
 

 

 

 
 

 

 

 

Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich 
 

č. 1/17 
 

 
 

Křížovou cestu na Brádle pořídila hraběnka 

Marie Terezie z Golčů v roce 1765 a byla původně umístěna  

na Melíšku. Na Brádlo byla přenesena v roce 1806. 
 

     Tuto křížovou cestu natáčela Česká televize ve středu 8. února do 

svého pořadu o křížových cestách. Natáčeli také v Třešti a na Křemešní-

ku. Pořad bude vysílán na ČT 2 na Květnou neděli odpoledne. Pořadem 

bude provázet P. Vladimír Málek a P. František Janoušek.  
 

Tradiční pobožnost u této křížové cesty 

se koná na Velký pátek v 9.00 hodin. 

 
 

 
Ročník XXVII.      Cena dobrovolná                   Dne: 24. 2. 2017 

 



ÚVODNÍ SLOVO 
 

     Každoroční prožívání postní doby je příhodný čas pro vystoupení na 

posvátnou horu Velikonoc. Je to pro nás doba, kdy se kajícím pokáním, 

naslouchání Božímu slovu a modlitbou připravujeme k obnovení křestního 

vyznání. Nechme se oslovit Božím slovem a dejme prostor Bohu. 

     Přeji Boží požehnání a pomoci do našeho obrácení a navrácení do náruče 

Boží. 

P. Václav Šika 

 

 

POSTNÍ A VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ 
 

Dát prostor Bohu 

     Chasídský rabín jednou položil svým žákům otázku: "Kde je Bůh?" Žáci se 

divili takové otázce a odpověděli, jak se domnívali, že se od nich očekává: 

"Bůh je všude." Ale rabi nesouhlasil. "Ne, řekl, "Bůh je tam, kam ho člověk 

vpustí." 

    Tento rabín věděl, proč nepřijal odpověď svých žáků, i když byla filosoficky 

správná. Jen tehdy, když vpustíme Boha do prostoru našeho života, může jej 

naplnit svou přítomností, můžeme s ním mít společenství a zakusit požehnání 

života s ním. My jsme sice svým křtem do svého života Boha vpustili, ale naše 

pohodlnost, slabost a snad i strach z Boží náročnosti způsobily, že měl Bůh v 

našem životě stále méně místa. 

    Postní doba je mimořádný čas milosti, v němž bychom měli znovu a vědomě 

vpustit Boha do všech našich myšlenek, slov i skutků, do všech našich plánů, 

do všech našich vztahů, aby znovu vyplnil celý prostor našeho života. 
 

* * * * * 

Jít proti proudu 

Co znamená jít proti proudu? 

Nelhat tam, kde lidé obvykle lžou. 

Nekrást tam, kde se to považuje za normální. 

Žít čistě tam, kde ostatní hledají smyslnost.  

Obětovat se tam, kde druzí hledají jen požitky. 

Milovat tam, kde druzí nenávidí. 

Doufat tam, kde jiní zoufají. 

Radovat se tam, kde jiní nenacházejí důvod k radosti. 

Být plní pokoje tam, kde jsou lidé vnitřně rozervaní. 

  

Z knihy Jiřího Mikuláška: Někdo tě má rád. 
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Čekat 
 

Všechno začalo dnem, kdy jsem měl na opuštěném místě v poušti na Sahaře 

sen, že mě zavalil velký balvan, pod kterým jsem usnul, abych si odpočinul. 

Byl jsem doveden před Boží soud a byl jsem souzen podle lásky: podle ničeho 

jiného. 

Protože jsem nedal svou přikrývku chudému, byl jsem poslán do očistce, a 

abych z něho vyšel, musel jsem učinit skutek dokonalé lásky, jenž měl být 

rovný skutku lásky Ježíšovy. 

Nebyl jsem toho schopen. 

Od té doby uplynulo mnoho let, až právě včera, na Velký pátek, kdy jsem se 

znovu zamýšlel nad Ježíšovým utrpením, cítil jsem se jako tenkrát pod tím 

velkým balvanem. 

Nejsem schopen dokonalé lásky, nemám sílu, abych Ježíše následoval až na 

Kalvárii. 

Je to vůbec pro mě možné? 

A kdybych se cítil tak silný, schopný, nebyl bych snad proto horší, než jaký 

jsem? 

To je pravda, kterou jsem objevil na základě své dlouhé a namáhavé 

náboženské zkušenosti. 

