Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich

č. 5/14

ADVENTNÍ ČAS
Jak dobře prožívat tuto dobu budeme asi stále hledat i o mnoho se snažit.
Můžeme mít i nepříjemný pocit, že jsme to zase nezvládli. Co máme, ale zvládnout a na co dávat důraz?
V minulém čísle Katolického týdeníku mně zaujal rozhovor s P. Karlem
Satoriem a jeho pohledu na adventní dobu. Myslím, že to výstižně vyjádřil,
když mimo jiné říká:
Osobně si myslím, že by bylo k dobru věci, kdyby si člověk sám pro sebe
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objevil jakousi, řekněme, absolutní hodnotu adventu. Advent je totiž až příliš
vnímán v souvislosti s Vánocemi.
Jistě: advent je pochopitelně a logicky spojen i s prvním Kristovým příchodem, tedy narozením v Betlémě. Tím se však jeho výpověď nesmí vyčerpat.
Tématem adventu nejsou Vánoce, ale přicházející Bůh, ne jenom za vlády
Tiberia nebo ten, který přijde na konci věků, nýbrž ten, který přichází. Advent,
tak jak jsem mu za ta léta porozuměl, nechce odesílat do minulosti ani být
poslem budoucnosti. Uvádí mne do přítomnosti: Pán přichází, tluče, chce vejít.
Teď a tady. To, co Ježíš slibuje a k čemu nás zve, což je plnost života, nemáme
kde jinde prožít než v přítomnosti. Nic jiného ostatně nemáme. S tímhle vědomím naslouchám příslibům evangelia jako něčemu, co buď objevím coby slovo
pro přítomnost, nebo jsem to ještě vůbec neobjevil.“
Na závěr rozhovoru pak říká: „Nevstoupíš dvakrát do stejného adventu.“
Možná si děláme mnoho starostí, jak Advent a Vánoce nejlépe prožít a přitom
je to docela jednoduché. Stačí jen „nepřehlédnout a nepřeslechnout toho, který
přichází.“
Adventní biblická výzva, modlitba, zní aramejsky „Maranatha“ v překladu
„Přijď, Pane Ježíši.“ Tuto modlitbu, prosbu, Přijď, Pane Ježíši, můžeme
znovu oživit v novém světle a proměně svého života.
Přeji požehnané svátky a radost z víry ať je vaší silou i v celém novém roce.
P. Václav Šika

Chiara Lubichová

VYHOSTILI JEŽÍŠE Z VÁNOC
Blíží se Vánoce a ulice měst se halí do světel. Nekonečné řady obchodů
představují jemné, ale přehnané bohatství. Jsme snad v nejbohatší zemi světa.
Nalevo od našeho auta přitahuje naši pozornost řada výloh. Za sklem výkladní
skříně lehce sněží – je to jen optický klam. Postavy kluků a holčiček na saních
tažených soby a zvířátky Walta Disneye. Další sáňky, děda Mráz, koloušci,
prasátka, zajíci, žáby a červení trpaslíci. Všechno se lákavě a nenuceně
pohybuje. Ó, tady jsou andělíčci… Ale kdepak! Jsou to malé víly, které byly
vymyšleny teprve nedávno jako ozdoba zasněžené krajiny. Malý chlapec v
doprovodu rodičů se v okouzlení vytahuje na špičky a pozoruje postavičky za
výlohou. Ale mé srdce tomu nechce uvěřit, je téměř pobouřené: tenhle bohatý
svět si přivlastnil Vánoce a všechno, co k nim patří, a vyhostil z nich Ježíše!
Tento svět miluje poezii Vánoc. Miluje atmosféru přátelství, kterou vyvolávají,
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dárky, které přinášejí, světla, hvězdy a vánoční koledy. Zaměřuje se na Vánoce jako na okamžik největších výdělků v roce. Ale na Ježíše nemyslí. „Přišel
mezi své a oni ho nepřijali…“ „Nenašlo se pro něj místo pod střechou…“ ani
na Vánoce.
Dnes v noci jsem nespala. Tato myšlenka mi nedala spát. Kdybych se mohla
znovu narodit, dělala bych spoustu věcí. Kdybych nezaložila Hnutí fokoláre,
založila bych takové dílo, které by podpořilo Vánoce pro lidi na zemi. Vytiskla
bych ta nejkrásnější přání na světě. Modelovala bych vysoce umělecké sochy a
sošky. Nahrála bych básničky, tradiční i nové koledy, pro malé i velké bych
ilustrovala knihy o tomto „tajemství lásky“, psala bych scénáře pro filmy a
představení. Nevím, co všechno bych ještě dělala…
Dnes děkuji církvi, že zachránila obraz Vánoc. Když jsem před pětadvaceti
lety byla v zemi, kde vládl ateismus, potkala jsem kněze, který vytesával sochy
andělů, aby lidem připomínal nebe. Dnes ho chápu mnohem víc. Praktický
ateismus, který nyní zaplavuje celý svět, to vyžaduje. Je samozřejmě bolestné,
že si ponechá Vánoce a vyhostí novorozeného Ježíše.
Ať se alespoň ze všech našich domovů zvedá hlas, který zvěstuje Toho, jenž
se narodil, a ať se slaví jeho příchod jako nikdy předtím.
Chiara Lubichová, Curych, 22. listopadu 1980, převzato z webu pastorace.cz

