Kamenice nad Lipou, Těmice a Lidmaň
č. 2/10

„Ten, který vydal svého Syna na smrt, aby nás spasil, dává nám z téhož důvodu i svátek, který si v průběhu roku vždy touto dobou připomínáme. Tento svátek nás provází těžkostmi, na něž ve světě narážíme, a
Bůh nám dopřává radost ze spasení, která z tohoto svátku vyzařuje, neboť
nás shromažďuje kolem jediného stolu a na všech místech nás duchovně
spojuje, takže se můžeme společně modlit a společně děkovat, jak se to ve
svátek sluší a patří. Je to zázrak jeho dobroty: k tomuto svátku shromažďuje totiž všechny z velkých dálek a ty, kdo si snad zůstávají tělesně
vzdálení, činí jednotou víry blízkými.“
Sv. Atanáš, biskup, +373 v egyptské Alexandrii

Ročník XXI

Cena dobrovolná

Dne: 26. 3. 2010

Radostné velikonoční Aleluja!
nad vším stinným a temným,
umocňující a povyšující vše kladné
Vám přejí
Hroznata František Janoušek
a Jan Šimák

Mons. Jiří Paďour,
biskup českobudějovický

K TÝDNU MODLITEB ZA MLÁDEŽ
21. - 28.3.2010
U sv. Marka (10,17) čteme o spontánním a naléhavém přání mladíka:
co by měl dělat, aby dostal život věčný. Říká to na správnou adresu: Kristu
Pánu. Ten ví, co je v člověku (Jan 2,25). Učí nás žít. Pevně opakuje, že jde
o současnou chvíli, o plnost života a o život věčný. A o každého člověka.
Zároveň víme od Krista Pána, že ke spáse vede úzká cesta. A široká
cesta vede do záhuby a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí (Mt 7,14). Naučit se
vcházet těsnou branou a úzkou cestou je věc velké důvěry v Krista, který je
cesta, pravda a život!
Modleme se za toto tajemství Božího plánu a lidské šance. Milujme
mládež i v modlitbě a modlitbou.
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Pane Ježíši Kriste,
s láskou se díváš na mladé lidi
a nabízíš jim dar Ducha Svatého.
Prosíme tě,
pomoz jim přijímat zodpovědnost za krásný dar mládí,
aby si jej vážili a prožívali ho v radosti.
Dej jim odvahu ptát se na pravé hodnoty života
a zříkat se falešných nadějí,
aby se uměli rozhodnout pro život podle tvé vůle.
Dej jim schopnost
ukazovat praktickými skutky lásky
na plnost života víry,
která nezapomíná na potřebné
a dokáže se dělit o bohatství duchovní i materiální.
Ať jsou v tvé církvi znamením naděje
a najdou bohatství věčného života.
Amen.
Panno Maria, prosíme tě,
nauč mladé lidi dělat všechno, co jim tvůj Syn řekne.
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VELIKONOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH
KAMENICE NAD LIPOU
28. 3. KVĚTNÁ
NEDĚLE

1. 4. ZELENÝ
ČTVRTEK

Památka vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma, svěcení ratolestí a průvod
MŠE SVATÁ s pašijemi – v kostele

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ
CESTY na Brádle

15.30

MŠE SVATÁ na památku

18.30

Poslední večeře Páně - v kostele

ADORACE V GETSEMANSKÉ
ZAHRADĚ (nejprve krátká společná)
Společenství s večeří na faře
2. 4. VELKÝ
PÁTEK

9.00

DEN SMRTI KRISTOVY

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
- v kostele

19.30 – 20.00
20.00

18.30

Den přísného postu

3. 4. BÍLÁ
SOBOTA
3. 4. V NOCI

LITURGICKÁ MODLITBA
SE ČTENÍM

- v kostele
Slavnost Zmrtvýchvstání Ježíše
Krista a našeho vzkříšení křtem

VELIKONOČNÍ VIGILIE
4. 4. NEDĚLE

Hod Boží velikonoční
MŠE SVATÁ – v kostele
Před závěrečným požehnáním žehnání
velikonočních pokrmů