Kdyby záleželo jen na mě, nebyl bych toho schopen nikdy! 

Musí se něco stát, něco změnit; musí se někde zablýskat, musí někdo přijít, 

musí něco zajiskřit, aby... abych se stal schopným. 

Já sám to ale nikdy nebudu moci objevit, uspíšit, předvídat. 

Mohu jenom čekat v modlitbách, s láskou, v pláči a s pokorou. 

Takové je poslání člověka na zemi. 

Bůh, který je Bohem nemožného, přijde náhle, dotkne se mé duše a učiní mě 

schopným, abych ho následoval tam, kam on určil, že mě dovede, jako lotra 

tehdy na Velký pátek odpoledne. 
 

Z knihy Carla Carretta: Myšlenky na každý den 
 

* * * * * 
Utrpením Pán přešel ze smrti do života a otevřel cestu nám, kteří věříme v jeho 

vzkříšení, abychom ze smrti do života přešli i my (Sv. Augustin). Prožít Veli-

konoce, t,j. přejít ze smrti do života, znamená věřit ve vzkříšení. Sv. Augustin 

dále pokračuje: Není nic velkého, že Ježíš zemřel, tomu věří i pohané, židé a 

bezbožníci; tomu věří všichni. skutečně velkou věcí je věřit, že vstal z mrtvých. 

Vírou křesťanů je Kristovo zmrtvýchvstání. 
 

Raniero Cantalamessa, Život pod vládou Kristovou, str. 94 
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FARNÍ INFORMACE 
 

Ohlédnutí za Vánocemi v Kamenici n. L.: Prohlédnout jesličky si přišlo 

na Štědrý den asi 100 osob. Půlnoční mše svaté se zúčastnilo kolem 180 osob, 

po skončení mše zatroubili z věže kostela trubači ze ZUŠ. Mše svaté na Hod 

Boží vánoční se zúčastnilo asi 135 osob, včetně sboru Kamínek, který zazpíval 

i při půlnoční. Putování z Mnichu do vesnice Betlém 31.12. se zúčastnilo 

kolem 40 poutníků. Vánočního koncertu sboru Kamínek 1. ledna 2017 se 

zúčastnilo asi 110 posluchačů. Fotografie z těchto akcí, včetně oslavy 110 let 

úzkokolejky si můžete prohlédnout ve fotogalerii na našich webových 

stránkách.  

 Popeleční středa 1. 3. 2017: mše svatá s udělováním popelce v Kamenici 

nad Lipou bude v 17.00 hodin. Po celý den je přísný půst. 

Pobožnosti křížové cesty v postní době se budou konat v kostele 

v Kamenici n. L. vždy v pátek půl hodiny před mší svatou, tedy v 16.30 hodin 

(od 31. března v 17.30 hodin). Během konání křížové cesty bude příležitost ke 

svátosti smíření. První křížová cesta bude v pátek 10. března. Na Velký pátek 

14. dubna bude pobožnost křížové cesty v 9.00 v přírodě na Brádle.  

Slavnost sv. Josefa: 

     Sobota 18. 3. - mše svatá v kapli sv. Josefa v Lidmáňce v 15.00 hodin. 

     Pondělí 20. 3. - mše svatá v kostele v Kamenici nad Lipou v 17.00 hodin. 

Setkání varhaníků a hudebníků se uskuteční 25. 3. 2017 v katedrále sv. 

Mikuláše v Českých Budějovicích. Bližší informace na plakátku v kostele. 

Letní čas vstoupí v platnost v noci ze soboty 25. března na neděli 26. 

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 

 Zpovídání v postní době a před Velikonocemi v Kamenici n. L.:  

- ve všední den vždy půl hodiny před mší svatou  

- ve středu 5. 4. od 13.00 zpověď dětí školního věku (místo náboženství) 

- v pátek 7. 4. po celý den osadního svátku 

- v sobotu 8. 4.  od 9.00 hodin + cizí zpovědník 

Zpovídání v Pelhřimově: od neděle 2. 4. od 15.00 do středy 5. 4. do 18.00   

Pátek 7. 4. 2017 OSADNÍ SVÁTEK v Kamenici nad Lipou 

     - pro všechny spravované farnosti. 

