Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich

č. 1/15

„Pamatuj, že jsi jen prach …“

POSTNÍ DOBA A MODLITBA
Začíná doba postní, která je pro nás příležitostí dobře se připravit na svátky
Velikonoc – vítězství nad smrtí. Na začátku této doby jsme sypáni popelem na
znamení své křehkosti a vědomí své pomíjivosti. Popel jako zmar a v prach se
vše obrátí, proto ta výzva obrátit se a uvěřit evangeliu – radostné zprávě
o životě a záchraně. Jenom když si uvědomíme, že jsme v rukách Božích,
můžeme něco dobrého a trvalého vytvářet. Není to v hromadění věcí, ale je to
v činech z lásky pro druhé. Jen to, co jsme ochotni dát z lásky druhým, to nám
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jakoby zůstává pro věčnost. Bůh se nebude ptát kolik věcí po nás zůstává, ale
bude se ptát na naši lásku. Jak jsme milovali své blízké a sebe i celé Boží stvoření. To, co člověk vybuduje krásného, u toho nemá jen zůstat, protože věci
nás nespasí. Bůh Ježíš Kristus je jediný Spasitel. Věci se stávají jenom prostředky k naplnění života a ke konání lásky. Bylo by pošetilé radovat se z krásy
světa a nepomyslet na Stvořitele. Je to On, kdo nás obdarovává a miluje.
Rád bych v letošní postní době vyzvedl důležitost modlitby. Asi nebudeme
mít nikdy uspokojivý pocit, že se umíme dobře modlit. Modlitba je především
rozhovor. Jako mluvíme mezi sebou navzájem, nebo přemýšlíme o sobě, tak
podobně je to a má být ve vztahu k Bohu. Rozhovor není jen o tom, co já chci
a potřebuji, ale také naslouchání co potřebuje a chce někdo druhý. Naslouchání
je velmi důležité, abychom porozuměli a měli také co říci. Díky pozornému
naslouchání poznávám i já, co potřebuji a k čemu je dobré to, co mám nebo
lépe co dostávám od Boha i druhých. Při naslouchání dochází k porozumění,
roste důvěra i láska a to všichni potřebujeme. Modlitba není jen o mluvení, ale
o naslouchání svému srdci, svému bližnímu a Bohu. Není důležitá délka ani
obsah modlitby, ale že se chci modlit a dát čas Bohu a Božím věcem. A to vede
abych pochopil co mám dělat, abych unesl co nemůžu změnit, abych mohl
pomáhat i svým bližním na cestě životem. Všechny formy a způsoby modlitby
jsou dobré a důležité, ale není to, aby nás svazovaly, ale inspirovaly a nebojme
se jít i svojí cestou. Modlitba má mít i určitý řád. Proč? Všechno kolem nás i
my sami jsme v určitém řádu. Proto modlitba má být součástí našeho řádu. Má
mít své místo v denním řádu, týdenním čase, měsíčním období i celého roku,
tedy v celém našem životě. Pokud nebudeme dodržovat nějaký řád, tak je
nebezpečí, že na modlitbu si neuděláme čas a přestaneme se modlit a
přestaneme rozumět věcem, které nám Bůh dává. Nelze se jen modlit, když se
mi chce a jsem v dobré náladě, ale i když nevnímám Boží blízkost má modlitba
smysl. Naučené modlitby, psané modlitby, žalmy a duchovní písně mají velký
význam i vedle naší střelné modlitby svými slovy. Když máme pocit, že Bůh je
daleko, neslyší a není, potom vytrvalost – řád v modlitbě je něco, co nás
přenese přes neútěchu a vyprahlost ve víře.
Přál bych všem, aby postní čtyřicetidenní doba byla dobou požehnání a
prohloubení našeho vztahu – lásky – k Bohu, bližním i k sobě. Abychom
s novou radostí přijali Ježíšovo i naše vítězství nad smrtí a utrpením tohoto
světa.
P. Václav Šika
Podstatou postu není zdrženlivost od jídla. Protože neodvracíme - li se od
nepravostí a nedržíme-li na uzdě svůj jazyk před pomlouváním a zlehčováním
svých bližních, pak upíráme svému tělu jídlo nadarmo.
(Podle sv. Lva Velikého)
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POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ
„Posilněte své srdce“ (Jak 5,8) – pod tímto titulem Svatý stolec zveřejnil
poselství papeže Františka k postní době, která letos začíná 18. února liturgií
Popeleční středy. Papež své poselství nicméně sepsal již v den liturgické
památky sv. Františka z Assisi a to velice přístupným, konkrétním stylem.
V první části se zamýšlí na významem postní doby, která má být časem
obnovy, avšak zejména je „dobou příhodnou“ (2 Kor 6,2). Bůh po nás
nepožaduje nic, co by nám dříve nedaroval, připomíná Petrův nástupce,
„milujeme Boha, protože On napřed miloval nás“ (1 Jan 4,19). Stává se však,
pokračuje papež, že pokud se máme dobře a cítíme se pohodově, zapomínáme na druhé (což Bůh Otec nikdy nedělá). Tento sobecký a lhostejný
