
 

 

                                                

 
 

 

     

 

 Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň, Mnich a Častrov 
 

 

 č. 5/17 
 

 

 

Advent začíná žehnáním adventních věnců 

 

NOVÝ LITURGICKÝ ROK. 
 

     Nevím, jak začít. Je toho moc co člověka štve a znepokojuje. Přesto je asi 

důležité nepodléhat náladám, ale dívat se dál s nadějí. Je před námi mnoho 

výzev. Začíná nové adventní období, nový liturgický rok. Co nás asi čeká? 

Každý rok jsme vyzíváni k zastavení a prožití adventu jako dobré přípravě na 

vánoce, narození Ježíše. Příchod světla a naděje pro náš život. Jak jsme na tom 

opravdu? Den je krátký, počasí ponuré, v práci se blíží různé uzávěrky a doma 

je mnoho práce s přípravou na "klidné " vánoce. Ano, není to moc povzbudivé, 

ale asi je důležité přiznat si realitu. Možná potom si lépe uvědomím, že potře-

buji  pomoc.  Není  málo lidí,  které nám chtějí  pomoci. Když to vezmu od  
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politiků až po ty nejbližší, které mám kolem sebe, přesto mám pocit, že mi 

úplně nerozumí a pomoc se míjí účinkem. A v této bídě je to víra a naděje v 

nové Světlo, které přichází v Ježíši Kristu na tento svět a tedy i pro mne. 

Mnoho věcí jsme už vyzkoušeli v duchovním životě, přesto jsme na začátku ve 

vztahu k Bohu. Modlitba je to co potřebuji, abych měl dost síly k naplnění 

svého života a správnému rozhodování v každodenním shonu, který na nás 

doléhá. Modlitba není nějaký náš výkon, ale je to prostor naslouchání, chval i 

proseb k milujícímu Otci, Bohu všemohoucímu. V dialogu, rozhovoru je 

důležitější ten druhý a je tam důležitý čas k naslouchání. Potom mohu poro-

zumět, co a jak dělat a co potřebují i ti, co mi Bůh svěřuje v mém životě. 

Nestůjme v modlitbě k Bohu sami za sebe, ale mysleme a ptejme se Boha na 

své blízké a své problémy, kterými procházíme.  Výsledek, cíl našeho jednání 

není úplně v našich rukách, protože záleží na příjemci, jak přijme moji pomoc 

a také na Bohu, jaký má vůbec záměr s naším životem. Pak prohra nemusí být 

úplně prohrou a výhra nemusí být úplně výhrou. Modlitba je potom něčím, co 

mi pomůže to rozlišit a přijmout. Na své blízké, které máme rádi, si vždy 

uděláme čas, a to je moc dobře. Bůh je také náš blízký, který nás má rád, proto 

čas, který mu dáme je moc důležitý hlavně pro nás. Láska, víra, která přerůstá 

v důvěru, kterou potřebujeme, roste jen v prostoru času, který dám svým 

nejbližším, ale i Bohu. Není to ztráta času, ale zisk něčeho, co si nemůžu 

koupit ani vynutit násilím. Je to Dar. Vánoce jsou o Daru, který Bůh dává nám. 

A to nás motivuje, abychom podobně jednali. V Ježíši Kristu přichází nový 

smysl životu, je to Dar a mi jsme také darem jeden druhému. I když čas ke 

konci roku neprožíváme možná, jak bychom chtěli, přesto je to čas požehnaný 

a ve své bídě si lépe uvědomujeme důležitost a potřebu Světla, která přichází v 

narozeném dítěti Ježíši Kristu.  

     Přeji každému z nás pokoru a radost, abychom dokázali přijmout pomoc, 

přijmout Světlo, která nám je nabízeno, a byli a stali se darem jeden druhému. 
 

