Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich

č. 1/13

Olověný křížek z doby sv. Cyrila a Metoděje, z Uherského Hradiště - Sadů

VŠEMOHOUCÍ BOŽE, TY NÁM DÁVÁŠ MILOST, ABYCHOM SE
ČTYŘICET DNÍ PŘIPRAVOVALI NA VELIKONOCE: PROSÍME TĚ,
AŤ V POSTNÍ DOBĚ HLOUBĚJI PRONIKNEME DO TAJEMSTVÍ
KRISTOVA VYKUPITELSKÉHO DÍLA A STÁLE OPRAVDOVĚJI
Z NĚHO ŽIJEME.
Vstupní modlitba na 1. neděli postní

Připravujeme se na památku umučení našeho Pána Ježíše Krista a na oslavu
jeho vzkříšení. Také děkujeme za naše vzkříšení křtem, jímž nám osobně
začalo být přivlastňováno ovoce jeho vykupitelského díla. V době přípravy na
Velikonoce máme ve spolupráci s Boží milostí obnovit a prohloubit vyšší
život, který v nás křtem začal.

Ročník XXIV

Cena dobrovolná

Dne: 15. 2. 2013

II. VATIKÁNSKÝ KONCIL
(Pokračování z Farních listů č. 4/12)
Na II. vatikánském koncilu přijali biskupové čtyři konstituce - o církvi,
liturgii, zjevení a církvi v moderním světě, devět dekretů - o pastýřské úloze
biskupů, ekumenismu, o katolických východních církvích, o službě a životě
kněží, o výchově kněží, o řeholním životě, misiích, laickém apoštolátu a o hromadných sdělovacích prostředcích, tři deklarace - o náboženské svobodě, o nekřesťanských náboženstvích a o křesťanské výchově.
Dogmatické konstituce o církvi (Lumen Gentium), a o církvi v moderním
světě (Gaudium et Spes) na rozdíl od převážně právních a hierarchických
modelů církve z doby po tridentském koncilu a po prvním vatikánském koncilu
zdůrazňují církev jako putující Boží lid, společenství učedníků, mystické tělo
Kristovo a universální svátost spásy.
Konstituce o Božím zjevení (Dei Verbum) ukazuje na úzký vztah mezi
Písmem svatým, Tradicí (je třeba ji odlišovat od nepodstatných tradic v církvi)
a církevním učitelským úřadem - církevním magisteriem, který není nad Božím
slovem, ale ve službě Božímu slovu a církevnímu společenství. Přejímá také
z encykliky papeže Pia XII. zásady výkladu Písma, mj. aktuální potřebu lepšího
rozlišování literárních forem. Povzbuzuje k živějšímu a hlubšímu vztahu
k Písmu svatému v církvi - v liturgii, v teologii, i v osobním životě laiků.
Konstituci o liturgii (Sacrosanctum Concilium) už od poloviny 19. století
předcházelo liturgické hnutí. Roku 1948 papež Pius XII. ustanovil komisi pro
liturgickou reformu. Roku 1956 zahájil liturgickou reformu velkou závaznou
změnou liturgie Svatého týdne, v podstatě příklonem a návratem k starokřesťanské podobě slavení tohoto vrcholného týdne liturgického roku.
Dekret o ekumenismu byl také předznamenán dřívějšími snahami o jednotu
křesťanů, přivedl však ekumenické hnutí na novou úroveň. K úsilí o jednotu ve
víře a v bratrské lásce dal mocný podnět.
Konfrontace s nacizmem, komunismem a dalšími protináboženskými režimy přivedla papeže Pia XII. k ocenění demokracie v lidské společnosti a konceptu nezadatelných lidských práv, kdy stát a žádná vnější moc nemá právo
nutit člověka násilím ke změně náboženského smýšlení. Svoboda svědomí
jednotlivce není ovšem bez odpovědnosti před Bohem. Po koncilu se církev
stala největší organizací bojující za ochranu lidských práv od početí až do
přirozené smrti. K přípravě Dekretu o náboženské svobodě na koncilním
shromáždění na její podporu velmi významně zazněl hlas pražského arcibiskupa Josefa Berana (v té době nesměl pobývat v Československu).
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Důležitým prvkem se stala i gesta a rozhodnutí papežů Jana XXIII. a Pavla
VI. během a krátce po koncilu: odložení papežských nosítek, papežské trojkoruny (tiáry), zrušení tradičního pozdravu papeže políbení jeho střevíce. Už
v 19. století působily na mnohé lidi tyto zvyklosti jako středověký přežitek,
odtrženě od života. Papežové začali výrazně vystupovat jako duchovní pastýři.
(Pokračování)