VÁNOCE PROMLOUVAJÍ RŮZNĚ
Tak, jak se odvíjí náš život, promlouvá k nám obraz Vánoc různě. Jinak ho
vidíme v dobách klidných a šťastných, jinak v dobách těžkých, jinak v mládí,
jinak ve stáří, jinak ve zdraví, jinak v nemoci, jinak když rodina žije harmonicky, jinak když není úplná… Vždy k nám ale vánoční obraz mluví. Proto je
třeba se do něho podívat, ano, vždy se postavit před tuto velkou Boží zvěst.
Vánoce jsou vždy štědré a vždy nám dají dobré dary, pokud nepropadneme
hloupé představě, že už to všechno známe a že se jen stereotypně opakují.
Vánoce jsou vždycky nové a vždy mluví k našemu životu. Pokaždé nám připomenou něco jiného. Jednou nám připomenou potřeby nuzných a zdůrazní
tím i naše štěstí, podruhé nám dají posilu v těžkostech a připomenou nám, že
vzájemná láska a láska Boží je bohatstvím, které převáží hmotnou tíseň i lidský
žal.
To vše se ovšem stane jen tehdy, když se jako pravdivě žijící lidé setkáme
s Boží pravdou lidského příběhu Svaté rodiny. Tehdy totiž do našeho srdce
vstoupí mír a uslyšíme andělský hlas zvěstující pokoj lidem a slávu Boží.
(Podle publikace P. Piťhy "Vánoce", převzato z webu pastorace.cz)
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VÁNOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH:
KAMENICE NAD LIPOU
Středa 24. 12.
ŠTĚDRÝ DEN

KOSTEL OTEVŘEN
K NÁVŠTĚVĚ JESLIČEK
a k převzetí betlémského světla

SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ

„PŮLNOČNÍ“
MŠE SVATÁ

22.00

Čtvrtek 25. 12.
HOD BOŽÍ
VÁNOČNÍ

MŠE SVATÁ

9.30

MŠE SVATÁ

9.30

MŠE SVATÁ

9.30

od 14.00
do 16.00

Pátek 26. 12.
SVÁTEK
SV. ŠTĚPÁNA

Neděle 28. 12.
SVÁTEK
SV. RODINY
Středa 31. 12.
sv. Silvestra

s obnovou manželských slibů
MŠE SVATÁ na závěr roku
a svátostné požehnání

17.00

Čtvrtek 1. 1. 2015

SLAVNOST
MATKY BOŽÍ
PANNY MARIE
Neděle 4. 1.
2. NEDĚLE PO
NAROZENÍ PÁNĚ
Úterý 6. 1.
SLAVNOST
ZJEVENÍ PÁNĚ
Neděle 11. 1.

s kytarovým doprovodem

SVÁTEK KŘTU
PÁNĚ

Končí doba vánoční.

MŠE SVATÁ

9.30

DĚTSKÁ MŠE SVATÁ

9.30

MŠE SVATÁ s žehnáním
vody, křídy a kadidla

MŠE SVATÁ
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17.00
9.30

TĚMICE
Čtvrtek 25. 12.

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ
Sobota 27. 12.
SLAVNOST SV. JANA
APOŠTOLA A EVANG.
Neděle 28. 12.
SVÁTEK SV. RODINY,
Ježíše, Marie a Josefa
Čtvrtek 1. 1. 2015

POUTNÍ MŠE SVATÁ

11.00
15.00

s žehnáním vína

MŠE SVATÁ s obnovou
manželských slibů

11.00

MŠE SVATÁ

11.00

2. NEDĚLE PO
NAROZENÍ PÁNĚ

MŠE SVATÁ

11.00

Neděle 11. 1.
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

MŠE SVATÁ

11.00

SLAVNOST MATKY
BOŽÍ PANNY MARIE
Neděle 4. 1.

