
 

 
 
 
 

 
 
 

Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich 
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Současný kříž před oltářem v Kamenici nad Lipou  
 

     Krist ův kříž je nejvyšším důkazem milosrdenství a lásky Boha k nám: 
Ježíš nás miloval „až do krajnosti“ (Jan 13,1), to znamená nejenom do 
posledního okamžiku svého pozemského života, nýbrž do krajnosti lásky. Ve 
stvoření nám Otec podal důkaz svojí nezměrné lásky tím, že nám dal život;      
v utrpení a smrti svého Syna nám dal důkaz nad všechny důkazy: přišel trpět a 
zemřít pro nás. Tak obrovské je milosrdenství Boha: miluje nás a odpouští 
nám. Bůh odpouští všechno a vždycky. 

                                                         papež František 
 

 
Ročník XXVII      Cena dobrovolná                   Dne: 12. 2. 2016 

 



SKUTKY MILOSRDENSTVÍ 
 
     Boží láska k člověku se projevuje různým způsobem. Jeden z nich je milo-
srdenství. 
     Ježíš říká: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). 
Činy, kterými můžeme konkrétně napodobovat Boží lásku k lidem, někdy 
nazýváme „skutky milosrdenství“. Křesťané se o ně od nepaměti snažili a 
sepsali je do sedmi bodů. Protože člověk je tělo i duše, máme skutky tělesného 
a duchovního milosrdenství. Které to jsou? Naši předkové uměli tyto „skutky“ 
vyjmenovat nazpaměť. Dokážeme to taky? Nestačí je však jen znát, důležitější 
je uvádět je do života, protože „víra bez skutků je mrtvá“ (Jak 2,26b). 
 

Skutky tělesného milosrdenství:  
     1. Sytit hladové, 2. Dávat pít žíznivým, 3. Oblékat nahé, 4. Ujímat se lidí 
bez domova, 5. Navštěvovat nemocné, 6. Navštěvovat vězněné, 7. Pohřbívat 
zemřelé. 
Skutky duchovního milosrdenství: 
     1. Radit pochybujícím, 2. Poučovat neznalé, 3. Napomínat hříšníky, 4. Těšit 
zarmoucené, 5. Odpouštět urážky, 6. Trpělivě snášet obtížné lidi, 7. Modlit se 
za živé i zemřelé. 
 

     Prožíváme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. Mottem 
tohoto roku je inspirováno větou z Lukášova evangelia: „Buďte milosrdní, jako 
je milosrdný váš Otec“. Podle papeže Františka není milosrdenství prázdným 
pojmem, ale tváří Boha, která se stává viditelnou v Ježíši Kristu. Přání papeže 
je, aby křesťanský lid během Svatého roku více přemýšlel o skutcích tělesného 
a duchovního milosrdenství a uskutečňoval je. Je to pro nás inspirace jak Boží 
milosrdenství objevovat a šířit v každodenním životě.  
     Na počátku církevního roku, v adventu, zaznělo téma „Milosrdenství 
proměňuje svět“ Svět je místo, kde Boží milosrdenství se může a má projevit i 
skrze nás. Modlit se, dělit se, přijímat druhé a pomáhat je základ k proměně.  A 
nejde o nějaký vzdálený „svět“, ale o prostředí nejbližší okolí kde bydlím, tam 
je to místo kam nás posílá Boží láska. V postní době je zvolené téma brána. 
     Brána je prostor, kudy se vchází z jednoho světa do druhého. Brána bývá u 
domů nebo měst, aby chránila obyvatele a ukazovala cestu příchozím. Svatá 
brána je symbolem milosrdného Božího srdce, které se chce otevřít každému 
člověku. Je symbolem Ježíše Krista – on je tou branou, která nás vede ke 
spáse. Brána má nám připomenout, že máme být otevření a milosrdní vůči 
druhým, protože Bůh je milosrdný k nám.  Rozhodnutí, modlitba, trpělivost, 
odpuštění, pochopení a služba jsou témata, na kterých se budeme zamýšlet a 
chtít uvést do svého života. 
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     Co je podstatné pro skutky milosrdenství je naše „obrácené“ milující srdce. 
Neproměníme své okolí ani nedojdeme spásy, pokud nebudeme vnímaví a 
citliví na bídu, ne jen tělesnou, ale především duchovní kolem sebe. Věřit v 
Boží Lásku. Bůh nás obdarovává a je milosrdný, především k nám, a proto 
můžu se rozdělit, povzbudit i projevit lásku druhým. 
     Bůh nás nebude hodnotit podle výkonu a množství co jsme udělali, ale 
podle lásky.  
     Přál bych všem, aby vědomí Boží lásky nás naplnilo a proměnilo, abychom 
tuto lásku si nenechali pro sebe, ale byla vidět i v našem okolí, kam nás Bůh 
posílá. 