P. Václav Šika  

      
 

V našem životě stále prožíváme dobu očekávání, přípravy, dobu příchodu - 
advent. Jsme "lidem, který žije a putuje v temnotách". Nenávist, zášť, 

chudoba, nespravedlnost, násilí a nemoci ohrožují život a pokoj na této 
zemi. Každý z nás nějak zažívá nepokoj, uspěchanost, nebo opuštěnost, 

všednost a nudu jako svůj trpký osud. Proto s touhou očekáváme 
definitivní příchod našeho Zachránce - Ježíše Krista. 

    Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš nás svou 

blízkostí. Přijď ty, lesku Boží nádhery, ty, sílo a moudrosti Boží: 

Proměň noc našeho života v den a dej světlo našim očím. Amen. 
 

(Podle sv. Bernarda z Clairvaux) 
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VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ 
Protože se pro něho nenašlo místo 

 

     "Porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do 

jeslí, protože se pro něho nenašlo 

místo..." 
 

     Je nepříjemné stát před zavřenými 

dveřmi. O to je ovšem větší radost, 

když se takové dveře otevřou. 
 

     Vánoce znamenají: Bůh otevírá 

dveře, které nás od něho oddělují. 

Přibouchli jsme si je vlastní vinou. A 

protože už nejsme schopni sami přijít 

k Bohu, přichází Bůh ve svém Synu k 

nám. Stává se člověkem, rodí se v 

chlévě jako bezmocné děťátko. Bůh 

přichází do našeho ztemnělého světa, 

do temnoty a chladu stáje, do temnoty        Kresba Karla Svolinského 

a chladu našeho života... 
 

     "... protože se pro něho nenašlo místo..." 
 

     Bůh hledá příbytek, ale všechno je obsazené! Bůh přichází ke dveřím, ale 

všechny jsou zavřené... Bůh hledá příbytek i u tebe! Nepřichází však jen jako 

dítě v jesličkách. Nezůstal však jen dítětem v jesličkách. Stal se z něho muž. 

Muž, který za nás zemřel na kříži. Neskončil v hrobě, ale vstal z mrtvých a 

žije! Přišel, aby prozářil temnotu a vzal na sebe naši vinu. Žádné místo není 

pro něho tak ošklivé, aby v něm nemohl pobývat. Žádný život mu není tak 

zkažený, aby do něho nemohl a nechtěl vejít. 
 

     Vánoce znamenají: I dnes k nám přichází Bůh! 
 

     Bůh může všechno, kromě jedné věci: nechce a proto nemůže vstoupit do 

našeho srdce proti naší vůli, pokud mu sami neotevřeme, pokud ho sami 

nepozveme dál... 
 

(Brněnská tisková misie) www.btm.cz 
 

*  *  *  *  * 
     Hluboký smysl vánoc: Bůh se stal člověkem jako my, abychom se my stali 

jakýmsi způsobem tím, čím je on. 
   

(Jan Pavel II.) 
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VÁNOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH: 
 

KAMENICE NAD LIPOU 
 

Neděle 24. 12. 

4. NEDĚLE 

ADVENTNÍ 
 

- ŠTĚDRÝ DEN 
 

SLAVNOST 

NAROZENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
 

KOSTEL OTEVŘEN 

K NÁVŠTĚVĚ JESLIČEK  

 

„PŮLNOČNÍ“ MŠE SVATÁ  

 

  9.30 
 

10.30-16.00 
 

 23.00 

Pondělí 25. 12. 
 

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ 

 

SLAVNÁ MŠE SVATÁ  

 

  9.30 

Úterý 26. 12. 
 

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA 

 

MŠE SVATÁ  

 

  9.30 

Středa 27. 12 
Svátek sv. Jana, apoštola 

 

MŠE SVATÁ 

 

17.00 
Čtvrtek 28.12. 
Svátek Mláďátek 

 

MŠE SVATÁ 

 

  8.00 

Pátek 29. 12. 
 

 

MŠE SVATÁ 

 

17.00 
Neděle 31. 12. 
 

SVÁTEK  

SV. RODINY, JEŽÍŠE, 

MARIE A JOSEFA 

 

MŠE SVATÁ  
s obnovou manželských slibů 
 

BOHOSLUŽBA S ADORACÍ 

na poděkování za uplynulý rok 

 

  9.30 
 

16.00 

Pondělí 1. 1. 2018 

SLAVNOST MATKY 

BOŽÍ PANNY MARIE 

 

MŠE SVATÁ  

 

  

 9.30 

Pátek 5. 1. 