Program:  8.00 mše svatá 

8.30 výstav Nejsvětější Svátosti k adoraci do 18.00 hodin 

12.00 Anděl Páně 

15.00 Korunka k Božímu milosrdenství 

17.00 růženec Světla před Nejsvětější Svátostí 

16.30 litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Svát. požehnání 
18.00 mše svatá + Te Deum 
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Úmysly modlitby na Osadní svátek: 

- za požehnání farnosti a našim rodinám 

- za požehnání pro město a jeho vedení 

- za požehnání pro celý stát a jeho představitele 

V neděli 23. dubna – neděle Božího milosrdenství – bude mše svatá v Ka-

menici nad Lipou v 9.30 hodin zaměřena na děti a rodiče s rytm. doprovodem. 

Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý od 15.00 

hodin. V příštím období to budou tato úterý: 7. 3; 21. 3; 4. 4; 18. 4; 2. 5.  

Setkání nového společenství žen bude v úterý 28. února od 14.00 hodin na 

faře v Kamenici n. L. 
 

Rekapitulace celodiecézních sbírek v roce 2016 + porovnání s r. 2015: 

                                                                      2016                               2015 

- sbírka na Svatopetrský haléř:                700.490,- Kč                    716.240,- Kč 

- sbírka na misie:                                  1.029.872,- Kč                    892.380,- Kč 

- sbírka na bohoslovce:                           547.881,-  Kč                   519.008,- Kč 

- sbírka na Diecézní charitu:                   598.961,-  Kč                   513.165,- Kč 

- sbírka na potřeby diecéze:                     465.552,- Kč                   504.545,- Kč 

- na pomoc Ukrajině                                710.294,- Kč                                - 

- na SDM v Krakově                               501.705,- Kč                                -                                                               

Všem dárcům, kteří na tyto účely přispěli, vyslovuje Biskupství česko-

budějovické upřímné Pán Bůh zaplať! 
 

Celodiecézní sbírky v roce v roce 2017: 19. února na Svatopetrský haléř,  

14. června na potřeby diecéze, 17. září na bohoslovce, 22. října na misie a 12. 

listopadu na Charitu. 

Při sbírce na Svatopetrský haléř v neděli 19. února 2017 se vybralo v 

Kamenici n. L. 5.919,- Kč, v Mnichu 1.485,- Kč a v Těmicích 520,- Kč. 

 Národní pouť do Fatimy k výročí 100 let od zjevení Panny Marie se usku-

teční v měsíci září. Termíny jednotlivých zájezdů od 6. 9. do 16. 9. autobusem, 

vlakem nebo letecky v ceně od 12.500,- Kč. Bližší info na www.fatima2017.cz. 

Plakát s informacemi o této pouti je na nástěnce v kostele. Můžete se také 

hlásit u Jana Šimáka, kdyby bylo více zájemců, zorganizujeme to společně. 

• Statistika duchovních úkonů za rok 2016: 

Kamenice nad Lipou: 

Křty:       16 - z toho 15 dětí a 1 dospělý 

Pohřby :     15 - z toho 10 kremací a 5 do země 

Svatby:      4 - z toho 3 uzavřené řádně a 1 sanatio in radice (zplatnění sňatku) 

Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb: 102 osob 

Mnich:   Křest: 2 děti.   Pohřby: 5 do země. Svatba nebyla žádná. 

Těmice:  Pohřby: 4 do země. Křty a svatby nebyly žádné. 

Lidmaň:  Křty: 2 děti.  Pohřby 3 do země. Svatby 2 uzavřeny řádně. 
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VELIKONOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH 2017 
 

V LIDMANI o velikonocích mše svatá nebude. Bude tam v sobotu 8. 4.  

v 18.00 (obřady Květné neděle) a potom v sobotu 22. 4. v 18.00 hodin. 
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9. 4. 
 

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 

10. – 12. 4. 

 

 

MŠE SVATÉ v Kamenici n. L. 
 

18.00 

13. 4. 
 

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! 

16.00 
 

18.00 
 

19.15 

14. 4. 
 

VELKÝ PÁTEK 
 

Den smrti Kristovy 
 

Den přísného postu 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA NA BRÁDLE  
 

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY 

v Mnichu 
 

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY 

v Kamenici n. L. 

 

9.00 
 

16.00 
 

18.00 

15. 4. 

BÍLÁ SOBOTA 

 

SOUKROMÁ ADORACE U 

BOŽÍHO HROBU v Kamenici n. L. 

