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RORATE CAELI DÉSUPER …. /ROSU DEJTE NEBESA …./ 
 Když vidíme pařez, tak tušíme jaký veliký a silný strom na tom místě 

stál. Pařez je něco s čím se jen tak nehne, často čekáme, až odumře a rozpadne. 

Když řekne někdo, že jsem "pařez", tak tušíme co tím myslí a chce říci. Jsem 

starý, překážím a netoužím po změně - nejde se mnou "hnout" tedy domluvit 

/"mluvím jak do pařezu"/. Pařez je část, která zůstala po krásném stromu - 

kmen, větve koruny, listy i plody jsou pryč. Pařez je už málo užitečný, usychá 

a odumírá, ale ukazuje a zůstává jako znamení dřívější velikosti a krásy 

stromu. Málo který pařez znovu vyraší a obroste, ale přesto je to možné. 
 

 
Ročník XXIX.                 Cena dobrovolná            Dne: 30. 11. 2018  

 



     Prorok říká: "Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho 

kořenů,…" Izaiáš 11,1. Toto proroctví se začíná naplňovat v přicházejícím 

Ježíši Kristu. A dále říká: "Nebesa, vydejte krůpěje s hůry, ať kane z oblaků 

spravedlivý, nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. 

"Já Hospodin to stvořím." Iz. 45,8 /lat. Rorate caeli désuper …./ A to je i pro 

nás výzva a naděje, že i v našem životě, z pařezu, může vyrazit výhonek. Jde o 

to prosit o rosu, vláhu z nebe. U Boha není nic nemožného. Adventní doba je 

radostné očekávání příchodu záchrany v Ježíši Kristu. Očekávání příchodu - 

narození Ježíše a druhého příchodu na konci času - setkání v nebi. To dokáže 

Boží rosa, vláha Duch Boží, že dá vyrůst naději novému životu.  

     Náš život můžeme někdy vnímat jako odumírající pařez, ale naše touha a 

snaha po naplnění života, po Bohu, nám dává naději, že znovu vyraší proutek 

života. Adventní čas je novou příležitostí zakusit radost z naděje záchrany. 

Ježíš se chce znovu narodit v našem srdci a být silou a radostí ve všedním 

každodenním životě a jednou i v životě věčném. Každé narození i naše naro-

zení je důležité, smysluplné a má cíl v náruči Boží. 

     Přeji všem, abychom zakusili a nově se nás dotkla láska Boží, která přichází 

v narozeném jeho synu Ježíši Kristu. 

P. Václav Šika 

 
 

NĚKOLIK NÁVRHŮ K PROŽITÍ ADVENTU 
 

- Věř, že Bůh může a chce vstoupit do každé oblasti tvého života. Zvi Ho do 

všeho, co jsi a co prožíváš. Jen ve spojení s ním totiž dokážeš proměnit své 

srdce a realitu, ve které se nacházíš! 

- Najdi si čas pro komunikaci s Bohem v modlitbě i ve ztišení. 

- Naslouchej Božímu slovu četbou Bible. 

- Smiř se s Bohem, s druhými i sám se sebou. 

- Vnímej pozorněji chvíle, kdy můžeš svou víru uplatňovat láskou. 
 

Jak jen toužím, abys prožil advent. 

Jak jen toužím u tebe bydlet, žít důvěrně s tebou a sdílet všechna tvá břemena. 

Vždyť ti jdu vstříc ve všech tvých přáních. A přece jsem ti ještě nikdy nesměl 

žádné splnit. Jak jen toužím znovu se zrodit ve tvém městě, tvé ulici, ve tvém 

domě a ve tvém srdci. Vždyť ti jdu vstříc od věčnosti k věčnosti. Ale hledám 

jen tebe. Já, tvůj Bůh. 
 

Převzato z www.pastorace.cz 
 

Adventní program: Zanechat skutků temnoty, probrat se ze spánku nedbalosti 

o věčné hodnoty a obléci se v lásku Ježíše Krista k lidem. (Pavel Posád) 
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BŮH VÁNOC JE BOHEM, KTERÝ 

"ZAMÍCHÁVÁ KARTY" 
(Papež František) 

 

Bůh se nevnucuje silou 

     Když stojíme před jesličkami, rozjímáme o Božím milosrdenství. Jesličky 

nám připomínají, že Bůh ve svém velikém milosrdenství sestoupil k nám, aby s 

námi navždy zůstal. Jesličky nám dále říkají, že Bůh se nikdy nevnucuje silou. 

