Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich

č. 5/16

Jesličky v kostele sv. Jana Křtitele v Mnichu

RADOST A NADĚJE PRO KAŽDÉHO
Skončil liturgický rok, byl zaměřen na Boží milosrdenství. Jak jsme jej
prožili? Jak se nás dotklo téma Boží milosrdenství? O Milosrdenství bylo
mnoho napsáno, řečeno a víme asi, o co jde. Přesto asi nepozorujeme velikou
změnu k lepšímu kolem nás a ani ve svém životě. Boží milosrdenství není
něco, co se nás netýká, ale naopak je to něco na co máme myslet a ve svém
životě uskutečňovat. Jde o růst naší víry v Milosrdného Boha, který projevuje
skutky milosrdenství skrze nás v tomto světě.
(Pokračování na str. 2)

Ročník XXVII.

Cena dobrovolná

Dne: 2. 12. 2016

Vstupujeme do nového liturgického roku, který začíná adventem - dobou
radostného očekávání příchodu Krista. Také je to doba, kdy se blíží konec
kalendářního roku a kdy se hodnotí, bilancují pracovní výkony a termíny a
plánují nové rozpočty na další rok. Slyšíme, že letošní rok je ekonomicky
výnosný a že životní úroveň se zvyšuje. Přesto zažíváme veliký shon a tlaky i
neútěchy a vyčerpání. Kde je vidět ten ekonomický statistický výsledek v
našem každodenním životě? Co vůbec je důležité k naplnění života? Do závěru
kalendářního roku přichází poselství Adventu a Vánoc. Je to určitý paradox,
který ve svém životě často zažíváme.
Advent je radostné očekávání příchodu, které má dvě roviny. První rovina narození dítěte Krista spasitele a naděje pro všechny. Druhá rovina - příchod
Krista na konci času, při naší smrti na konci našeho pozemského života.
Protiklad, v kterém žijeme a zakoušíme je na jedné straně ve výkonu, úspěchu
a ekonomickém růstu, materiálního zajištění a na druhé straně v osobním
prožívání vztahu k bližním i k sobě a naplnění života a radosti. Všechno se
vším souvisí a nelze ani jedno oddělit od druhého. "Žijeme v tomto světě, ale
nejsme z tohoto světa" říká svatý Pavel a slyšíme v adventní době i výzvu k
bdělosti a zanechání špatného způsobu života. Ano, potřebujeme být bdělí,
abychom jednali přiměřeně, uměřeně a nezaměnili cíl našeho života. Kam
směřujeme a co je v mém životě důležité a co vede k naplněnosti a radosti
života? Je to jen to ekonomické zajištění nebo jsou důležité vztahy, v kterých
žijeme? Je ironií života, že důležité a podstatné věci našeho života si nemohu
koupit, jsou nám dány jako dar, který můžu přijmout zadarmo. Lásku, víru a
důvěru, svůj život i své blízké, rodinu, v které žiji, to nemůžu koupit, ale jen s
pokorou přijmout. Také i já jsem darem pro své blízké a v tomto vnímání obdarování potom zakoušíme radost a naplnění života. Adventní a vánoční dobou
jsme znovu pozváni k přijetí daru Života i svého, Naděje i pro mne a Světla,
které prozáří naše temnoty, strachy všedního dne. Výzva k bdělosti je stále
aktuální i dnes abychom poznali a zvolili co je důležité a podstatné pro náš
život. K tomu potřebujeme čas a zpomalení i ztišení, abychom mohli vnímat
sebe, své blízké a Boha. Je to vlastně veliká milost a Boží milosrdenství, že
nám dává každý rok tento čas, abychom si uvědomili, kde to začíná a kam to
směřuje a kdo chce být naším světlem, nadějí a životem. Životní radost a štěstí
je o pokorném přijetí daru.
Přeji všem radostné a požehnané vánoce a Boží požehnání a víru i
naději do nového roku 2017.
P. Václav Šika

