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SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ  
       

     Logo Svatého roku milosrdenství navazuje na fresky Dobrého pastýře 
z prvních staletí křesťanství a znázorňuje Ježíše beroucího na svá ramena 
ztraceného člověka. Dobrý pastýř se dotýká těla člověka v jeho hloubce a činí 
to s takovou láskou, která mění život. Kristovy oči jsou propojeny s očima 
člověka, který v Kristu objevuje své lidství a budoucnost, která na něj čeká. 
Autorem loga je slovinský umělec jezuita Marko Ivan Rupnik.                                               
 

 
Ročník XXVI.      Cena dobrovolná                   Dne: 4. 12. 2015  

 



     Chvála Kristu, 
 

     začínáme nový liturgický rok, který je vyhlášen otcem papežem Františkem 
jako Svatým rokem milosrdenství. Je to veliká výzva pro každého z nás, 
abychom zakusili Boží milosrdenství ve svém životě a především sami byli 
milosrdní ke svému okolí. Slovo "Milosrdenství" je složeno ze dvou slov a to 
"milé - srdce". Toto spojení je něco co nám ukázal Bůh ve svém synu Ježíši 
Kristu a je to i úkol pro nás, kteří jsme uvěřili v tuto lásku. 
     Nový liturgický rok je příležitostí nechat se vést Duchem svatým a učit se 
ve škole Ježíše Krista tichosti a pokoře, která proměňuje srdce kamenná v 
srdce z masa. 
     Přeji a vyprošuji všem Boží požehnání a „radost z víry, ať je vaší silou“. 
 

P. Václav Šika 
 
 
Z listu papeže Františka předsedovi Papežské rady pro novou evan-
gelizaci před blížícím se mimořádným Svatým rokem milosrdenství. 
 
     „Blížící se mimořádný Svatý rok milosrdenství mi dovoluje zaměřit se na 
několik otázek, které, jak věřím, vyžadují zvláštní pozornost, aby oslava 
svatého roku byla pro všechny věřící skutečným setkáním s Božím milo-
srdenstvím. Je mojí touhou, aby se tento rok stal živou zkušeností s blízkostí 
Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat, a aby se tak posilovala 
víra každého věřícího a on aby o tom dokázal ještě účinněji vydávat svědectví. 
     Mé myšlenky se především obracejí ke všem věřícím, kteří zakusí milost 
tohoto svatého roku – ať už ve své diecézi, nebo jako poutníci do Říma. 
Toužím po tom, aby se ke každému z nich dostaly odpustky související s tímto 
svatým rokem jako ryzí zkušenost s Božím milosrdenstvím, jež vychází kaž-
dému vstříc s tváří Otce, který vítá a odpouští a úplně zapomíná na spáchaný 
hřích. K tomu, aby věřící mohli zakusit shovívavost a získat odpustky, jsou 
povoláni vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně, jež se otevře v každé katedrále 
a v kostelech stanovených diecézním biskupem a ve čtyřech papežských 
bazilikách v Římě – má to být znamení jejich hluboké touhy po skutečném 
obrácení. Zároveň stanovuji, že odpustky je možné získat ve svatyních, kde je 
otevřena Brána milosrdenství, a v kostelech, které jsou tradičně označovány 
jako „jubilejní“. Je důležité, aby tato příležitost byla spojována zejména se 
svátostí smíření a slavením eucharistie se zamyšlením na téma milosrdenství. 
     Slavení těchto svátostí bude třeba doplnit vyznáním víry a modlitbou za mě 
a na úmysly, které nosím v srdci pro dobro církve a celého světa. 
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     Myslím dále i na ty, kdo se z nejrůznějších příčin nebudou moci ke Svaté 
bráně vydat sami, zejména na nemocné a na ty, kdo jsou staří a žijí sami, takže 
mnohdy nemohou opouštět svůj domov. Těmto všem velice pomůže, pokud 
budou nemoc a trápení prožívat jako zkušenost Pánovy blízkosti. On nám 
tajemstvím svého utrpení, smrti a zmrtvýchvstání ukázal jedinečnou cestu, jež 
dává bolesti a samotě smysl. Když budou tyto chvíle zkoušky prožívat s vírou a 
radostnou nadějí a přitom přijímat eucharistii nebo se účastnit mše svaté a 
společné modlitby, a to i prostřednictvím nejrůznějších sdělovacích prostředků, 
mohou tak i oni získat odpustky tohoto svatého roku.  
     Prosil jsem, aby církev v tomto Roce milosrdenství znovu objevila bohatství 
skryté ve skutcích duchovního i tělesného milosrdenství. Zkušenost s milosr-
denstvím lze totiž nejlépe poznat právě prostřednictvím konkrétních projevů, 
jak nás to naučil Ježíš. Vždy, když některý věřící osobně vykoná jeden či více 
z těchto skutků, bezpochyby tak získá i odpustky spojené s tímto svatým 
rokem. Z toho plyne úkol žít podle milosrdenství, a tak obdržet milost úplného 
a naprostého odpuštění z moci Otcovy lásky, která nikoho nevyjímá. Odpustky 
svatého roku se tím naplní a stanou se plodem této události, která se slaví a 
prožívá s vírou, nadějí a láskou. 
     Odpustky spojené s Rokem milosrdenství lze dále získat i pro zemřelé.“ 
Jsme s nimi spojeni svědectvím víry a lásky, které nám předali. Jako na ně 
pamatujeme při slavení eucharistie, tak se můžeme za ně, účastni nezměrného 
tajemství společenství svatých, modlit a prosit, aby milosrdná tvář Otcova 
osvobodila každého z nich od všech pozůstatků viny a mohla je přivinout k 
sobě v nekonečné blaženosti. 

