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ZASVĚCENÍ NOVÉHO OLTÁŘE
O symbolice a významu oltáře podle liturgické knihy Římský pontifikál - viz
poslední Farní listy 3/2011. Tam je možné také se dočíst o blahoslaveném
Hroznatovi a drobné relikvii (úlomku kosti) tohoto mučedníka pro spravedlnost, která bude do oltáře vložena. Nyní zde uvádíme poněkud zkráceně postup
při zasvěcení oltáře a některé texty modliteb, rovněž podle Římského pontifikálu. Je užitečné si toto předem přečíst, uvědomit si hloubku a krásu tohoto
obřadu a pak se ho plněji zúčastnit.
Při vstupním zpěvu přichází biskup, případně další kněží a přisluhující.
Políbení oltáře se vynechává, protože není ještě zasvěcený. Biskup pozdraví
shromážděné, požehná vodu, pokropí shromážděné na památku křtu, pokropí
také nový oltář. Po chvalozpěvu Sláva na výsostech Bohu následuje modlitba:
Bože, tys chtěl přitáhnout všechny lidi k svému Synu,
vyvýšenému na oltář kříže;
naplňuj nebeskou milostí své věřící,
kteří ti zasvěcují tento oltář,
a kdykoli se kolem něho shromáždí,
posiluj je svátostným pokrmem
a působením svého Svatého Ducha
upevňuj jejich jednotu,
aby byli lidem tobě navždy zasvěceným.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.
Následují biblická čtení a homilie, svým obsahem vhodná pro slavnost a
svěcení oltáře. Pak jako odpověď na slyšené Boží slovo vyznání víry. Přímluvy
se vynechávají, místo nich se zpívají litanie ke všem svatým. Když se
zasvěcení oltáře koná v době velikonoční nebo v neděli (což bude u nás), při
litaniích všichni stojí. Po litaniích biskup pronáší modlitbu.
Na přímluvu blahoslavené Panny Marie
a všech svatých
vyslyš, Bože, naše modlitby
a dej, ať se tento oltář stane místem,
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kde se uskutečňuje největší tajemství naší spásy
a kde se tvůj lid shromažďuje, aby na ní měl účast,
otvíral ti své srdce a modlil se
a projevoval ti svou zbožnost a lásku.
Skrze Krista našeho Pána
- všichni odpovídají: Amen.
Pak kněz předá biskupovi schránku s ostatky - u nás to bude ostatek (malý
úlomek kosti) blahoslaveného Hroznaty, mučedníka a českého patrona. Biskup
ji uloží na připravené místo v oltáři. Příslušný pracovník uzavře prostor, kam
byla tato schránka uložena.
Následuje modlitba zasvěcení, kterou pronáší biskup:
Chválíme tě, Bože, a oslavujeme
za tvou nevýslovnou dobrotu.
Tys ustanovil, aby se tajemství oltáře
naznačené různými předobrazy
naplnilo a zjevilo v Kristu.
Noe, patriarcha lidského rodu
očištěného vodou potopy,
postavil ti oltář a přinesl oběť,
kterou jsi, Otče, se zalíbením přijal,
a tak jsi obnovil s lidmi smlouvu lásky.
Abrahám, otec naší víry,
celým srdcem uvěřil v tvé slovo
a poslušností se ti zalíbil,
když vystavěl oltář a byl připraven
obětovat svého milovaného syna Izáka.
Mojžíš, prostředník starozákonní smlouvy,
zbudoval oltář,
jenž se pokropen beránkovou krví,
stal předobrazem oltáře kříže.
Kristus, kněz a zároveň oběť,
toto všechno naplnil
svým velikonočním tajemstvím.
Vyzdvižen na dřevo kříže,
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odevzdal se ti, Otče,
jako oběť neposkvrněná,
a tak zahladil hříchy celého světa
a uzavřel s tebou smlouvu novou a věčnou.
Proto tě, Bože, pokorně prosíme:
ať tvé požehnání spočine na tomto oltáři,
zbudovaném na místě,
kde se shromažďuje tvá církev.