Kvůli naší spáse nezměnil dějiny 

a nevykonal žádný mohutný 

zázrak. Přišel ve vší prostotě, 

pokoře a mírnosti. 
 

Bůh sesazuje mocné 

     Často si myslíme, že dějiny 

jsou ovládané střídajícími se 

mocnostmi a určovány tržní 

ekonomikou a obchodem. Bůh 

Vánoc je však Bohem, který 

„zamíchává karty“. A činí tak s                 kresba Karel Svolinský 

oblibou. Jak to řekla Maria ve chvalozpěvu Magnificat: „Pán mocné sesazuje z 

trůnu a povyšuje ponížené, hladové sytí dobrými věcmi a bohaté propouští s 

prázdnou (srov. Lk 1,52-53)“. 

     Bůh nemiluje velkolepé revoluce dějinných mocipánů a neužívá kouzelnic-

kou hůlku, aby měnil situace. Stává se malým dítětem, aby nás přitáhl láskou, 

aby se dotkl našich srdcí svou pokornou dobrotou, aby svou chudobou otřásl 

těmi, kdo se namáhají hromaděním klamných pokladů tohoto světa. 
 

Božímu novorozeněti chybělo vše potřebné 

     Právě takto smýšlel František z Assisi, který zavedl tradici stavby vánoč-

ních jesliček. František z Assisi chtěl vzpomínat na narození betlémského 

Dítěte, abychom vytušili, v jakých nesnázích se toto novorozeně ocitlo, když 

mu chybělo vše potřebné. Z jesliček k nám promlouvá Boží něha. Nazíráme v 

nich Boží milosrdenství, které se stalo tělem, aby obměkčilo náš pohled a 

pohnulo naším srdcem. 

     O Vánocích nám Bůh dává všechno. Svého Syna, daru všech darů, který 

nám přináší spásu. Bůh, který nás přichází spasit, nenachází lepší způsob, jak 

to učinit, než putovat spolu s námi a žít náš život. 
  

Zpracováno podle slov 

papeže Františka 18. a 20. 12.2015. 

Převzato z www.vira.cz  
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VÁNOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH: 
 

KAMENICE NAD LIPOU 
 

Pondělí 24. 12. 
 

ŠTĚDRÝ DEN 

 

SLAVNOST 

NAROZENÍ PÁNĚ 

 

KOSTEL OTEVŘEN 

K NÁVŠTĚVĚ JESLIČEK  

a k převzetí betlémského světla 
 

„PŮLNOČNÍ“  

MŠE SVATÁ  

 

od 9.00 

do 16.00 
 

23.00 

Úterý 25. 12. 

HOD BOŽÍ  
 

VÁNOČNÍ 

 

 

MŠE SVATÁ  

 

 

9.30 

Středa 26. 12. 
SVÁTEK  

SV. ŠTĚPÁNA 

 

MŠE SVATÁ  

 

9.30 

Čtvrtek 27. 12 

Svátek sv. Jana 

 

MŠE SVATÁ 

 

8.00 

Pátek 28.12. 

Svátek Mláďátek 

 

MŠE SVATÁ 

 

17.00 

Neděle 30. 12. 

SVÁTEK  

SVATÉ RODINY 

 

MŠE SVATÁ  
s obnovou manželských slibů 

 

9.30 

Pondělí 31. 12. 

sv. Silvestra   

 

 

MŠE SVATÁ na poděkování 

a svátostné požehnání 

 

16.00 

Úterý 1. 1. 2019 

SLAVNOST 

MATKY BOŽÍ 

PANNY MARIE 

 

MŠE SVATÁ  
 

KONCERT V KOSTELE 

 

9.30 
 

16.00 
Neděle 6. 1. 

SLAVNOST 

ZJEVENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ s žehnáním 

vody, křídy a kadidla 

 

9.30 

Neděle 13. 1. 

SVÁTEK  

KŘTU PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
Končí doba vánoční. 

 

9.30 
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TĚMICE 
 

Úterý 25. 12. 

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ 

 

MŠE SVATÁ 

 

16.00 
Čtvrtek 27. 12. 

SVÁTEK SV. JANA, 

apoštola a evangelisty 

 

 

POUTNÍ MŠE SVATÁ  

 

16.00 

Sobota 29. 12. 

SVÁTEK SV. RODINY 

 

MŠE SVATÁ 

 

17.00 
Sobota 5. 1. 

SLAVNOST  

ZJEVENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
s žehnáním vody, křídy, kadidla 

 

17.00 

Sobota 12. 1.  