                        Celý text listu a další informace k Svatému roku  
                        naleznete na www.tisk.cirkev.cz  

 
     Mottem roku, který začne 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, 
je „Milosrdní jako Otec“. 
     Svatý rok milosrdenství je na začátku spojen s otvíráním tzv. Svatých bran. 
Letos a počátkem roku 2016 toho můžete být poprvé účastni na různých 
místech ve vašich diecézích. V naší diecézi a v okolí to budou tato místa: 
 

České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše 
12. prosince 2015 v 17.00 hodin 

Tábor – Klokoty                                          Dobrá Voda u Nových Hradů 
13. prosince 2015 v 10.00 hodin                   13. prosince 2015 ve 14.00 hodin 

Želiv, kostel Narození Panny Marie 
1. ledna 2016 v 10.30 hodin 
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VÝZNAM ADVENTU 
 

     Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především 
svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k 
setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho 
slavný druhý příchod. 
 

     V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: "Hle, stojím u dveří a 
klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já u něho 
a on u mě" (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku - zevnitř. 
Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my... 
 

     Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který 
nabízí naplněný život a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet 
mu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s 
těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám 
znemožňuje jít po jeho cestách... 
 

ADVENTNÍ V ĚNEC 
 

     Zvyk používání adventního věnce je starý 
přibližně 150 let. První adventní věnec měl 
podobu dřevěného kola od vozu. Jeho dějiny 
nás vedou do nejnižších sociálních vrstev 
obyvatel Hamburku minulého století, přesněji 
do - Záchranného ústavu pro opuštěné děti. 
Byla to slámou pokrytá ratejna, chatrč na 
zapadlém okraji města. Zde pracoval tehdy Johann Hinrich Wichern, mladý 
pedagog a později zakladatel "Vnitřní misie", který v Göttingenu a v Berlíně 
studoval teologii. 
     V roce 1839 poprvé pověsil tento kněz před vánocemi od stropu dřevěný 
kruh se svícemi. Celkem po obvodu kruhu bylo 23 svící, 4 velké - bílé a 19 
malých - červených, na každý den do Štědrého dne. Denně během krátké 
pobožnosti, nejprve v polední přestávce a později za svítání, byla zapálena 
jedna svíce. V roce 1851 byla poprvé vyzdobena celá jídelna tohoto útulku 
jedlovými větvičkami, stejně tak byl zdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk 
se šířil velmi rychle. Poprvé měli adventní věnec v kostele v Cáchách, měl 
však pouze čtyři svíce. 
     Později se adventní věnec objevil v protestantském prostředí na severu 
země, potom v sousedních zemích. V našem století se objevuje tento zvyk v 
jižní - katolické části Německa. Pomocí emigrantů se dostal adventní věnec až 
do Severní a Jižní Ameriky. 
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VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ 
 

„Lid, který chodí ve tm ě, vidí veliké sv ětlo“ (Iz 9,1). 
 

Toto proroctví se nás stále dotýká, zvláště slyšíme-li je  
o vánoční noci. A není to jenom citová záležitost. Vyjadřuje totiž naši 
skutečnost: jsme putujícím lidem a kolem nás – a také v našem nitru – jsou 
temnoty i světlo. A v této noci, kdy temnota obestírá svět, obnovuje se událost, 
která nás uvádí v úžas a ohromuje: putující lidstvo spatřuje veliké světlo. 
Světlo, které nám umožňuje zamyslet se nad tajemstvím putování a vidění. 