Hroznata František Janoušek

LETOŠNÍ VÝROČÍ PŘÍCHODU
SV. CYRILA A METODĚJE
A VÝROČÍ II. VATIKÁNSKÉHO KOCILU
Uplývá 1150 let od příchodu hlavních misionářů Slovanů a zakladatelů
slovanského písemnictví sv. Cyrila a Metoděje. Uplývá také 50 let od zahájení
II. vatikánského koncilu. Ačkoliv tyto události od sebe dělí dlouhá staletí, jsou
mezi nimi některé významné spojitosti.
Sv. Cyrila a Metoděje můžeme nazvat patrony liturgické obnovy, o které
rozhodl a ke které dal mocný pohled II. vatikánský sněm. Jak z jejich života
víme, usilovali o přiblížení posvátné liturgie tehdejšímu velkomoravskému
lidu, o srozumitelný liturgický jazyk, což také umožňovalo aktivnější účast
i přítomných věřících laiků v liturgii, zejména zpěvem odpovědí. Z řeckého
prostředí, odkud k nám přišli, byli na podobnou srozumitelnost a aktivní účast
zvyklí. S využitím svých schopností, zejména geniálního filologického nadání
sv. Cyrila, udělali pro dosažení tohoto cíle maximum v neobvyklé míře.
Překlad Písma svatého do staroslověnštiny nebyl jen pouhým překladem do
slovanského jazyka. Pro mnohé výrazy nebyla v dosavadní slovanské řeči
slova, museli tuto řeč proto dotvářet a vytvořit písmo pro tuto řeč. V tom se
projevila jejich velká láska k Písmu svatému, kterou dosvědčuje také Proglas,
tj. předzpěv k evangeliím, složený pravděpodobně sv. Cyrilem.
K velkomoravskému misijnímu působení měli znamenité předpoklady svou
zbožností, nadáním, vzděláním a předchozími zkušenostmi, mimo jiné misijním působením u Chazarů na Krymu. Jejich způsob misijního působení
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značně překračoval meze tehdejší běžné misijní praxe. Uskutečňovali to, co se
dnes nazývá inkulturace, což znamená navázání na to, co z předchozí kultury
misijního území bylo slučitelné s evangeliem. Toto dobře vyslovil jeden z básníků českého národního obrození Boleslav Jablonský (narozen 14. 1. 1813
v Kardašově Řečici, zemřel 27. 2. 1881 ve Zvěřinci u Krakova):
Nechtěliť jsou lidu vzíti
řeč za moudrost dávanou,
nehleděli zaštěpiti
měkkou lípu dubinou.
Pro naši dobu je také aktuální a podnětná snaha těchto bratří, kteří k nám
přišli z byzantské říše, vytvářet most mezi křesťanským Východem a Západem.
Toto jejich úsilí se projevovalo mj. v liturgii - nepřenášeli k nám jenom
východní liturgické formy, užívali také tzv. liturgii svatého Petra.
Kéž na jejich přímluvu v záři Ducha svatého dál zraje ovoce II. vatikánského sněmu.