Ať je navždy zasvěcen
ke slavení Kristovy oběti
a stane se stolem,
z něhož bude tvůj lid čerpat sílu
účastí na posvátné hostině.
Ať tento oltářní kámen je pro nás znamením Krista,
z jehož probodeného boku vytryskla krev a voda,
pramen a počátek svátostí církve.
Ať je stolem prostřeným k hostině,
k níž máme zasednout spolu s Kristem,
kde ti můžeme svěřit své starosti
a posilnit se na další cestu.
Ať je místem důvěrného spojení s tebou,
místem radosti a pokoje,
aby ti, kteří se zde budou sytit
tělem a krví tvého Syna,
byli naplněni jeho Duchem
a stále rostli ve tvé lásce.
Ať je zdrojem jednoty církve a bratrské svornosti,
k němuž se budou věřící společně scházet
a čerpat zde ducha vzájemné lásky.
Ať je středem,
ke kterému směřují naše chvály a díky,
dokud s jásotem nevejdeme do věčného domova,
kde ti budeme přinášet oběť ustavičné chvály
s Kristem, naším veleknězem a živým oltářem.
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Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Na tuto modlitbu všichni odpovědí Amen.
Biskup maže oltář křižmem, což je směs olivového oleje a vonného balzámu, posvěcená v katedrále při mši svaté dopoledne na Zelený čtvrtek a říká:
Ať na tento oltář sestoupí Boží požehnání,
když konáme tuto službu a označujeme jej křižmem,
a ať je pro nás viditelným znamením tajemství Krista
obětovaného za život světa.
Potom se na oltář položí nádoba se žhavým uhlím, na které biskup vloží
zrnka kadidla (tj. zrna cizokrajné pryskyřice) a říká:
Jako tento kouř stoupá vzhůru,
ať naše modlitby vystoupí k tobě, Bože,
a jako se tento kostel naplňuje příjemnou vůní,
ať i tvá církev naplní svět
životodárnou vůní Kristovou.
Kadidlem vloženým do kadidelnice okouří biskup oltář, přisluhující pak
okouří biskupa a ostatní shromážděné.
Po očištění oltářní menzy někteří s přisluhujících ji pokryjí oltářním
plátnem, upraví květinovou výzdobu, vhodně umístí svícny se svícemi. Biskup
řekne:
Kristovo světlo ať ozáří oltář
a ať vyzařuje i z těch, kdo mají účast na večeři Páně.
Pak někteří věřící přinesou chléb, víno a vodu k slavení Kristovy oběti a
mše svatá pokračuje jako obvykle. Z textů, které se užívají uvádíme zde
alespoň prefaci, která je neoddělitelnou součástí obřadu zasvěcení oltáře.
Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
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Neboť on, náš pravý kněz a naše pravá oběť,
na oltáři kříže obětoval za naši spásu sám sebe
a přikázal, aby se vždycky a všude
slavila památka jeho oběti.
S radostí proto dnes tvůj lid, Bože,
zasvěcuje tvé službě tento oltář.
On je tím místem,
kde se neustále koná památka oběti tvého Syna,
vzdává se ti dokonalá chvála
a na nás se naplňuje vykoupení.
On je tím místem,
kde nám tvůj Syn připravuje svou hostinu,
a tvá církev se živí svatým chlebem života,
aby byla jedno tělo a jedna duše.
On je tím místem,
kde z duchovní skály, Krista, vyvěrají prameny,
z nichž věřící čerpají tvého Svatého Ducha,
aby se v něm i oni stali dokonalou obětí
a živým oltářem.
A proto tě, Bože, chválíme,
a s anděly a všemi svatými radostně voláme:
Svatý, Svatý, Svatý ...

Když slavíme eucharistii,
na oltáři bije srdce farnosti
- Srdce Ježíšovo
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INFORMACE
Světového setkání mládeže v Madridu od 15. 8. do 20. 8. se zúčastnila také
jedna dívka z farnosti Mnich. Napsala o tom pro naše Farní listy - viz str. 8.
Poutní mše svatá v kapli sv. Václava v Babíně se konala ve středu 28. 9.
v 16.00 hodin. Zúčastnilo se asi 30 věřících.
