
 

 

 

 
 

 

 

 

Kamenice nad Lipou, Těmice, Mnich a Častrov 
 

č. 1/20 
 

 
 

JEŽÍŠ KRISTUS UČÍ 
/Mat. 5 - 7 kap./ 

 

 "Vystoupil na horu, posadil se a začal učit …" učíme se celý život. 

Někdy nás učení moc nebaví a moc se nám nechce něco přijmout a nechat se 

poučit. Přesto víme, že díky škole a učení umíme mnoho věcí, a stále se 

setkáváme s něčím, čemu nerozumíme, a tedy potřebujeme se poučit jak dále. 

K porozumění je veliké umění naslouchat, chtít naslouchat. Ježíš Kristus měl 

kolem sebe pozorné posluchače, protože "učil ne jako učitelé zákona, ale jako 

ten, kdo má moc…" Boží slovo, které hlásal, zasahuje srdce zástupů. Boží 

slovo je živé i dnes a chce zasáhnout i naše srdce. Žijeme v době velikých 

nejistot a obav i zklamání, přesto Bůh není daleko. 
 

 

 
Ročník XXXI.      Cena dobrovolná                   Dne: 28. 2. 2020 

 



     Začíná doba postní, která může být pro nás časem, kdy můžeme vstoupit do 

Ježíšovy školy. Jde o pozorné naslouchání, spojení toho co známe, v čem 

žijeme s tím, co nám Bůh chce v době postní v Božím slově i modlitbě říci. 

Náš život je v rukách Božích. Nebojme se s Bohem spolupracovat, a co nás učí 

Ježíš a možná už i víme, uvádějme do všedního života. Život z víry a podle 

víry je veliké požehnání a dobrodružstvím. Výzva k obrácení, k modlitbě, ke 

konání skutkům dobra je něco co proměňuje naše srdce. Stává se vnímavé a 

milosrdné plné lásky a to jediné může proměňovat naše okolí. Nemůžeme něco 

dát, co sami nemáme nebo to odmítáme! Proto učit se a nechat se proměnit 

Ježíšem je něco co potřebuji. Především já sám to potřebuji a potom ti nejbližší 

kolem mne a potom se bude měnit i naše okolí. Život podle představy Boží 

není jednoduchý, je to každodenní kříž, který ale neneseme sami. Ježíš je ten, 

který nám pomáhá a v jeho moci můžeme bolesti všedního dne proměnit v 

požehnání a proměňovat smysluplně čas, který nám dává. Naše svobodná vůle, 

která je i obrazem Božím v nás, vyžaduje rozhodnutí volby. Proto znovu a nově 

se svobodně rozhodněme pro cestu školy Ježíše Krista, která vede k životu, 

radosti a naplnění. Ježíš učí zástupy a říká i nám: "Blahoslavení - požehnaní 

…." Přeji požehnané prožití doby postní a radostné přijetí Krista 

zmrtvýchvstalého. 

P. Václav Šika         
 
 

VELIKONOCE JSOU SVÁTKY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

     Velikonoce jsou radikálním výrazem víry. Jeden člověk tu skutečně jde až 

na nejzazší a definitivní mez, zcela odevzdává svůj život a své vlastní lidství 

do Božích rukou. Nehrozí se ztráty sebe sama, je zcela opuštěn Bohem a zne-

uznán lidmi, je rozšlapán jako červ a napjat mezi nebem a zemí. V té chvíli je s 

tím člověkem skutečně konec. V této poslední chvíli, umíraje, však ještě 

pronáší: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha." (Lk 23, 46) Z lid-

ského "nic" se skutečně opět stalo ono "nic", jež na sobě nelpí, nestaví se samo 

Bohu do cesty, je před ním jen to jediné: nic. Proto může ten, který z ničeho 

stvořil svět, nově stvořit život a lidství. Ukřižovaný Kristus je Otcovou mocí 

vzkříšen z mrtvých a povýšen do Boží slávy. 
 

Velikonoce jsou svátky otevřených dveří. 

Pán prošel zdí naší viny, naší smrti, naší osamělosti, a navždy nám otevřel 

dveře do Boží budoucnosti. Zavřenými dveřmi našeho strachu a bezmoci 

vstoupil do našeho života a stále znovu nám nabízí, abychom žili s ním. Jeho 

láska a jeho pokoj zároveň otevřely dveře mezi lidmi. Tam, kde jsme sjedno-

ceni v jeho jménu, je on uprostřed nás. 

(Klaus Hammerle) 
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FARNÍ INFORMACE 
 

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.  

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie: 

     Čtvrtek 19. 3. - mše svatá v kostele v Kamenici nad Lipou v 8.00 hodin. 

                           - mše svatá v Častrově v 16.00 hodin 

Slavnost Zvěstování Páně 

     Středa 25. 3. -  mše svatá v Kamenici nad Lipou v 17.00 hodin 

Změna času: 

     Letní čas vstoupí v platnost v noci ze soboty 28. března na neděli 29. 

března. Hodiny se posunou o hodinu dopředu, ve 2.00 na 3.00 hodin. Mše 

svaté ve všední den a v sobotu se od 1. dubna posouvají o hodinu později. 