Při 1150. letém výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje budou velké oslavy
na Velehradě a v Mikulčicích. Připravuje se také celovečerní film určený pro
distribuci do kin s názvem Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů. Od března
do září bude po celé Moravě série výstav vzácných archeologických nálezů
z velkomoravské doby.
K obrázku vpravo: U katedrály sv. Petra a Pavla, která je postavena na
vyvýšeném místě nad Brnem, by mělo od července stát moderní sousoší sv.
Cyrila a Metoděje. Brněnské biskupství vyhlásilo soutěž, zvítězil návrh
sochaře Vladimíra Matouška. Dvě stylizované postavy vysoké více než 2,5
metru z pískovce jsou k sobě orientovány tak, aby mezi nimi vznikl otvor,
který tvarem připomene kříž se dvěma břevny. Otvor s křížem by měl vynikat
nejen za dne, kdy jím budou procházet sluneční paprsky, ale také ve tmě.
Jemně bílé prosvítající světlo má symbolicky zářit jako poselství, které nám
sv. Cyril a Metoděj přinesli.
Podle Lidových novin z 2. února 2013
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INFORMACE
V posledních letech každoročně před Vánoci klášter karmelitánů při kostele
Panny Marie Vítězné - U Pražského Jezulátka - dává dětem podnět, k výkresům
s vánoční betlémskou tématikou. Zaslané výkresy vyhodnocuje a vystavuje. Do
této aktivity se zapojují také děti, které ve škole v Kamenici nad Lipou vyučuje
paní katechetka Hana Pechová. Může se zapojit i dítě předškolního věku. Bratříček Jonáše Kuldana ze Ctiboře, který se účastní náboženské výuky, čtyřletý
František Kuldan, se také zúčastnil a jeho výkres byl vyhodnocen v I. kategorii
za spontaneitu na 1. místě. Děti, které se v různých kategoriích umístily na
předních místech, byly do Prahy v lednu 2013 pozvány. Jejich setkání a uspořádané výstavy se zúčastnil také František Kuldan s rodiči a bratrem Jonášem.
Ekumenická bohoslužba Římskokatolické farnosti Kamenice n. L. a zdejšího sboru Církve českobratrské evangelické se konala v neděli 20. ledna
v 16.30 hodin, tentokrát v modlitebně Církve českobratrské evangelické
v Kamenici n. Lipou. Bohoslužbu vedl farář Církve českobratrské evangelické
David Balcar z Jindřichova Hradce, kázal Hroznata František Janoušek. Zúčastnilo se asi 30 věřících, z toho 5 evangelíků.
Na Popeleční středu 13. 2. bude sloužena mše svatá v Kamenici nad Lipou
v 18.00 hodin v kostele s udělováním popelce. Při mších svatých 1. neděle
postní bude udělován popelec v sobotu 16. 2. v 16.00 hodin v Mnichu, v neděli
17. 2. v 10.30 v Těmicích. Také ještě v Kamenici n. L. při mši svaté v 8.30.
Pobožnosti křížové cesty budou se konat v kostele v Kamenici n. L. některé
pátky postní doby dle oznámení. Na Květnou neděli 24. 3. bude pobožnost
křížové cesty v 15.30 na Brádle.
Liturgie svátosti smíření pro více kajícníků se společnou začáteční kající
bohoslužbou slova, pak se zpovědí a rozhřešením jednotlivě a závěrečným společným díkučiněním bude se konat v kostele v Kamenici nad Lipou dle oznámení.
Příležitost ke svátosti smíření jednotlivě před každou mší svatou nebo po
ní, zejména ve všední dny. Také kdykoliv na požádání dle možnosti.
Staré nebo nemocné věřící, kteří dočasně nebo trvale nemohou přicházet
na mše svaté, kněz rád navštíví, přinese Nejsv. svátost – i mimo Kamenici n. L.
Vzkažte nebo zatelefonujte, domluvíme čas návštěvy. Je škoda zůstávat delší
dobu bez sv. přijímání, bez této duchovní výživy. I ti věřící, kteří nemohou do
kostela, mají povinnost aspoň jednou do roka – nejlépe v době velikonoční –
svátostně se usmířit s Bohem (sv. zpověď) a přijmout Pána Ježíše Krista
v Nejsvětější svátosti. Jednou za rok – to je ale krajně málo!
Vy, kteří do kostela přicházíte, upozorněte ty, kteří nemohou a můžete
u nich předpokládat zájem o svátosti, že je kněz rád navštíví. Mohou domluvit
jeho návštěvu i vaším prostřednictvím.
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Další biblická hodina se bude konat na faře v Kamenici nad Lipou ve čtvrtek
7. 3. od 19.00 hodin. Pak podle oznámení.
Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý od 15.00
hodin. V příštím období to budou tato úterý: 19.2; 5. 3; 19. 3; 2. 4.
Celodiecézní sbírky v roce 2012 – rekapitulace:
V uplynulém roce se na níže uvedené sbírky v naší diecézi celkem shromáždilo:
- sbírka na potřeby diecéze:
539.181,- Kč
−
sbírka na Svatopetrský haléř:
645.350,- Kč
−
sbírka na misie:
991.639,- Kč
−
sbírka na bohoslovce:
563.672,- Kč
−
sbírka na potřeby Diecézní charity:
506.573,- Kč
−
sbírka na opravu katedrály:
2.307.363,- Kč
−
sbírka na beatifikaci 14-ti mučedníků
386.570,- Kč
Všem dárcům vyslovuje Biskupství českobudějovické a Diecézní charita
upřímné Pán Bůh zaplať!
Při sbírce na restaurování bočního oltáře v kostele v Kamenici n. L.
v neděli 3. 2. se vybralo 11.620,- Kč. Kromě potřebné letošní částky je třeba
splatit ještě dluh za část opravy v loňském roce ve výši 40.000,- Kč.
Sbírky v roce 2013: 24. 2. na Svatopetrský haléř, 7. 4. na opravu katedrály
sv. Mikuláše, 9. 6. na „Potřeby diecéze“, 4. 8. na Charitu, 1. 9. na bohoslovce
a 20. 10. na misie. Na Květnou neděli bude sbírka na splátku dluhu za část
loňské opravy bočního oltáře.
Letní čas vstoupí v platnost v noci ze soboty na neděli 31. 3. Hodiny se
posunou o hodinu dopředu.