Diecézní poutě dětí v Kájově v sobotu 1. 10. se z farnosti Kamenice n. L.
zúčasnily 4 děti.
Poutní mše svatá v kostele sv. Václava v Hojovicích se konala v neděli 2.
10. v 10.30 hodin. Zúčastnilo se asi 70 věřících.
Setkání dívek v Nové Cerekvi ve dnech 7. - 9. 10. 2011 se zúčastnila jedna
dívka z farnosti Kamenice n. L.
Ke katechetická výuce je na školní rok 2011 - 2012 přihlášeno celkem 22
dětí. Žáků 1. až 5. třídy je 14, jejich výuka probíhá ve dnou skupinách. Jednu
skupinu tvoří děti 1. a 2. třídy (je jich 6), druhou skupinu děti 3. až 5. třídy (8).
Obě tyto skupiny vyučuje paní katechetka Hana Pechová. Žáků 6. až 9. třídy je 8,
výuku mají na faře ve čtvrtek od 15.00 hod., vyučuje P. Hroznata František
Janoušek. Rodiče přihlášených dětí, projevujte zájem o jejich účast na této výuce.
Slavnost Všech svatých dne 1. 11. připadá letos na úterý. Poutní mše svatá
v Kamenici n. L. v kostele Všech svatých bude v 18.00 hodin. Mše svatá
v Těmicích bude v 16.30 hodin.
V den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé ve středu 2. 11. bude mše
svatá v Kamenici n. Lipou v kapli sv. Marie Magdalény na hřbitově Brádlo v
16.00 hodin, v Mnichu bude mše svatá v 18.00 hodin.
Mše svatá v Lidmani výjimečně nebude druhou neděli v měsíci 13. 11.,
bude až v neděli 20. 11. v 17.00 hodin.
V neděli 13. 11. bude mše svatá v Těmicích výjimečně už v 8.00 hodin.
Pan Jaroslav Benda dokončuje restaurování bývalého hlavního barokního
oltáře v kostele Všech svatých v Kamenici n. L. 13. 11. zazáří v obnovené kráse.
Ve farním kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou se podařilo
vybudovat nové liturgické jádro: mramorový oltář, ambon, sedadlo pro
předsedajícího liturgii. Nový oltář zasvětí otec biskup Jiří Paďour v neděli
13. 11. 2011 ve mši svaté v 10.30 hodin.
Děkujeme všem, kteří různým způsobem k tomu přispěli, ať už finančními
dary a příspěvky ve sbírkách, nebo svou prací.
Návrh nového oltáře, ambonu a sedadla pro kněze a přisluhující vypracovaný ing. arch. Tamarou Janouškovou, ing. Štěpánem Janouškem a P. Hroznatou Františkem Janouškem byl schválen českobudějovickým Otcem biskupem
Jiřím Paďourem a památkovým úřadem. Oltář, ambon a sedadlo kněze zhotovilo
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kamenictví Dvořák z Telče z mramoru pocházejícího ze Sardinie. Kovové
svícny na oltář, na velikonoční svíci a stojan na kříž zhotovil kovář Pavel
Krajíček z Nové Ŕíše u Telče.
Celková výše darů a sbírek na pořízení nového liturgického jádra a výdaje
s tím spojené budou uvedeny ve vyúčtování ve Farních listech 1/2012.
Večerní mše svaté budou slouženy od 14. 11. po celé zimní období od
17.00 hodin. Všechny mše svaté ve všední dny budou slouženy v kapli na faře.
Další biblická hodina se bude konat na faře v Kamenici n. L. ve čtvrtek
24. 11. v 19.00 hodin, dále dle oznámení.
Společenství starších žen se konají na faře každé druhé úterý, vždy od 15.00
hodin. V příštím období to budou tato úterý: 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12. a 27. 12.
Sbírky: Při sbírce na Charitu v neděli 7. 8. se vybralo v Kamenici n. L. 3.037,- Kč,
v Těmicích 2.258,- Kč a v Mnichu 574,- Kč. Při sbírce na bohoslovce v neděli 4. 9.
se vybralo v Kamenici n. L. 4.843,- Kč, v Těmicích 525,- Kč a v Mnichu 749,- Kč.