Tedy v Kamenici nad Lipou ve středu a v pátek bude mše svatá v 18.00, ve 

čtvrtek ráno zůstává v 8.00. Každou sobotu mše svatá v Těmicích v 18.00 

hodin, třetí sobotu v měsíci v Hojovicích v 16.30 hodin.  
 

Postní zpověď: 

 Častrov kostel sv. Mikuláše: 

Čtvrtek 19. 3. 2020 od 15.00 hodin, v 16.00 mše svatá.  

 Kamenice nad Lipou kostel Všech svatých: 

- před každou mší svatou ve všední den 1/2 hodiny 

- středa 25. 3. 2020 zpovídání a křížová cesta pro děti školního věku - od 13.00 

pro děti z 1. stupně (1. - 5. tř.) a od cca 15.00 hodin pro starší děti 

- pátek 27. 3. 2020 zpovídání od 15.00 cizí zpovědník - P. Jaroslav Šmejkal, 

který bude potom od 17.00 hodin sloužit mši svatou  

- sobota 28. 3. 2020 zpovídání od 9.00 cizí zpovědník + P. Václav Šika 

 Pelhřimov kostel sv. Bartoloměje: 

- neděle 29. 3. 2020 odpoledne 15.00 - 18.00 

- pondělí 30. 3. až středa 1. 4. 2020 od 7.00 do 18.00 hodin 

Osadní svátek v Kamenici nad Lipou  

     - přeložen na pátek 3. 4. 2020 - první pátek v měsíci 

Po celý den možnost svátosti smíření (na požádání) 

Program:  8.00 mše svatá  

                          8.30 výstav Nejsvětější Svátosti k adoraci do 18.00 

  17.00 růženec před Nejsvětější Svátostí 

  17.30 litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu  

  18.00 mše svatá + Te Deum 

Úmysly modlitby:  - za požehnání farnosti a našim rodinám 

   - za požehnání pro město a jeho vedení 

   - za požehnání pro celý stát a jeho představitele 
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Diecézní setkání mládeže se bude konat 3. až 4. dubna v Českých 

Budějovicích. Bližší informace na plakátku v kostele nebo na stránkách 

Diecézního centra mládeže http://dcm.bcb.cz  

Májové pobožnosti v měsíci květnu budou v Kamenici n. L. vždy ve středu 

a v pátek po večerní mši svaté v 18.00 hodin.  

V neděli 3. května se koná v Kamenici n. L. tzv. „Jarní pouť“. Tradičně se 

slaví tato pouť na 4. neděli velikonoční, kdy dříve býval svátek Panny Marie 

Bolestné, které byla zasvěcena kaple na Melíšku. Mše svatá bude o pouti 

v obvyklém čase v 9.30 hodin. 

Mše svatá u Váňovy studánky nad Bohdalínem bude v den památky Panny 

Marie, Prostřednice všech milostí, v pátek 8. května v 16.00 hodin.  

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

hodin. V příštím období to budou tato úterý: 3. 3; 17. 3; 31. 3; 14. 4; 28. 4;  

Setkání nového společenství žen se bude konat na faře v Kamenici n. L. v 

úterý 10. března od 14.00 hodin. Další pak podle ohlášení v kostele. 

Při sbírce na Svatopetrský haléř v neděli 23. února 2020 se vybralo          

v Kamenici n. L. 6.341,- Kč, v Mnichu 2.165,- Kč, v Těmicích 1.140,- Kč a     

v Častrově 1.299,- Kč. 

Celodiecézní sbírky v roce v roce 2020: 10. dubna - velkopáteční sbírka, 

17. května na pomoc pronásledovaným křesťanům, 14. června na potřeby 

diecéze, 6. září na bohoslovce čb. diecéze, 18. října na misie a 8. listopadu na 

Charitu a 6. prosince na bohoslovce čb. diecéze. 
 

Statistika duchovních úkonů za rok 2019: 

Rok  2019 - farnost Křest Svatba Pohřeb 
Průměrná účast  

na nedělní mši sv. 

Kamenice nad Lipou 18 3 9 100 

Mnich  2 0 4 25 

Těmice  0 0 4 10 

Častrov  3 1 7 20 
 

"V sobotu 25. dubna se v našem městě uskuteční pěvecký festival sborů ku 

příležitosti 150 let od narození hudebního skladatele Vítězslava Nováka. První 

ze dvou koncertů proběhne i v kostele Všech svatých. Na koncertě, který 

začne od 10:00 se představí tyto sbory: místní pěvecký sbor Kamínek, Pěvecký 

sbor Vlastislav z Heřmanova Městce, mládežnická hudební kapela Ten Sing z 

Pelhřimova a Pěvecký sbor Hlahol z Tábora. Srdečně vás všechny zveme." 
 