POSTNÍ ALMUŽNA 2013
V ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZI
Také letos proběhne ve všech farnostech takzvaná „Postní almužna“,
která vychází ze starobylé tradice, kdy křesťané to, co si během postní doby
odřekli, dávali chudým a potřebným. Papírové schránky bude možné obdržet
v kostele v Kamenici nad Lipou, v Těmicích a v Mnichu na Popeleční středu
nebo na první neděli postní. Doma do nich bude možné odkládat peníze, které
bychom utratili za to, od čeho se budeme postit. Na spodní straně schránky
může každý označit doporučení, na jaký účel má být jeho finanční dar použit.
Na 2. neděli velikonoční budou shromážděny schránky ze všech farností,
následně budou schránky otevírány komisemi složenými ze zástupců Charity a
farností. Výsledek bude oznámen na vývěsce v kostele.
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STATISTIKA FARNOSTÍ
V následujících tabulkách jsou uspořádány veškeré příjmy a výdaje farností
za rok 2012, které si můžete porovnat s čísly za rok 2011.
KAMENICE NAD LIPOU

2012

2011

Příjmy: - nedělní sbírky
- dary farníků
- příspěvek biskupství
- příspěvky státu a obce na opravu oltáře
- příjmy z nájmů
- úroky
Příjmy celkem:

133.400,39.301,20.000,141.000,13.766,172,347.639,-

146.136,34.590,0,400.000,13.200,1.151,597.045,-

Výdaje: - el. proud kostel a část fary
- květiny, svíčky, hostie, víno
- telefon
- odeslané sbírky (Misie, Charita, atd.)
- odvod do fondů biskupství
- restaurování oltáře
- výměna 2 ks oken na faře
- opravy zabezpečovacího zařízení
- oprava zvonů
- náklady na auto
- opravy ostatní
- spotřeba vody na faře
- náklady na kopírku a tiskárny
- poplatky spořitelně
- ostatní výdaje
Výdaje celkem:

61.184,9.040,9.210,42.261,9.571,204.000,20.000,1.296,34.836,2.433,16.496,1.878,3.685,893,5.232,422.015,-

61.731,9.090,10.424,28.827,9.500,400.000,0,14.105,0,1.764,0,2.283,1.268,1.824,3.950,846.123,-

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 11

40.420,-

74.796,-

Počet křtů
Počet svateb
Počet pohřbů
Počet dětí na náboženství
Počet udělených pomazání nemocných
Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb

1
1
12
19
6
76

3
0
8
22
5
85

Farnost má nesplacenou půjčku 40.000,- Kč u farnosti Lidmaň.
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TĚMICE

2012

Příjmy: - nedělní sbírky
- dary
- prodej fary a pozemku
- nájemné
- úroky
Příjmy celkem:

38.201,5.278,339.520,362,465,383.826,-

34.905,30.900,350.000,378,430,416.613,-

Výdaje: - el. proud v kostele
- bohoslužebné výdaje (svíčky, víno)
- daň z prodeje fary a daň z nemovitosti
- opravy a pojištění auta
- odeslané sbírky (misie, Charita, atd.)
- odvody do fondů biskupství
- odvod z prodeje fary na biskupství
- vrácená část dotace
- ostatní režijní výdaje
Výdaje celkem:

5.832,1.011,4.069,1.696,10.204,1.900,169.760,46.421,1.581,242.474,-

13.108,1.319,28.579,1.762,7.855,1.900,175.000,0,555,245.878,-

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12.