 

 

MŠE SVATÁ pro rodiny 

a děti s vánoční scénkou dětí  

 

17.00 

Sobota 6. 1. 
SLAVNOST  

ZJEVENÍ  PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ s žehnáním 

vody, křídy a kadidla 

 

 9.30 

Neděle 7. 1. 
 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 
 

Končí doba vánoční. 

 

MŠE SVATÁ 
 

KONCERT SBORU 

"KAMÍNEK" 

 9.30 
 

16.00 
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TĚMICE 
 

Sobota 23. 12. 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 

MŠE SVATÁ 

 

17.00 
Pondělí 25. 12. 

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ 

 

MŠE SVATÁ 

 

11.00 
Středa 27. 12. 

SVÁTEK SV. JANA 

apoštola a evangelisty 

 

 

POUTNÍ MŠE SVATÁ  

 

10.00 

Sobota 30. 12. 

SVÁTEK SV.RODINY 

 

MŠE SVATÁ 17.00 

Sobota 6. 1. 

SLAVNOST  

ZJEVENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
s žehnáním vody, křídy, kadidla 

 

17.00 

 
 

MNICH 
 

Pondělí 25. 12. 

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ 

 

MŠE SVATÁ 

 

8.00 
Úterý 26.12. 

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, 

prvomučedníka 

 

MŠE SVATÁ  
V HOJOVICÍCH 
 

 

 

11.00 

Neděle 31.12. 

SVÁTEK  

SVATÉ RODINY 

 

MŠE SVATÁ  

 

8.00 

Pondělí 1. 1. 2018 

SLAVNOST MATKY 

BOŽÍ PANNY MARIE 

 

MŠE SVATÁ  
 

 

8.00 

Neděle 7. 1. 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
s žehnáním vody, křídy, kadidla 

 

8.00 

 

LIDMAŇ 
 

Sobota 30. 12. 

SVÁTEK SV. RODINY  

 

MŠE SVATÁ 

 

15.30 
Sobota 6. 1. 2018 

SLAVNOST  

ZJEVENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
s žehnáním vody, křídy, kadidla 

 

15.30 
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ČASTROV 

 

FARNÍ KNIHOVNA 
nabízí k zapůjčení i několik filmů na videokazetách i na DVD 

 

DVD film: MLČENÍ - režie Martin Scorsese 
V polovině 17. století je Japonsko zcela uzavřené kontaktu se západními 

mocnostmi a křesťanství je zde postavené mimo zákon. Dva portugalští jezuité, 

otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), se vydávají 

do země vycházejícího slunce s velmi nebezpečným cílem: najít svého učitele, 

otce Ferreiru (Liam Neeson), který se prý zřekl víry. V zemi, kde jsou křesťané 

pronásledováni a brutálně mučeni, čeká mladé mnichy ta nejtěžší zkouška víry 

a vytrvalosti, na kterou možná nejsou připraveni... 
 

DVD film: NEBE EXISTUJE 

Film natočený na motivy bestselleru vypráví skutečný příběh otce z malého 

města, jenž musí nalézt odvahu a víru, aby se se světem podělil o výjimečný 

zážitek, který mu změnil život. 
 

DVD film: VE JMÉNU KRISTA 

Biblický příběh o zmrtvýchvstání vyprávěný z pohledu nevěřícího. Clavius, 

mocný římský vojevůdce a jeho pomocník, Lucius, jsou pověřeni úkolem 

objasnit, co se opravdu stalo Ježíšovi v týdnech po jeho ukřižování, aby 

vyvrátili zvěsti o zmrtvýchvstání Mesiáše a zabránili povstání v Jeruzalémě. 
 