Slučování farností v diecézi: 

Římskokatolická farnost Těmice k 31. 12. 2019 zaniká a je sloučena s Římsko-

katolickou farností Kamenice nad Lipou. Práva a povinnosti zaniklé farnosti 

přešly s účinností k 1. 1. 2020 na nástupnickou farnost. Farnost Těmice končí 
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jako samostatný právnický subjekt /IČO farnosti/ a stává se filiální farností 

Kamenice nad Lipou. Něco podobného jako je ve farnosti Mnich a filiální 

kostel v Hojovicích. Co se týká chodu farnosti nic se nemění. Kostely zůstá-

vají a počet farností klesá a rozloha farnosti se zvětšuje.  
      

Plánované stavební rekonstrukce ve farnostech v roce 2020: 

Kamenice nad Lipou:  

- oprava střechy fary - v letošním roce bych rád provedl, ale nemáme potřebné 

finanční pokrytí našeho podílu, který činí 50% celkových nákladů. Rozpočet 

činí 1.500.000,-Kč.    

- realizace plynového topení bytu na faře 

- v kostele v Těmicích bude provedena první etapa restaurování hlavního oltáře 

sv. Jana evangelisty v cenové výši přibližně 190.000,-Kč.  
 

V minulém roce bylo realizováno: 

- dokončení plynové přípojky fary 

- příjezdová cesta zezadu fary, ohradní zeď, posuvné vrata a parkování pro 

vozidla charity 

- dřevěný altán a pozemní úpravy na farním dvoře, které budou ještě doladěny 

v letošním roce 

Mnich: 

- oprava opadlé římsy věže kostela 

Častrov: 

- byla provedena renovace zabezpečení kostela sv. Mikuláše v hodnotě 

25.000,-Kč 
 

 "Postní almužna"- podpora pastorace a charity v postní době: 

     Postní doba nás vede k modlitbě, postu a almužně. Proto Diecézní charita 

společně s Pastoračním střediskem biskupství prosí o zapojení farností do 

"Postní almužny" skrze postní kasičky.  

     Jde o to, že to co si v postní době odřekneme, převedeme na almužnu, 

kterou dáme do své postní pokladničky. Pokladničku můžete mít každý svoji, 

nebo jednu celá rodina a po Velikonocích si můžete spočítat, kolik přispějete 

na Charitu a Pastorační středisko biskupství. Příspěvky budou rozděleny na 

dvě části: polovina bude použita prostřednictvím Diecézní charity na pomoc 

nemocným a polovina bude použita při pastorační činnosti v diecézi. 

Pokladničky si vyzvedněte po mši svaté na 1. neděli postní v kostele. Na 

pokladničkách lze označit záměr, na který byste rádi přispěli. Ke konci postní 

doby vrátíte kasičku se svou almužnou zpět do kostela nejpozději 19. dubna. 

Děkujeme. 

Farní prodejna v kostele bude až do 28. března po nedělní mši svaté 

uzavřena. Zájemci o knížky ale mohou požádat Jana Šimáka o otevření. V 

prodejně je k prodeji ještě nejméně polovina knih z vánočního letáčku. 
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VELIKONOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH 2020 
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5. 4. 2020 
 

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 Častrově 

 

8.00 
 

9.30 
 

11.00 

Pondělí až středa 

6. – 8. 4. 

 

 

MŠE SVATÉ v Kamenici n. L. 

 

18.00 

9. 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 

10. 4. 
 

VELKÝ PÁTEK 
 

Den smrti Kristovy 
 

Den přísného postu 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA NA BRÁDLE  
 

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY  

v Častrově 
 

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY 

v Kamenici n. L. 

9.00 
 

16.00 
 

18.00 

11. 4. 

BÍLÁ SOBOTA 

 

SOUKROMÁ ADORACE U 

BOŽÍHO HROBU v Kamenici n. L. 

 

9-16 
 

SLAVNOST 

ZMRTVÝCH- 

VSTÁNÍ PÁNĚ 

 

VELIKONOČNÍ VIGILIE 
v Kamenici n. L. 

 

20.30 

12. 4. 
 

NEDĚLE 

- HOD BOŽÍ 

VELIKONOČNÍ 

 

MŠE SVATÁ v Mnichu 
 

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

MŠE SVATÁ v Častrově 
 

MŠE SVATÁ v Těmicích 

8.00 
 

9.30 
 

11.00 
 

16.00 
13. 4.  
PONDĚLÍ 
VELIKONOČNÍ 

 

MŠE SVATÁ v Častrově 
 

MŠE SVATÁ v Kamenici n. L.  
 

MŠE SVATÁ v Hojovicích 

8.00 
 

9.30 

11.00 



INFORMACE FARNÍ KNIHOVNY 
 

     Farní knihovna v naší farnosti vznikla již v roce 1990. První knihovnicí byla 

paní Libuše Dobrá, která knížky půjčovala po mši svaté v kostele nebo i doma. 

Od prosince 1991 byla již farní knihovna na faře v nově zbudované 

společenské místnosti, kde byla i kaple. Od roku 1997 byla knihovna 

přemístěna do místnosti Farní charity. Dnes je umístěna v 1. poschodí naproti 

schodišti. Ve farní knihovně je v současné době 988 knižních titulů. 
 