113.748,-

252.396,-

Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb

15

2011

16

Ve farnosti nebyl v loňském roce žádný křest ani svatba. Pohřbů bylo 5.

LIDMAŇ

2012

2011

Příjmy: - nedělní sbírky
- splátka za prodej fary
- úroky
Příjmy celkem:

1.736,250.000,1.489,253.225,-

2.261,250.000,1.408,253.669,-

Výdaje: - el. proud v kostele
- bohoslužeb. výdaje (květiny, svíce, víno)
- opravy v kostele (projekt)
- oprava náhrobku
- odeslané sbírky
- odvod biskupství (z prodeje fary)
- náklady na auto
- ostatní výdaje
Výdaje celkem:

1.227,1.174,113.781,5.040,191,125.600,850,611,248.474,-

939,728,63.500,0,140,125.600,910,3.967,195.784,-

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12.

249.926,-

249.174,-

Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb

4

Ve farnosti nebyl v loňském roce žádný křest, svatba ani pohřeb.
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6

MNICH
Příjmy: - nedělní sbírky
- dary fyzických osob
- příspěvky opravu věže
- příjmy z nájmů
- úroky
Příjmy celkem:

2012
34.183,2.700,0,4.573,4,41.460,-

2011
37.989,2.000,1.332.000,4.573,20,1.376.574,-

Výdaje: - el. proud kostel
- svíčky, hostie, víno
- odeslané sbírky
- odvod do fondů biskupství
- náklady na auto
- ostatní výdaje
Výdaje celkem:

2.756,615,9.728,1.800,1.696,457,17.052,-

2.620,1.119,8.629,1.800,1.764,698,1.351.465,-

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.

57.387,-

32.979,-

Počet křtů
Počet svateb
Počet pohřbů
Počet udělených pomazání nemocných
Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb

0
0
3
0
20

0
0
2
1
25

SOUSTŘEDĚNOST JE PRAVÝM PROSTOREM PRO SLOVO
BOŽÍ, KTERÉ MÁME VNÍMAT V MLČENLIVÉ ADORACI
A V TICHOSTI UKLÁDAT HLUBOKO DO SRDCE.
NEBOŤ SLOVO BOŽÍ NENÍ POUHÝM SDĚLENÍM,
NÝBRŽ TVOŘIVOU SILOU SVATÉHO ŽIVOTA.
SOUSTŘEDĚNOST JE PROSTOREM PRO SAMÉHO BOHA.
Romano Guardini
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
Již třináctá Tříkrálová sbírka na Charitu proběhla v Kamenici nad Lipou a
okolních obcích v sobotu 5. ledna. V Kamenici n. L. se koledníci sešli v 9.00
hodin ve Farní charitě v budově fary. Přes deštivé počasí se sešlo v Kamenici
nad Lipou asi 50 dětí, v okolních obcích koledovalo pro naši Farní charitu
dalších 43 dětí. Asi v ½ 10 se jednotlivé skupinky rozešly po městě, aby do
zapečetěných pokladniček vykoledovali příspěvky pro Charitu. Po návratu kolem 14.00 hodin čekalo ve Farní charitě pro děti občerstvení a dárkový balíček.
V úterý 8. ledna byl obsah pokladniček za účasti zástupce města spočítán.
Výsledky jsou zaznamenány v následující tabulce a porovnány s rokem 2012:
Místo
KAMENICE N. L. město
GABRIELKA, VODNÁ
RODINOV
BOHDALÍN
TĚMICE
VČELNIČKA
NOVÁ VES, DRÁCHOV
LIDMAŇ. LIDMÁŇKA
VLÁSENICE, ANTONKA
MNICH
BOŘETÍN, CHVÁLKOV
HOJOVICE
BABÍN
ČERNOVICE
NOVÁ VČELNICE
CELKEM:

2012
2013
47.714,00 49.711,00
7.529,00
5.307,00
6.141,00
5.809,00
4.983,00
6.846,00
7.547,00
5.677,00
5.592,00
4.438,00
-2.395,00
2.815,00
4.282,00
7.591,00
4.839,00
8.215,00
9.078,00
2.846,00
3.630,00
2.785,00
2.762,00
2.100,00
1.945,00
6.912,00
8.470,00
16.450,00 12.032,00
129.642,00 126.799,00