Ježíš přišel, aby lidem vrátil radost z Boha
a nebi radost z člověka.
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VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Jezulátko zmizelo
Misionářská stanice Kifungilo leží v pohoří Usambara v Africe. Žila jsem
tam šest let, vyučovala jsem sirotky a starala jsem se o ně jako matka dětské
vesničky.
Prosinec patří v této oblasti k měsícům, kdy je největší horko. Byly Vánoce
a naše děti nemohly odjet domů. Neměly už žádné rodiče nebo je jejich rodiče
prostě nechtěli vidět.
Jako každoročně jsme dětem připravili pěknou slavnost – a k tomu patří
stavění našich jesliček. Nejhezčí místo v kapli byl výklenek nedaleko bočních
dveří. Tam stáli pod opravdovými palmami Maria a Josef, pastýři s ovcemi a
uprostřed leželo Jezulátko. Děti pozorovaly jesličky užaslýma očima: Willi,
Peter Ndogo, Josef Babu a Lela. Zpívaly své písně. Na příklad: „Lalla kitoto
cha mbingu.“ To znamená: Spi dítě z nebe.
Všichni jsme chtěli, aby se Božské dítě u nás cítilo
příjemně a vítané. Naše děti přece dobře věděly, jak
tvrdý osud má člověk, kterého nikdo nechce. Po
obědě Štědrého dne, když jsme jesličky postavili,
pražilo na malou vesničku tropické slunce. Mnozí z
nás šli ještě z kaple domů. V pět hodin jsme šli na
pobožnost do kostela a navštívili jsme samozřejmě v
kapli naše jesličky. Ale jaké nás čekalo zděšení!
Jezulátko tam neleželo! Zmizelo.
Co teď? Chtěli nás pozlobit kolemjdoucí nekřesťané nebo děti islámského
učitele? Ani naše děti neměly tušení, co se s Jezulátkem mohlo stát. V tom
jsme ale zjistili, že mezi námi chybí Lela, citlivé sedmileté děvčátko s otevřeným srdcem. Hledali jsme ji po celé vesnici. Nakonec jsme ji našli v nedalekém cedrovém lesíku. Táhla za sebou velkou krabici. Když jsme se jí ustrašeně
ptali, proč není s ostatními v kostele a co má v té krabici, bezelstně odpověděla: „Šla jsem s Jezulátkem na procházku. Vždyť přece potřeboval také trochu
čerstvého vzduchu a společnost i jistotu, že v Kifungilo ho mají rádi!“
( Z časopisu DUHA č. 12/96 )
Vánoce znamenají setkání s láskou. S láskou Boží, která v dítěti Ježíši
přišla na svět. S láskou, která je nabízena celému lidstvu, která se ale ani
jedinému člověku nevnucuje. S láskou, která otevírá dveře víry, ale nemá
žádné donucovací prostředky, kterými by zlé lidi donutila jednat dobře.
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VÁNOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH:
KAMENICE NAD LIPOU
Sobota 24. 12.
ŠTĚDRÝ DEN

KOSTEL OTEVŘEN
K NÁVŠTĚVĚ JESLIČEK
a k převzetí betlémského světla

SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ

„PŮLNOČNÍ“
MŠE SVATÁ

Neděle 25. 12.
HOD BOŽÍ
VÁNOČNÍ
Pondělí 26. 12.
SVÁTEK
SV. ŠTĚPÁNA

Středa 28. 12
Svátek Mláďátek
Čtvrtek 29.12.
Pátek 30. 12.
SVÁTEK
SV. RODINY
Sobota 31. 12.
sv. Silvestra
Neděle 1. 1. 2017
SLAVNOST
MATKY BOŽÍ
PANNY MARIE
Pátek 6. 1.
SLAVNOST
ZJEVENÍ PÁNĚ
Neděle 8. 1.
SVÁTEK KŘTU
PÁNĚ

od 9.00
do 16.00

23.00

SLAVNÁ MŠE SVATÁ

9.30

MŠE SVATÁ

9.30

MŠE SVATÁ
MŠE SVATÁ

17.00
8.00

MŠE SVATÁ

17.00

MŠE SVATÁ na závěr roku
a svátostné požehnání

17.00

MŠE SVATÁ

9.30

MŠE SVATÁ

17.00

s žehnáním vody, křídy a kadidla

MŠE SVATÁ
Končí doba vánoční.
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9.30

TĚMICE
Neděle 25. 12.

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ

MŠE SVATÁ

11.00

Úterý 27. 12.

SVÁTEK SV. JANA
apoštola a evangelisty

POUTNÍ MŠE SVATÁ

Neděle 1. 1. 2017

9.00

SLAVNOST MATKY
BOŽÍ PANNY MARIE

MŠE SVATÁ

11.00

Neděle 8. 1.