     V roce 2019 se uskutečnilo 72 výpůjček. Do farní knihovny přibylo 10 no-

vých knih. Škoda, že si knížky půjčuje jen asi 5 farníků. Seznam všech titulů je 

k dispozici jak ve farní knihovně, tak na webových stránkách farnosti. 

Výpůjční doba je v úterý v sudém týdnu v 15.00 - 15.10 hodin - před spole-

čenstvím žen, nebo kdykoli na požádání u Jana Šimáka. 

 

NOVÉ KNÍŽKY K ZAPŮJČENÍ: 
 

Tomáš Halík: TO ŽE BYL ŽIVOT? 

V autobiografické knize Tomáše Halíka sledujeme autorovo dětství, atmosféru 

rodinného zázemí a jeho vysokoškolská studia na pražské filozofické fakultě v 

době pražského jara. Po této zdánlivě příznivé době přichází ostrý zlom, když 

se autorovy životní osudy svazují s prostředím „podzemní církve“ i bytových 

seminářů. Obojí ilustruje dobu „normalizace“, nejen její sdílenou konspirační 

schizofrenii, ale i ústrky, kterým bylo prostředí disentu vystaveno ze strany 

režimu.Napínavý příběh pokračuje v době sametové revoluce až do dnešních 

časů. 
 

Marie - Angel Carré: I DAREBÁK MÁ DUŠI 

Kniha vypráví dramatický životní příběh dvanáctiletého chlapce Gabriela, 

dítěte ulice, jehož se v devadesátých letech ujal bratr Marie-Angel, tehdy ještě 

pracovník Červeného kříže. Popisuje jeho nouzi bezdomovce, nebezpečí 

pařížského podsvětí, které ho obklopovalo, hluboké deprese, ale také Gabrie-

lovu cestu ke konverzi i nesnáze, které prožíval už po přijetí křtu. Dnes už 

dospělý Gabriel napsal ke knize svůj krátký úvod.  
 

Robert Hossein: VLK POHLAZENÝ BOHEM 

Herec a režisér Robert Hossein je u nás známý především rolí lamače ženských 

srdcí – hraběte Joffreye de Peyrac z filmů o krásné Angelice. V bilančním 

rozhovoru vypráví barvitým stylem o své rodině, o herectví, režírování a o tom, 

jak vidí životní hodnoty dnes, léta po své konverzi. Přes vysoký věk se pustil 

do režírování velkých představení s křesťanskou tematikou, které se hrají na 

stadionech. 
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ŠIFRA BETLÉMSKÝCH MUDRCŮ 
      

     Nejen kvůli překonání předsudků, ale především pro vzájemné obohacení, 

nabízí Diecézní centrum pro katechezi Biskupství českobudějovického 

výukové programy pro základní a střední školy Jihočeského kraje, vymezené 

části západočeského kraje a kraje Vysočina. Tento dlouhodobý projekt má 

sloužit k rozšíření všeobecného 

přehledu v oblasti kultury, slavení 

svátků, stylu života a základních 

lidských hodnot z pohledu 

křesťanství, které je, ať chceme 

nebo nechceme, nedílnou součástí 

naší civilizace. 

     Výukový program je realizován 

ve vyučovacích hodinách, je 

přizpůsoben věkové kategorii žáků 

a zcela respektuje RVP i nábožen-

skou neutralitu školy. 

      V lednu 2020 za námi přijela katechetka Mgr. Markéta Grillová s progra-

mem Šifra betlémských mudrců. Přiblížila dětem příběh mudrců a jejich puto-

vání do Betléma. Zorientovali jsme se v reáliích vánočního příběhu. Objasnili 

si symboliku tří písmen K+M+B+ ( CHRISTUS MANCIONEM BENEDICAT 

= Kristus obydlí ať požehná). Aktuálním přesahem byla myšlenka solidarity 

s ostatními. 

     Těšíme se na další setkání.  

                                                                                                  Zdeňka Jůnová 

 

 

ZÁJEZD DO JIŽNÍHO TOSKÁNSKA A UMBRIE 
 

     V říjnu 2019 jsem se zúčastnil s CK Intertrand Plzeň kratšího zájezdu do 

Itálie s názvem "Toskánským jihem až do Umbrie" - to je oblast střední Itálie 

mezi Florencií a Římem. Odjíždělo se v úterý večer 8. října z Prahy přes Plzeň 

Rozvadov, Německo a Rakousko do Itálie. U nás celý den pršelo a byla zima. 

V Itálii po celou dobu - do soboty 12. října - bylo slunečno a příjemně teplo 

přes 20 stupňů. 

     Ve středu dopoledne jsme dojeli do cíle první zastávky, do krásného a na 

historii bohatého města Arezzo. Jako většina navštívených měst tohoto zájezdu 

bylo založeno již Etrusky, Etruskové jako svébytná kultura existovali v této 

oblasti  zhruba od 8. do 1. století před naším letopočtem.  Nejprve  jsme  si 
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prohlédli gotickou katedrálu (dóm) sv. Petra a Donáta - její stavba začala ve 

13. století. Kolem medičejské pevnosti (Fortezza Medicea) jsme přešli na 

náměstí Piazza Grande a dále ke kostelu Santa Marie delle Grazie. Z Arezza 

jsme již přejeli na ubytování (3x) do města Chiusi. 

