Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich

č. 4/10

Arnošt Hrabal

Ročník XXI.

Cena dobrovolná

Dne: 26. 11. 2010

Hroznata František Janoušek

POSPĚŠME
V jedné z vánočních písní budeme zpívat výzvu anděla - Božího posla
zvěstujícího pastýřům narození Spasitele: „Pastýři vstávejte, pospěšte k Betlému ...“. Také nás církev v adventní liturgii probouzí a vyzývá: Vstávejte,
pospěšte! Burcuje nás z duchovního spánku, ochablosti, únavy. Máme pospíchat, to znamená vyvinout ve svém životě větší křesťanské úsilí v modlitbě,
zájmu o slovo Boží, vzdělávání ve víře a v Písmu svatém, k hlubší a pokud
možno hojnější účasti na liturgii, ve snaze uvádět křesťanství i do svého nejvšednějšího života.
Kam máme spěchat? Směrem k Vánocům, k oslavě narození našeho
Pána Ježíše Krista. O Vánocích však nejen vzpomínáme na událost , kterou se
nám snaží přiblížit betlémy, ale v „oltářním betlémě“ se setkáváme s týmž
Ježíšem, který se přibližně před dvěma tisíci lety narodil, ovšem už ne jako
s malým děťátkem, ale se Vzkříšeným, který je tajemně přítomný pod
způsobou chleba a pod způsobou vína v oltářní svátosti - eucharistii.
Už při Ježíšově narození se projevilo, že život vtěleného Syna Božího
má obětní ráz: Narodil se v chudobě, Maria s Josefem nenašli nocleh jinde než
v jeskyňce, kterou užívali pastýři k úkrytu v době nepohody, a tam také bylo
krmítko pro jejich ovce. Brzy pak po narození museli Maria s Josefem
s Ježíškem emigrovat do Egypta před pronásledováním Heroda Ukrutného. To
vše a další skutečnosti je součástí oběti Kristovy, která vyvrcholila na kříži.
Nad jeslemi Dítěte Ježíše se už jakoby rýsuje kříž. V „oltářním betlémě“ máme
Ježíše nejen přítomného, ale zároveň zpřítomňujícího nekrvavě svoji životní
oběť. Tak v hlubším pochopení si máme uvědomovat tyto souvislosti mezi
jeslemi, křížem a eucharistií. K tomu je také doba adventní, abychom takto do
tajemství Kristova hlouběji vnikali a prožívali ho.
V adventě se má oživit a rozvinout naše touha po Kristu, k tomu je
třeba soustředěnosti, usebranosti, ztišení. Touha po Kristu má směřovat až
k setkání s ním po naší smrti ve věčnosti a ještě dál k slavnému završení všeho,
celých dějin vesmíru a lidstva příchodem Krista v plnosti moci a slávy a
plností Božího království. Tento rozměr naší touhy a tento výhled nemá
v našem prožívání adventní doby chybět.
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Jan Zahradníček

Advent
Nadarmo nezvete se prosincem, dni zamžené,
kdy růže na záhonech spí pod kryty slaměnými,
kdy v sadech uklidili už a blízkost zimy
se prázdnem prostírá kmen od kmene.
Nadarmo neprosíte však o rosu ros, dni mé,
rorate cvrlikáním zbylých ptáků říkajíce,
snad uslyšíme slavíka zpěv za vánice
a hvězdu nad polednem naším spatříme.
Nadarmo neprosíte chvíle této, slova má,
za zat'atými rty v mlčeni stínu čekající,
i kámen mluvit chce a venku ve vichřici
průvody stromů lomí rukama.
Nadarmo k lidem nevejde duch pokoje a her,
až mrtvý úklid příbytků rozvíří pokřik dětí,
za ruce vezmou se a v počtu tří a pěti
zatančí kolem stolu podvečer.
Nadarmo smráká se, už moci nemá prázdná dlaň,
v budoucnost budoucnější anděl vzlét a stíny plaší,
v tvář tváří tísni nesmírné potřeby naší
Bůh rodí se a prostí patří naň.
Jan Zahradníček, jeden z nejvýznamnějších novějších českých básníků,
nar. 1905 v Mastníku u Třebíče v letech 1951 - 1960 nespravedlivě vězněn,
zemřel několik měsíců po propuštění r. 1960.