DVD je možno si zapůjčit v prodejně v kostele u J. Šimáka. 
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Neděle 24. 12. 
 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 

MŠE SVATÁ  
 

MŠE SVATÁ z vigilie 

slavnosti Narození Páně 

 

11.00 
 

16.00 

Pondělí 25. 12. 
 

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ  

 

MŠE SVATÁ  
Slouží dr. Kašparů 

 

 

11.00 

Čtvrtek 28.12. 

SVÁTEK MLÁĎÁTEK  

 

MŠE SVATÁ  
 

 

16.00 
Pondělí 1. 1. 2018 

SLAVNOST MATKY 

BOŽÍ PANNY MARIE 

 

MŠE SVATÁ  
 

 

11.00 

Neděle 7. 1. 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
s žehnáním vody, křídy, kadidla 

 

11.00 



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 6.12; 20.12; 3.1.   

a 17.1.2018  Probíráme dějiny církve. 
 

Rorátní mše svaté při svíčkách se uskuteční v kostele Všech svatých 

v Kamenici n. Lipou o sobotách 9., 16. a 23. prosince v 6.30 hodin ráno. Po 

mši svaté bude na faře snídaně, na kterou jsou všichni účastníci srdečně zváni. 
 

Středa 6. prosince – Slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hl. patrona diecéze – 

mše svatá v kostele v Kamenici n. L. bude v 17.00 hodin. 
 

Poutní mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Častrově bude ve čtvrtek 7. 

prosince v 16.00 hodin. 
 

Pátek 8. prosince - Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu - mše svatá v kostele v Kamenici n. L. bude v 17.00 hodin. 
 

Adventní koncerty: 

Sobota 9. 12. 2017 v Lidmani v kostele v 16.00 /mše svatá zde nebude/ 

- pěvecký sbor Záboj z Pelhřimova "Rybova mše" 
 

Neděle 10. 12. 2017 v Kamenici nad Lipou kostele ve 13.30 hodin -  Charitní 

koncert - učitelé a žáci ZUŠ Kamenice nad Lipou a Jindřichova Hradce 
 

Neděle 10. 12. 2017 v Častrově v 15.00 hodin 

- pěvecký sbor Stražiště z Pacova 
 

Ve středu 13. prosince bude v kostele v Kamenici n. L., setkání dětí u 

adventního věnce a příležitost k adventní svátosti smíření pro děti - od 13.00 h 

pro mladší děti (4. - 5. třída) a od 14.45 hodin pro starší děti (6. - 9. třída). 
 

Svátost smíření v adventní době:  
Kostel Všech Svatých v Kamenici nad Lipou: 

- Vždy před mší svatou ve všední den nebo kdykoli po osobní domluvě 

- Pátek 15. 12. 2017 od 16.00 hodin - cizí zpovědník P. J. Šmejkal, který 

   bude potom sloužit mši svatou v 17.00 hodin 

- Sobota 16. 12. 2017 zpovídání v kostele od 8.00 hodin + cizí zpovědník. 
 

Mnich kostel sv. Jana Křtitele - 16. 12. 2017 od 13.30 do 15.00 hodin 
 

Zpovídání v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově: 

Od neděle 10. 12. do středy 13. 12. 2017 vždy od 7.00 do 18.00 hodin. 
 

Ve čtvrtek 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! 
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Betlémské světlo přinesou skauti do našeho města v pátek 22. prosince 

v 18.00 hodin na náměstí Čsl. armády. Poté bude světlo uloženo v kostele, kde 

si je můžete vyzvednout na Štědrý den od 9.00 do 16.00 hodin a odnést si je do 

svých domovů.  

Prodejna knih v kostele bude Štědrý den - o 4. neděli adventní - otevřena 

pouze po mši svaté (odpoledne již ne). 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. 
  

Smíšený pěvecký sbor Kamínek z Kamenice nad Lipou bude svým 

zpěvem provázet půlnoční mši a mši svatou 25. 12. Po půlnoční mši svaté 

zatroubí děti ze ZUŠ na kůru vánoční koledy. 
 

Akce "Půjdem spolu do Betléma" - putování z Mnichu do vesnice Betlém 

se letos konat nebude! 
 