 

Celoroční vánoce 
 

     Příchodem Ježíše Krista jsme se stali novým stvořením v lásce. Pochybovat o 
této skutečnosti znamená nepochopit evangelium. Přijměme výzvu, která je 

mnohem víc než vánoční, v duchu slov neznámého 
autora: 
     „Když ses v sytosti vynadíval na dítě v jesličkách, 
tak se jen jednoduše neotoč a nechoď pryč. Udělej 
jeho ruce svýma rukama. Jeho úsměv svým úsmě-
vem. Jeho srdce svým srdcem. Udělej jeho oči svýma 
očima. Jeho uši svýma ušima a jeho ústa svými ústy. 
Ať ti k tomu dopomůže Bůh! V každém poznej své-
ho bratra, svou sestru. Když jim setřeš slzy, podělíš 

se s nimi o jejich starosti i radosti, tehdy se Boží Syn narodil v tobě a ty se můžeš 
radovat a slavit Vánoce celý rok!“          (z knihy Na minutu s Viliamem Judákem) 
 

Soudit není posuzovat… 
 

     Soudit se bráním. Ale posuzovat považuji za nutné, dokonce neposuzovat 
považuji za velice nebezpečné. Posuzovat lidi znamená něco jako „stanovovat 
diagnózu“. A toho je třeba. Moc potřeba. Protože pokud si neuvědomíme, jaký kdo 
opravdu je, můžeme být snadno zklamaní, zrazení, zranění … Po léta mám na 
posuzování měřítko. A nikdy mě nezklamalo. Tohle „měřítko“ jsem dostal od své 
babičky. Jednou, když jsem uvažoval o příteli, který mě zradil, jsem zapochyboval 
o přátelství. O tom, zda je možné rozpoznat, komu může člověk důvěřovat, od 
toho, na koho by si měl dávat pozor. „Představ si, jestli bych chtěl s tím člověkem 
být o štědrovečerní večeři, jestli bys ho chtěl pozvat ke stolu …“ Jednoduché? 
Jistě. Přesné? Řekl bych, že pro mě určitě. Toto měřítko používám léta, a ještě se 
mi nestalo, že by mě někdy zmýlilo. Vychází z něj radostní světlo. To světlo 
dokáže každého ukázat takového, jaký opravdu je. Dokáže předvést jeho vztah 
k nám. Jako by se nám naše někdy zmatené vnímání světa zostřilo. Je to hledisko, 
které mne nikdy nezklamalo.   
                                       (Z knížky Eduarda Martina: Srdečné pozdravy z Betléma) 
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VÁNOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTI 
 

KAMENICE NAD LIPOU 
 

Čtvrtek 24. 12. 
 

ŠTĚDRÝ DEN 
 
SLAVNOST 
NAROZENÍ PÁNĚ 

 

KOSTEL OTEV ŘEN 
K NÁVŠTĚVĚ JESLIČEK  
a k převzetí betlémského světla 
 

„PŮLNOČNÍ“  
MŠE SVATÁ  

 

  od 9.00 
do 17.00 

 

23.00 
Pátek 25. 12. 
HOD BOŽÍ  
 

VÁNOČNÍ 

 

 

MŠE SVATÁ  

 
 

9.30 

Sobota 26. 12. 
 

SVÁTEK  
SV. ŠTĚPÁNA 

 
MŠE SVATÁ  

 

9.30 

Neděle 27. 12. 
SVÁTEK  
SV. RODINY 

 

MŠE SVATÁ  
s obnovou manželských slibů 

 

9.30 
Čtvrtek 31. 12. 
sv. Silvestra 

 
 

MŠE SVATÁ na závěr roku 
a svátostné požehnání 

 

17.00 
Pátek 1. 1. 2016 
SLAVNOST 
MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE 

 
MŠE SVATÁ  
 

 

9.30 

Neděle 3. 1. 
2. NEDĚLE PO 
NAROZENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ  
 

 

9.30 

Středa 6. 1. 
SLAVNOST 
ZJEVENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ s žehnáním 
vody, křídy a kadidla 

 

17.00 

Neděle 10. 1. 
SVÁTEK K ŘTU 
PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
Končí doba vánoční. 

 

9.30 
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TĚMICE 
 

Pátek 25. 12. 
HOD BOŽÍ VÁNO ČNÍ 

 

MŠE SVATÁ 
 

11.00 
Neděle 27. 12. 
SVÁTEK SV. RODINY, 
Ježíše, Marie a Josefa 

 

POUTNÍ MŠE SVATÁ  
s obnovou manželských slibů 

 

11.00 
Pátek 1. 1. 2016 
SLAVNOST MATKY 
BOŽÍ PANNY MARIE 

 

MŠE SVATÁ  
 

11.00 

Neděle 3. 1. 
2. NEDĚLE  
PO NAROZENÍ PÁNĚ 

 

 

MŠE SVATÁ 
 
 

 

11.00 

Neděle 10. 1. 
SVÁTEK K ŘTU PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
s žehnáním vody, křídy, kadidla 

 

11.00 
 
 

MNICH 
 

Čtvrtek 24. 12. 
 