MNICH
Čtvrtek 25. 12.
MŠE SVATÁ
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
Pátek 26.12.
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, MŠE SVATÁ
V HOJOVICÍCH
prvomučedníka
Neděle 28.12.
MŠE SVATÁ s obnovou
SVÁTEK SV. RODINY

manželských slibů

8.00
11.00
8.00

Čtvrtek 1. 1. 2015

MŠE SVATÁ

8.00

2. NEDĚLE PO
NAROZENÍ PÁNĚ

MŠE SVATÁ

8.00

Neděle 11. 1.

MŠE SVATÁ

8.00

SLAVNOST MATKY
BOŽÍ PANNY MARIE
Neděle 4. 1.

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
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LIDMAŇ
Pátek 26. 12.
SVÁTEK SVATÉHO
ŠTĚPÁNA
Sobota 3. 1. 2015
2. NEDĚLE
PO NAROZENÍ PÁNĚ

MŠE SVATÁ

17.00

MŠE SVATÁ

17.00

INFORMACE
Adventní koncert pořádá Farní charita v kostele v Kamenici n. L. v neděli
7. prosince od 14.00 hodin. Vystoupí učitelé ZUŠ Kamenice n. L. a zazpívá
smíšený sbor ZANOTY z Jindřichova Hradce. Výtěžek z dobrovolného vstupu
bude použit na projekty Farní charity.
V pondělí 8. prosince o slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu bude mše svatá v kostele v Kamenici n. L. v 17.00 hodin.
V sobotu 13. prosince pořádá Místní skupina Českého červeného kříže
v Lidmani předvánoční koncert v kostele Narození Panny Marie
v Lidmani. Zazní vánoční koledy v různých úpravách a tradiční Česká mše
vánoční „Hej mistře.“ Účinkují: PS Záboj, Mužský sbor Záboj, Dětský sbor
Zábojáček a komorní orchestr ZUŠ z Pelhřimova. Vstupné dobrovolné.
Rorátní mše svaté se uskuteční v kostele Všech svatých v Kamenici nad
Lipou o sobotách 13. a 20. prosince v 6.30 hodin ráno.