P. Václav Šika 
 
 

JAK SE POSTIT DNES?! 
 

     - Čtyřicetidenní postní dobu bychom neměli rozmělňovat pouze sbíráním 
peněz na dobré účely, nebo (jen) tím, že se méně díváme na televizi. Postní 
doba znamená skutečný půst - půst tělem i duší. K tomu náleží obrácení, a to 
tělem i duší... 
     Alespoň v pátek bychom se měli v tomto období postit úplně. 
     Oživení by si zasloužil Svatý týden jakožto příprava na Velikonoce. Kdo si 
to může dovolit, měl by se po celý týden úplně postit. Pak by však bylo dobré, 
aby to dělal ve společenství... Společný půst by měl být spojen s dobou společ-
né modlitby. Tak ztratí půst charakter výkonu… 
     - K postu musím přistupovat ve svobodě ducha. Testuji se, zkoumám, 
pozvolna posouvám meze. Nesmím proti sobě zuřit. Od svých závislostí se 
mohu osvobozovat jen pozvolna, za předpokladu, že se s nimi v hloubi srdce 
smířím a přijmu je. Měnit můžeme jen to, co jsme přijali. Nikdy nezáleží na 
vnějším úspěchu, ale vždy jde o to, zda mě půst dělá člověkem citlivějším, 
laskavějším a milosrdnějším. Nesmím přecházet své základní potřeby, nýbrž- 
půst mě má naučit jak s nimi lépe a laskavěji zacházet. Nemám být závislý na 
jídle a pití, nýbrž mám jíst a pít s větší uctivostí. Nemám hltat, ale nemám jídlo 
ani trpět...  
     - Půst není samoúčelný. Je to osvědčený prostředek duchovní askeze, který 
nás může uvést do správného vztahu k Bohu i k lidem. Při postu prožíváme 
svou existenci stvořených tvorů, kteří jsou stvořeni Boží rukou a teprve v Bohu 
najdou své naplnění; tvorů, kteří se nezastavují u darů, nýbrž usilují o samého 
dárce, který je vlastním cílem. 
    - Půst nás uschopňuje k soucitu a milosrdenství. 
 

z knihy A. Grüna: "Půst" 
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FARNÍ INFORMACE 
 