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 

 

17.00 
 
 

MNICH 
 

Pondělí 24. 12. 
 

ŠTĚDRÝ DEN 

„PŮLNOČNÍ“  

MŠE SVATÁ 

 

21.30 

Úterý 25. 12. 

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ 

 

MŠE SVATÁ 

 

8.00 
Středa 26.12. 

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, 

prvomučedníka 

 

MŠE SVATÁ  
V HOJOVICÍCH 
 

 

 

11.00 

Neděle 30.12. 

SVÁTEK SV. RODINY 

 

MŠE SVATÁ 

 

8.00 
Úterý 1. 1. 2019 

SLAVNOST MATKY 

BOŽÍ PANNY MARIE 

 

MŠE SVATÁ  
 

 

8.00 

Neděle 6. 1. 

SLAVNOST  

ZJEVENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
s žehnáním vody, křídy, kadidla 

 

8.00 

Neděle 13. 1. 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 

 

8.00 
 

     V Lidmani mše svatá o Vánocích nebude. Bude tam až v sobotu  

5. ledna 2019 v 15.30 ze slavnosti Zjevení Páně s žehnáním vody, 

křídy a kadidla. 
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ČASTROV 

 

 

FARNÍ INFORMACE 
 

První neděle adventní 2. 12. – začne nový liturgický rok, nedělní cyklus C.  

Mše svaté: Sobota 1.12. - 15.30 Lidmaň, 17.00 Těmice. Neděle 8.00 Mnich, 

9.30 Kamenice n. L., 11.00 Častrov. Ve všech těchto farnostech bude před mší 

svatou žehnání adventních věnců. Můžete si přinést k požehnání své vlastní 

adventní věnce. 
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 5.12; 19.12; 2.1.   

a 16.1.2019. Probíráme Kredo. 

Rorátní mše svaté při svíčkách se uskuteční v kostele Všech svatých 

v Kamenici n. Lipou o sobotách 15. a 22. prosince v 6.30 hodin ráno. Po mši 

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

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

– mše svatá v kostele v Kamenici n. L. bude v 8.00 hodin. 

- poutní mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Častrově bude v 16.00 hodin. 

Sobota 8. prosince - Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvot-

ního hříchu - mše svatá v kostele v Kamenici n. L. bude v 9.30 hodin. 

Adventní koncert Častrov: 
Kostel sv. Mikuláše v sobotu 8. 12. 2019 v 15.00 hodin 

     Účinkují:  Vondrů a Vítová - zpěv, akordeon + děti mateřské a ZŠ 
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Pondělí 24. 12. 
 

ŠTĚDRÝ DEN 

MŠE SVATÁ z vigilie 

slavnosti Narození Páně 

 

16.00 

Úterý 25. 12. 

SLAVNOST  

NAROZENÍ PÁNĚ  

 

MŠE SVATÁ  
 

 

 

11.00 

Neděle 30. 12. 

SVÁTEK SV. RODINY  

 

MŠE SVATÁ  
 

 

11.00 
Úterý 1. 1. 2019 

SLAVNOST MATKY 

BOŽÍ PANNY MARIE 

 

MŠE SVATÁ  
 

 

11.00 

Neděle 6. 1. 

SLAVNOST  

ZJEVENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
s žehnáním vody, křídy, kadidla 

 

11.00 

Neděle 13.1. 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ  
 

 

11.00 



Předvánoční koncert Lidmaň 
Kostel Narození Panny Marie v sobotu 15. 12. v 17.00 hodin 

     Účinkuje:  Pěvecký sbor SLAVÍK Pacov 
 

Ve středu 19. prosince bude v kostele v Kamenici n. L., setkání dětí u 

adventního věnce (ve 13.00 hodin pro mladší děti) a pro starší děti také 

příležitost ke svátosti smíření od 14.30 hodin. 
 

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

- Ve středu a v pátek půl hodiny před mší svatou 

- Pátek 21. 12. 2019 od 16.00 hodin - cizí zpovědník P. J. Šmejkal, který 

   bude potom sloužit mši svatou v 17.00 hodin 

- Sobota 22. 12. 2019 zpovídání v kostele od 8.30 hodin + cizí zpovědník. 
 

Zpovídání v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově: 

Neděle 9. 12. od 15.00 do 18.00 hodin. 

Pondělí 10. 12. až středa 12. 12. od 7.00 do 18.00 hodin 
 

Ve čtvrtek 20. 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! 
 

