středa 5. 2. Památka sv. Agáty, panny a mučednice 
Čtvrtek 6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 
Neděle 9. 2. 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Pondělí 10. 2. Památka sv. Scholastiky, panny 
Úterý 11. 12. Památka Panny Marie Lurdské 
Neděle 16. 2. 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Sobota 22. 2. Svátek Stolce sv. Petra 
Neděle 23. 2. 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Neděle 2. 3. 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Středa 5. 3. POPELEČNÍ STŘEDA 

 