••••    Jak jsme prožili Vánoce: Od 5. 12. probíhala v kostele výstava maleb 
andělů dětí ZUŠ. Půlnoční mše svaté se zúčastnilo asi 250 osob. Na Hod Boží 
vánoční bylo v kostele asi 155 věřících. Na Štěpána se v kostele v Kamenici n. 
L. konal koncert Rybovy České mše vánoční, vystoupilo asi 40 zpěváků a 15 
členů orchestru, účast asi 300 posluchačů. V neděli 27. 12. se konala dětská 
mše svatá s kytarovým doprovodem a zároveň obnova manželských slibů asi 
20 manželských párů. Na Silvestra se uskutečnilo tradiční putování z Mnichu 
do vesnice Betlém, která je od Mnichu  vzdálená asi 3 km. Za krásného, ale 
mrazivého počasí, se této akce zúčastnilo asi 50 poutníků. Fotografie ze všech 
těchto akci si můžete prohlédnout na našich webových stránkách. 
••••    Ekumenická bohoslužba Římskokatolické farnosti Kamenice n. L. a zdej-
šího sboru Církve českobratrské evangelické se konala v neděli 17. ledna 
v 16.00 hodin v modlitebně CČE u autobusového nádraží v Kamenici n. L. 
Bohoslužbu farář Církve českobratrské evangelické David Balcar z Jindřichova 
Hradce, kázal P. Václav Šika. Zúčastnilo se pouze 7 věřících.  
••••    Pobožnosti křížové cesty v postní době se budou konat v kostele v Kame-
nici n. L. vždy ve čtvrtek po mši svaté v 8.30 a v pátek půl hodiny před mší 
svatou, tedy v 16.30 hodin. Během konání křížové cesty bude příležitost ke 
svátosti smíření. Na Velký pátek 25. 3. bude pobožnost křížové cesty v 9.00    
v přírodě na Brádle.  
••••    Zpovídání v postní době a před Velikonocemi v Kamenici n. L.:  
- ve všední den vždy půl hodiny před mší svatou /St a Pá v 16.30 a Čt 7.30/ 
- ve středu 16. 03. od 13.00 zpověď dětí školního věku /místo náboženství/ 
- ve čtvrtek 17. 03. od 18.00 kající bohoslužba +  cizí zpovědník 
- v sobotu 19. 03.  po mši svaté v 10.30 zpověď + cizí zpovědník 
••••    Na slavnost sv. Josefa v sobotu 19. března bude mše svatá v Kamenici nad 
Lipou v 9.30 hodin. 
••••    Letní čas vstoupí v platnost v noci ze soboty 26. března na neděli 27. 
března. Hodiny se posunou o hodinu dopředu. Mše svatá ve všední den večer a 
v sobotu se posouvá o jednu hodinu, tedy na 18.00 hodin. 
••••    V neděli 3. dubna – NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ  – bude mše 
svatá v Kamenici nad Lipou v 9.30 hodin zaměřena na děti a rodiče 
s rytmickým doprovodem. 
••••    Na pondělí 4. dubna je liturgicky přeložena slavnost ZVĚSTOVÁNÍ 
PÁNĚ – mše svatá v Kamenici nad Lipou bude v 18.00 hodin. 
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••••    Čtvrtek 7. 4. 2016 - OSADNÍ SVÁTEK v Kamenici nad Lipou 
- pro všechny spravované farnosti: 
 

Program:  8.00 mše svatá 
8.30 výstav Nejsvětější Svátosti k adoraci do 17.00 
12.00 Anděl Páně 
15.00 Korunka k Božímu milosrdenství 
16.00 růženec Světla před Nejsvětější Svátostí 
16.30 litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Svátostné 
           požehnání – závěr osadního svátku 

Úmysly modlitby: 
- za požehnání farnosti a našim rodinám 
- za požehnání pro město a jeho vedení 
- za požehnání pro celý stát a jeho představitele 

 
••••    Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý od 15.00 
hodin. V příštím období to budou tato úterý: 16. 2; 1. 3; 15. 3; 29. 3; 12. 4;  
••••    Setkání nového společenství žen bude v úterý 8. března od 14.00 hodin na 
faře v Kamenici n. L. 
••••    Celodiecézní sbírky v roce v roce 2016: 21. února na Svatopetrský haléř,  
6. března na Světový den mládeže, 15. května na „Potřeby diecéze“, 7. srpna na 
Charitu, 18. září na bohoslovce a 23. října na misie. 
••••    Diecézní setkání mládeže se bude konat 18. a 19. března v Českých 
Budějovicích. Bližší informace na plakátku v kostele nebo na stránkách 
Diecézního centra mládeže http://dcm.bcb.cz  
 

••••    Statistika duchovních úkonů za rok 2015: 
Kamenice nad Lipou: 
Křty       16 - z toho 15 dětí a 1 dospělý 
Pohřby       17 - z toho 10 kremací a 7 do země 
Svatby       3 - z toho 2 uzavřené řádně a 1 convalidace (zplatnění civil. sňatku) 
1. svaté přijímání přijalo v kostele Všech Svatých 7 dětí 
Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb: 105 
Mnich:  
Pohřby  5                 Křty a svatba nebyla žádná 
Těmice: 
Pohřby  2                 Křty a svatba nebyla žádná 
Lidmaň: 
Křest, pohřeb ani svatba zde nebyla žádná. 
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MILOSRDENSTVÍ KOLEM NÁS  
 (soutěž pro děti z pelhřimovského vikariátu)    

 

    Začátkem ledna 2016 jsme pozvali děti (ve věku od 4 do 15 let) našeho 
pelhřimovského vikariátu do výtvarné soutěže "Milosrdenství kolem nás" 
zaměřené k právě probíhajícímu Svatému roku milosrdenství, který vyhlásil 
náš papež František. 
 