postoj dnes dosáhl světových rozměrů natolik, že lze mluvit o globalizované
lhostejnosti. A právě tomuto naléhavému problému papež věnuje své
poselství. Lhostejnost vůči bližnímu a Bohu je totiž reálným pokušením
také pro křesťany, podotýká, zatímco Bohu svět není lhostejný. Brána od
člověka k Bohu se definitivně otevírá ve vtělení, pozemském životě, smrti a
zmrtvýchvstání Božího Syna, vysvětluje dále a přirovnává církev k ruce, která
tuto bránu udržuje otevřenou. Svět však tíhne k uzavřenosti sám do sebe a
bránu zavírá. Ruku, tedy církev, tudíž nesmí překvapovat, je-li odmítána,
podupávána a zraňována.
V delší, praktické části poselství papež nabízí trojici kroků, kterými se
Boží lid může obnovit natolik, aby neupadl do lhostejnosti a uzavřenosti.
Svatý otec se obrací nejprve k církvi, poté k farnostem a církevním
společenstvím a konečně k jednotlivým věřícím. Každou kapitolu uvozuje citát
z Písma, vyjadřující postoj, k němuž papež vybízí.
„Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy“ (1 Kor 12,26). V těle
církve není místo pro lhostejnost, která se tak často zmocňuje našich srdcí,
zdůrazňuje papež František. Církev svým učením a zejména svým svědectvím
přináší Boží lásku, která zlomila smrtící uzavřenost do vlastního já. Je však
možné svědčit pouze o tom, co jsme sami zažili, poznamenává papež. Umývat
nohy druhým může pouze ten, komu nejprve umyl nohy Kristus. Pouze
takový člověk „má s Kristem podíl“ (Jan 13,8), a může tak sloužit druhým.
Postní doba je tudíž příhodná k tomu, abychom si dali posloužit od Krista
a tím se mu připodobňovali. Církev je společenstvím svatých ve smyslu společenství mezi svatými osobami a společenství se svatými věcmi, píše dále Svatý
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otec a zejména vyzdvihuje hledisko společného vlastnictví: V tomto společenství nikdo nic nevlastní pouze pro sebe, nýbrž to, co má, patří všem.
„Kde je tvůj bratr?“(Gn 4,9), obrací se papež k farním a církevním
společenstvím. Jsme skutečně tělem, které pečuje o své nejslabší, chudé a
nepatrné členy? Nebo se utíkáme do všeobecnosti lásky, která se angažuje
daleko ve světě, avšak zapomíná na žebráka Lazara před vlastními dveřmi
(Lk 16,19-31)? Petrův nástupce vyzývá k překonání hranic viditelné církve
dvěma směry – v prvé řadě ke spojení v modlitbě s nebeskou církví. Nebeská
církev neslaví vítězství kvůli tomu, že by se obrátila zády k utrpení světa a
sama by se radovala, připomíná papež. Svatí se spíše mohou radovat z definitivní porážky lhostejnosti, nenávisti a tvrdosti srdce. Dokud však toto vítězství
lásky nepronikne celý svět, kráčí s námi svatí jako poutníci. Na druhé straně je
každé křesťanské společenství povoláno, aby vykročilo do okolní společnosti,
k chudým a vzdáleným lidem. Církev následuje Ježíše Krista po cestě, která ji
každodenně dovádí až na konec země (Sk 1,8). Takto můžeme v každém
bližním vidět bratra či sestru, pro které Kristus zemřel a vstal z mrtvých. Co
jsme obdrželi, máme také pro ně. A rovněž tak tito bratři jsou darem pro církev
a celé lidstvo. Jak bych si přál, uzavírá papež oddíl věnovaný farnostem, aby se
naše společenství stala ostrůvky milosrdenství v moři lhostejnosti.
„Posilněte své srdce“ (Jak 5,8), doporučuje papež v závěru poselství všem
jednotlivým věřícím a ptá se: Co dělat, abychom se nedali vtáhnout do víru
děsu a bezmoci, které jsou plodem děsivých zpráv a výjevů lidského utrpení?
Svatý otec radí ke třem postojům: za prvé, k modlitbě ve společenství s pozemskou a nebeskou církví, a za druhé ke konkrétním gestům lásky. A konečně, jak
doplňuje za třetí, pro nás utrpení druhých lidí znamená výzvu k obrácení.
Jestliže totiž budeme pokorně prosit o Boží milost a přijmeme omezenost
vlastních možností, posílíme svou důvěru v nekonečné možnosti Boží lásky. A
budeme moci odolávat ďábelskému pokušení, které nás utvrzuje v tom, že
můžeme spasit sebe i svět.
Prožívejme postní dobu jako formaci srdce, opakuje papež František spolu
se svým předchůdcem Benediktem XVI. (Deus caritas est, 31). Milosrdné
srdce není slabé. Kdo chce být milosrdný, potřebuje srdce silné a pevné,
uzavřené pokušiteli, avšak otevřené Bohu. Z toho důvodu se o letošním postu
modleme: „Přetvoř naše srdce podle Srdce svého“ (Litanie k Nejsvětějšímu
srdci Ježíšovu), uzavírá římský biskup poselství k letošní postní době.