 

9-16 
 

SLAVNOST 

ZMRTVÝCH- 

VSTÁNÍ PÁNĚ 

 

 

VELIKONOČNÍ VIGILIE 
v Kamenici n. L. 

 

21.00 

16. 4. 
 

NEDĚLE 

- HOD BOŽÍ 

VELIKONOČNÍ 

 

MŠE SVATÁ v Mnichu 
 

MŠE SVATÁ v Kamenici n. L. 

s žehnáním velikonočních pokrmů 
 

MŠE SVATÁ v Těmicích 

 

8.00 
 

9.30 
 

11.00 

17. 4. 
PONDĚLÍ 

VELIKONOČNÍ 

 

MŠE SVATÁ v Kamenici n. L.  
 

MŠE SVATÁ v Hojovicích 

 

9.30 
 

11.00 
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KDO JSEM – PROJEKT DO ŠKOL 2017  
      
     Pěkné odpoledne jsme prožili s dětmi při hledání indicií, které nás vedly 

k pokladu. Setkání předcházelo celotýdenní řešení tajemství třech klíčů, co 

klíč, to jeden úkol. Na základě splněných úkolů nám z českobudějovického 

biskupství poslali zeměpisné souřadnice, které nás tentokrát zavedly na půdu 

našeho kostela. Na půdě byla i za dne obrovská tma, světlíky byly zasypány 

sněhem, a tak se další indicie vydalo s 

baterkou hledat z důvodu bezpečnosti 

pouze 6 ze 42 dětí. My ostatní jsme 

pomohli odzdobit vánoční stromky 

v kostele a pan farář nám vyprávěl, kdy 

končí doba vánoční, což byla pro většinu 

dětí překvapivá a nová informace. Po 

nalezení indicií jsme pracovali ve 3 sku-

pinkách a řešili rébus, který nás přivedl 

k jesličkám. Tam na děti čekala sladká odměna. 

     Kdo chtěl, mohl si ještě  poté zahrát na faře deskovou hru Jihočesko, kterou 

děti získaly od biskupství jako odměnu za minulý projekt. 

     V měsíci únoru nám byl také zadán nový pracovní list. Osobností, kterou si 

máme společně připomenout, je tentokrát Bakhita - otrokyně.  Starší děti 

zhlédly film Bakhita – květ pouště.  Strhující příběh uneseného súdánského 

děvčátka Bakhity, které mělo být po celý život otrokyní. Boží prozřetelnost a 

dobrota některých lidí ji však přes mnohá trápení dovedly do Itálie, kde si 

nejprve také mnoho vytrpěla, ale zároveň poznala i křesťanství. Jan Pavel II. ji 

v roce 2000 svatořečil jako vůbec první africkou světici. 

     V dalším odpoledni jsme hráli hru Let balónem, a společně tak formou hry 

„prolétali“ tématem lidských práv, kdy na konci jsme se shodli na právu 

nejdůležitějším, právu na život. Hráli jsme hru na soudce a obhájce a vyzkou-

šeli si, je-li jednodušší obhájit sám sebe či mít účast na spravedlivém obhájení 

druhých a také, jak rozdílní jsme človíčkové, jak jsme jedineční. 

     Společně jsme měli ještě vyrobit strom a na něj navěsit lístečky s dobrými 

skutky. Tak to jsme teda neudělali, ale vymysleli jsme si jiný, svůj projekt. 

Vyrobili jsme si každý SKLENICI NA KRÁSNÉ OKAMŽIKY. Píšeme si 

psaníčka – sami sobě i druhým – o tom, co krásného jsme který den prožili, 

komu jsme pomohli, kdo se na nás usmál…no prostě, zapisujeme si všední 

maličkosti, které nám zpříjemnily ten který den. Sklenice otevřeme až za rok 

na naší vánoční besídce a budeme vidět, kolik krásných chvilek nám rok 2017 

nabídl. Pojďte to zkusit s námi! 

                                                                                                                                                                                  Zdeňka Jůnová 
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 
     Když se řekne 6. ledna, téměř každému z nás se ihned vybaví svátek Třech 

králů. Také si vzpomeneme na jejich jména Kašpar, Melichar a Baltazar. A 

právě v tomto období pořádá Charita na všech svých úrovních Tříkrálovou 

sbírku. Výtěžek z této sbírky je určen potřebným 

lidem v ČR i v zahraničí podle předem schvále-

ných záměrů. Je to příležitost, kdy můžeme 

pomoci někomu, kdo je v nelehké situaci.  