5. 4. PONDĚLÍ
VELIKONOČNÍ

MŠE SVATÁ - v kostele
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9.00

21.30
9.00
9.00

TĚMICE
28. 3. KVĚTNÁ
NEDĚLE

Památka vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma, svěcení ratolestí a průvod,
MŠE SVATÁ s pašijemi

1. 4. ZELENÝ
ČTVRTEK

MŠE SVATÁ na památku Posled-

2. 4. VELKÝ
PÁTEK
Den přísného postu

4. 4. NEDĚLE
SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
5. 4. Pondělí
velikonoční

11.00

lední večeře Páně. Po mši svaté ADORACE V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ

17.00

VELKOPÁTEČNÍ
OBŘADY

17.00

Hod Boží velikonoční
MŠE SVATÁ
Před závěrečným požehnáním žehnání
velikonočních pokrmů

11.00
11.00

MŠE SVATÁ

LIDMAŇ
27. 3. SOBOTA
4. 4. NEDĚLE
SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Památka vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma, svěcení ratolestí a průvod
MŠE SVATÁ s pašijemi

Hod Boží velikonoční
MŠE SVATÁ
Před závěrečným požehnáním žehnání
velikonočních pokrmů

17.00
17.00

Zelený čtvrtek, Velký pátek a Slavnost velikonoční vigilie jsou
vrcholem liturgického roku. Vyzývám farníky lidmaňské a těmické, aby se
těch bohoslužeb, které se v tyto dny v jejich farnosti nekonají, zúčastnili
v Kamenici nad Lipou. Také vyzývám ty, kteří mohou autem svézt na tyto
bohoslužby ostatní, kteří by se tam jinak nedostali, aby tímto způsobem
přispěli k slavení těchto dnů.
Hroznata František Janoušek,
duchovní správce
5

INFORMACE
Vikariátního setkání dívek od 13 let v Nové Cerekvi 26. 2. - 28. 2. 2010 se
zúčastnily dvě dívky z Kamenice nad Lipou. Náplň tohoto setkání se jim velmi
líbila.
Od 8. 3. probíhá v Kamenici n. L. příprava dětí na 1. svaté přijímání,
dosud se konala dvakrát. Na velikonoční pondělí 5. 4. se konat nebude, další
v pondělí 12. dubna v 17.00 hodin, pak dle oznámení rodičům. Je nutné, aby
tyto děti se také účastnily nedělních mší svatých, aby měly jejich prožitek.
Liturgie svátosti smíření pro více kajícníků se zpovědí a rozhřešením
jednotlivě se konala v Kamenici n. L. v úterý 23. 3. a ve středu 24. 3., vždy
v 17.30 a v obou dnech zpovídali také dva cizí zpovědníci. V těchto dnech ke
svátosti smíření celkem přistoupilo 53 farníků. Tato liturgie se bude také konat
v pondělí 29. 3. v 18.00 hodin na faře a bez přítomnosti cizího zpovědníka.
Večerní mše svaté v Kamenici n. Lipou budou od 6. dubna od 18.00 hodin.
Od 3. května budou všechny mše svaté v kostele.
Biblická hodina se bude konat na faře ve čtvrtek 15. dubna od 19.00 hodin.
Další biblické hodiny budou dle oznámení.
Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý vždy od
15.00 hodin.V příštím období to budou tato úterý: 30. 3; 13. 4; 27. 4; 11. 5;
25. 5. a 8. 6.
Májová mariánská liturgie slova bude v neděli 2. května v 18.00 hodin
Další podle oznámení. Ve dnech, kdy májová liturgie slova nebude, zazpíváme
po mši svaté několik slok mariánské písně.
Slavnost Nanebevstoupení Páně budeme konat přeloženě ze čtvrtka 13. 5.
v neděli 16. 5. Tak je to dovoleno, aby byla početnější účast.
Slavnost Seslání Ducha Svatého začíná už v předvečer. Tento svatvečer –
vigilie – je v obnovené liturgii zdůrazněn. Už od Slavnosti Nanebevstoupení
Páně a zejména v tento svatvečer podobně jako apoštolové s Marií shromáždění před zaslíbeným sesláním Ducha svatého vyprošujeme jeho mocné
působení pro sebe, církev a svět. Tuto vigilii je možné slavit různým způsobem. V kostele v Kamenici nad Lipou budou v sobotu 22. 5. v 19.00 hodin
nešpory – liturgická navečerní modlitba.
Při sbírce na „Svatopeterský haléř“ v neděli 21. února se vybralo v Kamenici n. L. 3.717,- Kč, v Těmicích 1.011,- Kč a v Lidmani 70,- Kč.