(převzato z www.pastorace.cz)
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Kdo ji mé Tělo a pije mou Krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední
den (srov. J 6,54), říká Kristus svým učedníkům. V Eucharistii, Smlouvě
Nového zákona, nám zanechává konkrétní, hmatatelný pokrm a napoj, každodenní výživu pro věčny život. Naše nesmrtelná duše, stvořená k podobě a
obrazu Božímu, potřebuje byt živena samotným Bohem. Tohoto nejsvětějšího
pokrmu a podílu na Kristově oběti se nám dostává při mši svaté. I po ni Kristus
zůstává mezi námi přítomný ve svatostáncích kostelů na celém světě, aby
přebýval uprostřed svého lidu a aby se každý z nás z tohoto daru mohl radovat,
neustále z něj čerpat posilu a učinit z Eucharistie středobod svého života.
Abychom si tuto skutečnost připomněli a oživili ji ve svém vědomi, češti a
moravští biskupové svolávají na rok 2015 Národní eucharistický kongres, který
vyvrcholí na podzim v Brně. Bude předstupněm slavení 51. mezinárodního
eucharistického kongresu, jenž se uskuteční v lednu 2016 na Filipínách.
Mezinárodní eucharistický kongres bychom měli chápat jako statio orbis,
tedy místo, kde se celý svět setkává k modlitbě, k veřejné manifestaci víry ve
skutečnou přítomnost našeho Pána a Boha v Nejsvětější svátosti oltářní, k prohloubení nauky o Eucharistii a k oživení a posílení osobního vztahu k Pánu
Ježíši, který sám je obětí této smlouvy nové a věčné. Tématem připravovaného
celosvětového kongresu na Filipínách je Kristus ve vás, naděje na věčnou
spasu (Eucharistie jako zdroj a nejvyšší posláni církve) se zaměřením na vztah
eucharistie ke křesťanské naději a misijní činnosti církve.
Motto našeho národního kongresu zni: Eucharistie – Smlouva nová a
věčná. Završením Národního eucharistického kongresu, prvního od vzniku
České republiky, bude společné setkání při slavení mše svaté dne 17. října
2015 v Brně, na které jsou srdečně zváni všichni kněží, jáhni i věřící lid celé
naší země. Mimořádně důležitá je však také průběžná příprava v jednotlivých
diecézích a farnostech.
Bylo přijato šest základních přípravných témat zvláště do farnosti a
společenství, zpracovaných jednotlivými diecézemi pro prvních šest měsíců
roku 2015, a to v následujícím pořadí:
• leden – Eucharistie a jednota (připravila plzeňská diecéze)
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•
•
•
•
•

únor – Eucharistie a společenství (připravila pražská arcidiecéze)
březen – Eucharistie a solidarita (připravila ostravsko-opavská diecéze)
duben – Eucharistie a evangelizace (připravila královéhradecká diecéze)
květen – Maria a Eucharistie (připravila českobudějovická diecéze)
červen - Slavení eucharistie (připravila olomoucká arcidiecéze)