Vykoledovalo se tedy o 2.843,- Kč více, než v loňském roce. Celková částka
129.642,- Kč byla poslána na konto Charity České republiky do Prahy. V průběhu
roku se 65 % z vybrané částky vrátí do naší Farní charity. Tyto prostředky budou
použity v pečovatelské službě na pomoc seniorům, nemocným a zdravotně postiženým občanům v našem městě a okolních vesnicích, na nákup osobního automobilu a kompenzačních pomůcek pro půjčování potřebným. Z částky vykoledované
v Nové Včelnici a Černovicích bude část peněz poslána do Prachatic na Hospic
sv. Jana Neumanna a Domov svaté Vojtěchy.
Děkujeme všem, kteří přispěli při sbírce do pokladniček. Děkujeme dětem i jejich vedoucím za obětavé koledování. Děkujeme skautské organizaci, bez jejíž
pomoci bychom se v Kamenici nad Lipou neobešli.
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Z VÝROČNÍ ZPRÁVY FARNÍ CHARITY 2012
Pečovatelská služba: Celkem jsme během roku poskytovali služby 112 klientům.
Přímé služby u klientů zajišťovaly čtyři pečovatelky a sociální pracovnice na půl
úvazku. Celkem jsme v roce 2012 provedli 21398 pečovatelských úkonů, to je o 1632
úkonů více než v loňském roce. Z toho bylo 12759 donášek obědů, 1386 nákupů, 466
donášek léků a na poštu, vyprali jsme klientům 169 kg prádla, 466 hodin jsme
věnovali úklidu domácnosti klientů, 639 x jsme odvezli klienty autem, atd.
Sběr věcí pro Diakonii Broumov: V roce 2012 jsme shromáždili a vypravili
1,5 nákladního auta oděvů a dalších věcí. Při přinesení šatstva jsme vybírali od dárců
symbolický příspěvek 5,- Kč, celkem se takto vybralo 1.912,- Kč.
Humanitární sbírky: Humanitární sbírky organizuje naše Farní charita v pokladničce v kostele. Za celý rok 2012 se v této pokladničce vybralo 22.497,- Kč. Další
dary na humanitární pomoc činily 9.213,- Kč, včetně výtěžku z postní almužny.
Celkově jsme na humanitární pomoc darovali 31.710,- Kč, z toho na pomoc stárnoucím kněžím pro organizaci Cesta 121 částku 5.710,- Kč, na hladovějící děti ve
světě 10.000,- Kč, na pomoc uprchlíkům ze Sýrie 4.400,- Kč, na Likvidaci Lepry
5.200,- Kč a na další humanitární akce 6.400,- Kč.
Tříkrálová sbírka 2012: Při této sbírce jsme vybrali 126.799,- Kč, zpět se nám
vrátilo 82.419,- Kč. Z výtěžku jsme nakoupili 2 WC židle, 15 jídlonosičů pro
donášku obědů, 6.000,- Kč z částky vybrané v Nové Včelnici jsme poslali Hospici
sv. Jana Neumanna v Prachaticích. Zbylá částka byla použita na provozní náklady
pečovatelské služby.
Půjčování kompenzačních pomůcek: Ve Farní charitě bylo možné si zapůjčit
také některé zdravotní pomůcky, jako polohovací postel, invalidní vozík, WC
židle, stoličky do vany a další věci. Celkem se v roce 2012 uskutečnilo 21 zápůjček
těchto pomůcek. Byly pořízeny 3 nové WC židle.
Komentář k hospodaření: Rok 2012 byl pro naši činnost úspěšný. Zvýšil se
počet klientů, rozšířili jsme službu do dalších vesnic. Dostali jsme sice nižší dotaci
od MPSV, ale od Kraje Vysočina naopak vyšší. Díky sponzorům, kteří nám poskytli během prosince více než 70 tisíc Kč, skončilo naše hospodaření ziskem 43
tisíc Kč. Tyto prostředky budou použity v roce 2013 na podíl při nákupu nového
automobilu, neboť starý Renault Kanggo je již ve velmi špatném stavu.
Poděkování: Děkujeme všem jednotlivcům za jejich dary a příspěvky na Charitu.
Děkujeme zvláště firmě TC line Praha, I. Kamenické stavební a obchodní firmě,
STS Kamenice n. L., Pokrývačství Jan Sivok, Pokrývačství Karel Janouš Těmice,
Elektromontážím p. Hadravy a paní Dobroslavě Kubískové, kteří jsou našimi
stálými sponzory. Děkujeme Městu Kamenice n. L. a obcím Těmice a Včelnička za
příspěvky na pečovatelskou službu. Děkujeme také všem drobným dárcům, kteří
naši činnost podpořili.
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Tabulka hospodaření Farní charity za rok 2012 v porovnání s rokem 2011:
2012
615.000,240.000,275.000,82.419,472.793,97.962,22.497,1.546,8.800,111,-