Betlémské světlo přinesou skauti do našeho města v neděli 23. prosince 

v 17.00 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. Betlémské světlo bude hořet v kostele až do 26.12. 
 

Prodejna knih v kostele bude před Vánoci otevřena o 4. neděli adventní - 

před a po mši svaté, na Štědrý den již ne. V letáčku, který je vložen do tohoto 

čísla Farních listů si můžete vybrat jako vánoční dárek nějakou knížku.  
 

Smíšený pěvecký sbor Kamínek bude svým zpěvem provázet půlnoční mši 

a mši svatou 25. 12. v kostele v Kamenici n. L. 

Pondělí 1. ledna 2019 - v 16.00 hodin bude v kostele Všech svatých 

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

Pátek 4. ledna 2019 - v 17.00 hodin bude v kostele v Kamenici nad Lipou 

mše svatá pro rodiny s dětmi s kytarovým doprovodem.  

Nové společenství žen se bude konat na faře Kamenici n. L. v úterý 18. 

prosince ve 14.00 hodin. Končíme tento rok, kdy jsme se pravidelně scházeli a 

sdíleli si společně v modlitbě naše vztahy k Bohu a bližním. Těším se, že v no-

vém roce s Boží pomocí budeme pokračovat. Budou to setkání v úterý 29.1; 

26.2; a 26.3. vždy od 14.00 hodin. M.M. 

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: 11.12; 8.1; 

22.1; 5.2; 19.2; 5.3. a 19.3. 2019. 
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Sbírky: Při sbírce na misie v neděli 21. 10. se vybralo v Kamenici n. L. 

8.827,- Kč, v Častrově 2.975,- Kč, v Těmicích 1.075,- Kč a v Mnichu 2.760,- 

Kč. Při sbírce na Charitu v neděli 12. 11. se vybralo v Kamenici n. L. 4.649,- 

Kč,v Častrově 3.540,- Kč, v Těmicích 420,- Kč a v Mnichu 1.205,- Kč.   

Při sbírce na rádio Proglas, kterou uspořádaly ženy z farního společenství, 

se vybralo 3.500,- 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. 

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

Na svátek Uvedení Páně do chrámu v sobotu 2. února 2019 bude v Kame-

nici n. L. mše svatá v 9.30 hodin s žehnáním svící. 

Popeleční středa připadá v příštím roce až na 6. března, Velikonoce 21. 

dubna 2019. 

Televize NOE již vysílá celoplošně na pozemních vysílačích. Pro příjem 

musí být nová televize s přijímačem DVB-T2, nebo set-top box s označením 

DVB-T2 ověřeno. 

Vysílače, které je možno přijímat v Kamenici n. L.: 

Kleť - výkon ERP 10 kW, polarizace horizontální, NOE = 27. kanál. 

Javořice - výkon ERP 100 kW, polarizace horizontální. NOE = 28 kanál. 
 

Pokud máte starší televize (vyrobené před rokem 2017) budete si stejně muset 

koupit televizi novou, nebo nový set-top box, protože od 1.11.2019 budou 

programy na starém příjmu postupně vypínány. 
 

 

 

PRAVIDELNÉ MŠE SVATÉ V NAŠICH FARNOSTECH 
 

FARNOST DEN 
ZIMNÍ 

ČAS 

LETNÍ 

ČAS 

Kamenice  

nad Lipou 

středa 

čtvrtek 

pátek 

neděle 

    17.00 

      8.00 

    17.00 

      9.30 

   18.00 

     8.00 

   18.00 

     9.30 

Mnich neděle       8.00      8.00 

Častrov sudý čtvrtek 

neděle 

    16.00 

    11.00 

   16.00 

   11.00 

Těmice sobota     17.00    18.00 

Lidmaň 1. sobota v měsíci     15.30    16.30 

Hojovice 3. sobota v měsíci     15.30    16.30 
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INFORMACE O INVESTICÍCH VE FARNOSTECH: 
 

Farnost Kamenice nad Lipou: 
 

      V tomto roce se pokračovalo v restaurování dalších dvou vitrážových oken 

kostela. Tam jsme získali dotaci na restaurování od ministerstva kultury z 

regenerace městské části Kamenice nad Lipou, stejnou jako minulý rok 

216.000,-Kč. Bohužel tato částka je vyčíslena bez DPH 21% a byla ještě 

navýšena na více práce asi o 10.000,- na okno. Proto byla zaplaceno ještě 

84.471,-Kč. A ještě bude zapotřebí zaplatit pronájem lešení, stavění a bourání 

za oba dva roky. Takže ještě budou výdaje.  