FARNÍ INFORMACE
Na Silvestra 31.12.2014 se
konala pěší pouť od kostela
v Mnichu do vesnice Betlém.
Zúčastnilo se několik farníků
z Mnichu, Těmic, Nové Včelnice a Kamenice nad Lipou.
V Betlémě v hospůdce čekalo
účastníky putování občerstvení. Na fotografii je vidět
poutníky v čele s panem farářem Václavem Šikou jak vycházejí z Mnichu.
Koncert kapely SISTER BAND s p. farářem z Horní Cerekve se konal
v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou v neděli 4. ledna 2015 od 15.00
hodin. Moc hezkého koncertu se zúčastnilo 32 posluchačů. Několik fotografií
z koncertu i z vánočních svátků si můžete prohlédnout na webových stránkách.
Ekumenická bohoslužba Římskokatolické farnosti Kamenice n. L. a zdejšího sboru Církve českobratrské evangelické se konala v neděli 18. ledna
v 16.00 hodin v kostele Všech svatých v Kamenici n. L. Bohoslužbu vedl
P. Václav Šika, kázal farář Církve českobratrské evangelické David Balcar
z Jindřichova Hradce. Zúčastnilo se 18 věřících.
Na Popeleční středu 18. února bude sloužena mše svatá v Kamenici nad
Lipou v 17.00 hodin s udělováním popelce. Při mších svatých 1. neděle postní
bude udělován popelec v sobotu 21. 2. v 17.00 hodin v Hojovicích a v neděli
22. 2. v Mnichu, Kamenici n. L. a Těmicích.
Pobožnosti křížové cesty v postní době se budou konat v kostele
v Kamenici n. L. vždy v pátek půl hodiny před mší svatou, tedy od 16.30
hodin. Během konání křížové cesty bude příležitost ke svátosti smíření. Na
Velký pátek 3. 4. bude pobožnost křížové cesty v 9.00 v přírodě na Brádle.
Postní svátost smíření v Kamenici n. L. s cizími zpovědníky se bude
konat v kostele v Kamenici n. L. před velikonoci. Přesný termín bude ohlášen
při ohláškách v kostele a na webových stránkách.
Ve středu 18. března ve 13.00 hodin bude v kostele v Kamenici n. L.
zpovídání dětí a křížová cesta pro děti.
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Na slavnost sv. Josefa 19. března bude mše svatá v Kamenici n. L.
v 17.00 hodin večer.
Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý od 15.00
hodin. V příštím období to budou tato úterý: 17. 2; 3. 3; 17. 3; 31. 3.
Celodiecézní sbírky v roce 2014 – rekapitulace, porovnání s r. 2013:
2014
2013
- sbírka na Svatopetrský haléř:
693.981,- Kč
645.350,- Kč
- sbírka na misie:
1.097.386,- Kč
832.577,- Kč
- sbírka na bohoslovce:
495.957,- Kč
563.672,- Kč
- sbírka na Diecézní charitu:
542.814,- Kč
467.680,- Kč
. sbírka na opravu katedrály:
410.370,- Kč
2.307.363,- Kč
- sbírka na potřeby diecéze:
500.390,- Kč
- sbírka na povodně:
1.240.586,- Kč
Všem dárcům, kteří na tyto účely přispěli, vyslovuje Biskupství českobudějovické upřímné Pán Bůh zaplať!
Celodiecézní sbírky v roce v roce 2015: 22. února na Svatopetrský haléř,
24. května na „Potřeby diecéze“, 7. června na Národní eucharistický kongres,
2. srpna na Charitu, 13. září na bohoslovce, 18. října na misie a 6. prosince na
opravu katedrály sv. Mikuláše.
Při sbírce na rádio Proglas, kterou zorganizovaly ženy z farního
společenství v prosinci, se vybrala se částka 4.450,- Kč.
Letní čas vstoupí v platnost v noci ze soboty 28. března na neděli 29.
března. Hodiny se posunou o hodinu dopředu.
Diecézní setkání mládeže se bude konat 27. a 28. března v Českých
Budějovicích. Bližší informace na plakátku v kostele nebo na stránkách
Diecézního centra mládeže http://dcm.bcb.cz
Cestovní kancelář PALOMINO pořádá od 10. do 17. srpna poutní
zájezd na italská poutní místa Loreto, San Giovanni Rotondo, Monte
Casino, Assisi, aj. Zúčastní se ho několik farníků z Pelhřimova, Pacova a
Mnichu. Duchovní doprovod P. Tomáš Hajda z Vodňan. Přihlásit se můžete
přímo u cestovní kanceláře nebo u Jana Šimáka. Bližší informace na plakátku
v chodbě kostela nebo na webových stránkách.
Nový koberec byl pořízen do kostela v Kamenici n. L. Byl koupený
19.prosince 2014 v Lišově a stál 14.388,- Kč.
Oprava zvonů v Těmicích: Firma Boroko z Brodku u Přerova provedla
opravu zvonové stolice, zhotovila nové jařmo a uložení zvonu, bylo zhotoveno
nové srdce a instalován nový el. pohon zvonů. Byly opraveny oba zvony –
velký zvon z roku 1480 a umíráček. Celkový náklad na opravu činí 195.130,Kč. Po několika letech, kdy se velkým zvonem nemohlo zvonit, se tak 28.
ledna zvon opět rozezněl. Bude zvonit v poledne, večer a před nedělní mší
svatou dokonce dvakrát.
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STATISTIKA ÚKONŮ FARNOSTÍ
KAMENICE NAD LIPOU
Počet křtů
Počet svateb
Počet pohřbů
Počet dětí na náboženství
Počet udělených pomazání nemocných
Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb

TĚMICE

2014

2013

15
6
14
28
10
104

7
1
12
19
4
90

2014

2013

Počet křtů
Počet svateb
Počet pohřbů
Počet udělených pomazání nemocných

1
0
3
1

0
0
1
0

Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb

20

20

2014

2013

Počet křtů
Počet svateb
Počet pohřbů
Počet udělených pomazání nemocných

7
1
12
2

2
0
3
4

Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb

20

20

2014

2013

Počet křtů
Počet svateb
Počet pohřbů

0
0
2

0
0
0

Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb
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MNICH

LIDMAŇ

Finanční uzávěrky do vydání tohoto čísla nebyly dokončeny, proto přehledy
o výdajích a příjmech farností za rok 2014 budou uveřejněny až v příštím čísle.
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NOVÉ KNIHY VE FARNÍ KNIHOVNĚ
Josef Beránek, Václav Vacek: MĚL JSEM ŠTĚSTÍ NA LIDI
Životopisný rozhovor sleduje životní cestu P. Václava Vacka od dětství v podhůří Orlických hor, postupné hledání životního povolání v nesnadných letech
nesvobody a především jeho kněžské působení a hledání nových cest, jak
přiblížit lidem krásu toho nejcennějšího – hlubokých mezilidských vztahů a
dospělé svobody. Inspiraci přitom nachází v pozorném naslouchání lidským
radostem i bolestem a v podobně citlivém čtení Bible. Jeho pohled je díky
tomu prost složitých teologických obratů a povzbuzuje mnohé lidi k důvěře, že
Bůh i dnes s námi počítá, že chce spolu s námi pečovat o svět, abychom v něm
mohli žít my i další generace.
František Kolouch: MILION DUŠÍ – Osudy biskupa Josefa Hloucha
Pocházel z chudých poměrů, narodil se 26. března 1902 v Lipníku u Třebíče.
Absolvoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a kněžský seminář v Olomouci. Na kněze ho vysvětil v roce 1926 olomoucký arcibiskup Leopold
Prečan. V duchovní správě působil na různých místech, nejdéle v průmyslových Hodolanech. V létě 1947 byl jmenován českobudějovickým biskupem.
Pak přišel únor 1948. Pro komunistickou vládu se pro své postoje stal třídním
nepřítelem. V červnu 1949 byl internován ve své rezidenci, v březnu 1952
odvezen mimo diecézi a vězněn pod dohledem příslušníků StB v utajovaných
objektech. V opuštěnosti a naprosté izolaci od svého "milionu duší", jak
nazýval své diecézany, vznikla i proslulá sbírka duchovních úvah Minutěnka.
Svého úřadu se mohl znovu ujmout až v červnu 1968. I přes počínající normalizaci dokázal zrekonstruovat katedrálu v Českých Budějovicích a zřídit klášter
na Lomci. Psychicky utýrán církevním tajemníkem zemřel dne 10. 6. 1972.
Matka Elvíra: OBJÍMAT VYHASLÁ SRDCE
Kniha popisuje silný příběh známé řeholnice Matky Elvíry, která se nechala
vést Boží Prozřetelností k dílu záchrany zástupů mladých narkomanů a bezdomovců. V osmdesátých letech založila v italském Saluzzu komunitu Cenacolo,
v níž nacházeli útočiště a uzdravení mladí lidé, jejichž život z nějakých důvodů
ztroskotal. Postupem času se její dílo rozrostlo, takže dnes už čítá více než
šedesát komunit v osmnácti zemích světa.
***
V roce 2014 se uskutečnilo 40 výpůjček, což je o 21 výpůjček více než
v roce 2013. Do farní knihovny přibylo 6 nových knih, celkem si můžete
vybrat z 948 knih. Farní knihovna je otevřena v úterý 1x za 14 dní v 15 hodin
před společenstvím žen a kdykoli na požádání u Jana Šimáka.
9