MŠE SVATÁ

11.00

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

s žehnáním vody, křídy, kadidla

MNICH
Sobota 24. 12.
ŠTĚDRÝ DEN

„PŮLNOČNÍ“
MŠE SVATÁ

Neděle 25. 12.
MŠE SVATÁ
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
Pondělí 26.12.
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, MŠE SVATÁ
V HOJOVICÍCH
prvomučedníka
Neděle 1. 1. 2017

21.30
8.00
11.00

SLAVNOST MATKY
BOŽÍ PANNY MARIE

MŠE SVATÁ

8.00

Neděle 8. 1.

MŠE SVATÁ

8.00

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

s žehnáním vody, křídy, kadidla

LIDMAŇ
Pondělí 26. 12.
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA,
prvomučedníka
Sobota 7. 1. 2017
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

MŠE SVATÁ

16.00

MŠE SVATÁ

17.00

s žehnáním vody, křídy, kadidla
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INFORMACE
• Katechismus pro dospělé – se koná na faře v Kamenici n. L. každou středu
v lichém týdnu po mši svaté asi v 17.40 hodin. Příští setkání 7.12. a 4.1.2017.
Probíráme dějiny církve.
• Rorátní mše svaté při svíčkách se uskuteční v kostele Všech svatých
v Kamenici n. Lipou o sobotách 3. a 10. a 17. prosince v 6.30 hodin ráno. Po
mši svaté bude na faře snídaně, na kterou jsou všichni účastníci srdečně zváni.
• Úterý 6. prosince – Slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hl. patrona diecéze –
mše svatá v kostele v Kamenici n. L. bude v 17.00 hodin.
• Čtvrtek 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 10. 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.
•Ve čtvrtek 15. prosince v 18.00 hodin se koná v kostele sv. Jana Křtitele
v Mnichu Adventní koncert. Zazpívá pěvecký sbor Zanoty (Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec) a pěvecký sbor Rosa aurea (ZUŠ V. Nováka
Jindřichův Hradec), sbormistryně Květa Pilná.
•Ve středu 21. prosince bude v kostele v Kamenici n. L., setkání dětí u
adventního věnce a příležitost k adventní svátosti smíření pro děti - ve 13.00 h
pro mladší děti - 1. stupeň ZŠ a ve 14.00 hodin pro starší děti - 2. stupeň ZŠ.
• Svátost smíření v adventní době:
Kostel Všech Svatých v Kamenici nad Lipou:
- Vždy před mší svatou ve všední den nebo kdykoli po osobní domluvě.
- V pátek 16. 12. 2016 také po mši svaté od 17.30 do 21.00 hodin.
- Sobota 17. 12. 2016 zpovídání v kostele od 9.00 hodin + cizí zpovědník.
Zpovídání v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově:
Neděle 11. 12. 2016 od 15.00 do 17.00 hodin.
Od pondělí 12. 12. 2016 do středy 14.12. 2016 vždy od 7.00 do 18.00 hodin.
• Ve čtvrtek 22. 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!
• Čtvrtek 22. prosince – Svátek Výročí posvěcení českobudějovické katedrály - mše svatá bude v kostele v Kamenici nad Lipou v 8.00 hodin.
• Betlémské světlo přinesou skauti do našeho města v pátek 23. prosince
v 18.00 hodin na náměstí Čsl. armády. Poté bude světlo uloženo v kostele, kde
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si je můžete vyzvednout na Štědrý den od 9.00 do 16.00 hodin a odnést si je do
svých domovů.
• Prodejna knih v kostele bude na Štědrý den otevřena od 14.00 do 16.00
hodin. V letáčku, který je vložen do tohoto čísla Farních listů si můžete vybrat
nějakou knížku, objednat si ji a nejpozději na Štědrý den si ji vyzvednout.
Knihy možno objednat i telefonicky u Jana Šimáka na č.t. 605875553.
• Smíšený pěvecký sbor Kamínek z Kamenice nad Lipou bude svým zpěvem
provázet půlnoční mši a mši 25.12. Zazní části z Vánoční mše koledové od
Antonína Hradila.
• Svátek Svaté rodiny připadá letos na pátek 30.12. Mše svatá v kostele
v Kamenici nad Lipou bude v 17.00 hodin.
• Půjdem spolu do Betléma, aneb putování po stopách Svaté rodiny. Pěší
pochod z Mnichu do vesnice Betlém se opět uskuteční na Silvestra 31.12.2016.
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 neděli 1. ledna 2017 v 16.00 hodin bude v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou vánoční koncert kamenického sboru Kamínek. Zazní celá
Vánoční mše koledová od Antonína Hradila.
• Nové společenství žen se bude konat na faře Kamenici n. L. v úterý 6. prosince ve 14.00 hodin. Termín dalšího setkání bude oznámen při ohláškách.
• Společenství starších žen se konají na faře každé druhé úterý (v sudém
týdnu), vždy od 15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 13.12;
27.12.2016; 10.1.2017; 24.1; 7. 2; a 21.2.
• Sbírky: Při sbírce na bohoslovce v neděli 18. 9. se vybralo v Kamenici n. L.
4.805,- Kč, v Těmicích 826,- Kč a v Mnichu 975,- Kč. Při sbírce na misie
v neděli 23. 10. se vybralo v Kamenici n. L. 8.670,- Kč, v Těmicích 890,- Kč a
v Mnichu 2.280,- Kč.
•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.
• 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.
• Příští číslo Farních listů vyjde v polovině února 2017. Prosíme o Vaše příspěvky a duchovní zážitky, které můžete zasílat na e-mail jan.simak@atlas.cz.
•Poutní zájezd do Izraele, letecky, pořádá cestovní kancelář Palomino
v termínu od 7. do 14. března 2017. Cena 19.900,- Kč + 90 USD na vstupy.
Bližší informace na plakátku v chodbě kostela.
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•Národní pouť ČR do Fatimy
V příštím, jubilejním roce 2017, (100 let výročí zjevení Panny Marie ve
Fatimě) se uskuteční Národní pouť ČR do Fatimy. Hlavní program proběhne
12. a 13. září 2017. Na stránkách: http://www.fatima2017.cz/m/narodni-poutdo-fatimy-16/ jsou další informace a odkazy na cestovní kanceláře, které mají
zpracovanou kompletní nabídku na dopravu (letecky nebo autobusem), ubytování a další program. O Národní pouť je velký zájem, zájemci se musí hlásit co
nejdříve u příslušných cestovních kanceláří. Možné je též individuální zajištění
dopravy a ubytování nebo využití jiné cestovní kanceláře.