     Na faře se připravuje plynová přípojka, altán, nový vjezd za faru, nová vrata 

i nová ohradní zeď. Je všechno v rozpracovaném stavu, ale doufám, že příští 

rok se všechno dotáhne. Finanční pokrytí nebude jednoduché, už letos bylo 

zaplaceno přes padesát tisíc. Je tu dobrá spolupráce z farní charitou a Městem. 

Také jsem moc rád, že byla provedená nová vodovodní přípojka fary, stejně i 

kanalizace fary byla napojena na čističku. Připravuje se oprava střechy a 

fasády fary. Byl zpracován projekt na opravu a nyní to jen zrealizovat. Oprava 

bude v několika etapách a rádi bychom čerpali příspěvek na obnovu historické 

zóny města. 
 

Farnost Častrov:  
 

     V roce 2018 se opravila, natřela šindelová střecha a vnější fasáda kostela    

v celkovém nákladu 847.607,-Kč tato akce je částečně hrazena z dotačního 

programu ZIF v pokrytích 70% nákladu. Orava je zaplacena a nyní čekáme na 

přislíbené peníze, abychom mohli vrátit krátkodobě půjčené peníze na před-

financování celé opravy. To by se mnělo do konce roku vyrovnat. Další věc se 

podařila, opravila a natřela se stará hřbitovní zeď kolem kostela, očistil a natřel 

fermeží šindel na zdi a opravila se kaplička ve zdi. Celkové náklady činí 

221.216,-Kč a z toho bylo uhrazeno 72.000,-Kč a zbývá ještě 149.216,-Kč 

uhradit. Nevím, zda tuto částku do konce roku budu moci uhradit. Zeď kolem 

kostela je nad plán oprav za tento rok. 
 

Farnost Těmice: 
 

     V tomto roce byly obnoveny všechny vnější dveře kostela v celkové částce 

49.800,-Kč. Také se blíží ke konci pozemková reforma a digitalizace katastru 

Těmice. Rád bych opravil kapličku Nejsvětější Trojice a ošetřil lípy kolem 

kapličky. Je u cesty a farního pole nad Těmicemi za hřbitovem. Obec krásně 

opravila cestu a nyní jen ta kaplička. 
 

Farnost Mnich: 
 

     V Mirotíně byl letos pořízen nový zvon do místní kapličky. Celková částka 
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je více než  100.000,-Kč. Obec Mnich zařídila odlití, zavěšení a přívod 

elektrického proudu na pohon zvonění i zaplatila celou částku. Při mši svaté a 

žehnání zvonu 25. 8. 2018 se vybralo na nový zvon do pokladničky 28.000,-Kč 

a je stále možnost přispět obci na tento zvon. Jsem moc rád, že se to usku-

tečnilo. Když jsme měli před dvěma roky v kapličce 

poutní mši svatou k Panně Marii, tak jsem chtěl, aby se 

zazvonilo, ale nebylo na co. Zvon zřejmě za války 

zabavili a odvezli. A tehdy jsem starostu a místní 

vybídl, že mají krásnou kapličku i s věžičkou, ale bez 

zvonu je to neúplné a smutné. Dnes při všech 

možnostech bylo by to určitě možné a finančně 

dostupné, že i farnost ráda přispěje i zmínil jsem se o 

Bohdalíně, kde měli zvon a neměli kapličku, takže kvůli zvonu postavili 

kapličku. A v Mirotíně to bylo obráceně, měli kapličku bez zvonu, takže moc 

nechybí. Zvon odlil pan Votruba od Soběslavi, váží asi 32 Kg a na plášti je 

reliéf Panny Marie. Zvony jsou znamení a ukazují k nebi. 
 

 

NOVÉ KNIHY VE FARNÍ KNIHOVNĚ 
 

Ulf a Birgita Ekmanovi: VELKÝ OBJEV - Naše cesta do katolické církve 

Své obrácení prožili jako mladí v prostředí luterské církve, Ulf se stal 

pastorem. Roku 1983, po návratu z pobytu v USA založil v Uppsale biblickou 

školu a vzápětí první sbor církve Slovo života. Léta studií pramenů a mnohá 

setkání s „probuzený-mi“ katolíky v nich vyvolala změnu smýšlení. Proces 

hledání trval dlouhých dvacet let. Krátce poté, co Ulf oslavil své šedesátiny, se 

manželé rozhodli zažádat o přijetí do římskokatolické církve. Jejich krok 

pochopitelně vyvolal bouřlivé reakce po celém světě. 
 