   Sobotní ráno 7. ledna 2017, rtuť teploměru padá 

hodně pod bod mrazu, ale ani to neodradilo 

koledníky, kteří se chystají vypravit na Tříkrálo-

vou sbírku v Kamenici nad Lipou, Černovicích, 

Nové Včelnici a ostatních 31 obcích. 65% z cel-

kového výtěžku je určen pro činnost Farní charity 

Kamenice nad Lipou, která poskytuje pomoc 

seniorům a osobám se zdravotním znevýhodně-

ním. Přípravy probíhaly již celý týden dopředu, 

aby celá akce měla co nejhladší průběh. Přece jen 

vše zkoordinovat není jednoduché. Kolem 8. ho-

diny se většina schází na faře, rozdělují se do sku-

pinek, oblékají si pláště, nasazují koruny, vedoucí 

skupinek dostávají kasičky a průkazky. V 9 hodin celý průvod, čítající okolo 

100 lidí, vyráží na slavnostní průvod okolo náměstí. Jeho první zastávkou je 

dům pana starosty, pokračuje dál k zámku a končí v kostele, kde jsou koledníci 

posvěceni panem farářem. Poté ještě chvilka na zahřátí a posilnění a již se 

všichni rozchází po Kamenici a 

okolních obcích. Letošní 

obzvlášť mrazivé počasí bylo 

nepříjemné, ale nemohlo zkazit 

radost koledníkům, kteří se 

rozhodli přispět dobré věci. 

Velké poděkování patří všem, 

již zmíněným dobrovolníkům, 

ale především těm, komu nejsou 

lhostejní ostatní lidé a do letošní 

sbírky se zapojili a přispěli. 

Celkem se utvořilo 43 skupinek, kterým se podařilo, za Vaší pomoci, vybrat 

částku 205.542,-Kč. Děkujeme.  
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Výsledky Tříkrálové sbírky jsou zaznamenány v následující tabulce 

a porovnány s rokem 2013: 

 

      

     Celkově za Diecézní charitu České Budějovice se vykoledovala částka 

6.085.970,- Kč, což je o 67 tisíc více, než v loňském roce. 

     Výsledná částka koledy za celou Charitu ČR činí obdivuhodných 99,2 

milionů Kč, spolu s DMS pak výnos poprvé překročil hodnotu sta milionů 

korun. To je o téměř 3 miliony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže 

v České republice lidem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem 

s postižením či vážně nemocným, seniorům a dalším ohroženým skupinám 

obyvatel. 
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Místo vybírání 2017 2016 

KAMENICE N. L. město  62.103,00 50.887,00 

ANTONKA, VLÁSENICE 21.051,00 11.927,00 

ČERNOVICE 18.599,00 15.869,00 

NOVÁ VČELNICE 16.283,00 21.205,00 

TĚMICE 8.732,00 9.212,00 

RODINOV, LHOTA 8.067,00 7.751,00 

BOHDALÍN 6.340,00 4.839,00 

MNICH, MIROTÍN 5.680,00 4.343,00 

KŘEČ 5.400,00 2.702,00 

DEŠTNÁ 5.111,00 -- 

BŘEZINA, DRUNČE, DEŠTNÁ 4.914,00 6.125,00 

VODNÁ 4.790,00 3.540,00 

BENEŠOV, RYTOV, SVATAVA 4.720,00 5.186,00 

HOJOVICE 4.640,00 6.237,00 

VČELNIČKA 4.445,00 5.565,00 

MNICH, BETLÉM, HUTĚ 4.157,00 3.493,00 

LIDMAŇ 3.460,00 4.191,00 

BOŘETÍN 3.331,00 3.406,00 

CHVÁLKOV 3.260,00 3.778,00 

GABRIELKA 2.828,00 2.525,00 

BŘEZÍ, NOVÁ VES, DRÁCHOV 2.237,00 4.113,00 

PRAVÍKOV 1.886,00 1.852,00 

BABÍN 1.866,00 2.050,00 

LIDMÁŇKA 1.642,00 1.670,00 

CELKEM: 205.542,00 182.466,00 



ÚNOROVÉ SETKÁNÍ SENIORŮ NA FARNÍ CHARITĚ. 
      