POUTNÍ ZÁJEZD DO SVATÉ ZEMĚ
Zájezd začíná 3. listopadu velmi důkladnou kontrolou na letišti v Praze.
Odlet je ve 22.15. Po 3. hodině místního času přistáváme na letišti Ben Gurion
v Tel Avivu, kde právě ustaly vydatné deště. První zastávka je u římského
vodovodu nedaleko Caesary. Další zastávkou
byla Haifa s klášterem na hoře Karmel, kde
máme první mši svatou. Cesta pokračovala do
Kány Galilejské. Odpoledne jsme dojeli do
Nazaretu na ubytování a navštívili baziliku
Zvěstování a kostel sv. Josefa. Další den byl
věnován okolí Genezaretského jezera – hora
Blahoslavenství s kostelem z roku 1937. Dále
navštěvujeme Tabghu – místo rozmnožení
chlebů. Následoval „Primát sv. Petra“ – místo
ustanovení Petra hlavou církve. Po obědě
(ryba sv. Petra) byla návštěva Kafarnau – zde
Pán Ježíš žil tři roky. Zbytek odpoledne zpříjemnila projížďka po Genezaretském jezeře.
Délka jezera je 21 km, šířka 13 km, též je
bazilika Zvěstování v Nazaretě
nazýváno jako Galilejské moře nebo i Tiberiatské jezero. Před večerem zajíždíme ještě do Yardenitu, na obnovení křtu
v řece Jordán.
Následující den odjíždíme do Jordánska, do biblické Gadary. Obdivujeme
výhledy na Genezaretské jezero a Golanské výšiny. Odpoledne navštěvujeme
Jerash – rozlehlé pozůstatky římského města Gerasa. Nocleh je v hlavním
městě Ammánu. Ráno odjíždíme do Bethanie k řece Jordán na místo křtu
Ježíše Krista. Dále autobus stoupá na horu Nebo, z které Mojžíš spatřil zemi
zaslíbenou. Mojžíš zde údajně zemřel a byl pohřben. Z vrcholu je jedinečný
pohled na Mrtvé moře a údolí Jordánu. Dále zajíždíme do Madaby k prohlídce
tzv. Madabské mapy z 6. století, v kostele sv. Jiří (mapa je mozaika na podlaze). Při cestě na jih Jordánska zastavujeme u pevnosti Macheraus – místa stětí
sv. Jana Křtitele. Večer zajíždíme do Petry na nocleh.
Celý další den věnujeme prohlídce areálu světoznámého kamenného města
v Petře (památka Unesco). Ráno se odjíždí zpět do Izraele. V podvečer zastavujeme v nejstarším městě Jerichu, pod Horou Pokušení. Večer dojíždíme na
zbývající čtyři noclehy do Betléma. Následující den je prohlídka Betléma –
bazilika Narození s jeskyní Narození Páně, kostel sv. Kateřiny, Mléčná jeskyně
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a Pole pastýřů s jeskyní upravenou pro církevní obřady. Zbývající dva dny jsou
vyhrazeny pro Jeruzalém. Ráno se začíná na Olivové hoře, potom přejíždíme
ke Starému městu a procházíme Křížovou cestu k nejposvátnějšímu místu –
Chrámu Božího hrobu.
Uvnitř jeho zdí je vrch
Golgota, na kterém byl
Ježíš ukřižován, a také
jeskyně jeho uložení do
hrobu a zmrtvýchvstání.
Potom navštěvujeme na
hoře Sión kostel zesnutí
P. Marie (Dormitio) a
Celkový pohled na Jeruzalém
místo poslední večeře
Páně. Odpoledne při cestě
k Mrtvému moři se zastavujeme v údolí Vádí Kelt s klášterem sv. Jiří.
Následující den se vracíme do Jeruzaléma na Olivovou horu, na panoramatickou vyhlídku na město. Dále přecházíme ke kostelu Dominus Flevit (Pán
zaplakal), potom k hrobce Panny Marie a ke Getsemanské zahradě s chrámem
národů. Potom jdeme za hradby Starého města ke Zdi Nářků. Odpoledne ještě
zajíždíme do nedalekého města Ein Karem, rodiště sv. Jana Křtitele. Nejdříve
se jde ke kostelu Navštívení Panny Marie a potom ke kostelu Narození Jana
Křtitele.
Poslední 11. den zájezdu časně ráno jedeme do Tel Avivu na letiště a v osm
hodin odlétáme do Prahy.
Průvodce v Izraeli byl želivský opat P. Jáchym Jaroslav Šimek a duchovní
doprovod P. Adam Rucki.
Jiří Vrzal

K ZAMYŠLENÍ
Kdo se obrátí k Bohu zády, poběží jedině do svého vlastního stínu.
(Kyrilla Spieckerová)
Hledal jsem Boha – a on mi unikal. Hledal jsem svou duši – a nalézt jsem ji
nemohl. Hledal jsem svého bratra – a nalezl jsem všechny tři.
(Neznámý autor ze sibiřského gulagu)
Dříve než vůbec začneš Boha hledat, už tě našel on sám.
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(Přísloví)