Stavební a restaurátorské práce v Kamenici nad Lipou:
Na faře v letošním roce 2016 byla dokončena rekonstrukce farní kanceláře,
farního sálu a toalet. Byla udělána nová podlaha, elektroinstalace, zapojení
kuchyňské linky a vybavena kancelář novým nábytkem. Dále byly vytvořeny v
přízemí dvě toalety, nové umyvadlo na chodbě.
V kostele probíhá oprava bočního oltáře sv. Anny. V letošním roce proběhla
už pátá etapa opravy v rozpočtu 250.010,-Kč a dá-li Bůh tak příští rok by byla
ukončena celá oprava a vrátil by se oltář na své místo do kostela.
V letošním roce také byly restaurovány náhrobní kameny v obvodní zdi
presbytáře kostela Všech svatých v celkovém nákladu 406.525,-Kč. Tato
oprava proběhla za přispění Města z Programu regenerace městské památkové
zóny Kamenice nad Lipou.
Příspěvek z Programu regenerace:
348.000,-Kč
Podíl vlastníka (farnosti):
46.909,-Kč
11.616,-Kč
Podíl Města:
Zbývá upravit terén před epitafy.
Na příští rok je plánováno dokončení restaurování bočního oltáře sv. Anny
v nákladu asi 180.000,- Kč. Pokrytí nákladu bude jako v minulých letech tedy
za přispění Kraje 40% Města 10% a vlastník 50% nákladu.
Oprava vitráží oken kostela Všech svatých. Jedná se o čtyři okna z jižní stany
kostela, v celkovém nákladu přes 300.000,- Kč. Okna jsou v havarijním stavu a
oprava by probíhala za přispění Města z Programu regenerace městské
památkové zóny.
Děkuji za všechny dary a pomoc při opravách ve farnosti, v kostele i na faře.
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STALO SE V UPLYNULÉM OBDOBÍ

Poděkování za úrodu se konalo v kostele v neděli 16. října.
Zvony pro Aleppo. Naše farnost se připojila
ve dnech 21. a 22. 10. k celoevropské výzvě,
kterou podpořila také naše biskupská
konference, aby na znamení solidarity a soucitu se všemi oběťmi nelidských podmínek
panujících v bombardovaném syrském městě
Aleppo se ve všech kostelích rozezněly
v 17.00 hodin zvony. Naše tři zvony zvonily
v tyto dny v 17.00 hodin po dobu 5 minut.
Svatohubertská troubená mše
svatá se konala v kostele v Kamenici nad Lipou v sobotu 29. října
ve 14.00 hodin. Zahájení bylo ve