Pátek 5. ledna 2018 - v 17.00 hodin bude v kostele v Kamenici nad Lipou 

mše svatá pro rodiny s dětmi s vánoční scénkou dětí (místo kázání). 
 

Neděle 7. ledna 2018 - v 16.00 hodin bude v kostele Všech svatých 

v Kamenici n. L. vánoční koncert kamenického sboru Kamínek. 
  

Nové společenství žen se bude konat na faře Kamenici n. L. v úterý 19. 

prosince ve 14.00 hodin. Termín dalšího setkání v lednu bude oznámen. 
 

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: 12.12; 

9.1.2018; 23.1; 6. 2; a 20.2.2018. 
 

Sbírky: Při sbírce na misie v neděli 22. 10. se vybralo v Kamenici n. L. 

5.750,- Kč, v Častrově 1.931,- Kč, v Těmicích 595,- Kč a v Mnichu 2.817,- Kč. 

Při sbírce na Charitu v neděli 12. 11. se vybralo v Kamenici n. L. 3.527,- Kč, 

v Častrově 2.795,- Kč, v Těmicích 500,- Kč a v Mnichu 1.620,- Kč.  

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna. V 

těchto dnech se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. 

Mottem týdne budou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: 

Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6). Texty je možné použít při 

ekumenických bohoslužbách, vlastní liturgii, studiu Bible nebo v soukromé 

modlitbě. Texty k modlitbám je možné si stáhnout na www.cirkev.cz. 
  

Příští číslo Farních listů vyjde před postní dobou asi 9. února 2018. 

Prosíme o Vaše příspěvky. 

Popeleční středa připadá příští rok na 14. února 2018. Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně je 1. dubna 2018. 
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STALO SE V UPLYNULÉM OBDOBÍ 
 

     Poutní zájezd do Koclířova 

u Svitav se konal v sobotu 7.10. 

Autobus p. Koláře byl téměř 

zaplněn. Koclířov byla poslední 

zastávka putování sochy Panny 

Marie Fatimské po ČR. 

Hlavním celebrantem mše svaté 

byl kardinál Duka. Pouti se 

zúčastnilo 36 poutníků z 

Kamenice n. L. a okolních obcí 

a 7 poutníků z Pelhřimova. 

Celkově se pouti přes deštivé počasí  zúčastnilo asi 8 tisíc věřících.  

   IV. Svatohubertská troubená 

mše svatá se konala v kostele 

Všech svatých v Kamenici n. 

Lipou v sobotu 21. října ve 

14.00  hodin.  Po  průvodu  ze 

zámku se nejdříve všichni 

shromáždili u kostela, násle-

dující mši svatou celebroval P. 

Václav Šika s dr. Maxem 

Kašparů, který také kázal. Při 

mši svaté hrálo Lovecké trio 

Praha a děti ZUŠ Kamenice n. 

Lipou. Následovalo pohoštění na faře. 

Otevření a požehnání nového pivovaru se konalo 28.10.2017 
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   Vikariátní schůze kněží 

pelhřimovského vikariátu 

se konala v Kamenici nad 

Lipou v úterý 31.10.2017. 

Mši svatou společně s 

dalšími 8 kněžími cele-

broval vikář Josef Sláčik. 

Později přijel i otec biskup 

Pavel Posád. Po mši svaté 

se kněží odebrali na faru, 

kde pokračoval duchovní 

program. Na oběd zašli účastníci 

vikariátního setkání do nového pivovaru, 

kde se také zúčastnili prohlídky všech 

prostor.  

        biskup Pavel Posád 

 

      Při silném větru 29. října 

došlo k pádu stromu v 

prostoru nové kapličky u 

Váňovy studánky. Možná 

díky ochraně Panny Marie 

strom padl těsně mezi oltářní 

stůl a kapličku, takže nedošlo 

k žádnému poškození tohoto 

poutního místa. 
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☺☺☺HUMOR☺☺☺ 
 

 

 

☺"Honzíku, jdi najít koště. Je 

někde vzadu na dvoře," požádá 

jednoho zimního večera 

maminka svého malého syna. 