     S příchodem nového roku začínáme nové věci nebo se vracíme k těm, co 

nám a především našim uživatelům pečovatelské služby přinášely radost. Rádi 

bychom se věnovali měsíčním setkáním nejen těch, o které pečujeme, ale rádi 

přivítáme i ostatní příznivce naší služby. Poprvé jsme se sešli 13. února na 

faře. Při kávě, čaji a s dobrým moučníkem to byly dvě příjemně strávené 

hodiny, ve kterých jsme se vrátili ve vyprávění o několik desetiletí zpět. 

     Po předchozích zkušenostech víme, že vyprávění a sdílení vlastních zážitků, 

obrázků a příběhů je příjemné trávení volného času, proto bude příští setkání 

věnováno Reminiscenci (zážitkové terapii). Můžete si přinést fotografie nebo 

věci, ke kterým máte zvláštní vztah a třeba nám a ostatním vyprávět svůj 

životní příběh. Moc se na vás těšíme při dalším setkání, které proběhne 

20.března od 14 hod. na Charitě. V průběhu roku bychom rádi uskutečnili 

výlet, nějaké tvoření, setkání s pejsky, opékání špekáčků a další aktivity, o 

kterých vás budeme pravidelně informovat ve zpravodaji nebo na našich 

stránkách www.kamenice.charita.cz.  

 

BAZAROVÝ VÝPRODEJ  
      

     V sobotu 11. března od 9 do13 hodin proběhne na faře velký výprodej baza-

rových věcí. Oblečení od 10,- Kč, věci do domácnosti, hračky a ostatní.  

 

POSTNÍ ALMUŽNA – 1. 3. až 17. 4.   
      

     Podstatou postní almužny je, že člověk do malé papírové schránky, kterou 

si odnese domů, vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si v postní 

době odřekne.  

     Postničky (malé papírové kasičky) lze vyzvednout při mši svaté v kostele 

nebo přímo ve Farní charitě. 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, nebo necháte rozhodnutí na Charitě. Ke konci 

postní doby vrátíte kasičku se svou almužnou zpět do kostela nebo přímo na 

Farní charitu v Kamenici nad Lipou nejpozději 23.4. Děkujeme. 
 

POLOHOVACÍ LŮŽKO K ZAPŮJČENÍ 

     Je možno zapůjčit polohovací lůžko s elektricky ovládatelným roštem a hra-

zdy, včetně antidekubitní matrace. Cena za půjčení je 20,- Kč/den. Pro dlouho-

době ležící osoby doporučujeme též zapůjčit aktivní nafukovací matraci, cena 

6,- Kč/den. Kontakt 731 402 983. 

Jitka Koubová 
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 
 

 
 

 
 

 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. 

 

Středa 1. 3. POPELEČNÍ STŘEDA - Den přísného postu! 

Neděle 5. 3. 1. NEDĚLE POSTNÍ 

Čtvrtek 9. 3. Připomínka sv. Františky Římské, řeholnice 

Neděle 12. 3. 2. NEDĚLE POSTNÍ 

Pondělí 13. 3. Výroční den zvolení papeže Františka 

Pátek  17. 3. Připomínka sv. Patrika, biskupa 

Neděle  19. 3. 3. NEDĚLE POSTNÍ 

Pondělí 20. 3. SLAVNOST SV. JOSEFA, snoubence Panny Marie 

Sobota 25. 3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

Neděle 26. 3.  4. NEDĚLE POSTNÍ 

Neděle 2. 4. 5. NEDĚLE POSTNÍ 

Neděle 9. 4. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 

Čtvrtek 13. 4. ZELENÝ ČTVRTEK 

Pátek 14. 4. VELKÝ PÁTEK - Den přísného postu! 

Sobota 15. 4. BÍLÁ SOBOTA 

Neděle 16. 4. 
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

- HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ 

Neděle 23. 4. 
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO 

MILOSRDENSTVÍ 

Pondělí 24. 4. Památka sv. Jiří, mučedníka 

Úterý 25. 4. Svátek sv. Marka, evangelisty 

Sobota 29. 4. 
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, 

patronky Evropy 

Neděle 30. 4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Úterý 2. 5. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 

Středa 3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

Sobota 6. 5. Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 

Neděle 7. 5. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - JARNÍ POUŤ 

Pondělí 8. 5. Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 

Sobota 13. 5. Památka Panny Marie Fatimské 

Neděle 14. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
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