ŠTĚDRÝ DEN 
„PŮLNOČNÍ“  
MŠE SVATÁ  

 

21.30 
Pátek 25. 12. 
HOD BOŽÍ VÁNO ČNÍ 

 

MŠE SVATÁ 
 

8.00 
Sobota 26.12. 
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, 
prvomučedníka 

 

MŠE SVATÁ  
V HOJOVICÍCH 
 

 

 

11.00 
Neděle 27.12. 
SVÁTEK SV. RODINY  

 

MŠE SVATÁ s obnovou 
manželských slibů 

 

 

8.00 
Pátek 1. 1. 2016 
SLAVNOST MATKY 
BOŽÍ PANNY MARIE 

 
MŠE SVATÁ  
 

 

8.00 
Neděle 3. 1.  
2. NEDĚLE  
PO NAROZENÍ PÁNĚ 

 

 

MŠE SVATÁ 
 

 

8.00 

Neděle 10. 1. 
SVÁTEK K ŘTU PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
s žehnáním vody, křídy, kadidla 

 

8.00 
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INFORMACE 
 

•••• Příprava na svátost Biřmování se koná každou sudou sobotu v 18.30 na 
faře v Kamenici nad Lipou. Příští setkání 12. prosince 2015 a 16. ledna 2016. 
•••• Katechismus pro dospělé – se koná na faře v Kamenici n. L. každou lichou 
středu po mši svaté v 17.40 hodin. Příští setkání 16. prosince a 6. ledna 2016. 
•••• Rorátní mše svaté při svíčkách se uskuteční v kostele Všech svatých 
v Kamenici n. Lipou o sobotách 5. a 12. a 19. prosince v 6.30 hodin ráno. Po 
mši svaté bude na faře snídaně, na kterou jsou všichni účastníci srdečně zváni. 
•••• Pondělí 7. prosince – Slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hl. patrona diecéze – 
mše svatá v kostele v Kamenici n. L. bude v 17.00 hodin. 
•••• Úterý 8. prosince - Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního 
hříchu - mše svatá v kostele v Kamenici n. L. bude v 17.00 hodin. 
•••• V sobotu 12. prosince se koná v kostele Narození Panny Marie v Lidmani 
předvánoční koncert. Zazní vánoční koledy v různých úpravách a tradiční 
Česká mše vánoční „Hej mistře.“ Účinkují: Pěvecký sbor Záboj, Dětský sbor 
Zábojáček a žákovský orchestr ZUŠ z Pelhřimova. Vstupné dobrovolné. 
•••• Adventní setkání s dětmi z náboženství se koná v kostele v Kamenici n. L. 
ve středu 16.12. S mladšími (1. a 2. tř.) od 12.00 - setkání u adventního věnce 
a s druhou skupinkou (3. - 5. tř.) od 13.00 h - setkání u adventního věnce. Také 
příležitost k adventní svátosti smíření. 
 

•••• Svátost smíření v adventní době: 
Kostel Všech Svatých v Kamenici nad Lipou: 
- Vždy před mší svatou ve všední den nebo kdykoli po osobní domluvě 
- Ve čtvrtek 17. 12. 2015 kající bohoslužba v 17.00 zakončena svátostí smíření  
- Sobota 19. 12. 2015 zpovídání v kostele od 10.00 hodin 
 

Zpovídání v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově: 
Neděle 13. 12. 2015 od 15.00 do 17.00 hodin 
Od pondělí 14. 12. 2015 do středy 16. 12. 2015 vždy od 7.00 do 18.00 hodin. 
 

•••• V pondělí 21. prosince od 9.00 hodin bude v kostele v Kamenici n. L. 
probíhat vánoční výzdoba kostela, stavba jesliček a následný úklid. Prosíme, 
přijďte nám pomoci! 
•••• Úterý 22. prosince – Svátek Výročí posvěcení českobudějovické katedrály 
bude 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 17.00 hodin a odnést si je do 
svých domovů. Prodejna knih v kostele bude na Štědrý den otevřena od 14.00 
do 16.00 hodin. 

8 



 
    

   ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ V KOSTELE V KAMENICI N. L. 
   V sobotu 26. 12. v 17.00 hodin zazní v kostele Všech svatých v Kamenici  
   nad Lipou slavná skladba Jana Jakuba Ryby v nastudování Pěveckého sboru 
   Kamenice nad Lipou, Pěveckého sboru Slavík z Pacova, sólistů a orchestru. 
   Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni! 
 