"Mami, venku už je tma a já se 

bojím jít sám potmě na dvůr." 

"Neboj se, Honzíku, dobře víš, 

že Bůh je všude a pomáhá ti. 

Nebudeš tam sám." "Takže je   

i tam vzadu na dvoře?" "Ale 

samozřejmě, synáčku!" A tak 

Honzík jde pro koště. Otevře dveře na dvůr a zakřičí: "Bože, když už jsi tam 

vzadu na dvoře, nemohl bys mi přinést to koště?" 
 

☺Pan farář si zařizuje koupelnu a veze si k tomu na kole bojler. Zastaví ho 

policajt a protože se mu to nezdá, ptá se pana faráře: "Co to vezete?" "Ale 

bojler, chci si vylepšit koupelnu." Policajt ho nechá jet dál, ale pro jistotu volá 

nadřízenému: "Tady orel, tady orel, jste tam?" "Co potřebujete?" ozve se 

velitel. "Před chvílí tady jel farář a vezl si nějaký bojler. Pustil jsem ho dál, ale 

přeci rád bych věděl, o co šlo." "A proč se ptáte mne?" Já jsem na náboženství 

nechodil!" 

☺"Alespoň na Štědrý den by se 

hodilo, abych od tebe dostala 

nějaký dárek, třeba nějaké 

oblečení," vyčítá manželka 

manželovi. "Na Štědrý den by se 

to vůbec nehodilo," namítá 

manžel, "to je svátek Adama a 

Evy a ti žádné oblečení neměli!" 

 

☺Žena klečí ve zpovědnici a je 

velmi rychle hotova se svými hříchy. Potom ovšem široce rozkládá, co všechno 

má na svědomí její muž. Zpovědník ji trpělivě poslouchá a nakonec jí uloží 

toto pokání: "Pomodlíte se za vaše vlastní hříchy jeden Otčenáš a za hříchy 

vašeho muže tři růžence!" 
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DUŠIČKY  
 

     V pondělí 6. listopadu navštívily kostel děti ze tří oddělení školní družiny a 

děti z výtvarného oboru. S vyprávěním na 

ně čekala katechetka Hana Pechová. 

Povídala si s dětmi o tom, že zvláště 

začátkem listopadu vzpomínáme na ty 

naše blízké, kteří již zemřeli, a modlíme 

se za ně, aby došli do nebe. Děti 

vyprávěly, že chodí s rodiči na hřbitovy, 

že na hrobech bývá hodně květin a 

s rodiči zapalují spoustu malých světýlek. 

Hanka jim vysvětlila, že světýlka 

zapalujeme kvůli naději - věříme, že život 

zemřelých lidí nezhasl. Je teď skrytý u 

Boha. Zazpívali jsme si s Hankou 

písničku „Moje malé světýlko“. Děti si do 

kostela přinesly svá světýlka, která ozářila 

veliké srdce vytvořené z uschlých listů na 

podlaze kostela v prostoru před oltářem. Děti viděly, že listy již nejsou 

barevné, věděly, že stromy 

opadaly, že často prší a že příroda 

vypadá šedivě. Jako by zestárla, 

ustával v ní život, byla unavená, 

těšila se, že si v zimě odpočine a 

na jaře nabere novou sílu. A tak 

Hanku napadlo, vyrobit malá 

barevná srdíčka, do kterých děti 

vkládaly vzpomínku na někoho, 

kdo již s nimi v rodině není, 

babičku, pradědečka,… a tím 

smutné srdce z listí prozářit. Bůh 

umí udělat srdce každého člověka svěží a krásné 

od mládí až do stáří. Navzdory těžkostem života, 

nemocem, dokonce i navzdory smrti. 

     V kostele se to odpoledne rozsvítilo 61 

malých světýlek. Veliké poděkování patří Hance 

Pechové od všech dětí a od Veroniky Špičkové, 

Vlasty Houserové, Jindry Fukové a Zdeňky 

Jůnové. 