    Ježíš říká: "Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec." (Lk 6,36)  Činy, 
kterými můžeme konkrétně napodobovat Boží lásku k lidem, nazýváme 
"SKUTKY MILOSRDENSTVÍ". Křesťané se o ně od nepaměti snažili a 
sepsali je do několika bodů. Známe je pod názvem Skutky tělesného a 
duchovního milosrdenství. 
 

     Smyslem naší soutěže bylo, aby si děti doma s rodiči nebo v hodinách 
náboženství zkusily vysvětlit alespoň některé z nich a aby děti samostatně 
přemýšlely i o tom, který skutek samy dělají anebo si jej dokáží všimnout ve 
svém okolí. A jeden skutek pak měly namalovat. 
 

     Každý malíř, který se zapojil do této soutěže, získává diplom za účast. A 
odevzdané výtvarné práce našich malých i větších malířů uvidíte v kostelích 
našich farností (tam, kde se děti do soutěže zapojily).  
 

     Chceme tak ukázat, že i děti umí uvidět anebo konat dobro, které kolem 
sebe a pro sebe navzájem můžeme činit.  A tak vlastně zapojíme nejen rodiče 
dětí, ale i ostatní dospělé, aby se zamysleli nad tím, kde a jak můžeme přímo v 
našem okolí šířit milosrdenství, kterému nás učí Bůh. 
 

                                  Za katechety Hana Pechová 
 
 

FARNÍ KNIHOVNA 
 

Veselý Pavel, Lucková Renáta: SETKÁNÍ S DOMINIKEM DUKOU 
Kniha představuje Otce kardinála Dominika, jeho pozoruhodnou životní pouť. 
Přináší zasvěcený pohled mnoha významných osobností veřejného života a 
zachycuje klokotný běh společensko-kulturních a politických změn poslední 
doby v zrcadle jeho promluv, modliteb, přednášek, proslovů a dalších textů, 
které vznikaly v době jeho úřadu pražského arcibiskupa. Knihu zdobí barevná 
fotografická příloha, heraldické kresby a doplňují ji informace o katolické církvi 
v České republice. 
 

V roce 2015 došlo k 30 výpůjčkám knih. Výpůjční doba na faře je v úterý 1x 
za 14 dní před společenstvím žen nebo kdykoli na požádání u J. Šimáka. 
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VELIKONO ČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH 2016 
 

V LIDMANI  o velikonocích mše svatá nebude. Bude tam v sobotu 19. března 
v 17.00 (obřady Květné neděle) a potom v sobotu 2. dubna v 18.00 hodin. 
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20. 3. 
 

KVĚTNÁ 
NEDĚLE 
Památka vjezdu Ježíše 
Krista do Jeruzaléma 

 
 

MŠE SVATÁ s žehnáním ratolestí  
a pašijemi v Mnichu 
 

MŠE SVATÁ s žehnáním ratolestí  
a pašijemi v Kamenici n. L. 
 

MŠE SVATÁ s žehnáním ratolestí  
a pašijemi v Těmicích 
 

 

8.00 
 

9.30 
 

11.00 
 

Pondělí až středa 
21. – 23. 3. 

 
 

MŠE SVATÉ v Kamenici n. L. 
 

17.00 

24. 3. 
 

ZELENÝ 
ČTVRTEK 
Památka Poslední 
večeře Páně 

 

MŠE SVATÁ v Mnichu 
 

MŠE SVATÁ v Kamenici n. L. 
 

AGAPÉ - společná večeře na faře 
Všichni jsou srdečně zváni! 

15.30 
 

17.00 
 

18.15 

25. 3. 
 

VELKÝ PÁTEK 
 

Den smrti Kristovy 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA NA BRÁDLE  
 

VELKOPÁTE ČNÍ OBŘADY 
v Mnichu 
 

VELKOPÁTE ČNÍ OBŘADY 
v Kamenici n. L. 

 

9.00 
 

15.00 
 

17.00 

26. 3. 
BÍLÁ SOBOTA 

 

SOUKROMÁ ADORACE U  
BOŽÍHO HROBU v Kamenici n. L. 

 

9 - 16 
 

SLAVNOST 
ZMRTVÝCH- 
VSTÁNÍ PÁNĚ 

 

 

VELIKONO ČNÍ VIGILIE 
v Kamenici n. L. 

 

20.00 

27. 3. 
 