Jindra Jarošová: SVATÍ KACÍŘI 

Ústředními postavami románu na pomezí literatury faktu a beletrie jsou 

soluňští bratři Konstantin a Metoděj. Příběh jejich velkomoravské mise je zde 

podáván jako součást historicky věrného obrazu doby. Ve velkolepé fresce 

poznává čtenář osudy Velké Moravy jako průsečíku zájmů byzantské a arabské 

říše, formujících se západoevropských států a dalších mocenských vlivů. Kniha 

je historickým komentářem k jedné z kapitol šíření křesťanství. 
 

Zapůjčení knih ve farní knihovně na faře v Kamenici n. L. je možné v úterý v 

sudém týdnu kolem 15.00 hodin před společenstvím žen, nebo kdykoli na požá-

dání u Jana Šimáka, hlavně po večerní mši svaté. Knihovna je umístěna v 1. 

poschodí fary, kde si můžete knihy sami vybrat, nebo je možno požádat o 

přinesení knih do farní prodejny podle nabídek ve Farních listech nebo na 

webových stránkách farnosti. V současné době je v knihovně 978 knížek. 
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Z PROJEKTŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

Cesta čaje 

     Diecézní ředitelka Papežských misijních děl pro českobudějovickou diecézi 

Hana Koukalová spolu s Olgou Švecovou navštívily v únoru letošního roku 

Srí Lanku. Jaký cíl tam společně sledovaly, s kým a s čím se setkaly, koho a co 

poznaly? 

    Setkaly se s místními misionáři, 

kteří poskytují pomoc dětem bez 

domova, navštívily národní kněžský 

seminář plný studentů a také třeba 

zavítaly na čajové plantáže a sle-

dovaly výrobu čaje.  Chtěly z blízka 

vidět projekty, které na ostrově 

z České republiky Papežská misijní 

díla podporují. Ze získaných 

poznatků a zkušeností  vytvořily 

katechetické programy do škol a 

právě  o tom všem vyprávěla v listopadu Hanka Koukalová  dětem ze ZŠ v 

Kamenici nad Lipou. Mezi děti do školy přišel i P. Václav Šika. Do letošního 

projektu čb katechetického střediska se zapojilo cca 55 dětí. 

     V rámci projektu děti nyní tvoří přáníčka s motivem "čaje" pro klienty Farní 

charity v Kamenici nad Lipou a i malý dáreček k Vánocům, který bude vonět 

po čaji. Projekt bude probíhat až do května 2019. 

      Na projektu s dětmi pracují Hanka Pechová a Zdenka Jůnová 

 

Dušičky v kostele 

    5. listopadu 2018 připravila 

Hanka Pechová v kostele 

povídání o Dušičkách, vzpo-

mínce na naše zemřelé. Do 

kostela přišlo ve dvou 

skupinách téměř  80 dětí. S 

paními učitelkami Veronikou 

Špičkovou, Jindrou Fukovou a 

Vlastou Houserovou přišly 

děti ze družiny a se Zdenkou 

Jůnovou dvě skupiny malých 

výtvarníků ze ZUŠ. 
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Markéta Grillová - sv. František a betlémy 

Na Markétu Grillovou se děti na naší škole vždycky těší. Má k dětem moc 

hezký vztah a umí poutavě vyprávět. 

      Tentokrát (v listopadu) 

katechetka ze Lhenic vyprávěla 

téměř 90 dětem o historii 

adventních věnců, o svatém 

Františku a  betlémářství i o 

sladkých perníčcích. Děti si 

přivoněly ke všem druhům 

koření, které by správně měly 

v perníčcích být  a podělily se 

s Markétou o své zkušenosti, 

když s rodiči pečou perníčky. Besedy se účastnily všechny děti šestých tříd a 

žáci ZŠP. Markétě děkujeme!!!! 
 

Vstupy do škol 

     V rámci programu Vstupy do škol nás již poněkolikáté navštívila katechetka 

Markéta Grillová s vyprávěním o Bibli. 

      Poučení o Bibli je součástí 

učebních osnov v rámci literatury 

8.tříd. Moc rádi proto využíváme 

nabídky a každoročně Markétu 

zveme, aby dětem podala základní 

informace, prošla s dětmi popis 

Bible (rozdělení na knihy, kapitoly a 

verše, typy knih), proč a jakým 

způsobem byla Bible napsána, 

archeologická pátrání, původní 

jazyky Bible a jejich symboliku, 

možné přístupy k výkladu Bible, literární druhy Bible, nejstarší písemné 

památky v českých zemích, poselství nejznámějších biblických příběhů a jejich 

odraz v umění.  