Při sbírce na misie 23. 9. se vybralo v Kamenici n.L. 5.683,- Kč, v Těmicích 1.930,Kč a v Mnichu 1775,- Kč. Další celodiecézní sbírka bude v neděli 13. 11. na biblický
apoštolát.
Roku 1958 byl zatčen a uvězněn duchovní správce v Kamenici nad Lipou
P. Bohuslav Křišta. Po propuštění z vězení komunistické státní úřady mu
zabránily vrátit se do duchovní správy. Podařilo se získat vzpomínky na tohoto
kněze od jeho tehdejšího zdejšího ministranta, který byl v souvislosti s jeho
zatčením také vyšetřován. Uveřejníme je ve Farních listech v příštím roce.
Prosíme další pamětníky, aby sdělili své vzpomínky - třeba i drobné - na tohoto
kněze, případně zapůjčili fotografii.

Terezie Dvořáková

SETKÁNÍ MLÁDEŽE V MADRIDU
Někdo se mne zeptá, jaké bylo toto setkání, tak mne napadne mnoho
vzpomínek. Vybaví se mi 13. srpen, když jsme měli odjíždět. Jen, co jsem tam
s kamarády přišla, pocítila jsem přítomnost neznámých lidí, ale lidí co mi
rozumí a mají stejné vyznání jako já. Byli to neznámí lidé, ale cítila jsem se
s nimi v bezpečí díky Bohu. Náš autobus vyrážel z Ostravy, náš autobus byl
„směska" diecézí.
Byly tam všechny diecéze, kromě asi dvou diecézí. V autobuse byli dva kněží
a jeden bohoslovec. Měli jsme vyrážet ve 21 hodin, ale autobus měl zpoždění, tak
jsme vyjeli tak ve 22 hodin. Jeli jsme celou noc a ráno jsme byli už ve Francii
a měli devět hodin přestávku. Tak jsme se já a pět dalších lidí domluvili
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a šli jsme se podívat po Annecy. V šest hodin byla mše pro osazenstvo tří
autobusů. Poté jsme vyrazili rovnou do Madridu. Hned jak jsme přijeli, tak
jsme se ubytovali. Během cesty jsme se všichni trochu skamarádili. Ubytování
bylo ve škole, kde jsme byli rozděleni do „pokojů“. Naše „pokoje“ byly
učebny, kde jsme spali na zemi ve spacáku a pod námi jsme měli karimatky.
V jedné učebně bylo průměrně deset lidí. Poté jsme vyrazili do českého centra
pro informace.
Další dny začínaly španělskými písněmi v sedm ráno. Každý den byla jiná,
někdy i trochu známé. V půl osmé vždy byla snídaně a poté jsme vyráželi na
každodenní program. Vždy zazpívala skupina Credenc nějaké písně na začátek,
většinou jsme zpívali „Roztáhni křídla a leť". Pak následovala modlitba,
katecheze, po katechezi krátká svědectví, a v půl dvanácté měla být vždy mše,
ale všechno mělo vždy tak pět minut zpoždění. Skoro každý den byl po mši
program v českém národním centru a také jsme si mohli vybrat, na co jsme se
chtěli podívat. Jednoho dne tam vystupovala česká skupina, která tancovala a
zpívala české a moravské lidové písně.
16. srpna byla mše česká i španělská. Já s kamarády: jsme se vydali na tu
španělskou. Ta začínala v 19 a česká v českém národními centru ve 20. Byla to
krásná mše, i když jsme ničemu nerozuměli. Kolem nás byly různé národnosti,
třeba Italové, Francouzi a potkali jsme Čechy z českobudějovické diecéze
a mnoho jiných národností.
Druhé ráno byl stejný program jako předešlé ráno. 17. srpna nebyla žádná
mše a nic jiného. Měli jsme volný den. Byli jsme se podívat s kamarády večer
na tanci jménem flamengo, které bylo pomalé a velmi krásné.