Neznalost Písma je neznalostí Krista. - Svatý Jeroným
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Hroznata František Janoušek

JAK SE ÚČASTNIT LITURGIE (IV)
Presbytář - kněžiště, je část kostela, v níž je umístěn oltář, sedadlo pro celebranta a ambon. Jeho význam má být zdůrazněn částečným vyvýšením (také
z důvodu dobré viditelnosti),
případně i jinou úpravou. V našem prostředí jsme sice zvyklí,
že presbytář je v přední části
kostela, ale nemusí tomu být
tak. Může být např. ve středu
kostela a lavice kolem amfiteátrově. Oltáři mají kněz, jáhen, přisluhující i ostatní věřící
projevovat úctu. Abychom si
uvědomili, proč tomu tak je,
seznámíme se krátce s dějinami
oltáře a s jeho dnešní podobou.
Stůl Poslední večeře (Mt 26,
20-29, Mk 14,18-25, Lk 22,14Oltářní stůl - kresba Pavla Vaňka podle mozaiky
v Ravenně, 5 století
21, srov. také l Kor 10,21) se stal
výchozím bodem dějin křesťanského oltáře. Nejprve křesťané používali ke slavení eucharistie tehdy běžně
obvyklé dřevěné stoly. Nejstarší svědectví o nepřenosném pevně stojícím stole
máme z III. století ze Sýrie (Syr. Didaskalie 77 Achelis). V Římě ještě ve IV.
století používali přenosný stůl, před slavením eucharistie ho na vhodné místo přinášel jáhen. Pevné oltáře byly budovány zprvu nad hroby mučedníků. Hlavní liturg
- biskup nebo kněz - stál za oltářem čelem ke shromáždění. Někde snad už tehdy
opačně, když obrácení všech modlících se k východu - i hlavního liturga - bylo
považováno za významné; podle tehdejších představ byl odtud očekáván slavný
příchod Kristův. V ranném středověku, ještě před rokem 1000, budují se oltáře až
téměř těsně u východní stěny kostela a liturg stojí u něho při mešních modlitbách
stejně jako ostatní čelem k východu, tedy zády ke shromáždění. V románské době
stavěli na mensu (oltářní stůl, vlastní oltář) obrazy, z toho se časem vyvinulo
retabulum, nástavec, někdy i vysoká nadstavba s obrazy a sochami. Až od 16. století
byly na oltáře umisťovány svatostánky k uchovávání eucharistie. Věřící pak často
zaměřovali i při mši svou pozornost ke svatostánku a k obrazům a sochám na
retabulu, posvátný děj na mense jim byl do značné míry zakryt postavou kněze. I
dnes nedostatečně liturgicky vzdělaní věřící považují nepodstatnou část bývalých
oltářů - retabulum za oltář a nemají tak správný pojem oltáře.
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INFORMACE FARNÍ CHARITY
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Farní charity nabízí pomoc seniorům,
nemocným a zdravotně postiženým osobám, kteří se nacházejí v nepříznivé
životní a sociální situaci, když pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, nemoc,
zdravotní postižení nebo z jiných závažných příčin nejsou schopni si bez
pomoci zabezpečit své základní životní potřeby. Zajišťujeme donášky obědů,
nákupy, úklid, praní prádla, pomoc při hygieně, odvozy autem a další služby.
Služby poskytujeme nejen v Kamenici nad Lipou, ale i v okolních vesnicích.
Bližší informace jsou k dispozici na našich webových stránkách www.charitakamenice.atlasweb.cz, na letáčcích v ordinacích lékařů, na vývěskách před
farou nebo si letáček můžete vyžádat ve Farní charitě. Telefonický kontakt
565434426, nebo 605875553, e-mail: charita.kamenice@atlas.cz.
V POKLADNIČCE FARNÍ CHARITY v kostele probíhá od 17. 1. sbírka
na pomoc zemětřesením postiženému Haiti. Zatím se zde vybralo 4.282,- Kč,
společně s dalšími dary jsme na tento účel zatím poslali 17.250,- Kč. Sbírka potrvá
asi do konce května.Charita ČR má v současné době na Haiti 3 pracovníky.
Martin Zamazal spolu s další pracovnicí Caritas na Haiti koordinuje logistiku,
zejména vykládku materiálu z lodí a letadel, dopravu materiálu do skladů a jeho distribuci do terénu. Irena Klimková kromě distribuce matriálu do provizorních táborů se s Ismaelem Dorou věnuje dalšímu vyhledávání potřebných
v okolí hlavního města a přípravám dlouhodobých projektů pomoci. Charita