                                                                                                   Zdeňka Jůnová 
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TVOŘENÍ PRO CHARITU 
       

     15. listopadu se sešlo na faře přes 

30 dětí z loňského projektu „Kdo 

jsem“ českobudějovického katechetic-

kého střediska. Přestože jsme se letos 

do projektu nepřihlásili, rozhodli jsme 

se pokračovat ve společných 

aktivitách v místním farním projektu. 

Na prvním setkání jsme vytvořili přes 

100 přáníček k potřebám kamenické 

Charity pro sponzory a dárce, 

pracovali jsme i na přípravě dárků pro 

100 klientů Charity.  Po práci nám     

P. Šika nabídl čaj a „Dobrooplatky“, a 

tak jsme ještě seděli a společně 

povídali o všem možném. S dětmi 

tvořily Hana Pechová, Jitka 

Hochmanová, Zdeňka Jůnová. 

 

 

ADVENTNÍ KALENDÁŘ NARUBY 
  

      Na adventní čas si deváťáci připravili akci 

„Adventní kalendář naruby“, což znamená, že 

nebudou během adventu od paní učitelky 

dostávat nějakou tu dobrotu, ale domluvili jsme 

se, že každý z nás, bude-li chtít, vloží do 

společné krabice nějaký dárek či pěknou věc, 

kterou doma nepoužívá, nepotřebuje ji, ale jinde 

by jistě udělala radost. V krabici již máme nové 

dětské oblečení pro dětský domov, pytel granulí 

pro psí útulek, vlastnoručně namalované 

obrázky pro Domov důchodců Proseč Obořiště, 

pár drobností pro Dobromysl, pastelky, 

ponožky, hrnečky … a to teprve začínáme!  Pokud se chcete přidat 

k dětskému nápadu a děti v jejich úsilí podpořit, i na faře u P. Šiky budou 

mít děti jednu z krabic „Adventního kalendáře naruby“.  Děkujeme. 
 

                                                                                          Zdeňka Jůnová 
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INFORMACE FARNÍ CHARITY 
 

 Novinky z Farní charity 
 

     Pravidelná setkání seniorů přináší velkou radost a potěšení, o tom jsem se 

již několikrát zmiňovala. V průběhu roku jsme uspořádali i kreativní setkání, 

kde se samotní účastnění zapojili,  s radostí tvořili a výrobky si poté odnesli 

domů. Na jaře jsme zaseli osení a velikonočně dozdobili a říjnové setkání jsme 

věnovali výrobě podzimních lucerniček.  

 

 
 

 Nový automobil za starý 

     Díky Fondu Kraje Vysočina se nám podařilo získat finance na pořízení 

nového automobilu pro pečovatelskou službu. Starou škodu fabii, kterou jsme 

měli dosud zapůjčenou z DCH Č.B., jsme kolegiálně předali do Písku, kde 

ještě bude sloužit v charitní pečovatelské službě. Nový automobil bude sloužit 

k odvozům, nákupům a ostatním činnostem spojených s naší službou, kterou 

zajišťujeme ve všech obcích do vzdálenosti 20 km od Kamenice n. L. FKV 

přispěl částkou 158.570,- Kč. Z našich zdrojů jsme se podíleli částkou 74.930,- 

Kč. 

 11. listopadu proběhla národní potravinová sbírka 

     Díky dobrovolníkům z řad místních 

skautů a skautek jsme se v sobotu 11. listo-

padu zúčastnili národní potravinové sbírky, 

kterou společně pořádá několik neziskových 

organizací. V Penny marketu v Kamenici n. 

L. lidé darovali v průběhu dne 453 kg 

potravin, které budou následně rozděleny 

potřebným v blízkém okolí a dále budou 
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předány do Och Pelhřimov, se kterou v této oblasti velice úzce 

spolupracujeme. Nejvíce lidé do označených košíků vkládali těstoviny, 

polévky v sáčku, cukr, mouku, různé sušenky a konzervy, všeho celkem 1066 

ks balení. Letošní sbírka je velmi pozitivně hodnocena, jak v množství, tak i v 

mínění veřejnosti, která, dle slov dobrovolníků, byla velmi milá a sbírce 

nakloněná. Moc děkujeme všem dobrovolníkům a dárcům, kteří svým nákupem 

přispěli. 