 

•••• V neděli 27. 12. 2015 na Svátek Svaté rodiny v 9.30 hodin bude v kostele 
v Kamenici nad Lipou rytmická mše svatá pro děti a jejich rodiny. 
•••• Půjdem spolu do Betléma, aneb putování po stopách Svaté rodiny. Pěší 
pochod z Mnichu do vesnice Betlém se uskuteční na Silvestra 31.12.2015. 
Start ve 13.00 hodin od kostela v Mnichu. S sebou: dobrou náladu, teplé 
prádlo, hudební nástroje, něco pro Ježíška. Plánovaný konec cca v 16.00 hodin. 
•••• V sobotu 2. ledna 2016 bude mše svatá v kostele v Lidmani v 17.00 hodin, 
další vánoční bohoslužba v Lidmani bude v sobotu 9. 1. 2016. 
•••• Společenství starších žen se konají na faře každé druhé úterý, vždy od 15.00 
hodin. V příštím období to budou tato úterý: 8. 12; 22. 12; 5. 1. 2016; 19. 1; a 
2. 2. 2016. 
••••    Nové společenství žen se bude konat na faře v úterý 12. ledna ve 14.00 hod. 
•••• Sbírky: Při sbírce na misie v neděli 18. 10. se vybralo v Kamenici n. L. 
4.846,- Kč, v Těmicích 1.040,- Kč a v Mnichu 1.790,- Kč.  
•••• Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna. 
Ekumenická bohoslužba v Kamenici nad Lipou se bude tentokrát konat 
v modlitebně Církve českobratrské evangelické u autobusového nádraží. 
Termín bude upřesněn při ohláškách. 
••••    Kostel v Kamenici nad Lipou bude i v zimním období otevřen k soukromé 
návštěvě a modlitbě každý den zhruba od 9.00 do 16.00 hodin. Vstup pouze do 
vyznačených prostor, elektronické zajištění přední části kostela a kruchty 
napojeno na Policii. 
•••• Stavební a restaurátorské práce v Kamenici nad Lipou: 
     Na faře v letošním roce proběhla rekonstrukce farní kanceláře a farního 
sálu. Byla udělána nová podlaha, elektroinstalace, zapojení kuchyňské linky a 
částečně kancelář vybavena novým nábytkem. Finančně to stálo už přes 
300.000,- Kč a ještě zbývá zrekonstruovat toaletu v přízemí na dvě toalety. 
Tato rekonstrukce začne hned po vánocích v lednu. 
 

     V kostele probíhá oprava bočního oltáře sv. Anny. Rozpočet je 888.000,- 
Kč a bylo investováno ve čtyřech etapách 623.500,-Kč z toho 273.000,- Kč 
dotace Kraje Vysočina a spoluúčast Město Kamenice nad Lipou asi 200.000,-
Kč. Farnost se podílela zatím částkou 169.500,- Kč. 
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Přehled etap v číslech: 
Rok 2012      celkové náklady 204.000,-Kč            Kraj dotace  100.000,-Kč 
Rok 2013      celkové náklady 120.000,-Kč              Kraj dotace    60.000,-Kč 
Rok 2014      celkové náklady 150.000,-Kč              Kraj dotace    55.000,-Kč 
Rok 2015      celkové náklady 149.500,-Kč              Kraj dotace    58.000,-Kč 
Celkový součet                        623.500,-Kč                                   273.000,-Kč 
  

     Rád bych v novém roce dokončil opravu bočního oltáře a to by znamenalo 
investici přes 260.000,-Kč. Financování je z fondu Kraje na opravu kulturních 
památek Vysočina a mají nastavené podmínky: 50 % vlastník, 20 % spoluúčast 
obce /města/ a 30 % Fond kraje Vysočina. Žádost musí být podána do 15. 2. 
2016 na Kraji Vysočina.  
     Děkuji za všechny dary a pomoc v opravách ve farnosti.  
 

•••• Informace k monstranci, kterou děti zdobily v době postní drahokamy 
pro Ježíše: Byla vystavená ve fotogalerii brněnského Katechetického centra - 
reprezentuje tam spolu s dalšími monstrancemi z farností našeho vikariátu naši 
diecézi. A na Eucharistický kongres jsem měla pak poslat jednu monstranci na 
výstavu do katedrály - tak jsme tam posílali monstranci z Horní Cerekve (byla 
nejtrvanlivější a nejsnazší na přepravu). Reprezentovala tam jako jediná mezi 
39 jinými krásnými monstrancemi naši diecézi (stejně tak jako ty ostatní 
monstrance, co jsou v té fotogalerii na KCentru). Monstrance si můžete pro-
hlédnout na webu ve fotogalerii KC: http://doc.biskupstvi.cz/kc/monstrance. 