Adventní svátost smíření:
Kostel Všech Svatých v Kamenici nad Lipou:
Před každou mší svatou ½ hodiny, v pátek 1 hodinu před mší svatou.
Cizí zpovědník: Pátek 19. 12. 2014 od 16.00 hodin - P. Jaromír Stehlík
Sobota 20. 12. 2014 od 9.00 hodin - P. Jan Poul
Kostel sv. Bartoloměje v Pelhřimově:
Neděle 14. 12. 2014 od 15.00 do 18.00 hodin
Pondělí 15. 12. až středa 17. 12. od 7.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 hodin.
V pondělí 22. prosince od 9.00 hodin bude v kostele v Kamenici n. L.
probíhat vánoční výzdoba kostela, nasazení stromků do stojanů, stavba jesliček
a následný úklid. Prosíme, přijďte nám pomoci!
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Příští setkání nad katechismem se bude konat na faře v Kamenici n. Lipou
ve středu 10. prosince a pak ve středu 7. ledna 2015. Začátek je vždy po
večerní mši svaté asi v 17.35 hodin.
Betlémské světlo přinesou skauti do našeho města v úterý 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 14.00 do 16.00 hodin a odnést si je
do svých domovů.
Půjdem spolu do Betléma, aneb putování po stopách Svaté rodiny. Pěší
pochod z Mnichu do vesnice Betlém se uskuteční na Silvestra 31.12.2014.
Start ve 13.00 hodin v Mnichu u kostela. S sebou: dobrou náladu, teplé prádlo,
hudební nástroje, něco pro Ježíška. Plánovaný konec cca v 16.00 hodin.
Koncert u jesliček. Kapela SisterBand z Horní Cerekve Vás zve na setkání
u jesliček v kostele v Kamenici n. Lipou v neděli 4. ledna 2015 od 15.00 hodin.
Na programu budou rytmické vánoční písně.
Společenství starších žen se konají na faře každé druhé úterý, vždy od
15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 9. 12; 6. 1; 20. 1; a 3. 2.
Sbírky: Při sbírce na misie v neděli 19. 10. se vybralo v Kamenici n. L.
7.785,- Kč, v Těmicích 1.590,- Kč a v Mnichu 1.980,- Kč. Při sbírce na
postižené válkou na Ukrajině a dalších zemích, která se konala v neděli 9. 11.
se vybralo v Kamenici n. L. 3.671,- Kč, v Těmicích 850,- Kč a v Mnichu
1.695,- Kč.
Evropské setkání mladých Taizé v Praze se koná od 29. prosince 2014 do
2. ledna 2015. Dopolední program v hostitelských společenstvích, společné
modlitby i workshopy jsou otevřené a zdarma pro všechny zájemce, kteří bydlí
v Praze a na dalších místech, která přijímají hosty. Zúčastnit se je možné bez
ohledu na věk, bez přihlašování i bez nějaké vstupenky. Bližší informace na
www.taize.fr/cs.
Příprava dětí k přijetí sv. smíření a Eucharistie – informace pro rodiče
Vážení rodiče,
pokud Vaše dítě navštěvuje hodiny náboženství (minimálně druhým
rokem) a účastní se pravidelně nedělních bohoslužeb, nabízíme možnost, připravit jej k přijetí svátosti smíření a Eucharistie. Pokud máte zájem o tuto
přípravu, vyzvedněte si přihlášku u p. faráře v sakristii kostela anebo na faře.
Zároveň Vás tímto zveme na první informativní schůzku, která se bude
konat v úterý 6. 1. 2015 po mši svaté (cca v 18.00 h.) na faře v Kamenici nad
Lipou. Domluvíme se zde, co je pro přijetí těchto svátostí důležité, a také na
místě, dnu a hodině, kdy bude příprava dětí pravidelně probíhat.
P. Václav Šika a katechetka H. Pechová
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Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna.
Ekumenická bohoslužba v Kamenici nad Lipou se bude tentokrát konat
v kostele Všech svatých. Termín bude upřesněn při ohláškách.
Půlnoční bohoslužby v okolních farnostech:
24.00
Černovice
20.00
Počátky
Žirovnice
22.00
Božejov
16.00 a 24.00
Častrov
16.00
Horní Cerekev 24.00
Pelhřimov
16.00 a 24.00
Křemešník
22.00
Sbírka na rádio Proglas. Ženy ze společenství zorganizovali sbírku na
rádio Proglas. Zatím se vybralo 800,- Kč. Kdo by chtěl ještě přispět, může příspěvek předat Janu Šimákovi.
Příprava na národní eucharistický kongres.
Přípravná skupina ČBK pro NEK (Národní eucharistický kongres) 2015
předává do farností diecézí Čech a Moravy pastorační materiály. Ty obsahují 6