Každý den začínal stejně, jak na ubytování, tak v českém centru. 18. srpna
jsme začali stejně. Konalo se přivítání papeže, na které jsme bohužel nešli.
19. srpna byl pátek a konala se křížová cesta s papežem na náměstí, ale my
jsme šli na českou křížovou cestu, latinské bychom nerozuměli.
20. srpna byla večerní vigilie se svatým otcem. Po ranním programu jsme se
rozhodli, že půjdeme pěšky na letiště. Bylo to asi šest kilometrů a tak jsme
vyrazili. V jednu chvíli jsme se dokonce ztratili, ale hned jsme zase našli
správnou cestu. Cesta se nám zpříjemnila hrou na kytaru a zpěvem. Italové nám
dokonce tleskali, tak to bylo povzbudivé. Na letiště jsme dorazili odpoledne a než
byla vigilie, měli jsme mnoho času, tak jsme si pospali, abychom byli čilí. Večer
byla vigilie se svatým otcem, ale nerozuměli jsme tomu. Nastala bouřka, ale nám
přišla sprška vhod po těch vedrech. Po bouřce pokračovala vigilie. Druhého dne
ráno bylo krásně. Svatý otec projížděl papamobilem mezi zónami. Poté byla mše,
po ní jsme se vydali na ubytovnu a na cestu domů.
V sedm večer jsme odjížděli do Versailles, tam jsme měli plánovanou
přestávku a také tam byla mše pro osazenstvo všech českých autobusů. Okolo
23 hodiny jsme jeli rovnou do Čech.
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Můj největší zážitek se stal na letišti. Než přišla bouřka, visely všude všechny vlajky; ale po bouřce, když jsem se podívala doprava, tak jsem viděla jen
české vlajky viset. To pro mne znamenalo mnoho.
Jsem ráda, že jsem se setkání zúčastnila. A doufám, že se také zúčastním
setkání v Brazílii v roce 2013. Doporučuji vám někdy se také na setkání vydat,
je to nezapomenutelný zážitek.

Sulpicius Sever

SMRT SV. MARTINA
(+ r. 397 v Candes ve Francii, Sulpicius Sever byl jeho žákem).
Začaly ho náhle opouštět tělesné síly. Svolal
bratry a oznámil jim, že už odchází ze světa.
A všichni měli veliký smutek a žal a svorně
naříkali: „Proč nás opouštíš, otče? Komu nás
opuštěné zanecháš? Na tvé stádo se vrhnou draví
vlci; když pastýř padne, kdo nás uchrání před
jejich tesáky? Víme, že toužíš po Kristu, ale tvá
odměna je jistá a nezmenší se, dosáhneš-li jí
později; smiluj se však nad námi a neopouštěj
nás.“
Jejich nářek ho dojal - neboť byl vždycky ve
spojení s Pánem plný soucitu - a říká se, že se dal
do pláče; obrátil se na Pána a řekl na jejich nářek jen toto: „Pane, jestliže mě tvůj
lid ještě potřebuje, neodmítám dále pracovat; ať se stane tvá vůle.“
Jaký to byl člověk! Nelze to vypovědět. Práce a námaha ho nezdolaly a neměla
ho zdolat ani smrt; nevybral si jedno ani druhé: nebál se umřít ani neodmítal žít.
Oči i ruce měl stále pozdvižené k nebi a jeho nepřemožený duch v modlitbě neumdléval. A když ho kněží, kteří se tehdy k němu sešli, prosili, aby dopřál úlevu
svému ubohému tělu a obrátil se na bok, řekl: „Nechte mě, bratři, nechte mě hledět
raději k nebi než k zemi, aby byl můj duch obrácen směrem k Pánu, neboť se už
vydá na cestu.“
Když to řekl, uviděl nablízku ďábla. A řekl: „Co tu chceš, krvavá bestie? Ze mě,
ty bídáku, nic nebudeš mít. Mě přijme náručí Abrahámovo.“
S těmito slovy odevzdal svého ducha nebi. Martin plný radosti je přijat do
náručí Abrahámova. Martin, chudý a skromný, vstupuje do nebe s velikým bohatstvím.