H.P. 

 
 

•••• FARNÍ PRODEJNA KNIH:  Nabídka knih s vánoční slevou byla vydána 
v letáčku, který byl rozdáván v kostele na 1. neděli adventní. Knihy jsou v prodejně 
většinou po 1 ks, další můžeme přiobjednat, pokud se o ně přihlásíte nejpozději 
v neděli 13.12. Na koho se letáček nedostal, může si ho vzít na stolku v kostele, 
nebo si ho prohlédnout na webových stránkách farnosti. Prodejna je otevřena 
v prosinci před a po nedělní mši svaté. Na požádání si knížku můžete 
zakoupit po večerní mši svaté nebo i jindy, po domluvě s Janem Šimákem 
- telefon 605875553. Od 11. ledna do 5. března 2016 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 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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OHLÉDNUTÍ ZA DIECÉZNÍ D ĚTSKOU POUTÍ 
V BECHYNI 

 

     V sobotu 3. října 2015 se usku-
tečnila v Bechyni Diecézní dětská 
pouť na téma: Svatý Tarsicius – 
příběh odvážného chlapce. Zavítalo 
na ni i přes 100 malých i velkých 
poutníků z našeho pelhřimovského 
vikariátu buď autem se svou 
rodinou anebo autobusem, který 
vyjížděl z Pelhřimova.  
     V Bechyni se nás ze všech koutů 
diecéze však sešlo mnohem víc – asi 
750. Pouť začala z kostela sv. Matěje slavnostním průvodem přes náměstí do 
klášterního kostela, kde pan biskup sloužil pro nás mši svatou.  

     Pak jsme se přesunuli do klášterní 
zahrady a poobědvali z vlastních 
zásob. Pak jsme zde všichni s 
velkým zaujetím sledovali "Kolotoč 
pohádek" – v podání bratrů Marčíků. 
Po divadle skupinky poutníků 
procházely nejrůznější stanoviště – 
tentokrát si každý mohl vybrat z 
pestré nabídky. Mnozí navštívili 
stanoviště s vojáky, kteří měli pro 
děti nachystáno mnoho zajímavostí, 

např. lanové centrum, a také povídání a praktické ukázky toho, co voják 
potřebuje umět – jak pomoci raněnému, vyzkoušeli jsme si hledání kovových 
předmětů, jak funguje vysílačka apod. 
Jiní se vypravili na věž nebo na 
prohlídku zámku.  Mnozí se vydali i na 
prohlídku městem s průvodcem. A na 
stanovišti o svatém Tarsiciovi se děti 
dověděly o životě tohoto statečného 
chlapce, patrona ministrantů. Ještě v kos- 
tele sv. Matěje bylo jedno stanoviště – 
také hojně navštěvované – úplně 
nenápadné a tiché – kdo chtěl, mohl 
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využít i chvíli ticha pro modlitbu. Toto stanoviště měli na starost členové 
různých řeholních společenství.  
     Naši pouť jsme zakončili požehnáním na cestu opět v klášterním kostele, a 
pak už hurá domů. Díky krásnému podzimnímu počasí jsme si domů odváželi 
nejen spoustu zážitků, ale i vzpomínek na pěkné společenství. 
                                

Hana Pechová 
 
 