13.30 na zámku a odtud šel průvod do
kostela. Při mši sv. kázal prof. dr. Max
Kašparů, zahrálo Lovecké trio Praha,
zatroubili Třeboňští trubači a žáci ZUŠ
Kamenice n. L. Účast byla velká – plný
kostel.
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Koncert ke cti sv. Cecilie se konal již podruhé v kostele Všech svatých
v neděli 20. 11. v 17.00 hodin.
Zahrály děti a učitelé ze Základní
umělecké školy z Kamenice n. L a z
Počátek. Koncert se tentokrát
odehrával na kůru, po vystoupení
přišly děti před oltář, kde jim pan
farář Šika předal čokoládové medaile.
Moc pěkného koncertu se zúčastnilo
asi 80 posluchačů.

Foto z vyrábění adventních věnců dětmi ve škole a na faře ve středu 23.11

Kněžská vikariátní schůze se konala v Kamenici nad Lipou v úterý 29. 11.
2016. Na úvod schůze byla sloužena v kostele Všech svatých v 9.00 hodin za
účasti otce biskupa Pavla Posáda a deseti kněží pelhřimovského vikariátu
koncelebrovaná mše svatá. Zúčastnilo se asi 28 věřících.
Všechny fotografie z farních akcí si můžete prohlédnout na našich webových
stránkách www.farnostkamenice.cz.
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O ADVENTU VE ŠKOLE
16. listopadu 2016 jsme u nás v Základní škole v Kamenici nad Lipou
přivítali Markétu Grillovou, katechetku ze Lhenic. Jako anděl se snesla mezi
děti a ihned si je získala nejen milým vystupováním, ale zejména poutavým
povídáním
o
adventu.
Téměř 200 dětí z 1. až 5. tříd
seznámila s významem slova
advent a s historií adventního věnce. Společně jsme
tak prošli adventní dobou a
připomněli si vánoční zvyky
a tradice, například adventní
kalendář, barborky, mikulášskou nadílku. Markéta
představila význam křesťanské přípravy na slavení
Vánoc jako svátků rodiny.
O symbolice světla slyšela většina dětí poprvé.
Na vyprávění se mohou těšit i starší děti, a to 15. prosince, kdy se společně
zaposloucháme do příběhu „Šifra betlémských mudrců“.
Veliké poděkování patří nejen Markétě, ale i Hance Pechové, katechetce
našeho vikariátu, která nám tyto Programy do škol zprostředkovává.
Zdeňka Jůnová
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☺☺☺HUMOR☺☺☺
☺„Představte

si paní Nováková, co se mě dnes ráno přihodilo! Po cestě do
práce mě přeběhla černá kočka přes cestu. Určitě budu mít dnes špatný den,
nemyslíte?“ -„To záleží na tom, jestli jste člověk nebo myš.“

☺Jeden ateista rybaří u jezera Loch Ness, když najednou jeho člun napadne
lochneská příšera. Jedna rána ocasem a chlápek i s člunem vylétl deset
metrů do vzduchu. Příšera otevřela tlamu, aby ho chytla. On v úděsu zařval:
„Ach, Bože, pomoz mi!“ V tom se všechno zastavilo, chlápek visí jen tak ve
vzduchu, a z nebe se ozve hromový hlas: „Myslel jsem, že ve Mě nevěříš!“
„Ale no tak, Bože, nech toho. Před dvěma minutami jsem nevěřil ani v
lochneskou příšeru!“
☺Fotbalista

boural a jeho duše letí do
nebe. Když mu svatý Petr otevře bránu,
nestačí se divit. V nebi jsou už všichni
nejlepší hráči. Vtom zazvoní telefon a ze
sluchátka se ozve sám pekelný Lucifer:
„Svatý Petře, naše peklo vás vyzývá na
fotbalový zápas!“ „Přijímám Lucifere,“
odvětí svatý Petr a sebevědomě dodá:
„Mám v nebi všechny nejlepší fotbalisty,
takže nemáte žádnou šanci!“„Ale máme,“
zlověstně se zachechtá vládce pekel. „Já
mám zase všechny rozhodčí!“