NEDĚLE 
- HOD BOŽÍ 
VELIKONO ČNÍ 

 

MŠE SVATÁ v Mnichu 
 

MŠE SVATÁ v Kamenici n. L. 
s žehnáním velikonočních pokrmů 
 

MŠE SVATÁ v Těmicích 

 

8.00 
 

9.30 
 

11.00 
28. 3. 
PONDĚLÍ 
VELIKONO ČNÍ 

 

MŠE SVATÁ v Kamenici n. L.  
 

MŠE SVATÁ v Hojovicích 

 

9.30 
 

11.00 



VELIKONO ČNÍ ZAMYŠLENÍ 
 
Velikonoce jsou svátkem naší spásy:  
svátkem našeho vytržení z nebezpečí života 
svátkem naší ochrany 
svátkem našeho osvobození 
svátkem našeho vykoupení 
svátkem našeho vyléčení 
svátkem našeho vítězství 
svátkem našeho života v plnosti 
svátkem našeho pokoje a míru. 
Toto všechno jsou totiž biblické významy slova spása. 

 

* * * * * 
 

Abychom nepozbyli odvahy a nestali se cyniky, září nám do všedního dne 
světlo Velikonoc: Ukřižovaný žije, a všichni ti, kteří trpí, budou žít. 

(Johannes B. Brantschen) 
* * * * * 

Ježíš svou smrtí naši smrt zničil a zmrtvýchvstáním obnovil život. „Vždyť 
proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem mrtvých i živých“ (Řím 14,9) 
Abychom i my mohli zakusit moc Kristova vzkříšení, musíme překročit rámec 
pouhé rozumové víry. Člověk totiž může studovat Kristovo zmrtvýchvstání po 
celý život, psát o něm knihy - ale „nepoznat“ ho! 
 

Vzkříšením Ježíše nám Otec dal živou naději. Musíme se touto nadějí nechat 
vzít za ruku a doufat, že i v našem životě se může něco změnit, že není pravda, 
že vše bude osudově pokračovat, jak to bývalo vždycky, a že se pro nás 
neobjeví nic nového pod sluncem. Doufat znamená věřit, že tentokrát to bude 
jiné, i když jsme věřili už stokrát a pokaždé se zklamali. Jestliže přes to všech-
no doufáme, Bůh nám přijde na pomoc. Žádný pokus, ani když vyšel 
naprázdno, není marný a zbytečný, pokud je upřímný. 

(Podle R. Cantalamessy) 
* * * * *  

 

OSLAVA NADĚJE 
Nejsou snad velikonoce více než co jiného oslavou a připomínkou naděje?! 
· Naděje, že náš život nekončí zmarem a temnotou... 
· Naděje, že máme někoho, kdo nám je celý život po boku: ať už v radostech, 
  strastech, utrpení a smrti... 
· Naděje, že jsme určeni a vedeni k plnému životu bez konce... 
· Naděje, že existuje reálná naděje i pro náš život - v Kristu Ježíši. 
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Průvod koledníků přes náměstí ke kostelu 

INFORMACE Z FARNÍ CHARITY 
 
Tříkrálová sbírka 2.1.2016 

     Letošní Tříkrálová sbírka v  Kamenici nad Lipou, Černovicích, Nové 
Včelnici a okolních obcích proběhla v sobotu 2. ledna.  Sbírka byla zahájena 
v 9 hod na faře, poté průvodem a žehnáním v kostele Všech svatých v Kame-
nici nad Lipou a zúčastnilo se ke stovce koledníků. Poté se Králové rozešli po 
Kamenici, rozjeli do obcí a 
obcházeli domácnosti, kam 
přinášeli poselství a dary. 
Do letošní sbírky se zapo-
jilo více dobrovolníků než v 
roce předchozím. Koledo-
valo se do 45ti kasiček v 31 
obcích po celém okolí a je 
to vidno i na výsledcích 
sbírky. Poprvé zavítali 
koledníci také do obce Křeč 
u Černovic. Celkem se 

vykoledovalo 182.466,- Kč 
(o 19.944,- Kč více než v 
roce 2015). Výsledek je velmi potěšující a do Farní charity v Kamenici se vrátí 
65% - 118.603,- Kč, které budou podle schváleného záměru použity ve 

prospěch pečovatelské služby a na 
pomoc osobám v nepříznivé životní 
situaci v naší oblasti.  