základních témat pro přípravu NEK 2015, která počínaje lednem příštího roku
budou postupně ve farnostech probírána.
Leden: Eucharistie a jednota. Únor: Eucharistie a společenství. Březen:
Eucha-ristie a solidarita. Duben: Eucharistie a evangelizace.
Květen: Eucharistie a Maria. Červen: Obnovení slavení Eucharistie.
Během listopadu byly do farností v brožuře distribuovány úvody k jednotlivým tématům, doplněné o homilii a adoraci. Brožura je k dispozici ve formátu
pdf také na webu NEK www.nek2015.cz ve sloupci: NEK 2015 ve farnostech
diecézí Čech a Moravy. Kromě toho budou na tomto webu k jednotlivým
tématům postupně zveřejňovány katecheze a další materiály pro práci ve farnostech.
Na televizi Noe, v rádiu Proglas a v Katolickém týdeníku budou postupně
publikovány příspěvky, které věřící blíže seznámí s významem NEK 2015 i
způsobem, jak ve farnostech pracovat s uvedenými tématy.
FARNÍ PRODEJNA KNIH: Nabídka knih s vánoční slevou byla vydána
v letáčku, který byl rozdáván v kostele na 1. neděli adventní. Na koho se letáček
nedostal, může si ho vzít na stolku v kostele, nebo si ho prohlédnout na webových
stránkách farnosti. Prodejna je otevřena před a po nedělní mši svaté. Na
požádání si knížku můžete zakoupit i jindy, po domluvě s Janem Šimákem
- telefon 605875553. Od 12. ledna 2015 bude prodejna otevřena pouze na
požádání!
FARNÍ KNIHOVNA: Zapůjčení knih ve farní knihovně v Kamenici n. L.
je možné v úterý 1x za 14 dní (v sudém týdnu) kolem 15.00 hodin (před společenstvím žen). Knihy vám též na požádání zapůjčí Jan Šimák kdykoli po mši
svaté v neděli, ve středu a v pátek.
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PROJEKT „KAM PATŘÍM“
Letošní projekt do škol „Kam patřím“ pořádaný Biskupstvím českobudějovickým navázal volně na sérii pracovních listů, ve kterých loni žáci odpovídali
na různé otázky týkající se historie, přírody, sportu… z nejbližšího okolí
Kamenice n. L. a oblasti českobudějovické diecéze.
Loňského projektu se účastnilo 43 dětí z naší základní školy, z toho 11 žáků
devátých tříd, kteří nám odešli na střední školy. Mysleli jsme, že budeme
v projektu pokračovat zhruba s 30 dětmi, ale zájem dětí v letošním roce nás
mile překvapil a předčil naše očekávání. Do projektu se přihlásilo se souhlasem rodičů 68 dětí z 1. až 9. tříd. Dětem s projektem pomáhali: pan farář
Václav Šika, katechetka Hanka Pechová, Barbora Sýkorová, Ilona Tetivová,
Marie Pavlíčková, Zdeňka Jůnová, Jiří Jůna.
A tak jsme se vydali 26.11.2014 hledat po Kamenici správné odpovědi na
otázky zadané v projektu. Otázky pro děti pečlivě připravuje Eva Hejdová
z Jindřichova Hradce. Spolu s odpověďmi jsme nalezli i geocachingové souřadnice ukryté „keše“ = schránky s pokladem. Souřadnice zadané do GPS
navigace nás přivedly na farní zahradu, kde začala ta správná legrace. Pan farář
tam dětem schoval kešku, a tak skoro sedm desítek dětí hledalo malou
schránku ukrývající kromě sladké odměny také jednu šestinu textu z Bible.
Přála bych vám všem vidět ty děti, byly jako malí pilní mravenečkové, nakonec
jsme jim raději poradili, jinak
by zahradu obrátily úplně
naruby.
V té chvíli by byla obrovská
škoda se rozejít, a tak bylo pro
děti nachystáno na faře další
pokračování skvěle začatého
odpoledne. Věřte nebo ne,
v jedné
z místností
fary
v prvním patře děti a dospělí
obsadili více jak 70 židlí,
židliček, křesílek a sedáků. A
krásně jsme se sesedli kolem jednoho jediného stolu (pingpongového). Pan
farář vyprávěl jednu z legend o svatém Mikuláši, sám pak všechny obdaroval
zlatým čokoládovým penízkem a vysvětlil, proč máme ve znaku biskupství tři
zlatá jablka. Hanka Pechová vyprávěla o zvyku zdobení adventního věnce, o
vý-znamu slova advent a nakonec nás naučila i písničku. Všichni jsme si na
závěr vlastnoručně vyrobili a nazdobili adventní věnec.
Věřím, že v mnoha rodinách si děti zapálily svíčku právě na tomto věneč9