     V letošním školním roce jsme měli na měsíc zapůjčeny Bible od Hanky 

Pechové pro všechny žáky, a tak je Markéta naučila v Bibli vyhledávat texty, v 

čemž p. uč. Zdenka Jůnová a Maruška Pavlíčková v dalších dnech 

pokračovaly.  

     Další část dne byla věnována biblickým příslovím a rčením. Však taková 

informace o tom, kdo prodal Ježíše za třicet stříbrných nedávno mohla 

zachránit mnohého maturanta. 

                                                                                                                              Z. Jůnová 
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY 
 

Poohlédnutí za rokem 2018. 
  

Hlavní činností Charity v Kamenici je poskytování terénní 

pečovatelské služby:  
- dosud jsme poskytli péči u 128 klientů  

- péči zajišťuje 1 sociální pracovnice a v současné době 8 pečovatelek 

- do terénu vyjíždí denně až 5 automobilů 

Tato služba by nemohla fungovat bez podpory veřejných zdrojů, zejména 

podpory MPSV a Kraje Vysočina. Dále nás podporují města a obce, kde 

terénní službu poskytujeme. Ráda bych konkrétně poděkovala městu Kamenice 

nad Lipou za jejich vstřícnost a finanční podporu. 

 

Vedlejší činností Charity v Kamenici je:  

Půjčovna kompenzačních (zdravotních) pomůcek, senior-taxi, klub seniorů, 

dobročinný obchod Dobromysl, sběrna prádla a šatstva pro prádelnu a čistírnu, 

humanitární činnost, potravinová sbírka, Tříkrálová sbírka.  

V letošním roce bylo pro nás mnoho nového. V Dobromyslu jsme od ledna 

začali se sběrným místem pro prádelnu a čistírnu. Jak se ukázalo, byla to dobrá 

volba, protože každá koruna na provoz Dobromyslu se hodí. Výtěžek nám 

pomůže uhradit nájemné a energie v obchůdku.   

Od února jsme rozšířili klub seniorů, ze kterého 

máme velkou radost. Senioři se schází každé 

pondělí od 14-16 hod a společně strávené chvíle 

jsou pro ně velkou radostí. Každý týden je 

připraven program a 1x měsíčně je pravidelné 

cvičení. V klubu jsme hodně tvořili (mýdla, 

svíčky, levandulové sáčky, kytky z keramiky a 

papíru, motýlky z korálků…..), vařili, jeli společně 

na výlet a mnoho dalšího. Jedna naše klientka 

pečovatelské 

služby, která 

také do klubu 

dochází, nám řekla, že nic jiného 

nepotřebuje, jen kdyby mohla dál chodit 

do klubu. To je pro nás velká odměna a 

známka toho, jak jsou takováto setkání pro 

osamělé lidi důležitá. Velmi rádi mezi námi uvítáme nové tváře.  
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Program klubu seniorů na měsíc leden 2019: 

 

 

 

 

 

 

Od října jsme zřídili novou službou – Senior taxi. Tato služba je již využívána, 

zejména se jedná o odvozy na hřbitov a k lékaři. Náklady na tuto službu 

prozatím dotujeme z výnosu půjčovny zdravotních pomůcek.  

Díky Výboru dobré vůle – Nadaci 

Olgy Havlové jsme pořídili do 

půjčovny nové polohovací lůžko, 

vysoká pojízdná chodítka, toaletní 

židle a sedačky do sprchy, stolky 

k lůžkům. Nadace nám přispěla 

částkou 35.000,- Kč.   

V letošním roce jsme také poprvé 

žádali o podporu Nadace Agrofert a úspěšně. Získali jsme 150 tis, které budou 

vynaloženy v následujícím roce na mzdy a pohonné látky.  

Děkuji  také místním firmám, které nám na naše činnosti přispívají. Vážím si 

moc těch, kteří se rozhodli a vánoční dárky pro své zaměstnance a zákazníky 

nakoupili v Dobromyslu. Je to firma Toptherm s.r.o., Wolf-Intex s.r.o., AG 

FOODS a Biogena.  

Dále děkuji všem fyzickým a anonymním dárcům, dobrovolníkům a všem, kdo 

se jakkoliv podílí na našich aktivitách.  