2011
684.000,114.000,262.000,82.550,421.536,90.378,19.358,9.242,10.516,126,-

Příjmy celkem:
Výdaje: - hrubé mzdy pracovníků
- sociální a zdravotní pojištění
- nemocenská
- el.proud, voda, telefon, internet, poštovné
- opravy a údržba aut a počítačů
- materiálové náklady , vč. vybavení
- náklady na dopravu (PHM) a cestovné
- odpisy auta
- pojištění aut a zaměstnanců
- audit účetnictví a aktualizace účet. progr.
- nájemné
- povinné školení a supervize zaměstnanců
- dary a sbírky¨na humanitární účely
- propagace, poplatek za www stránky
- odvod výtěžku z TKS v Nové Včelnici
- ostatní výdaje

1.816.128,1.018.771,346.386,736,40.834,53.141,46.956,127.066,19.725,18.739,9.312,8.400,30.740,31.710,4.900,6.000,9.266,-

1.693.706,944.693,321.208,4.660,46.065,37.479,31.584,95.973,20.400,16.073,13.272,8.400,28.040,37.842,5.688,6.143,12.942,-

Výdaje celkem:

1.772.682,-

1.630.642,-

+ 43.446,-

+ 63.244,-

Blokované peníze z TKS 2010:

0,-

+ 30.000,-

Podíl Farní charity na nákup nového auta

0,-

- 78.900,-

+ 43.446,-

+ 14.344,-

Příjmy: - dotace Ministerstva práce a soc. věcí
- dotace kraje Vysočina
- příspěvek města a obcí
- tříkrálová sbírka
- příjmy za služby
- dary jednotlivců a organizací
- humanit. sbírky v pokladničce v kostele
- náhrada škody
- sbírka „Postní almužna“
- úroky z účtu

Rozdíl v hospodaření:

Hospodářský výsledek pečovatelské služby:

V pokladničce Farní charity v kostele byla k 6. 1. ukončena sbírka na
pomoc pečovatelské službě. Vybralo se 3.085,- Kč. Moc děkujeme. Nyní v této
pokladničce probíhá sbírka na pomoc Haiti, kde lidé stále trpí následky ničivého zemětřesení v roce 2010. Sbírka potrvá do 31.3. Zatím se vybralo 2.384,- Kč.
Sběr šatstva bude opět probíhat ve Farní charitě od 18. března 2013.
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Romano Guardini