INFORMACE Z FARNÍ CHARITY
Poohlédnutím za rokem loňským
1. prosinec – pořízení nového automobilu pro pečovatelskou službu
V prosince se nám podařilo získat dotaci z grantového programu účelového
Fondu kraje Vysočina „ Investujeme v sociálních službách 2014“ a díky
získaným financím jsme zakoupili nový automobil Dacia dokker pro pečovatelskou službu. Díky tomuto automobilu můžeme denně vyjíždět do terénu
čtyřmi vozy a uspokojovat tak potřeby více klientů.
5. prosinec – mikulášská nadílka
není jen pro děti
Uživatelé pečovatelské služby byli
v pátek 5. prosince potěšeni nevšední
návštěvou. Čerti a andělé udělali
radost uživatelům a obdarovali je
Mikulášskou nadílkou.
V mnoha
očích jsme viděli radost a hlavně
překvapení.
7. prosinec – charitativní adventní koncert
Výtěžek charitativního adventního koncertu dopadl podobně jako vloni 11.470,- Kč. Máme radost, že se koncert povedl a vybrané peníze pomohou
tam, kde je jich potřeba. Účinkující vystupují bez nároku na
honorář a proto je pro nás částka
11.470,- vysoká a jsme za ni velmi
rádi. Je až velká náhoda, že při
loňském
koncertě se vybrala
částka 11.047,- Kč a letos 11.470,Kdo ví, kam ta nula poputuje příští
rok ? :)
Po ukončení koncertu bylo na
faře připraveno pohoštění a teplý
punč nejenom pro účinkující, ale i pro všechny ostatní. Děkujeme všem
účinkujícím a všem, kdo přispěl do kasičky.
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K + M + B 2015 v Kamenici nad Lipou a okolí
Tradiční Tříkrálová sbírka v Kamenici nad Lipou, Černovicích, Nové
Včelnici a okolních obcích proběhla 3. ledna již po patnácté.
Do letošní sbírky se zapojilo
více dobrovolníků než vloni a
tím pádem mohlo vyrazit do
okolních obcí více skupinek.
Celkem
koledovalo
42
skupinek. Na koledníky se
mohli nově těšit např. na
Johance, na Betlémě, na
Vackově, ve Svatavě nebo
v Benešově
a
Pravíkově.
Koledníci se sešli v 9 hodin na
faře v Kamenici, kde dostali od
pana faráře požehnání. Po ukončení sbírky čekalo na všechny na faře
pohoštění, teplý čaj a dárečky (zahřívací polštářek a sladká koleda). Přes
všechno úsilí se bohužel koledníci do všech domácností nedostali a tak bylo
možno ještě přispět v pondělí a
úterý do kasičky na Farní charitě
v Kamenici nad Lipou.
Ve středu se kasičky za
přítomnosti
zástupce
města
rozpečetily, spočítaly a kolem
poledne byli známy výsledky. Letošní výtěžek 162.522,- Kč
opět předčil rok předchozí, a to o
19.611,- Kč. Farní charita obdrží
částku 105.639,30 Kč, kterou
použije na podporu terénní
pečovatelské a hospicové péče v naší oblasti.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem dobrovolníkům, skautům
z Kamenice n. L. a Nové Včelnice, bez jejichž pomoci by se nám nepodařilo
získat tolik peněz. Jsem moc ráda, že se sbírka vydařila a že si při takovém
náledí nikdo nezlomil nohu. ☺
Děkuji Vám, kdo jste malým i velkým králům přispěl do kasičky.
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Výsledky Tříkrálové sbírky jsou uspořádány v následující tabulce a porovnány
s loňským rokem:
2015

Místo
KAMENICE N. L.
GABRIELKA, VODNÁ
RODINOV
BOHDALÍN
TĚMICE (loni s Dráchovem)
VČELNIČKA (loni s Novou Vsí)
NOVÁ VES, JOHANKA, BŘEZÍ, KA
LIDMAŇ. LIDMÁŇKA
VLÁSENICE, ANTONKA
MNICH, MIROTÍN, DRUNČE,
BŘEZINA
BOŘETÍN, CHVÁLKOV
HOJOVICE
BABÍN
ČERNOVICE
NOVÁ VČELNICE
DRÁCHOV, BENEŠOV
PRAVÍKOV
SVATAVA, VACKOV

2014

46.240,00
4.787,00
6.743,00
6.099,00
8.101,00
5.495,00
5.864,00
5.626,00
10.870,00

49.278,00
6.117,00
5.766,00
6.033,00
8.295,00
5.696,00
-5.838,00
10.658,00

14.049,00

9.863,00

4.728,00
4.013,00
2.116,00
10.945,00
21.478,00
1.462,00
2.185,00
1.721,00

4.834,00
4.530,00
1.430,00
9.052,00
15.521,00
---

--

162.522,00 142.911,00

CELKEM:

Poděkování pečovatelské služby patří všem dárcům a poskytovatelům dotací
a grantů. Děkujeme všem, kdo nás jakkoliv podporují! Všechny aktuální informace naleznete na našich internetových stránkách: www.kamenice.charita.cz
J. Koubová
V českobudějovické diecézi letos dosáhla Tříkrálová sbírka dalšího rekordu,
poprvé ve své historii překročila pětimilionovou hranici! Celkem bylo v roce
2015 vykoledováno 5 158 708 Kč, což je o 645 242 Kč víc než v roce 2014.
Celkový letošní výnos Charity ČR je také největší v historii sbírky, dosáhl
89 316 247 Kč (z toho 764 997 Kč tvoří výnos dárcovských SMS).
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POSTNÍ ALMUŽNA – DOBROVOLNÁ DUCHOVNÍ FORMACE
Postní almužna bude probíhat od 18. 2. 2015 do 4. 4. 2015. Podstatou
je, že člověk do malé papírové schránky, kterou si odnese domů, vloží obnos
přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Je mnoho cest, jak se uskromnit
ve svých potřebách a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě. Je v
tom skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry. Odřeknout si tak můžeme
sladkosti, cigarety, ale např. i nákup nové kabelky nebo návštěvu kina či
restaurace. Postničky (malé papírové kasičky) lze vyzvednout při mši svaté
v kostele nebo přímo ve Farní charitě. Ke konci postní doby vrátíte kasičku se
svou almužnou zpět do kostela nebo přímo na Farní charitu v Kamenici nad
Lipou. Na pokladničkách lze označit záměr, na který byste rádi přispěli. Např.
senioři, matky s dětmi v tísni, lidé bez domova, lidé těžce nemocní a
s postižením a nebo necháte rozhodnutí na Charitě.
V loňském roce jste přispěli částkou 8.983,- Kč. Z toho bylo použito 1.000,Kč na Domov sv. Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku a 1.000,- Kč na
Noclehárnu sv. Antonína Jindřichův Hradec. Obě zařízení patří do charitního
díla českobudějovické diecéze. Zbylé peníze byly použity na humanitární
pomoc (Adopce na dálku, Likvidace lepry, Pomoc osobám v našem blízkém
okolí).
Jitka Koubová
***

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ SENIORŮ
Pojďte si s námi zavzpomínat na:
dětství
školní léta, dospívání
svatební den, namlouvání
na rodinu, děti, vnoučata, pravnoučata
a jiné významné dny ve vašem životě
KDY: 25.2.2015 – VE STŘEDU OD 14.30 HODIN
KDE: NA CHARITĚ V KAMENICI NAD LIPOU
CO S SEBOU: FOTKY A JINÉ UPOMÍNKOVÉ VĚCI
BRÝLE NA ČTENÍ
Zájemci, kteří chtějí zajistit odvoz na setkání prosím o
kontaktování pracovníků Farní charity.
Kontakt: Koubová Jitka, ředitelka
Mgr. Fedrová Ilona, sociální pracovnice

731402983
733755837

Na setkání se těší pracovníci Farní charity!
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Středa
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Čtvrtek
Neděle
Středa
Neděle

18. 2.
22. 2.
1. 3.
8. 3.
15. 3.
19. 3.

POPELEČNÍ STŘEDA - Den přísného postu
1. NEDĚLE POSTNÍ
2. NEDĚLE POSTNÍ
3. NEDĚLE POSTNÍ
4. NEDĚLE POSTNÍ
SLAVNOST SV. JOSEFA,
snoubence Panny Marie
22. 3. 5. NEDĚLE POSTNÍ
25. 3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
29. 3. KVĚTNÁ NEDĚLE

19.3. – SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
Žil v 1. století. Pocházel z královského rodu,
v té době zchudlého. Byl tesařem. Zasnoubil se
s Marií a když se dozvěděl, že čeká dítě, chtěl ji
potají propustit, aby ji nevystavil hanbě. Ve snu
se mu však zjevil anděl a řekl mu: „Josefe, synu
Davidův, neboj se přijmout Marii, svou
manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha
svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš;
neboť on vysvobodí lid z jeho hříchů." Když se
Josef probudil, vzal Marii k sobě.
Podle legendy byl Josef o hodně starší než
Marie, ale nemusí to být pravda, nikde v Bibli
se o tom nepíše. Při Kristově ukřižování jistě
nebyl mezi živými, protože jinak by Pán Ježíš
nesvěřoval Pannu Marii apoštolu Janovi.
Svatý Josef patří k nejuctívanějším církevním postavám vůbec.
Je patronem bratrstev a řeholních společností; manželů a křesťanských
rodin, mládeže a sirotků; dělníků, tesařů, truhlářů, inženýrů, hrobníků,
vychovatelů; cestujících; ochránce při očních chorobách; při pokušeních; v
zoufalých situacích; při bytové nouzi; patron umírajících a za dobrou smrt.
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 160 výtisků.
E-mail: farnost.kamenice@atlas.cz www.farnostkamenice.cz
Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti.