☺Pan farář najmul nádeníka, aby mu nařezal dřevo. „Tady máte pilu a
můžete si při řezání zpívat, práce vám půjde lépe od ruky,“ řekl mu. Nádeník
vzal pilu a začal: Jiiiž jseeem dooost praaacovaaal …“ hodně táhle a pomalu.
„Tu ne,“ řekl mu kněz. „Zpívejte Narodil se Kristus Pán a hezky svižně!“
☺Pravidla pro výběr písní: Při výběru mešních písní je třeba řídit se především jejich texty a souvisejícími okolnostmi. Jako příklad uvádíme:
516 - Na své tváře padáme - vhodná při mrazech a náledí
312 - Nedejme se k spánku svésti - při změně zimního času na letní
519 - Buďte bdělí - při změně letního času na zimní
305 - Již jsem dost pracoval - v pátek odpoledne
517 - Pozdvihni se duše z prachu - při dlouhotrvajícím suchu

☺Ptá se kostelník nově jmenovaného kanovníka: Jste sádelný kanovník nebo
nesádelný?
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NOVÉ KNIHY VE FARNÍ KNIHOVNĚ
Miloš Doležal: KROK DO TMAVÉ NOCI
Krok do tmavé noci je volným pokračováním knihy Jako bychom dnes zemřít
měli. Ve čtrnácti příbězích - kombinacích reportážních postupů se studiem
archivních dokumentů a výpověďmi svědků a pamětníků - autor odhaluje nově
zjištěná fakta a svědectví, která se váží k osobnosti Josefa Toufara, jeho
mučitelů a dobovému kontextu. Miloš Doležal se ve svém důkladném pátrání
dostal k řadě archiválií, které neměl při přípravě prvé knihy k dispozici – nalezl
Toufarovy zápisky, korespondenci, část knězovy knihovny a řadu dalších
důležitých osobních dokumentů i unikátních fotografií, a také identifikoval
filmové záběry mučeného kněze, pořízené Státní bezpečností.

Louis de Wohl: TICHÉ SVĚTLO
Román o Tomáši Akvinském. Autor má velký dar představovat světce jako
lidi z masa a kostí, takže i velikán Tomáš Akvinský, nedostižný myslitel a
mystik, se nám přiblíží jako člověk v procesu zrání, jako usilovný hledač
pravdy. Navíc možná s překvapením zjistíme, že doba středověku nebyla ani
černobílá ani temná, byla jen jinak náročná, než je doba naše.

Thierry Bizot: ANONYMNÍ KATOLÍK
Obrácení autora knihy nastává téměř „navzdory všemu“, k jeho vlastnímu
překvapení, takřka nenápadně. Děje se uprostřed „léty prověřeného“ a zvykovostí zatíženého manželství, při řešení problémů s pubertálním synem i potíží
v mediálním prostředí, kde Thierry Bizot pracuje a tráví většinu času. Ve
Francii se kniha stala nečekaným bestsellerem, dočkala se literárního ocenění
a filmového zpracování.
Marco Politi: FRANTIŠEK MEZI VLKY
Papež František mění zažitý obraz nelítostné církve vedené panovačnými vládci a snaží se působit jako prostý kněz, jehož hlavní starostí je pomáhat lidem
trpícím úzkostmi moderního života a nejistotou v období ekonomické krize.
Součástí jeho odvážného plánu je reforma církve pro jednadvacáté století, v
němž již nadále nemůže fungovat jako absolutistická monarchie. Chce reformovat římskou kurii, v souladu se závěry Druhého vatikánského koncilu posílit
roli biskupů, pročistit Vatikánskou banku a zprůhlednit církevní finance. A to
není vše: František by do rozhodovacích procesů církve rád zapojil ženy.
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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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY
Národní potravinová sbírka
Do 3. národní potravinové sbírky
se v Kamenici nad Lipou v sobotu
12.listopadu zapojilo 15 dobrovolníků
z řad skautek a skautů. Lidé nejvíce
darovali těstoviny a rýži - 271 ks,
polévky - 169 ks, dětské piškoty a

sušenky - 90 ks. Celkem se vybralo
404,3 kg potravin, které budou
následně rozdány mezi potřebné v
blízkém okolí Farní charitou Kamenice
nad Lipou a Oblastní charitou Pelhřimov. Hodnota darovaných potravin
byla přibližně 18.204,- Kč. Děkujeme
všem, kdo svým nákupem a darem podpořil tuto sbírku a děkujeme
dobrovolníkům za jejich obětavou pomoc.