SVĚDOMÍ
Naše poznávání není prázdným zrcadlem, které by prostě obráželo, co se
před ním vyskytne. Nezachycujeme situaci jako fotografický aparát nějaký
předmět. Ve svém pohledu jsme obsaženi sami. V pohledu, který na něco
upřeme, je zároveň něco z nás, z našich přání i našich zjevných nebo
utajovaných pohnutek. Modelujeme věci už tím, že se na ně díváme. Vůbec je
nebereme tak, jak samy o sobě jsou, nýbrž jaké bychom je chtěli mít. Chtěli
bychom je ovšem mít takové, aby se za ně mohly bezpečně schovat naše přání
a pocity. Sami se totiž chceme vidět situací potvrzeni. Rádi bychom z ní vyčetli
právě to, co v sobě nosíme jako touhu. Proto si také vykládáme situaci podle
svých vědomých či nevědomých přání. Tento moment působí obzvlášť silně.
Novější psychologie ukázala, jak hluboký vliv má nevědomé chtění na akt,
jímž předmět vnímáme. Podobným vlivům podléhá i hodnocení měřítek,
chápání rozdílů, odhad vyššího či nižšího stupně naléhavosti, a také volba mezi
důležitým a méně důležitým. Ano, sama zkušenost přece dokládá, jak často si
nepříjemné věci zatajujeme nebo překrucujeme. Psychologie zapomínání,
ztrácení, nepovšimnutí ukazuje, že celé hodiny dokážeme hledat věci, které leží
třeba před námi na stole, a to jen proto, že z nějaké skryté pohnutky je
nechceme vidět. Odstraníme-li však takový motiv nebo ztratí-li svou
naléhavost, najdeme tu věc v mžiku. Zvlášť silně závisí na našem naladění,
přízni nebo odporu úsudek, jaký si děláme o lidech, jak hodnotíme to, co
dělají, jak smýšlejí a jaké mají úmysly. Podobně to platí i o našem porozumění
souvislostem a v mnoha dalších případech.
To všechno odkazuje k závažným pedagogickým problémům. K otázkám,
jak pěstovat svědomí při výchově druhých i při naší vlastní výchově. Tím se
však nemůžeme blíže zabývat. Nám tu jde o něco jiného:
Pozornější pohled ukáže, že jsme se nepochybně ocitli v kruhu. Točíme se
kolem vlastního já, zapletli jsme se sami do sebe: Ve svědomí mám však
rozpoznat, co je správné; správné i v rozporu s mým přáním. Jenže svědomí je
živé dění, na které působí všechno - i to, jaký jsem, a ovšem i všechno, co si
přeji. Jeden duchaplný výrok říká: Tohle jsi provedl. Pýcha však protestuje: To
jsem nemohl udělat. A paměť - ta se s tím vyrovná! Tak se uzavírá kruh
vlastního já. Z takové zapletenosti do sebe se mohu vymotat jen tehdy, najdu-li
bod, který je mimo mne, něco, co je „vysoko nade mnou“. Něco pevného a
účinného, jehož působení se projevuje v mém nitru. Zde jsme se dostali k jádru
této úvahy, k náboženské skutečnosti.
14

Vždy znovu se musíme modlit za čisté a jasné svědomí, jako to dělal
Newman: „Potřebuji Tě, abys mě poučoval, den co den, při každé výzvě a
nesnázi, kterou den přináší. Daruj mi, ó Pane, jasné a prohlédavé svědomí,
neboť jen ono může vycítit a pochopit Tvá vnuknutí. Uši mám hluché,
nedokážu vnímat Tvůj hlas. Zrak mám zakalený, nemohu spatřit Tvá znamení.
Jenom Ty můžeš zbystřit můj sluch, protřít můj zrak, pročistit a obnovit mé
srdce. Nauč mě sedět u Tvých nohou a naslouchat Tvému slovu. Amen.“
Z knihy Romana Guardiniho Dobro, svědomí a soustřeďování. Přeložil
František Lobkowitz, Praha 1999.

Vzpomínka na naše putování v roce 2010. Mši svatou jsme slavili v kostele
sv. Michala ve Starém Městě, nad odkrytými základy velkomoravské rotundy.
Průhled k nim umožňovala silná skleněná deska v podlaze před oltářním
stolem.
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Při našem putování v roce 2010 jsme navštívili také odkryté základy
velkomoravských staveb v Uherském Hradišti - Sadech. Tam jsme mimo jiné
viděli kruhový základ menší stavby, pravděpodobně to byla křestní kaple baptistérium. Snad právě tam byl pokřtěn také první náš křesťanský kníže
Bořivoj a jeho manželka sv. Ludmila.- K obrázku: tak pravděpodobně tato
stavba vypadala.

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Středa
Neděle
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Úterý
Neděle

13. 2.
17. 2.
21. 2.
22. 2.
24. 2.
3. 3.
10. 3.
17. 3.
19. 3.

POPELEČNÍ STŘEDA - Den přísného postu
1. NEDĚLE POSTNÍ
Památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
2. NEDĚLE POSTNÍ
3. NEDĚLE POSTNÍ
4. NEDĚLE POSTNÍ
5. NEDĚLE POSTNÍ
SLAVNOST SV. JOSEFA,
snoubence Panny Marie
24. 3. KVĚTNÁ NEDĚLE

Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94,
394 70 Kamenice nad Lipou, tel. 565432794, 565432792.
Za dobrovolný příspěvek na tisk a papír. Náklad 100 výtisků.
E-mail: farnost.kamenice@atlas.cz www.farnostkamenice.cz
Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti.