Co plánujeme ve Farní charitě? 

10. prosince 13,30 hod Adventní koncert pro Charitu v kostele Všech sva-

tých v Kamenici nad Lipou. Srdečně zveme na adventní koncert, jehož celý 

výtěžek věnujeme na pomoc rodině s 1,5 roční onkologicky nemocnou dcer-

kou z blízkého okolí. Vstupné dobrovolné. Děkujeme za pomoc a podporu. 

17. prosince účast na Vánočním jarmarku na zámku v Kamenici n. Lipou. 

18. prosince od 14 hod Vánoční posezení na faře s pěveckým vystoupením 

dětí z MŠ  

22. prosince Betlémské světlo – ve spolupráci se skauty zajistíme světlo až 

k Vám domů (pokud nemáte jinou možnost světlo získat, tak se nám ozvěte na 

tel. 733 755 837 a my se pokusíme to zařídit)  

6. ledna 2018 Tříkrálová sbírka proběhne v Kamenici nad Lipou a všech 

okolních obcích 

7. ledna 2018  Tříkrálový koncert v Brně – poprvé se společně vedoucí 

skupinek a koledníci z Kamenice a okolí zúčastní tohoto koncertu, který 

každoročně vysílá přímým přenosem ČT1 od 18 hod.   
 

Od 1.1.2018 převezme Farní charita pod svá křídla sběr čistírny a 

prádelny.  

Obrátila se na nás paní Marie Kohoutová se žádostí, zda bychom v této 

činnosti nechtěli pokračovat a to např. v našem charitním obchůdku 

Dobromysl. Paní Kohoutová sběr prádla vykonává více jak 25 let a ze 

zdravotních důvodů dále nechce pokračovat. Jsme rádi, že se obrátila na nás a 

rádi se této služby ujmeme.  

Sběr a výdej prádla bude tedy v Dobromyslu (naproti hotelu Berger) v ulici 

Palackého 79 v průběhu otevírací doby od PO-PÁ (8,30-12,00 a 13,00-16,30). 
 

     Ráda bych poděkovala všem institucím, organizacím, nadacím a lidem 

dobré vůle, kteří nás v průběhu roku podpořili. Každého daru, ať finančního 

či materiálního nebo poskytnuté činnosti, si velmi vážím a děkuji za ni. Bez 

těch velkých, ale i těch nejmenších darů, bychom těžko naše aktivity 

uskutečňovali. Děkuji za vše.  

     Za celý kolektiv zaměstnankyň Vám přeji pokojné a požehnané Vánoční 

svátky prožité ve zdraví a spokojenosti.  

J. Koubová, ředitelka 
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 
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 Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti. 
 

 

Neděle 3. 12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Středa 6. 12. SLAVNOST SV. MIKULÁŠE, BISKUPA 

Čtvrtek 7. 12. Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 

Pátek 8. 12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ 

POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

Neděle 10. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Středa 13.12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice 

Čtvrtek 14. 12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

Neděle 17. 12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Pátek 22.12. Svátek Výročí posvěcení katedrály v Č. Budějovicích 

Neděle 24. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Pondělí 25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – Hod Boží vánoční 

Úterý 26. 12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA 

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

Čtvrtek 28. 12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 

Neděle 30. 12. Svátek sv. Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 

Pondělí 1. 1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

Úterý 2. 1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského 

Sobota 6. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 

Neděle 7. 1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - končí doba vánoční 

Neděle 14. 1. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Středa 17. 1. Památka sv. Antonína. opata 

Čtvrtek 18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 

Neděle 21. 1. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Středa 24. 1. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a uč. církve 

Čtvrtek 25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

Pátek 26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

Neděle 28. 1. 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Středa 31. 1. Památka sv. Jana Boska, kněze 

Pátek 2. 2. SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 

Neděle 4. 2.  5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
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