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ MAXE KAŠPAR Ů 
     V sobotu 31. 10. 2015 jsem se zúčastnil v kostele sv. Filipa a Jakuba 
v Žirovnici kněžského svěcení prof. MUDr. Jaroslava Maxe Kašparů. Svěcení 
proběhlo v byzantském ritu z rukou biskupa Mons. Ladislava Hučka. Slavnosti 
se zúčastnilo i několik kněží z pelhřimovského vikariátu a želivský opat 
Jáchym Jaroslav Šimek.  
     Řeckokatolická církev (katolická církev byzantského obřadu, uniaté) je 
společné, souhrnné označení autokefálních (samosprávných) východních 
katolických církví, které mají liturgií byzantského obřadu. Římskokatolická 
církev s nimi úzce spolupracuje a považuje je za součást jediné katolické 
církve ve smyslu rovnosti příslušnosti k církvi - společenství křesťanů. 
Řeckokatolické církve uznávají autoritu papeže a sdílejí s římskokatolickou 
církví dogmatickou nauku. Liturgie je však sloužena a slavena nikoli v 
latinském ritu, ale v ritu byzantském.  
     Liší se v několika směrech:  
- U římskokatolických kněží se před svěcením vyžaduje jejich svobodný stav, 
protože jsou vázáni tzv. celibátem. U řeckokatolických kněží je celibát 
dobrovolný. Pokud kněžské svěcení přijme svobodný muž, zůstává v celibátu. 
Pokud kněžské svěcení přijme ženatý muž, zůstává ženatým. 
- Dalším rozdílem je forma slavení 
bohoslužby. Římskokatolická boho-
služba, jak ji známe z našich kostelů, 
vychází z latinského obřadu. Řecko-
katolická pokračuje ve Staroslovan-
ském obřadu, tedy z té bohoslužby, 
kterou u nás sloužili již svatí Cyril a 
Metoděj v roce 863. 
- Východní církev nepoužívá při 
bohoslužbách hudební nástroje, ale 
pouze doprovod zpěvem.  
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     Byl jsem na řeckokatolickou bohoslužbu velice zvědav, neboť jsem ji ještě 
nikdy nezažil. Obřad začal průvodem do kostela, následoval zpěv žalmů a textů 
bez varhan, které zpíval jeden zpěvák. Bohoslužba je úplně odlišná od naší 
bohoslužby, ale některé prvky jsou společné. Bylo první čtení, evangelium, 
kázání otce biskupa Hučka, přímluvy zpívané, proměňování. Kněžské svěcení 
bylo po kázání, kandidát při něm ležel tak jako naši kněží. Při všech obřadech 
bylo hodně okuřování, stálé obcházení oltáře a neustálé křižování se za zpěvu 
textů ve staroslověnštině. Přijímání pro římské katolíky bylo obvyklé, řecko-
katolíci přijímali lžičkou z kalicha.  
     Účast na tomto kněžském svěcení byla pro mě obohacením, ale musel jsem 
si říci, že naše katolická mše svatá je slavnostnější a krásnější. 
     Foto z kněžského svěcení Maxe Kašparů si můžete prohlédnout na webu 
farnosti Žirovnice: http://farazir.casd.cz/ 

     Jan Šimák. 
 
 

☺☺☺HUMOR☺☺☺ 
 

☺Chudák, učitel a kněz se ocitnou před 
nebeskou bránou. Aby mohli vejít, musí 
svatému Petrovi odpovědět na otázku. 
Chudáka se Petr zeptá: „Jak říkáme 
lidem, kteří svědčí o Kristu i za cenu 
svého života?“ Chudák hbitě odpoví: 
„Mučedníci.“ A svatý Petr ho pustí 
dovnitř. Učiteli, který byl méně 
milosrdný a pokorný než chudák, položí 
těžší otázku: „V Palermu je kostel 
připomínající jistý počet mučedníků. Jak 
se jmenuje?“ Učitel byl ze Sicílie, a tak 
znal odpověď: „Chrám deseti tisíc 
mučedníků.“ A Petr ho pustí do ráje. 
Nakonec se obrátí ke knězi a s nepa-
trným úsměvem mu pošeptá: „A vy, 
otče, mi řekněte jejich jména…“ 
 

☺Když Pius IX. utíkal po vyhlášení Římské republiky do Gaety, ptali se ho: 
„Svatosti, nebojíte se, že tentokrát už se Petrova bárka potopí?“ „Ne,“ 
odpověděl klidně papež, „jsem si jist, že Petrova bárka se nepotopí nikdy. Spíš 
se bojím lodní vzpoury…“ 
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY 
 
     Ve čtvrtek 8. října 2015 se od 14 hod. konal v prostorách fary Den 
otevřených dveří pro uživatele a širokou veřejnost. Návštěvníci měli možnost 
nahlédnout do zázemí pečovatelské 
služby, seznámit se podrobněji s 
naší činností, prohlédnout si 
zdravotní pomůcky, které v rámci 
naší služby nabízíme k zapůjčení. 
Nejvíce návštěvníky zajímal 
kolečkový schodolez, který jsme 
díky dárcům a podpoře města 
Kamenice nad Lipou v červnu 
zakoupili. Kreativní návštěvníci si 
mohli vyrobit srdíčkovou podzimní 
dekoraci. Uživatelům, kteří jsou na 
fotografiích nového kalendáře Farní charity pro rok 2016, byl kalendář 
slavnostně předán z rukou paní Vlasty Novákové, která snímky pořídila. Pro 

všechny účastněné bylo odpoledne 
příjemným zážitkem a již při odchodu 
se těšili na další společné setkání. 
Kalendář si i vy můžete zakoupit 
přímo v kanceláři Farní charity, 
v obchůdku u pana Valeše Petra, 
v obchodě paní Jozové Aleny nebo 
v Městské knihovně v Kamenici nad 
Lipou za 140,- Kč. Nákupem 
podpoříte pečovatelskou službu, která 
působí na území Kamenice nad Lipou 

a okolních obcích a v současné době pomáhá stovce méně soběstačným 
spoluobčanům.  
 