ČR vybrala zatím 41 milionů Kč, ale jen malá část těchto peněz byla použita
na okamžitou humanitární pomoc, tedy na zajištění potravin, hygienických
pomůcek a přístřeší. Větší částka peněz půjde na dlouhodobé projekty, které
mohou lidem vrátit šanci na normální, lidsky důstojný život. Sbírku je možné
podpořit také odesláním SMS ve tvaru DMS HAITI na číslo 877 77.
SBĚR ŠATSTVA a dalších věcí pokračuje po zimní přestávce ve Farní
charitě od 1. dubna. Sbírá se: letní a zimní oblečení (dámské, pánské i dětské),
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (min. 1 m²), domácí
potřeby, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, nepoškozená obuv.
Nesbírá se: elektronika, ledničky, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola,
dětské kočárky a znečistěný a vlhký textil. Věci musí být zabalené v krabicích
nebo v pytlích. Sbírá se v úředních hodinách Farní charity, t.j. v pondělí a
v pátek od 13.00 do 15.00 hodin, ve středu od 13.00 do 16.00 hodin. Při
přinesení se vybírá dobrovolný příspěvek na dopravu 5,- Kč.
ZÁJEZD na Svatou Horu a na Lomec plánuje Farní charita na sobotu
5. června. Odjezd v 6.30 hodin od kostela. Na Svaté Hoře program mariánské
soboty, na Lomci mše svatá s biskupem Baxantem. Návrat kolem 21.00 hodin.
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NOVÉ KNIHY VE FARNÍ KNIHOVNĚ
Gui Gilbert: O DĚTECH A VÝCHOVĚ
Guy Gilbert věnuje rodičům svazek rad k výchově dětí. Knížka je psána
Gilbertovým typickým stylem, v němž jsou jeho názory prostoupeny drobnými
příběhy a krátkými ilustrujícími dialogy z jeho více než čtyřicetiletého
působení kněze - vychovatele mládeže, obecně známé osobnosti, na kterou se
lidé - (i rodiče) obracejí s problémy v dopisech i při přednáškách. Věnuje se
tématům jako rodičovská autorita, dospívání a probouzení sexuality u dětí,
vztah k televizi a internetu, vedení dialogu a mnoha dalším.
Margareta Cravenová: SLYŠEL JSEM SOVU ZAVOLAT SVÉ JMÉNO
Román o osudech kněze, který přichází na svoji první farnost v Kanadě do
zapadlé indiánské vesnice. Doslov jedná o minulosti i dnes velmi změněném
životě tohoto kmene indiánů.
LÁGR - Mons. Pavel Kučera v rozhovoru s Alešem Palánem
Odchod ze země původu je fenomén, který se českou historií táhne po staletí.
Málokdy v historii však zasáhl samou podstatu naší společnosti tak jako ve 20.
století. Nemalá část exulantů stanula před branami utečeneckého tábora
Zirndorf v Bavorsku. Duchovní i ekonomickou pomoc, radu i podporu jim tu
neúnavně poskytoval táborový kaplan Pavel Kučera (1932). Vzhledem k tomu,
že Mons. Pavel Kučera stál v pomyslné „první linii“, mohl utečence poznat
v jejich skutečném lidství.
Karel Vrána a kolektiv: V JEDNOM SPOLEČENSTVÍ
Z tisíců těchto životních osudů vybírají autoři našeho souboru podle kalendáře
na každý den roku osobnost světce, spojenou s konkrétním datem. Životopisné
údaje těchto postav nám navíc zprostředkují i vhled do různých světových
kultur a přibližují nám tak i mnohé biblické, historické i ikonografické údaje,
vypovídající o vývoji a povaze různých kulturních oblastí. Tato kniha proto
poslouží i širším okruhům čtenářů zajímajících se o vývoj duchovní kultury.
PAPEŽ BENEDIKT XVI. V ČESKÉ REPUBLICE
Publikace pojednávající o třídenní apoštolské návštěvě papeže Benedikta XVI.
v České republice, jež se uskutečnila 26.-28. září 2009. Tato publikace přináší
kromě velkého množství barevných fotografií také všechny proslovy, homilie a
pozdravy papeže.
KLÁRA A FRANTIŠEK - film na DVD. Nejnovější zpracování příběhu
o světcích z Assisi přináší některé z okamžiků jejich života, které se v dosavadních filmových zpracováních neobjevily: historické okolnosti té doby,
mládí obou protagonistů, život Kláry po odchodu z domova, vytvoření prvních
jesliček, cestu sv. Františka do Svaté země a jeho setkání se Saracény.
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Jarmila Hanzálková