     Ráda bych touto cestou 
poděkovala všem skautům a 
vedoucím skupinek, koledníkům, 
rodičům dětí, kteří své děti vypravili 
a ostatním dobrovolníkům, kteří se 
jakkoliv na sbírce podíleli. Velké 
poděkování patří Vám všem, kdo jste 
přispěl do kasičky.  

 

     Více informací, fotogalerii a krátké video z průvodu získáte na našich 
stránkách www.kamenice.charita.cz 
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Výsledek TKS podle obcí 
 
 

OBEC KASIČKY ČÁSTKA 
Kamenice n. Lipou 11          50 887,00 Kč  
Nová Včelnice 6          21 205,00 Kč  
Černovice 3          15 869,00 Kč  
Antonka, Vlásenice 1          11 927,00 Kč  
Těmice 2             9 212,00 Kč  
Rodinov 1             7 751,00 Kč  
Hojovice 1            6 237,00 Kč  
Drunče, Březina 1            6 125,00 Kč  
Včelnička 2            5 565,00 Kč  
Benešov, Svatava, Vackov 1            5 186,00 Kč  
Bohdalín 2            4 839,00 Kč  
Mnich, Mirotín 1            4 343,00 Kč  
Lidmaň 1             4 191,00 Kč  
Nová Ves, Březí, Dráchov 1            4 113,00 Kč  
Chválkov 1            3 778,00 Kč  
Vodná 1            3 540,00 Kč  
Mnich, Betlém 1             3 493,00 Kč  
Bořetín 1             3 406,00 Kč  
Křeč 3             2 702,00 Kč  
Gabrielka 1             2 525,00 Kč  
Babín 1            2 050,00 Kč  
Pravíkov 1          1 852,00 Kč  
Lidmáňka 1            1 670,00 Kč  

CELKEM        182 466,00 Kč 
 

Postní almužna 10. 2. - 3. 4. 
     Postní almužna je akce duchovní formace, která navazuje na starobylou 
postní tradici. Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání 
duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v 
Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině. 
     Lidé, kteří se během postní doby zřeknou některých požitků, mohou částku 
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v hodnotě odřeknutého požitku věnovat na pomoc lidem v nouzi a to tak, že je 
vloží do tzv. POSTNIČEK.  
     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, s postižením a 
nebo necháte rozhodnutí na Charitě.  
     V loňském roce jste přispěli do 33 postniček částkou 8.675,- Kč . Farní 
charita použila výnos takto: 500,- Kč na Domov sv. Alžběty pro matku a dítě 
ve Veselíčku,  700,- Kč na Noclehárnu sv. Antonína Jindřichův Hradec, 
3.000,- Kč na úhradu obědů pro děti v ZŠ (nepříznivá sociální situace), 2.000,- 
Kč likvidace lepry, 2.000,- Kč nadace Noma, 475,- Kč Farní charita Kamenice 
n.L. Hlavním posláním postní almužny je spojit úsilí farnosti a místní Charity 
pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi. 

Velikonoční posezení 16.3. 

     Zveme tímto uživatele pečovatelské služby a ostatní příznivce Charity na 
přátelské velikonoční posezení na faře ve středu 16. 3. od 14 hod. Povídat si 
budeme o velikonočních tradicích a budeme mít možnost ochutnat i 
velikonoční dobroty. I Vy se můžete aktivně zapojit a přinést svůj oblíbený 
recept k ochutnání �.  

Dobročinný jarmark pro charitu 17.4.  

     Prosíme tímto kreativní čtenářky a čtenáře, zda by měli možnost darovat 
nějaké své vlastní výrobky na dobročinný jarmark, který se uskuteční v neděli 
17. 4. na prostranství před kostelem v Kamenici nad Lipou po mši svaté. 
K zakoupení budou různé sazenice květin a zeleniny, dekorativní předměty, 
drobné dárečky, šperky, svíčky, polštářky, pochutiny a mnoho dalšího – vše 
vyrobené s láskou, dobrým úmyslem a darované našimi zaměstnanci a 
dobrovolníky. Svým nákupem nás přijďte podpořit – děkujeme. Více informací 
na tel. čísle 731 402 983. 

J. Koubová, www.kamenice.charita.cz 
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁ ŘE 
 
 

 

 

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. 
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