Slavme radostně příchod naší spásy a našeho vykoupení. Slavme
svátek, ve kterém velký a věčný den přišel z velkého a věčného dne do
tohoto tak krátkého a pomíjivého dne ... Vždyť jaká nám od Boha mohla
zasvitnout větší milost nežli ta, že maje jednorozeného Syna, učinil jej
Synem člověka a naopak zase Syna člověka učinil Synem Božím?
sv. Augustin (+ 430), Sermo 18
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PRAVOU VÁNOČNÍ RADOST
Z KRISTOVA NAROZENÍ,
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ PRAVÝ
V NOVÉM ROCE
PŘEJE VŠEM FARNÍKŮM
DUCHOVNÍ SPRÁVA
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Jaroslav Ptáček O. Cr.

SVATOZÁŘ ANEŽKY ČESKÉ,
DNEŠEK A BUDOUCNOST
Letošní třináctý listopad, svátek svaté Anežky Přemyslovny, můžeme
vnímat jako vstupní bránu do duchovní vigilie osmistého výročí narození této
světice, o níž historik Josef Pekař napsal, že náleží mezi nejušlechtilejší zjevy
českých dějin. Květ její ušlechtilosti vyrostl z poznání, že podstatou života je
sloužit druhým podle příkladu Božího Beránka. Ten se proto stal jejím světeckým erbem.
Osmisté výročí Anežčina narození připadá na dvacátý leden příštího
roku. Vigilie jemu předcházející zní nám výzvou nechávat se prozařovat
Anežčinou svatozáří a přijímat její světecký erb tak, aby skrze nás prozařoval
současnou ztemnělou dobu vyprahlou od všeho duchovního. Abychom, protože
z Anežčina duchovního rodu, tak jako ona i my uklidňovali zmatené, usmiřovali zvášněné, těšili nešťastné. Abychom smiřovali s Bohem a vytvářeli soulad a
jednotu v okruhu rodinném, občanském, celosvětovém. Abychom vydávali
svědectví, že nositel tohoto erbu je osobností, která ovlivňuje události především silou své modlitby a oběti. A nezapomíná, že má odpovědnost za křesťanský dnešek a za křesťanskou budoucnost, v níž neobstojí vyznavač mělký,
povrchní. Vyznavač, který namísto k hodnotám mířil by k hodnostem, namísto
k podstatě, k věcem druhořadým. Vyznavač, jehož srdce bylo by nekrálovské,
duch nerytířský.
Kéž k Anežčinu jubileu putujeme s vědomím, že jen lidé vnitřně
bohatí, duše opravdu knížecí, ušlechtilé, jak Anežka byla, jsou pravými dárci a
rozsévači úrod, které nezklamou.
Anežka Přemyslovna
narodila se roku 1211,
zemřela 2. března 1282,
blahořečena 3. prosince 1884,
svatořečena 12. listopadu 1989.
Jaroslav Ptáček, kněz, člen Rytířského řádu křižovníků s červenou
hvězdou. Zde tištěnou úvahu vysílalo Rádio Proglas 14. listopadu 2010.
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VÁNOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH:
KAMENICE NAD LIPOU
Pátek 24. 12.

KOSTEL OTEVŘEN
k převzetí betlémského světla

14.00 – 15.00

SLAVNOST
NAROZENÍ
PÁNĚ
Sobota 25. 12.

„Půlnoční“
MŠE SVATÁ v kostele

23.00

HOD BOŽÍ
VÁNOČNÍ

MŠE SVATÁ
v kostele
KOSTEL OTEVŘEN
k návštěvě jesliček

8.30
14.00 - 15.00

Neděle 26. 12.
SVÁTEK SVATÉ MŠE SVATÁ v kostele
RODINY, Ježíše, s obnovou manželských závazků
Marie a Josefa

8.30

Pátek 31. 12.

16.00

ZPÉV VÁNOČNÍCH KOLED
A ADORACE v kostele

Sobota 1. 1. 2011

MŠE SVATÁ
SLAVNOST
MATKY BOŽÍ v kostele
PANNY MARIE
Neděle 2. 1.