     Ve čtvrtek po snídani je odjezd do města Pitigliano - jednoho z nejmaleb-

nějších míst v Itálii, jež se tyčí na vysokém skalním ostrohu. Autobus však z 

jedné strany může zajet až nahoru ke starému městu. Je zajímavé především 

svou polohou - doslova vyrůstá ze skal a všechny domy jsou postavené ze 

žlutočerveného lávového tufu. Procházka městečkem připomíná staré časy 

středověku. Dále odjíždíme do města Bolsena, na břehu stejnojmenného jezera 

a jak upozorňuje průvodce, města s 

českou stopou. 

     Eucharistický zázrak v Bolseně. 

     Píše se rok 1263. Jeden český 

kněz jménem Petr koná pouť do 

Říma. Sužují ho pochybnosti, zda je 

v eucharistii pod způsobami bílé 

hostie a vína skutečně přítomen Pán 

Ježíš Kristus. Na zpáteční cestě se 

zastavuje v  Bolseně, kde ve staro- 

bylé  bazilice sv. Kristiny slaví mši  

svatou. Když pronáší slova nad chlebem a vínem, novu zapochybuje. Avšak ve 

chvíli, kdy láme Tělo Páně, objeví se z něho kapky krve, které zbarví části 

korporálu i oltářních pláten. Kněz Petr utíká do blízkého Orvieta, kde v té době 

sídlí se svým dvorem papež Urban IV. - vše mu vyznává a papež vysílá do 

Bolseny orvietského biskupa Jakuba. V roce 1264 papež Urban IV. na základě 

této události ustanovuje slavení svátku Božího Těla v celé církvi. Z Bolseny 

přejíždíme do Orvieta. Toto umbrijské město se již 2500 let tyčí na své náhorní 

plošině. 

     Do starého města vyjíždíme lanovkou. Navštěvujeme dóm Panny Marie, 

jednu z nejkrásnějších staveb italské gotiky. Založen 1290 na paměť tzv. Bol-

senského zázraku. Je postaven ze střídavých vrstev travertinu a basaltu (tmavě 

zelené a bílé vrstvy). Nejcennější je západní fasáda se sochařskou výzdobou a 

mozaikami se zlatem. Vedle dalších pamětihodností nutno zmínit studnu sv. 

Patrika z let 1527 - 37. Je 61 m hluboká s točivým schodištěm, po kterém muly 

vynášely vodu. 

     V pátek se vydáváme do města Assisi. Město leží na úpatí hory Monte 

Subasio (1290 m), pod skálou, na níž jsou zbytky středověkého hradu. V roce 

1181 se zde narodil svatý František. Jeho otec byl bohatý obchodník a on v 

mládí vedl i rozmařilý život. Účastnil se tažení proti Perugii, byl zajat a rok 

strávil v zajetí, ve kterém vážně onemocněl. V nemoci měl sny a vidění, ve 
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kterém mu Bůh sdělil, že jeho posláním bude chudoba a služba Ježíši Kristu. 

Putoval po kraji, pomáhal chudým, rozdával svůj majetek, až ho otec vydědil. 

Nějaký čas pobýval v klášteře v Gubbiu, opravoval kostel v Porcinkuli a 

pomáhal malomocným. Sepsal jednoduchá řeholní pravidla a založil Řád 

menších bratří (františkánský). Zemřel v 

Porcinkuli v roce 1226. Za dva roky byl 

již svatořečen. Roku 1212 odešla do 

Assisi italská šlechtična Chiara di 

Bernardino, později známá jako svatá 

Klára a založila Řád sv. Kláry (kla-

ristky), pro něž sama napsala řeholi. Její 

příklad následovalo mnoho urozených 

žen, mimo  jiné  i  svatá  Anežka Česká,  

která si s ní také dopisovala.Městu vévodí 

mohutná gotická bazilika sv. Františka,  

založená 1228 ve třech patrech nad sebou, kde jsou pohřbeni sv. František i sv. 

Klára.  Celý  vnitřek  je vyzdoben freskami  od Giotta.  Zemětřesení v roce 

1997 baziliku značně poškodilo. Všechno je již opraveno. Kostel a další 

památky ve městě jsou na seznamu UNESCO. 

     Odpoledne odjíždíme do nedaleké Perugie - hlavního města regionu 

Umbrie. Z parkoviště do středu jedeme tzv. minimetrem, to jsou kabiny asi pro 

30 cestujících. Jezdí automaticky - bez řidičů. Z Perugie je vidět Assisi pod 

horou Monte Subasio. Cestou na hotel se zastavujeme ve vinařství Mezzetti na 

ochutnávku vína a tradiční toskánskou večeři. Cestou jedeme kolem jezera 

Lago Trasimeno s nádherným západem slunce. Toto jezero je čtvrté největší v 

Itálii. 