Nový automobil
Díky podpoře Fondu Kraje Vysočina se
nám podařilo zakoupit nový automobil
Dacia
Logan
pro
pečovatelskou
službu. Tento vůz nám umožní lépe
uspokojovat potřeby stávajících i nových
uživatelů pečovatelské služby. Z Fondu
Kraje Vysočina jsme na nákup nového
automobilu získali částku 154.832,- Kč.
Farní charita se podílela částkou 76.260,- Kč
a to z části z výtěžku z Tříkrálové sbírky 2016 a z ostatních vlastních zdrojů.

Výprodej bazarového zboží
Dobročinný obchůdek Dobromysl provozuje Farní charita naproti hotelu
Berger v Kamenici již 5 měsíců. Za tu dobu se ukázalo, že tato cesta byla
správnou volbou, jak pomáhat druhým. Z prodeje výrobků chráněných a
terapeutických dílen podporujeme stovky zdravotně a mentálně postižených
14

osob v našem blízkém okolí. Moc si vážíme všech darů, které od Vás - dárců,
získáváme a moc si vážíme všech, kdo se jakkoliv na realizaci a chodu
obchůdku podílí a především těch, kteří v dobročinném obchůdku nakupují,
buď jako stálý zákazníci nebo i jako ti příležitostní.
3. prosince 9-13 hod je připraven na faře v Kamenici velký výprodej
bazarového oblečení. Přijďte si vybrat něco hezkého na sebe a zároveň udělat
dobrý skutek.

Adventní koncert
Srdečně zveme veřejnost na adventní koncert, který se uskuteční na druhou
adventní neděli 4. prosince od 13,30 hod v kostele Všech svatých
v Kamenici nad Lipou.
Těšit se můžete na vystoupení pěveckého sboru Allegro a hudebního
vystoupení žáků ZUŠ Kamenice nad Lipou a dále také na krátké vystoupení
tanečního oboru ZUŠ J. Hradec. Po ukončení koncertu bude připravena, jako
již tradičně, ochutnávka vánočního punče.
Tato benefiční akce bude podpořena
Nadací Divoké husy.
Těšíme se na Vaši účast. Vstupné je
dobrovolné a výtěžek je určen na rozvoj Farní
charity. Děkujeme moc za Vaši přízeň.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA proběhne 7. ledna 2017!
Ráda bych touto cestou vyjádřila velké poděkování zastupitelům města
Kamenice nad Lipou a Černovice, zastupitelům obcí Těmice, Mnich, Střítež,
Včelnička, Bořetín, Černovice, Bohdalín a Lidmaň za poskytnutí finančního
příspěvku na provoz pečovatelské služby. Děkuji všem dárcům z řad
právnických a fyzických osob, všem anonymním dárcům, kteří svým přispěním
podpořili naše projekty. Dále děkuji skautskému oddílu z Kamenice nad Lipou
a Nové Včelnice a všem dobrovolníkům při realizaci Tříkrálové sbírky.
V letošním roce se nám podařila získat finanční podpora z Nadace České
Spořitelny, Nadace Just, z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, z Fondu
Kraje Vysočina, Nadace Divoké husy. Díky těmto financím jsme mohli naše
služby rozšířit a zkvalitnit. Děkuji všem dobrovolníkům za jejich činy a moc si
vážím toho, že dokážou svůj volný čas věnovat druhým. Cením si každého
daru, protože i ten nejmenší dar je projevem lidskosti a lásky.
Přeji Vám poklidné prožití Vánočních svátků a do nového roku pevné
zdraví a štěstí.
Jitka Koubová
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Neděle
Úterý
Středa
Čtvrtek

4. 12.
6. 12.
7. 12.
8. 12.

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

11. 12.
13.12.
14. 12.
18. 12.
22.12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
30. 12.
1. 1.
2. 1.
6. 1.
8. 1.
15. 1.
17. 1.
18. 1.
21. 1.
22. 1.
24. 1.
25. 1.
26. 1.
28. 1.
29. 1.
2. 2.
5. 2.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ
SLAVNOST SV. MIKULÁŠE, BISKUPA
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ
POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
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. Mláďátek, mučedníků
Svátek sv. Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - končí doba vánoční
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Antonína. opata
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a uč. církve
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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.