ku. A taky nás potěšilo, když na první adventní neděli při žehnání věnců při
mši svaté, leželo mezi ostatními věnci i sedm těchto dětských věnečků. Asi
mohu za všechny děti i dospělé říci, že nám spolu bylo moc fajn, musím pochválit děti za jejich šikovnost a za to, jak jsme vše v klidu a pohodě zvládli.
2. kolo projektu je naplánováno na 17. prosince, takže až půjdete okolo 13.-14.
hodiny okolo kostela a uslyšíte děti zpívat koledy, neváhejte, přijďte za námi
na kůr a přidejte se k nám.
Z.J.

SVĚDECTVÍ
Milí přátelé,
v tyto sváteční dny chci se s vámi podělit o něco, co vám může do života
vnést poznání, které by mohlo velmi obohatit váš život.
Onemocněla jsem s páteří a nemohla se uzdravit. Nespočetně návštěv lékařů
a různých procedur, ale bolest stále nesnesitelná a neustupující. Řízením osudu
jsem se uzdravila nakonec bylinkami. Nemohla jsem jinak, než začít děkovat
za své uzdravení a začala jsem chodit do kostela, kde jsem se cítila tak, že se
mi odsud ani nechtělo. Dodnes jsou to pro mě chvíle, které pozvedají moji duši
k nebi a moje sevřené a stísněné srdce pozvolna roztává. Vyplakala jsem
mnoho slz a dodnes se mi chce stále plakat, když pomyslím na to, že jsem
svým nejdražším, svým dětem, nedala vlastně nic, protože jsem je nevedla, aby
se obraceli k Bohu. Vím, že nejsou šťastné a nemají radost v sobě. Není to o
vzdělání, není to o finančním zajištění. Jsou ochuzovány o tu péči, kterou
nedostala jejich duše.
Před rokem, když jsem otce Václava poprosila, zda bych mohla být
pokřtěna, řekla jsem, že cítím velký žal nad tím, jak velmi jsme svým dětem
dlužni. Nyní cítím stále víc, jak veliká a smutná je to pravda. Od chvíle, kdy
žiju svůj život s radostným očekáváním každého dne, kdy půjdu do kostela a
uslyším slovo Boží, pravdivé slovo, o které se lze vždy s důvěrou opřít, je můj
život obohacen natolik, že mi smutné a svízelné žití pozměnil v radostná rána a
pokojné celé dyny, kdy si vděčně užívám vše s vědomím, jak pomíjející je
každá chvíle a jak jsem díky Bohu obdarovaná, když cítím jeho přítomnost
nejen v kostele, ale i v přírodě a mezi všemi lidmi, obzvláště mezi těmi, co ho
také znají. Přála bych svým milovaným dětem, aby poznali to, co já a přála
bych to z celého srdce všem lidem. Kéž bych jim to mohla dát, nějak předat, tu
svobodu, tu sílu a zářivou milost v sobě, třeba jako ten nejcennější a nedražší
dárek k vánocům :), to bych byla úplně šťastná! Aby všichni mohli zažít to, co
jí: svůj chudý věcný život obohatit o ten duševní, kdy přestanete živořit a
začnete opravdu žít.
Lenka Koubová
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY
Den otevřených dveří na Fch v Kamenici nad Lipou
4. října v odpoledních hodinách se otevřela „vrata“ Farní charity veřejnosti. Tuto možnost využilo kolem 50ti spoluobčanů z Kamenice a blízkého
okolí. Bylo zde možno nahlédnout do zázemí pečovatelské služby a dozvědět
se na jednotlivých stanovištích více o naší činnosti. Veřejnost jsme seznamovali s jednotlivými kompenzačními pomůckami, s procesem donášky obědů,
nákupů, úklidů, hygieny a ostatními úkony, které v rámci pečovatelské služby
poskytujeme. Dále bylo možno zhlédnout ostatní naše činnosti, mezi které patří
především Tříkrálová sbírka a pomoc druhým, jako je např. sběr plastových
víček, sběr použitých brýlí, sběr poštovních známek a sběr šatstva. Mezi
informacemi nechybělo ani seznámení s financováním a hospodařením naší
pečovatelské služby a objasnění příspěvku na péči. Pro všechny bylo připravené pohoštění a každý měl možnost vyzkoušet si, za pomoci různých
pomůcek, jak se cítí starší osoba, která má sníženou schopnost pohybu, vidění
či sluchu. Tuto možnost využily
především děti a moc je to opravdu
bavilo. Pro děti bylo připravené i tvoření na téma podzimu.
V průběhu odpoledne byla možnost
vyzkoušet si přebalování dospělé osoby,
k čemuž nám posloužily pytle s obilím,
hlávka zelí a trochu fantazie.:) Paní
Vondrová (pečovatelka) předvedla i
některé prvky kinestetiky* a to
bezpečný přesun nepohyblivé osoby z
lůžka na vozík. Na závěr jsme
vylosovali 3 z Vás, kdo odpověděli na
náš testík znalostí o Farní charitě.
Výhru si převzal pan Loucký J.
z Černovic, paní Kumžáková M. a pan Dvořák D. z Kamenice nad Lipou.
Výhercům blahopřejeme a doufáme, že měli z dárečků radost.
Děkujeme děvčatům ze SOU Kamenice n/L. a paní Smrčkové za výborné
koláčky, na kterých si všichni moc pochutnali. Děkujeme všem, kdo přišli a
zajímali se o naši práci!
* Kinestetika – v péči o nemocného či postiženého pomáhá kinestetická
mobilizace celému ošetřujícímu personálu vykonávat pohyb společně
s nemocným při co nejmenším užití síly. Velkým přínosem je minimalizování
11

bolestivých podnětů pro nemocného a zároveň se snižuje riziko poškození
pohybového aparátu ošetřujícího personálu na minimum.

2. národní potravinová sbírka
V sobotu 22. 11. 2014 se při Národní potravinové sbírce vybralo celkem
173 tun potravin - téměř třikrát více než vloni. Nakupující za jediný den
darovali 146 tun (vloni 55 tun), firmy navíc přispěly 25,5 tunami (vloni 11
tun). A na internetu přes damejidlo.cz lidé darovali v přepočtu další 1,6 tuny
jídla.
Do potravinové sbírky v Penny
marketu v Kamenici nad Lipou jste
přispěli (nad naše očekávání)
velkým množstvím potravin, které
pomohou rodinám a osobám z
našeho okolí a dále pak ostatním
charitním zařízením v České
republice (rodiny v tíživé sociální
situaci, děti, lidé bez domova,
azylové domy, domy pro zdravotně
postižené ...). Při sbírce pomáhaly zaměstnankyně Farní charity a Skautky z
Kamenice nad Lipou.
Děkujeme všem, kdo pomohl a hlavně Vám, kdo jste přispěl!

Zapůjčení nového lůžka s elektricky ovládatelným roštem
Farní charita nabízí k zapůjčení nové lůžko s
elektricky ovládatelným roštem, postranicemi a hrazdou.
Součástí je i též antidekubitní matrace. Cena za zapůjčení je 300,- Kč/měsíc. V případě zájmu nás kontaktujte
na tel. číslech: 731402983 nebo 733755837.
„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.“
Děkujeme !