DOMOV NA VYSOČINĚ
2.
JARO JE NEJKRÁSNĚJŠÍ NA MELÍŠKU
(Pokračování z Farních listů č. 1/10)
Bláhoví! Copak tohle není jaro? Je to jaro, povídám, ale naše, z Vysočiny.
Jenom si nemyslete, že jaro je pouze známá něžná sladkost fialek a narcisů,
lahodné májové vanutí, rozkvetlé třešně,louka plná pampelišek a líbezné trylky
skřivaní. Ba ne, tohle je také jaro, seversky studené, cudné, plaché a zdrželivé,
ale zas po svém tak opojné a krásné. Není v něm nic a přece je už v něm
všecko. Ta drsná, ostrá vůně má jiskřivou sílu starého vína, v tom na oko
skleslém proutí už se počíná zázrak rašení, v nehybných stromech už stoupá
nová míza, nám se zdá, že dosud nic nevidíme a přece už je tu všecko tajně
přítomno, lístečky, stéblo i květ, ba v tom větru se dalo jaro na pochod směrem
k Vysočině. - To je nějakých cest, které se rozbíhají vějířovitě na všecky strany, díváte-li
se s kopce Melíšku daleko do kraje - - Mohli bychom se vydat za průmyslem
okresu, do staré sklárny v blízké Včelničce, která patří nyní národnímu
podniku "Český křišťál, do partyzánské obce Mnichu, kde je každoročně
národní pouť
k pomníku těch, kdo zahynuli za nacismu za osvobození
člověka. Mohli bychom autobusem do Deštné,napít se známé jemné minerální
vody Deštěnky, nebo na jinou stranu, do Černovic, prohlédnout si výrobu
kožených věcí, tašek, aktovek, kufrů. Do Nové Včelnice, kam se sjíždějí
dělníci z okresu pracovat v Partexu, vlnařských a pletařských závodů. Nebo
do Žirovnice, kde se dělají krásné perleťové šperky a ozdoby, knoflíky a
knoflíčky, z daleka, ze zámoří sem putují bedny se surovou perletí, která se tu
řeže, obrousí, leští, až je hedvábně hebká a lesklá, mléčně bílá či měnavě
opalisující v něžných odstínech jemných nádechů. Všecky cesty i dna rybníků
a potoků jsou tu posety úlomky perletě. Když za první války nedocházel ze
zámoří žádný materiál, vyhrabávali dělníci kdejaký větší kousek perletě
z vyhozených odpadků a ještě ho zpracovávali. Zajeďme si i do Pelhřimova
Dál, za hranice okresu, do neskonale půvabného starobylého města, které
už vlastně nepatří cele Vysočině, přechází zvolna k jižním Čechám, za
tajuplnými pověstmi o bílé paní rožmberské, která se tu procházívala
po
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chodbách jindřichohradeckého zámku i nahoře po cimbuří - - Po stopech
slavné historie došli bychom jinou cestou, na druhé straně okresu,až staroslavnému Táboru, jehož půdu tepali koně husitských vojsk, kam táhly zanícené
davy za hlasem Mistra Jana - Kdybychom se dali po stopách slavných jmen tohoto koutu Vysočiny,
navštívili bychom Pacov, zádumčivý, pokorný domov Antonína Sovy, uctili
bychom v Počátkách památku básníka tajemných dálek a těžkých snů, hořkých
vůní a tesklivých soumraků, Otakara Březiny,a také vlastence Tomáše Pešiny
z Cechorodu, zastavili bychom se nad zbytky bývalé tvrze moudrého zemana
Tomáše Štítného, úplně skryté mezi lesy kamenického okresu.
A kdybychom chtěli jít po stopách krásy, došli bychom, možná, k půvabnému zámečku Červené Lhotě na skalním ostrůvku uprostřed rybníka, či na vysoko položené trosky Choustníku, s nichž je překrásný rozhled na moře lesů
hluboko pod nimi, nebo na vrch Svidník za Pacovem, opředený starými
pověstmi jako je jimi opředen Blaník, nebo za Pelhřimov na milý, oblíbený