 

5. ledna 2019 Tříkrálová sbírka proběhne v Kamenici nad Lipou a všech 

okolních obcích. Sraz koledníků bude v 8,15 

na faře a poté projde náměstím slavnostní 

průvod, který bude zakončen žehnáním 

v kostele. Každá skupinka je doprovázena 

vedoucím, který se musí na požádání prokázat 

průkazkou a zapečetěnou kasičkou označenou 

logem Charity. Kasičky jsou zapečetěny ve 

spolupráci s MÚ. Výtěžek sbírky je opět za 

přítomnosti zástupce města spočítán a odeslán 

na Charitu ČR. Naší Farní charitě se zpět vrátí 

65% výtěžku.  

Dle předem schváleného záměru budou tyto peníze využity na: 
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07.01.2019 Cesta čaje - Povídání o Srí Lance  

14.01.2019 Tvoření náramků  

21.01.2019 Cvičení s p. Švarcovou 

28.01.2019 Pletení z papírových ruliček 



75% na podporu modernizace, vybavení a zajištění provozních nákladů 

charitní pečovatelské služby. 

20 % na zajištění volnočasových aktivit pro uživatele pečovatelské 

služby a ostatní seniory – Klub seniorů.  

5 % na pomoc osobám v tíživé životní situaci v blízkém okolí 
 

Prosíme rodiče, aby své děti vybavili termoskou s teplým čajem, teplým 

oblečením a pláštěm, pokud máte vlastní. Pro ostatní jsou pláště a koruny 

k zapůjčení na Charitě. Děti, které by se rády zúčastnily sbírky, se mohou 

hlásit (se souhlasem rodičů) na tel. čísle 731 402 983. 
 

Za celý kolektiv zaměstnanců Charity Vám přeji pokojný rok 2019 prožitý ve 

zdraví a radosti.  

J. Koubová 
 

 

☺☺☺HUMOR☺☺☺ 
 

☺Ježíš okouzluje dav zázraky. Všichni mu tleskají a vyvolávají ho. V jednu 

chvíli přistoupí k jednomu chudákovi, položí mu ruku na hlavu a praví: „Ty... 

vstaň a choď!" A on nic. „Bratře, říkám ti, vstaň a choď!" Ale muž se nehýbe. 

Petr nenápadně přistoupí k Mistrovi a upozorní ho: -„Vždyť není chromý, ale 

hluchý!"  

☺V různých kostelích byly vyslechnuty tyto výroky:  

"Jidáš přivedl zástup ozdobený meči a holemi." 

"Ať tvá láska zařádí ve všech srdcích." 

"A po životě plném dobrých skutků nás nečeká nic horšího než nebe." 

"Ať se v nebi za nás přimlouvá Panna Maria Žarošická." 

☺Pozůstalí přišli na farní úřad 

vyřizovat pohřeb. "Nevzpomínám si, 

že bych vašeho dědečka viděl někdy v 

kostele," konstatoval kněz. "Ale on 

chodil pravidelně!" ohradila se dcera 

zemřelého. "Nevynechal jedinou 

půlnoční!" 

☺Jeden farář navštívil svého spolu-

bratra ve službě. Vešel do jeho 

obýváku a všiml si nad vchodem podkovy. "To snad ne! Přece bys nevěřil 

takovému nesmyslu?" "Samozřejmě, že tomu nevěřím. ," bránil se spolubratr. 

"Ale říkají, že to pomáhá, i když tomu člověk nevěří!" 
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 

 
 

 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 180 výtisků. 

 E-mail: farnost.kamenice@atlas.cz.   www.farnostkamenice.cz  

 Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti. 

Neděle 2. 12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ - Začíná liturgický cyklus C. 

Pondělí 3. 12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze 

Čtvrtek 6. 12. SLAVNOST SV. MIKULÁŠE, BISKUPA 

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

Sobota 8. 12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ 

POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

Neděle 9. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Čtvrtek 13.12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice 

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

Neděle 16. 12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Sobota 22.12. Svátek Výročí posvěcení katedrály v Č. Budějovicích 

Neděle 23. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

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

Středa 26. 12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA 

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

Pátek 28. 12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 

Neděle 30. 12. SVÁTEK SV. RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 

Úterý 1. 1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

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

Neděle 6. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 

Neděle 13. 1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - končí doba vánoční 

Čtvrtek 17. 1. Památka sv. Antonína. opata 

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

Neděle 20. 1. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

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

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

Neděle 27. 1. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 

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

Sobota 2. 2. SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 

Neděle 3. 2.  4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
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