Tříkrálová sbírka
se uskuteční ve Vaší obci v sobotu 3. ledna 2015.
I Vy můžete pomoci! Pokud máte zájem a rádi byste
šly se svými dětmi koledovat, nahlaste se prosím
nejpozději do pátku 19.12.2014 na tel. čísle
731 402 983 (kde chcete koledovat a kolik by bylo
koledníků). Pro malé koledníky jsou připraveny
drobné dárečky a koleda. Sraz všech dětí bude v 9.00 na faře, sbírka potrvá asi
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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 4. ledna v kostele nebo následující
pondělí ve Farní charitě.
Výsledky sbírky budou uveřejněny na vývěskách, na internetu, ve
zpravodaji města a v příštích farních listech. Většina výtěžku sbírky půjde na
podporu rekonstrukce a zajištění provozních nákladů pečovatelské služby.
Posledním příspěvkem bychom se s Vámi rádi podělili o dopis, který mluví
za vše. Všem čtenářům přejeme krásné Vánoce a do dalšího roku pevné zdraví
a moře lásky.

Poděkování pečovatelské službě
17/11 2014

Vážené dámy
Setkala jsem se po čase s jednou z Vás (ovšem neurčím která to
byla – budu tedy hádat – H.K. nebo J. Š. ) a já bych asi
potřebovala Vás mít seřezané, abych už v tom neměla ten guláš.
Omlouvá mne jen to, že se měníte jak kdo-kde a jak pracuje, ale
pro mne se měníte v hezké a veselé dámy, které se Vašem oboru
jsou tuze POTŘEBA a změkčí ty naše starosti nebo i HRŮZY.
Já Vás všechny potřebovala dost dlouhý čas, takže vím, že ta Vaše
práce není vůbec jednoduchá – ba je hodně těžká a rozhodná – co
učinit a nad čím jen odhadnout co bude nutné zařídit a vykonat –
ale chci Vám za vše alespoň poděkovat a při blížících se Vánocích
Vám přát, aby se Vám vše splnilo – vše co budete mít jako sen či
dar? Já už si to přát nemůžu a Vánoce budou pro mne ty
nejsmutnější. Kéž by se narodil!
V.K.
Jitka Koubová
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Založení a nadání špitálu v Kamenici n.L. 1359 – 14. října
(dokončení z minulého čísla)
Za každou tuto službu (sloužení mše sv.) vyplatí správce 15 grošů, a sice
faráři 2 groše a 3 kaplanům po l groši, řediteli škol l groš, zvoníku 4 vídenské a
chudým žákům zpívajícím 3 vídeňské. Též nakoupí správce za 4 groše 112
chlebů pšeničných, 2 bochniky vždy po l vídeňském; 13 chlebů dostanou
špitálníci a ostatních 99 se pro Boha rozdá nemocným a chudým mimo špitál a
ještě 4 groše těm, kdož při každé této službě jinak byli nápomocni; v času
příhodném ať nakoupí správce vosku na svíce k Božímu Tělu a na popravení
svící jiných. - Tutouž službu ukládáno správci našemu konati na den svaté
Anny za duši Vratislavy, bývalé manželky našeho Jindřicha, v kterýž den
správce pravidelně ať vynaloží 15 grošů na vigilie, mše, almužny a vosk. Věnujíce 15 grošů žádáme o tutouž službu za duše předkův našich ..., za
velebného pana Arnošta, arcibiskupa (Arnošta z Pardubic, arcibiskupa pražského 1343-1364); kdyby zemřel, ať památka ta za něho se vždy vykonává na
den sv.Maří Magdalény.
Darujíce 15 grošů žádáme o tutouž službu za duše předkův našich ... za
ctihodného pana Bohuše z Kravař, školastika a kanovníka pražského a olomúckého a po jeho smrti na den sv. Kateřiny; rovněž za duše předkův našich;
za vzácného pana Purcharda, hraběte Děvínského (Magdeburg), předsedy
dvoru císařského, ujce našeho; a po smrti jeho na den sv. Lucie, poněvadž oba
na zakoupení zboží v řečené vsi Benešov mnoho milodarů věnovali. Též dáváme 15 grošů, aby táž služba vykonávána byla za duši někdejšího pána Zibřida
z Kozojed a za duše předkův jeho, a vždycky na den po sv. Lucii; bratři zvaní
Zibřidi v příčině získání důchodů v Benešově mnoho obětovali. Též za
ctihodného pana Viléma, děkana na Vyšehradě a kanovníka v Praze, přítele
našeho, a za všechny předky jeho ať se vykonává tato služba vždy na den sv.
Mikuláše vyznávače; a na to dáváme 1/4 kopy grošů z našich 4 sladoven v
Kamenici nařizujíce, aby to bylo vvkonáno tak, jak dříve naznačeno jest. Též
žádáme, aby správce špitálu každý pátek ve farním chrámu Páně dal sloužiti
mši sv. za duši dřív jmenované Vratislavy, zač kněz obdrží vždy 4 vídenské.
Mimo to žádáme, aby správce špitálu poustevníkovi, jenž dlí u kaple sv.
Máří Magdaleny, a kterouž my jsme také založili blízko Kamenice, dostával
pokrmu a nápoje, a sice tolik, kolik každý špitálník dostává a týž poustevník
vždy po 2 letech ať dostává 9 loket sukna šedého na oděv a na kápi. Všechen
desátek z pole, Bradla zvaného, blíže této kaple, jež ono vynese, ať připadne
špitálníkům. Pakli by střecha kaple sv. Máří Magdaleny neb co jiného tam bylo
třeba opraviti, o to ať špitál se stará. Aby mezi farářem v Kamenici a mezi
špitálem dobrá vůle vždy trvala, žádáme, aby ofěra, která mezi mší svatou ve
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špitále se dává na oltář, vždy patřila faráři: milodary však, jež věřící kladou na
obětní stůl neb do špalku ofěrního, aby přináležely špitálníkům a to s tím
doložením, aby ani farář ani osada nebyli zkráceni. Také žádáme, aby správce
každý rok nám nebo dočasnému pánu na Kamenici z příjmů a vydání se zodpovídal, nedostávalo-li by se co, ať dosadí špitálu a přebytek, byl-li by jaký, ať se
odvádí špitálu bez porušení ovšem všelijakých práv synodálních.“
Dáno v Bechyni léta Páně 1359, 12. června.
My Arnošt arcibiskup založení a nadání špitálu toho jsme stvrdili.
Dáno v Praze L.P. 1359 dne 14. října.
* * *
Kde špitál přesně stál, se neví, zřejmě nedaleko kostela. Také se neví, kdy
byl zrušen. Záznamy o tom zřejmě shořely při velkých požárech města v letech
1794 a 1819, kdy shořela i fara a staré kroniky.