MŠE SVATÁ v kostele

SLAVNOST
s žehnáním vody, kadidla, křídy,
ZJEVENÍ PÁNĚ příp. zlatých předmětů

8.30
8.30

(přeloženě z 6.1.)

Neděle 9.1.
Svátek křtu Páně

MŠE SVATÁ v kostele
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8.30

TĚMICE
Sobota 25. 12.
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
Neděle 26. 12.
SVÁTEK SV. RODINY

MŠE SVATÁ

10.30

MŠE SVATÁ s obnovou
manželských závazků

16.00

Pondělí 27. 12. - POUTNÍ
SLAVNOST SV. JANA
APOŠTOLA A EVANG.
Sobota 1. 1. 2011
SLAVNOST MATKY
BOŽÍ PANNY MARIE
Neděle 2. 1.
SLAVNOST
ZJEVENÍ PÁNĚ

MŠE SVATÁ
s žehnáním vína

17.00

MŠE SVATÁ

10.30

MŠE SVATÁ
s žehnáním vody, kadidla,
křídy, příp. zlatých předmětů

16.00

Neděle 9. 1.
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

MŠE SVATÁ

10.30

MNICH
Pátek 24. 12.
SLAVNOST NAROZENÍ
PÁNĚ
Neděle 26. 12.
SVÁTEK SV. RODINY
Pátek 31. 12.
SLAVNOST MATKY
BOŽÍ PANNY MARIE
SOBOTA 1. 1. 2001
Neděle 2. 1. 2011

SLAVNOST ZJEVENÍ
PÁNĚ
Sobota 8. 1.
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

„PŮLNOČNÍ“
MŠE SVATÁ

21.30

MŠE SVATÁ

10.30

MŠE SVATÁ V MNICHU

18.00

MŠE SVATÁ
V HOJOVICÍCH
MŠE SVATÁ
s žehnáním vody, kadidla,
křídy, příp. zlatých předmětů

16.00

MŠE SVATÁ

16.00
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10.30

LIDMAŇ
Neděle 25. 12.
SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ
Neděle 9. 1. 2011
SVÁTEK
KŘTU PÁNĚ