     V sobotu přejíždíme do romantického městečka Montepilciano na jihu 

Toskánska. Toto středověké město není 

proslulé pouze svou historií, ale vínem. 

Víno Nobile di Montepulciano je za jedno 

z nejlepších v Itálii. Na zpáteční cestě se 

zastavujeme v Cortoně. Je to jedno z 

nejstarších měst v Itálii založené Etrusky. 

Stejně jako všech navštívená města je na 

kopci a je z něho pěkný rozhled. Město má 

i svoji katedrálu Nanebevzetí P. Marie raně 

                                                   románského původu. 

     Toskánsko je velmi půvabná zvlněná krajina, přestože byl podzim a pole 

byla zoraná. Cesty jsou lemovány cypřišemi, na kopcích jsou vesnice nebo 

farmy. 

Jiří Vrzal 
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FARNÍ CHARITA KAMENICE NAD LIPOU 

PŘEDSTAVUJE SVÉ ČINNOSTI. 
  
     Farní charita působí v Kamenici nad Lipou a okolních obcích od roku 1992. 

Od jejího zrodu byla a je její hlavní činností poskytování terénní pečovatelská 

služby, jejímž posláním je pomoci seniorům a zdravotně hendikepovaným 

zůstat co nejdéle ve svém domácím přirozeném prostředí. Ostatní činnosti se 

na základě vznikajících potřeb vyvíjely až do dnešní podoby. Půjčovnu 

kompenzačních pomůcek využívají osoby ze širokého okolí a je velmi přínosná 

pro péči v domácím prostředí. Do Klubu seniorů dochází pravidelně 10-15 

osob a každé pondělí se těší na nové aktivity, které pro ně připravujeme. 

Dobročinný obchůdek Dobromysl provozujeme od r. 2016 a těší nejen naše 

zaměstnankyně, které se potýkají se zdravotním hendikepem, ale i všechny 

kupující a též organizace, které díky komisnímu prodeji podporujeme. 

Provozování Senior Taxi  se ukázalo, že i tato služba je velmi přínosná. Taxi je 

možno využít od podzimu 2018 nejen v Kamenici nad Lipou, ale i blízkých 

obcích. Dalšími aktivitami, díky kterým získáváme finanční a materiální 

zdroje,  pomáháme osobám v tíživých situacích v okolí.  
 

1. Terénní pečovatelská služba 

Službu zajišťuje 7 – 8 pečovatelek, které dojíždí i několikrát denně do 

domácností klientů a pomáhají jim s běžnými záležitostmi, např. pomoc 

s hygienou, s oblékáním, s přípravou jídla i s úklidem. Dále zajišťují donášky 

obědů, nákupů, léků nebo například doprovází k lékaři, na úřady i na nákupy. 

Služba je zejména poskytovaná v pracovní dny od 7-17 hod a o víkendech a 

svátcích po předchozí domluvě dle možností služby od 7-12 hodin.  

Kontakt: Mgr. Ilona Fedrová, 733 755 837. 
 

2. Senior Taxi 

Pro tuto službu jsme se rozhodli v roce 2018 a od té doby si našla své stálé i 

občasné klienty. Je využívána zejména obyvateli Kamenice, ale pravidelně 

dopravujeme i klienty z okolních obcí, např. na pravidelné nákupy a odvozy 

k lékaři. Kontakt: Pavla Kostková, 730 526 883. 
 

3. Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Nedílnou součástí poskytování péče seniorům a zdravotně hendikepovaným je 

i zapůjčení vhodných kompenzačních pomůcek. Za úplatu je možno zapůjčit na 

potřebnou dobu mnoho pomůcek, jako jsou například polohovací lůžka včetně 

matrací a pojízdného jídelního stolečku, toaletní pojízdné i pevné židle, 

invalidní vozíky, chodítka nízká i vysoká, nástavce na wc, stoličky do sprchy a 

sedačky do vany a v neposlední řadě kolečkový schodolez.  

Kontakt: Pavla Kostková, 730 526 883. 
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4. Klub seniorů 

Pro zpestření volného času nabízíme seniorům a ostatním našim příznivcům 

možnost pravidelně docházet do klubu seniorů, který se koná na Charitě na 

faře v Kamenici vždy v pondělí od 14-16 hod.  

 

02.03.2020 Šicí dílnička 

09.03.2020 Společenské hry 

16.03.2020 Cvičení pro zdraví 

23.03.2020 Malování na sklo 

30.03.2020 Péče o ruce 

06.04.2020 Velikonoční tvoření 

13.04.2020 Velikonoční pondělí – klub není 

20.04.2020 Cvičení pro zdraví 

27.04.2020 Mýdlová dílna 

04.05.2020 Batikování tašek 

11.05.2020 Dětská knihovna - přednáška o sklářství 

18.05.2020 Cvičení pro zdraví 
 

Kontakt: Pavla Kostková, 730 526 883. 
 