Křemešník, či až na dalekou Javořici, či jinam, kam vedou všecky ty cesty,
zahlédnuté z Melíšku, i na ty, které odtud nevidíte, nesčetná nepojmenovaná
zákoutí, kde se zastavila Krása a požehnala jim, když putovala světem - - ba,
když tak stojíte tady na kopci Melíšku, u nohou rozpukaný pařez, nad sebou
stráň plnou bříz, vítr vám cuchá vlasy a jaro zpívá a tepe kolem vás i ve vás,
chce se vám jít a jít, utíkat až k modrým dálkám, kde na všecky strany se
prostírá rodná země, volat a zpívat: Jde jaro! Jde jaro! Lidé, zotvírejte mu
srdce dokořán!
A ten vítr tak běsní a zlobí se a přece mu to, blázínkovi, není nic platné.
Kdyby dělal, co chtěl, jaro nezadrží a nepřemůže.Víte, to jaro - je mír a budoucnost lidstva. Tady na tom našem kopci s rozhledem do dálek má člověk najednou v srdci celý svět. A bezpečně ví: Bude jaro! Kdyby sebe víc běsnil vítr
zloby a hrozeb, marně běsní! Zvítězí jaro, lístek a květ, haluz a stéblo, ptačí
píseň a sluneční paprsek! Věřím v jaro lidstva! Zvítězí život a láska, zvítězí
světlo a nikoli tma, zvítězí to, co je v člověku čisté a ušlechtilé, neboť to raší
a kvete v milionech prostých srdcí - totiž lidskost, pokrok a pokoj všem. Jaro
budiž pozdraveno!
Pokračování v příštím čísle Farních listů
O autorce a tomto jejím textu viz Farní listy 1/10, s. 16. Také v této části
textu uvádí autorka některé údaje, které už nyní neplatí, např. v Mnichu se
nekonají „národní poutě“, ale v tu dobu shromáždění zneužívaná komunisty.
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Neděle
Čtvrtek
Pátek
Sobota

28. 3.
1. 4.
2. 4.
3. 4.

KVĚTNÁ NEDĚLE – Kristův vjezd do Jeruzaléma
ZELENÝ ČTVRTEK – Památka Poslední večeře
VELKÝ PÁTEK – Den smrti Kristovy
BÍLÁ SOBOTA – mrtvé tělo Kristovo v hrobě
VELKÁ NOC – SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE

Neděle

4. 4.

KRISTA A NAŠEHO VZKŘÍŠENÍ KŘTEM

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

- SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
11. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
18. 4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
21. 4. Památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve
23. 4. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
24. 4. Památka sv. Jiří, mučedníka
25. 4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
28. 4. Památka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve
30. 4. Památka sv. Zikmunda, mučedníka
1. 5. Památka sv. Josefa, Dělníka
2. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
3. 5. Památka sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
6. 5. Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
9. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola
16. 5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
20. 5. Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
23. 5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
26. 5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze
31. 5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka
5. 6. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
6. 6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94,
394 70 Kamenice nad Lipou, tel. 565432794, 565432792.
Za dobrovolný příspěvek na tisk a papír. Náklad 90 výtisků.
E-mail: farnost.kamenice@atlas.cz
Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti.