MŠE SVATÁ

17.00

MŠE SVATÁ

17.00

INFORMACE
Ke katechetická výuce je na školní rok 2010 - 2011 přihlášeno celkem 26
dětí. Žáků 1. až 5. třídy je 16, 1. a 2. třída mají výuku ve škole ve středu od
12.00 do 12.45 hodin, žáci 3. až 5. třídy také ve středu od 13.00 do 13.45, obě
tyto skupiny vyučuje paní katechetka Hana Pechová. Žáků 6. až 9. třídy je 10,
výuku mají na faře ve středu od 14.45 do 15.30 hodin, vyučuje P. Hroznata
František Janoušek. Rodiče přihlášených dětí, projevujte zájem o jejich účast
na této výuce.
V sobotu 25. 9. se uskutečnil zájezd na Velehrad a blízké odkryté základy
kostelů z předcyrilometodějské a cyrilometodějské doby v Modré, ve Starém
Městě a Uherském Hradišti. Mši svatou jsme slavili ve Starém Městě ve farním
kostele sv. Michaela archanděla, kde je oltář čelem k lidu nad základy jednoho
z těchto kostelů, částečně viditelných prosklenou deskou. Také ve Starém
Městě jsme naproti Památníku Velké Moravy viděli mohutnou betonovou
konstrukci nově budovaného moderního kostela Svatého Ducha. Odpoledne
jsme se zúčastnili ve Starém Městě na náměstí zahájení „hodů“ s množstvím
lidí v krojích, se slováckou hudbou a zpěvy. Zájezdu se zúčastnilo 41 farníků.
Poutní mše svatá v kapli sv. Václava v Babíně se konala 28. 9. v 10.30
hodin, zúčastnilo se 24 věřících. Poutní mše svatá v kostele sv. Václava
v Hojo-vicích se konala v neděli 3. 10. v 10.30 hodin. Zúčastnilo se asi 70
věřících.
Na Slavnost Všech svatých 1. 11. byla v Kamenici n. L. poutní mše svatá
v 18.30 hodin, předtím v 16.30 mše svatá v Mnichu a ještě na setmělém hřbitově s mnoha světly na hrobech krátká pobožnost za zemřelé.
V den Památky věrných zemřelých 2. 11. byla mše svatá v Kamenici n. L.
v kapli na Brádle v 16.00 hodin, pak mše svatá v Těmicích v 18.00 hodin.
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Od 29. listopadu budou ve všední dny všechny mše svaté v Kamenici n. L.
v kapli na faře.
O slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny dědičné viny 8. 12. bude
mše svatá v Mnichu v 16.30 hodin a v Kamenici nad Lipou v 18.15 hodin.
Liturgie svátosti smíření pro více kajícníků se zpovědí a rozhřešením
jednotlivě bude se konat v kostele v Kamenici nad Lipou podle oznámení.
Příležitost ke svátosti smíření v Těmicích, v Mnichu a v Lidmani bude
vždy přede mší svatou na požádání dle možností.
Duchovní správce rád navštíví ty nemocné a staré, kteří dočasně nebo
trvale nemohou se účastnit nedělních a svátečních mší svatých, aby nezůstávali
bez svátostné posily sv. přijímáním. Informujte je o tom, vyřiďte vzkaz. Ke
hlubšímu prožívání adventní a postní doby patří přijetí Spasitele v eucharistii.
Příští biblická hodina se bude konat na faře v Kamenici n.Lipou ve čtvrtek
16. prosince v 19.00 hodin. Další biblické hodiny dle oznámení.
Společenství starších žen se konají na faře každé druhé úterý, nyní vždy od
15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 7. 12; 21. 12; 4. 1;
Sbírky: Při sbírce na misie v neděli 24. 10. se vybralo v Kamenici n.L.
7.571,- Kč, v Těmicích 1.020,- Kč v Mnichu 1.840,- Kč. Při sbírce na Charitu
v neděli 31. 10. se vybralo v Kamenici n. L. 7.085,- Kč, v Těmicích 1.567,- Kč
a v Mnichu 670,- Kč. Při sbírce na bible v neděli 21. 11. se vybralo v Kamenici
n.L. 3.912,- Kč, v Těmicích 442,- Kč a v Mnichu 1.070,- Kč.
Betlémské světlo přinesou skauti do našeho města v neděli 19. prosince
na zámek. Poté bude světlo uloženo v kostele, kde si je můžete vyzvednout na
Štědrý den od 14.00 do 15.00 hodin a odnést si je do svých domovů.
Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna. Velká
část modliteb mše svaté o neděli 23. 1. v Kamenici nad Lipou a v Těmicích,
v Mnichu v sobotu 22.1. v 16.00 hodin bude na tento úmysl. Konání ekumenické bohoslužby bude oznámeno. Ekumenismus, tj. modlitby a snaha o
jednotu křesťanů – jednotu křesťanů ve víře a jednotu v bratrské lásce, i když
jednota ve víře není úplná – není ovšem jen záležitostí jednoho týdne, ten má
toto podnítit.