5. Dobročinný obchod Dobromysl 

V Dobromyslu nabízíme výrobky chráněných a terapeutických dílen z blízkého 

i vzdálenějšího okolí. Dále pak různé pochutiny, např. mešní vína, lázeňské 

oplatky a trojhránky, bylinné sirupy a čaje a také pamlsky pro psí miláčky. Do 

třetice můžete navštívit náš tzv. bleší koutek, kde jsou k prodeji věci z druhé 

ruky. Díky tomuto projektu podporujeme organizace, např. Domov Kopretina 

Černovice, Fokus Pelhřimov a České Budějovice, Domov Jeřabina Pelhřimov, 

Domov sv. Anežky Týn nad Vltavou, Nazaret Borovany, Oblastní charita 

Třeboň, Arleto Tábor, Otevřená okna Jindřichův Hradec, Medou Humpolec, 

Domino České Budějovice, Dům sv. Františka Veselí nad Lužnicí. Obchůdek 

je otevřen od PO-PÁ 8,30-12,00 a 13,00-16,30 hod. a najdete ho v Kamenici 

nad Lipou, naproti hotelu Berger v ulici Palackého 79.  

Kontakt: Jitka Koubová, 731 402 983 
 

6. Pomoc druhým 

Své poslání uskutečňuje Charita zejména prostřednictvím materiální, sociální, 

humanitární, rozvojové, psychické a duchovní pomoci potřebným lidem a 

rovněž prostřednictvím úsilí o spravedlivější podmínky ve společnosti. 

Přestože kamenická Charita patří mezi ty menší, zajišťuje i mnohé různé 

aktivity, díky kterým pomáhá dál a to zejména osobám v tíživé životní situaci 
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v blízkém okolí. Organizuje Tříkrálovou sbírku, potravinovou sbírku, sbírku 

vánočních dárků pro děti ze sociálně slabých rodin, díky sběrnému místu 

použitého šatstva poskytuje i tuto materiální pomoc do rodin. Již třetím rokem 

byla naše Charita zapojena do projektu Ježíškova vnoučata a zajistila tak 

vánoční dárky pro osamělé seniory. Mezi jiné zprostředkováváme sbírku kol a 

brýlí pro Afriku. Svou účastí a výtěžkem na pouťovém jarmarku (3. května) i 

na Hračkobraní (8. - 12. července) prezentujeme a podporujeme naše činnosti.  

Kontakt: Jitka Koubová, 731 402 983 
 

Zhodnocení roku 2019 
 

     Rok 2019 byl pro nás, na Charitě, rokem poklidným. Personální změny, ke 

kterým došlo v druhé polovině 2018, zůstali stabilní a pracovní tým se stmelil a 

ustálil. V současné době kamenická charita zaměstnává na hlavní i vedlejší 

pracovní poměr 15 osob. Z Fondu Kraje Vysočina se podařila získat finanční 

podpora na nákup nového automobilu, takže můžeme bez problémů zajistit 

službu i v nejodlehlejších částech naší oblasti a to i několikrát denně. Na faře 

jsme dobudovali zahradní altán a samostatný vjezd s posuvnými vraty, což nám 

velmi ulehčilo od dennodenních problémů s parkováním vozidel před farou. 

V uplynulém roce jsme se zapojili nebo sami organizovali mnoho akcí, 

například jsme šili ze starých svetrů pelíšky pro pejsky v azylových domech, 

kam jsme osobně pelíšky dovezli a při tom pejsky vyvenčili. Již tradičně jsme 

vyráběli dobroty a předměty na pouťový jarmark, kdy výtěžkem podporujeme 

projekt Adopce na dálku a Likvidace lepry. Rodinu v tíživé sociální situaci 

jsme podpořili díky vernisáži a výstavě obrazů Miroslavy Cimbůrkové. Akcí a 

činností bylo opravdu mnoho a již nyní můžeme říci, že i v letošním roce 

plánujeme mnoho aktivit na naši i  podporu ostatních. Děkujeme všem, kdo nás 

v těchto činnostech jakkoliv podporuje, pomáhá a přispívá. V roce 2019 jsme 

podpořili:  

 

*Podpora projektu Adopce na dálku, Bělorusko   5.000,- Kč

  (výtěžek z pouťového jarmarku) 
 

*Podpora projektu Likvidace Lepry               3.000,- Kč 

                         (výtěžek z pouťového jarmarku) 
 

*Pomoc rodině v tíživé sociální situaci              2.427,- Kč 

(výtěžek z TKS 2019) 

Úhrada obědů ve školní jídelně. 
 

*Pomoc osobě v tíživé sociální situaci              2.112,- Kč 

(výtěžek z TKS 2019) 

Zajištění přepravy osobě do pobytového zařízení. 

 

13 



*Pomoc rodině v tíživé sociální situaci              3.000,- Kč 

(výtěžek z TKS 2019) 

Nákup školních potřeb pro školní děti. 
 

*Pomoc rodině v tíživé sociální situaci              5.144,- Kč 

(výtěžek 3.574,- Kč z vernisáže obrazů Miroslavy Cimbůrkové 

 + 1.570 Kč vlastní zdroj)   

Úhrada otopu na zimu. 
 

*Pomoc rodině v tíživé sociální situaci              8.827,- Kč 

(výtěžek 3.904,- z TKS 2019 + 4.923,- Kč vlastní zdroj) 

Úhrada otopu na zimu. 