     V sobotu 21.11 proběhla celorepubliková Potravinová sbírka. Na 
potravinovou sbírku v Kamenici nad Lipou dárci přispěli svým nákupem 445,5 
kg potravin, což je o 156 kg potravin více než v loňském roce. Při sbírce 
pomáhali zaměstnankyně Farní charity a 6 dobrovolníků. Potraviny budou 
následně rozděleny mezi osoby v nepříznivé životní situaci v blízkém okolí. 
Část potravin se dostane do noclehárny sv. Antonína Farní charity J. Hradce 
a do Oblastní charity Pelhřimov. Dětské piškoty jsme předali do Trojlístku - 
centrum pro děti a rodiny Kamenice nad Lipou. 
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     Již třetím rokem zveme širokou veřejnost k poslechu Adventního 
koncertu, který se bude konat druhou adventní neděli 6. prosince od 13,30 
hod. v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou. POZOR ZMĚNA – 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE FARNÍCH LISTŮ BYLO UVEDENO OD 14 HOD. 
Můžete se zaposlouchat do zvuků kytary, violoncella, příčné flétny nebo 
klavíru v podání Kamily Horáková, Magdalény Michlové, Venduly Šimanové, 
Karolíny Sládkové a Jany Píckové. Již potřetí na charitativním koncertu 
vystoupí pěvecký smíšený sbor ZANOTY z J. Hradce pod vedením 
sbormistryně Květy Pilné. 
Část výtěžku bude věnována na nákup pomůcek pro nevidomé uživatele 
pečovatelské služby 
Děkujeme za vaše dobrovolné příspěvky a těšíme se na vaši návštěvu.  

 

     Tradiční Tříkrálová sbírka se uskuteční v Kamenici 
nad Lipou a okolních obcích v sobotu 2. ledna 2016 
v průběhu dne. Zveme tak všechny malé i velké 
koledníky, kteří by rádi pomohli, ať nás kontaktují na tel. 
čísle 731 402 983.  

Více informací k Tříkrálové sbírce získáte v průběhu prosince na našich 
stránkách www.kamenice.charita.cz. 
 

J. Koubová, www.kamenice.charita.cz 
 

 

POZVÁNKA NA VÁNO ČNÍ POSEZENÍ 
S VYSTOUPENÍM DĚTÍ Z MŠ 

 

Setkání se uskuteční: 
16. 12. 2015 – ve středu od 14:00 hod. 

na faře v Kamenici nad Lipou 
 

     Srdečně Vás zveme na vánoční posezení. V rámci programu vystoupí děti 
z Mateřské školy. Bude pro Vás připravené občerstvení a k poslechu budou 
hrát vánoční koledy.  
 

Zájemci, kteří chtějí zajistit odvoz na setkání prosím o kontaktování 
pracovníků charity: 
 

Koubová Jitka, ředitelka    731 402 983 
Mgr. Fedrová Ilona, sociální pracovnice  733 755 837  
 

Na setkání se těší pracovníci Farní charity a děti z Mateřské školy Kamenice 
nad Lipou.  
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁ ŘE 

 
   

 Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94,  
 394 70 Kamenice nad Lipou. Redakce: Jan 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. 
 

Neděle 6. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Pondělí 7. 12. SLAVNOST SV. MIKULÁŠE, BISKUPA 
Úterý 8. 12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ 

POSKVRNY PRVOTNÍHO H ŘÍCHU 
Neděle 13. 12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Pondělí 14. 12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 
Neděle 20. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Úterý 22.12. Svátek Výročí posvěcení katedrály v Č. Budějovicích 
Pátek 25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁN Ě – Hod Boží vánoční 
Sobota 26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
Neděle 27. 12. SVÁTEK SV. RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 
Pondělí 28. 12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 
Pátek 1. 1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 
Sobota 2. 1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského 
Neděle 3. 1. 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 
Středa 6. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 
Neděle 10. 1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - končí doba vánoční 
Neděle 17. 1. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Pondělí 18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
Čtvrtek 21. 1. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 
Neděle 24. 1. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Pondělí 25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 
Úterý 26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 
Čtvrtek 28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
Neděle 31. 2. 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Úterý 2. 2. SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 
Pátek 5. 2. Památka sv. Agáty, panny a mučednice 
Sobota 6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 
Neděle 7. 2. 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Středa 10. 2. POPELEČNÍ STŘEDA – Den přísného postu 
Neděle 14. 2. 1. NEDĚLE POSTNÍ 