☺☺☺HUMOR☺☺☺
☺Mikuláš s andělem chodí po bytech nadělovat. Lidé se jich ptají: Kde máte
čerta?“ Mikuláš vysvětluje: „Ten se dal na politiku a teď je z něj anděl.“

☺Kněz a pastor stojí u silnice a drží ceduli s
nápisem: "KONEC SE PŘIBLÍŽIL! OBRAŤTE
SE, DOKUD NENÍ POZDĚ!" Dohodnou se, že
ceduli ukážou každému projíždějícímu autu.
"Vlezte mi na záda, vy jedni náboženští fanatici!"
zakřičí první řidič a prosviští kolem nich. Za
zatáčkou náhle zakvílejí pneumatiky a ozve se
hlasité šplouchnutí. "Nemyslíš," zeptá se jeden
duchovní druhého, "že bychom neměli raději
vytáhnout ceduli: ,ZBOŘENÝ MOST´?“

☺Kostelník

nevěří svým očím. Paní Marková
klečí zbožně v lavici, před sebou modlitební
knížku a vedle ní umělý chrup. “Asi vás ruší při
modlení, že?” ptá se se zájmem. “Ale kdež, ta protéza je mého Emila. On by mi
jinak mezitím snědl doma štrúdl!”
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Pondělí

8.12.

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

13.12.
14.12.
21. 12.
22.12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
1. 1.
2. 1.
4. 1.
11. 1.
17. 1.
18. 1.
21. 1.
24. 1.
25. 1.
26. 1.
28. 1.
31. 1.
1. 2.
2. 2.
5. 2.
6. 2.
8. 2.
10. 2.
11. 12.
15. 2.
18. 2.

SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ
POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Svátek Výročí posvěcení katedrály v Č. Budějovicích
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – Hod Boží vánoční
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
SVÁTEK SV. RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - přeloženo z 6. 1.
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - končí doba vánoční
Památka sv. Antonína, opata
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a uč. církve
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Památka sv. Jana Boska, kněze
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Scholastiky, panny
Památka Panny Marie Lurdské
6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
POPELEČNÍ STŘEDA – Den přísného postu

Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94,
394 70 Kamenice nad Lipou. Redakce: Jan Šimák, tel. 605875553.
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E-mail: farnost.kamenice@atlas.cz. www.farnostkamenice.cz
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