 

Celkem:        29.510,- Kč 
 

Potravinová sbírka 2019: bylo podpořeno 22 domácností 

Vánoční dárky pro děti: bylo podpořeno 26 dětí 
 

V blízké době plánujeme 
 

19. března – dobrodílna (ekolog. sáčky na pečivo, ovoce….) 13-16 hod na faře 

12. dubna – účast na velikonočním jarmarku v Žirovnici 

25. dubna – jarmarkové tvoření  

 3. května – tradiční pouťový jarmark  
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 
 

     Tříkrálová sbírka se 

konala v Kamenici nad 

Lipou již po 20. Letošní 

sbírky se zúčastnilo téměř 

200 dobrovolníků. Po 

slavnostním průvodu se 

do 41 obcí vydalo 45 

skupinek. Nově jsme také 

přinesli požehnání do 

Cihelen a Lhotky u Černovic. Vše dobře dopadlo a v neděli jsme se mohli 

vydat společně autobusem na Tříkrálový koncert do Brna. Ve středu 8. ledna 

byla rozpečetěna a spočítána poslední kasička. Výsledek pro náš region je 

rekordní. Oproti loňskému roku se zvýšil o 24.987,- Kč a je celkem 245 051,- 

Kč. Do našeho regionu se vrátí 65% a my je využijeme na naše hlavní a 

vedlejší činnosti, což je terénní pečovatelská služba, klub seniorů a pomoc 

osobám a rodinám v nouzi. Děkujeme za vaši štědrost a všem za pomoc. 
 

J. Koubová, www.kamenice.charita.cz 
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Výsledky Tříkrálové sbírky v jednotlivých obcích v porovnání s r. 2019 

 

 

     Českobudějovická diecéze hlásí rekordní výsledek v pořadí 20. Tříkrálové 

sbírky. Do měst a obcí se zde vydalo koledovat více než 1.400 skupinek 

čítajících přes 5 000 koledníků. V 1.832 zapečetěných kasičkách bylo 

dohromady 8 499 885 Kč, tedy o 1 milion korun více než v roce 2019. V celé 

české republice se vybrala částka 131 248 934 Kč, to je o 11 milionů více než 

v roce 2019. 
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Místo 2020 2019 

KAMENICE NAD LIPOU 63.241 Kč 62.684 Kč 

ČERNOVICE 26.354 Kč 24.247 Kč 

NOVÁ VČELNICE 27.712 Kč 25.200 Kč 

TĚMICE 11.573 Kč 11.542 Kč 

RODINOV (v r. 2019 s Lhotou) 9.268 Kč 9.634 Kč 

BOHDALÍN 6.613 Kč 5.927 Kč 

ANTONKA (v r. 2019 s Vlasenicí) 3.124 Kč 9.199 Kč 

DRUNČE, BŘEZINA 7.438 Kč 6.832 Kč 

KŘEČ 11.330 Kč 9.153 Kč 

VČELNIČKA 7.546 Kč 6.402 Kč 

MNICH, MIROTÍN  8.712 Kč 8.657 Kč 

HOJOVICE 7.884 Kč 7.015 Kč 

PRAVÍKOV, BABÍN 5.265 Kč 4.450 Kč 

LIDMAŇ, LIDMÁŇKA 5.971 Kč 5.187 Kč 

VODNÁ, KUTLOV, RACHAČKY 5.843 Kč 4.047 Kč 

CHVÁLKOV 5.583 Kč 3.982 Kč 

GABRIELKA 2.643 Kč 2.521 Kč 

BOŘETÍN 4.241 Kč 3.710 Kč 

ŽĎÁR 1.380 Kč 1.015 Kč 

SVATAVA, VACKOV, BENEŠOV,DOBE-

ŠOV, VLKOSOVICE (v r. 2020 i Lhotka) 
10.132 Kč 5.858 Kč 

NOVÁ VES, DRÁCHOV, BŘEZÍ, 

VYSTRKOV, JOHANKA 
3.758 Kč 2.802 Kč 

LHOTA, VLÁSENICE 4.540 Kč -- 

BETLÉM, VRŠE, HUTĚ 1.250 Kč -- 

PANSKÉ MLÝNY, CIHELNY 650 Kč -- 

KOSTEL KAMENICE N. L. 3.000 Kč -- 

CELKEM: 245.051 Kč 220.064 Kč 



Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 
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MILOSRDENSTVÍ 

Čtvrtek 23. 4. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 

Sobota 25. 4. Svátek sv. Marka, evangelisty 

Neděle 26. 4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

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

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

Neděle 3. 5. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - JARNÍ POUŤ 

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

Neděle 10. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

Čtvrtek 14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola 

Sobota 16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 

Neděle 17. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Čtvrtek 21. 5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

Neděle 24. 5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Sobota 30. 5. Památka sv. Zdislavy 

Neděle 31. 5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

Pondělí 1. 6. Památka Panny Marie, Matky církve 

Čtvrtek 4. 6. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 

Neděle 7. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
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