9

INFORMACE FARNÍ CHARITY
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011
V sobotu 8. ledna 2011 se opět uskuteční v našem
městě a okolních vesnicích Tříkrálová sbírka na
Charitu. K tomu potřebujeme pomoc dětí a vedoucích skupinek. Můžete se přihlásit u Jana
Šimáka, tel. 605875553, nebo přijít v den sbírky
na faru. Prosíme rodiče, aby své děti vypravili.
Sraz všech dětí bude v 9.00 na faře, sbírka potrvá asi do 15.00 hodin. Skupinky
dětí převlečené za tři krále navštíví domácnosti a budou zpívat, koledovat a
vybírat do pokladniček příspěvky od občanů. Pokladničky budou předem
zapečetěny na Městském úřadě v Kamenici n. L. a opatřeny logem Charity.
Každý vedoucí skupinky bude mít průkazku, kterou se musí na požádání
prokázat. Pokud se do některých domácností koledníci nedostanou, bude
možno přispět v neděli 9. 1. v kostele nebo následující pondělí ve Farní charitě.
Asi 65% z částky, kterou koledníci do pokladniček vyberou, se vrátí do naší
Farní charity. Tyto prostředky budou použity v pečovatelské službě na pomoc
seniorům a také na nákup auta pro rozvoz obědů. Z loňské sbírky se do naší
Farní charity vrátilo 69.086,- Kč. Zatím jsme použili 33.000,- Kč na nákup
kompenzačních pomůcek a 5.000,- jsme poslali na pomoc chudým dětem
v Bělorusku. Zbytek prostředků bude převeden do roku 2011 pro nákup auta.
Vzhledem k nedostatečným finančním dotacím od státu je sbírka
nepostradatelným zdrojem příjmu pro naší Farní charitu. Děkujeme všem za
příspěvky do pokladniček i za modlitební podporu naší činnosti.
SBĚR ŠATSTVA a dalších věcí, které Farní charita sbírá pro Diakonii
Broumov byl k 15. 11. pro letošní rok ukončen. Doufáme, že si věci Diakonie
ještě letos odveze. Sběr bude opět zahájen až na jaře od 15. března 2011.
V POKLADNIČCE FARNÍ CHARITY V KOSTELE byla k 12. 11.
ukončena sbírka na pomoc postiženým povodněmi v Pákistánu. Celkem se vybralo 7.900,- Kč. Od 14. 11. probíhá v této pokladničce sbírka na pomoc postiženým v Indonésii. Indonésii zasáhly dvě přírodní katastrofy: tsunami u
ostrovů Mentawai a současně výbuch sopky Mount Merapi. Obě neštěstí si
vyžádala oběti na životech. Bližší informace na nástěnce. Sbírka potrvá do
konce roku.
AKCE PRO SENIORY. V úterý 14. 12. ve 14.30 hodin se bude konat ve Farní
charitě setkání se zahradnicí paní Batrlovou, která předvede ukázky vánočních vazeb.
VÝZVA SPONZORŮM: Farní charita prosí křesťanské podnikatele i ostatní dárce o sponzorský dar pro pomoc seniorům. Peněžní dary můžete zasílat na
náš účet č: 170318142/0300 nebo je předat osobně Janu Šimákovi.
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Vladimír Holan

JEDINÁ
Ze všech hvězd na nebi i na zemi jen pro jednu měj
v svém srdci vroucnost mista!
Je to hvězda betlémská, rozuměj:
pět ran Pána Krista...
29. 7. 1952

VĚŘE
Taky toto Jsi Ty:
že když je nejhůře,
dovedeš vidět sebevětší zlo
v miniatuře ...
XI. 52
Smýšlení Vladimíra Holana (1905 - 1980), jednoho z čelných
představitelů moderní české poezie procházelo během jeho života proměnami.
Ze školních čítanek si ho ti starší z nás pamatují jako básníka oslavujícího
nadšeně příchod Rudé armády. Jeho vděčnost k prostým vojákům této armády
za osvobození od nacistické nadvlády sice nepominula, ale z nadšení pro
Sovětský svaz a pod jeho silným vlivem prosazovaný totalitní komunistický
režim u nás brzy vystřízlivěl. V jeho poezii se vyskytují i hluboce reflexivní
básně náboženského obsahu. Čtyřverší Jediná je jen malou ukázkou z těchto
básní. V jeho básnickém vidění jsou zde spojeny Vánoce a Velikonoce. Kratičká báseň věnovaná jeho manželce Věře dobře vystihuje něco z toho, jak
by si manželé měli být v různých životních problémech oporou. To také mimo
jiné připomíná svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa slavený v době
vánoční.
HFJ
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Neděle
Úterý
Středa
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí

28.11.
30.11.
1.12.
3.12.
4.12.
5.12.
6.12.

Úterý
Středa

7.12.
8.12.

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

12.12.
13.12.
14.12.
19.12.
22.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
31.12.
1.1.
2.1.
9.1.
13.1.
16.1.
17.1.
18.1.
21.1.
23.1.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ - začíná cyklus A
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
SLAVNOST SV. MIKULÁŠE, BISKUPA,
hlavního patrona diecéze
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ
POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Svátek Výročí posvěcení českobudějovické katedrály
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – Hod Boží vánoční
Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Památka sv. Silvestra I., papeže
SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (přeloženo z 6.1.)
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - končí doba vánoční
Památka sv. Hilária, biskupa a učitele církve
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Antonína, opata
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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
Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti.