(Nahoře kresba Jana Obšila: Sv. Martin ještě jako důstojník se dělí s ubožákem o svůj plášť. Později se
stal biskupem.)
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INFORMACE FARNÍ CHARITY
TÁBORÁK PRO SENIORY S HUDBOU se konal na farní zahradě v pondělí
12. 11. odpoledne. Na housle zahrál oblíbené písničky pan Jaroslav Pekař, zazpívaly
pečovatelky. Během odpoledne si všichni pochutnali na opečených buřtech. Setkání se
zúčastnilo 12 seniorů, všem se moc líbilo.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA nabízí pomoc seniorům, nemocným a zdravotně postiženým osobám. Zajišťujeme donášky obědů, nákupy, úklid, praní
prádla, pomoc při hygieně, péči o nemocné klienty, odvozy autem a další
služby. Bližší informace jsou k dispozici na našich webových stránkách
www.kamenice.charita.cz, na letáčcích v ordinacích lékařů, v kostele, na
vývěskách před farou nebo si letáček můžete vyžádat ve Farní charitě, Husovo
náměstí 94. Telefonický kontakt na ředitele Jana Šimáka: 605875553, e-mail:
charita.kamenice@atlas.cz.
ODVOZ ŠATSTVA, které se ve Farní charitě podařilo nashromáždit za letní období, se uskuteční koncem října nebo začátkem listopadu. Od 15. 11. se
věci již sbírat nebudou. Sběr věcí bude zahájen až na jaře od 15. 3. 2012.
V POKLADNIČCE FARNÍ CHARITY V KOSTELE byla ukončena od
července probíhající sbírka na pomoc lidem postiženým hladomorem v Somálsku a Etiopii. Vybralo se zde 5.982,- Kč. Společně s dalšími dary jsme
poslali na Somálsko 9.000,- Kč a na Etiopii 3.300,- Kč. Celkově Charita ČR
vybrala k 27.9. na Somálsko 5.243.570,- Kč a na Etiopii 2.165.285,- Kč.
Nyní v této pokladničce probíhá sbírka na Likvidaci lepry. Tato organizace
má nyní nového vedoucího. Po p. Holém, který odešel do důchodu, převzal
činnost P. Vojtěch Eliáš z Arcibiskupství pražského. Aktuálně organizace
dokončuje přípravy na otevření již druhé české nemocnice na severozápadě
Indie blízko Kalkaty. Schází finanční prostředky na vybavení operačního sálu,
koupení rentgenu a dalších přístrojů. Sbírka v naší pokladničce potrvá asi do
konce roku 2011.
AKCE PRO SENIORY. V druhé polovině listopadu se bude konat ve
Farní charitě setkání pro seniory doprovázené hrou na harmoniku. Termín
bude upřesněn při ohláškách a na vývěskách.
PROSBA O FINANČNÍ POMOC: Farní charita prosí křesťanské podnikatele i ostatní dárce o sponzorský dar pro pomoc seniorům. Dotace kraje
Vysočina byla letos o 250 tisíc Kč menší, než jsme požadovali. Z toho důvodu
nám hrozí ztráta 100 tisíc Kč. Peněžní prostředky můžete zasílat na náš účet č:
170318142/0300 nebo je předat osobně Janu Šimákovi, který na požádání
vystaví potvrzení pro slevu na daních.
11

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

Středa
Čtvrtek
Neděle

28. 10.
30. 10.
1. 11.
2. 11.
3. 11.
4. 11.
6. 11.
9. 11.
10. 11.
11. 11.
13. 11.
15.11
16.11.
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22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
27.11.
30.11.
1.12.
3.12.
5.12.
6.12.

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Památka sv. Martina de Porres, řeholníka
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Památka sv. Martina, biskupa
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
Památka sv. Markéty Skotské
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, muč.
Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
1. NEDĚLE ADVENTNÍ - začíná cyklus B
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
SLAVNOST SV. MIKULÁŠE, BISKUPA,
hlavního patrona diecéze
7.12. Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
8.12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ
POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
11.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

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.

