
 

 

 

 
 

 

 

 

Kamenice nad Lipou, Těmice, Mnich a Častrov 
 

č. 1/21 
 

 
 

ROK SV. JOSEFA 
     

       Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, 

setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. 

Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, 

zveřejněným 8. 12. 2020 u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za 

Ochránce všeobecné církve papežem Piem IX. (Dekretem Quemadmodum 

Deus, podepsaným 8. 12. 1870 v Římě) 

     A papež František počínaje dnem 8. 12. 2020 vyhlašuje zvláštní rok 

věnovaný Ježíšovu pěstounovi.  
 

 
 

 
Ročník XXII.      Cena dobrovolná                   Dne: 19. 2. 2021 

 



Lidé v druhé linii 

 Uprostřed současné celosvětové  krize „můžeme zakoušet, že naše 

životy jsou spřádány a neseny obyčejnými lidmi, kteří jsou obvykle opomíjeni 

a nevyskytují se na titulních stranách novin a časopisů, ani na velkých 

přehlídkách nejnovějších show [...] Kolik jen lidí denně prokazuje trpělivost a 

dodává naději, snaží se nerozsévat paniku, nýbrž sdílenou odpovědnost,“ píše 

papež. Právě tak jako sv. Josef, muž stojící mimo pozornost, „ diskrétní a 

skrytý člověk“, v němž můžeme hledat „přímluvce, pomocníka a průvodce 

těžkými časy. Svatý Josef nám připomíná, že všichni ti, kdo se zdánlivě 

skrývají nebo jsou v „druhé linii“, mají výjimečně činný podíl na dějinách 

spásy.“ 

 Svatý Josef vyjádřil své otcovství konkrétně, když „učinil ze svého 

života službu, obětoval ho mysteriu vtělení [...] cele odevzdal sebe, svůj život a 

svoji práci, přetvořil svoje lidské povolání k rodinné lásce v nadlidskou oběť 

sebe, svého srdce a všech schopností, v lásku danou do služeb Mesiáše“. Právě 

kvůli této jeho „roli v dějinách spásy je sv. Josef otcem, jehož křesťanský lid 

vždy velmi miloval“.  V něm „Ježíš vnímal Boží něhu“, která nám dovoluje 

přijímat naši slabost, skrze niž se uskutečňuje většina Božích plánů. “Pravda, 

která je od Boha, nás nezavrhuje, nýbrž akceptuje, objímá, podpírá a odpouští 

nám.“  Josef je otcem také v poslušnosti Bohu. Jeho přitakání Božímu plánu 

zachraňuje Marii a Ježíše a učí „činit vůli Otce“, ve spolupráci na „velkém 

tajemství vykoupení“ . 

 

Dávat prostor tomu, co jsme si sami nezvolili 

 Svatý Josef je také přívětivým otcem, který „přijímá Marii bez 

předběžných podmínek“, což je velmi důležité také dnes – pokračuje František 

-  „v tomto světě, kdy je psychologické, verbální i fyzické násilí páchané na 

ženě evidentní“.  Mariin snoubenec je také tím, kdo v důvěře v Pána přijímá do 

svého života události, kterým nerozumí. Nepoddává se zklamání, nereaguje 

vzpourou, nechává stranou své úsudky, „neupadá do trpné rezignace, nýbrž 

odvážně a statečně se nasazuje“. Jakoby mám Bůh skrze sv. Josefa opakoval 

„Nebojte se!“. Vede nás k tomu, abychom se statečností zakořeněnou v naději 

dávali prostor tomu, co jsme si sami nezvolili. „Takovýto způsob akceptace 

života nás uvádí do hlubšího smyslu. Život každého z nás se může zázračně 

obrodit, najdeme-li odvahu jej žít podle toho, co nám ukazuje evangelium. A 

nezáleží na tom, zda se všechno zvrtlo špatně a zda už je něco nevratné. Bůh 

může dát rozkvést květům mezi kameny,” píše František v listu “Patris corde”. 

Křesťanský realismus totiž nic neodmítá, protože „skutečnost ve své tajemné 

nezvratnosti a složitosti je nositelkou smyslu existence v jejích světlých i 

stinných stránkách“. 
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Josef nás tedy učí, že věřit neznamená nacházet snadná „útěšná řešení“; on 

totiž „nehledal zkratky“ nýbrž stavěl se čelem ke skutečnosti a přijímal za ni 

odpovědnost. Podobně také jeho příklad vede k přijímání druhých, takoví, jací 

jsou, a “k náklonnosti ke slabým, protože Bůh volí to, co je slabé“.  
 

Měnit problémy v příležitosti 

 Apoštolský list dále vyzdvihuje „tvůrčí odvahu“ sv. Josefa, která „umí 

měnit problém v příležitost a vždycky dává přednost důvěře v Prozřetelnost. 

Zdá-li se někdy, že nám Bůh 

nepomáhá, neznamená to, že nás 

opustil, nýbrž že důvěřuje nám a 

tomu, co můžeme navrhnout, vynalézt 

a najít.“ Josef je nucen řešit rovněž 

běžné rodinné problémy, když se ocitl 

v Egyptě a musel zabezpečit život 

Svaté rodiny. „Myslím, že v tomto 

smyslu je svatý Josef opravdu zvlášt-

ním patronem všech, kdo musejí 

opouštět svoji vlast kvůli válkám, nenávisti, perzekucím a bídě,“ dodává papež 

František. Jakožto ochránce Ježíše a Marie, nemůže nebýt Ochráncem církve 

„protože církev je prodloužením Kristova Těla v dějinách“.  „Každý potřebný, 

každý chudý, každý trpící, každý umírající, každý cizinec je tak „Dítětem“, 

které Josef stále chrání.“ Témuž se musíme od Josefa učit také my. 
Převzato z webu 

 České sekce Radio Vaticana 

Redakčně upraveno 

 

Modlitba ke sv. Josefovi 

Buď pozdraven, ochránce Vykupitele, 

a snoubenče Panny Marie. 

Tobě Bůh svěřil svého Syna, 

v tebe doufala  Maria. 

S tebou se Kristus stal člověkem. 

Svatý Josefe, ukaž se otcem i nám, 

veď nás cestou života. 

Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu, 

a braň nás před vším zlem.  

Amen. 
Z apoštolského listu papeže Františka  

Patris corde 
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FARNÍ INFORMACE 
 

Vikariátní konference 23. 2. 2021 v Kamenici nad Lipou, mše svatá 9.00   

a po ní na faře setkání kněží a přijede i otec biskup Vlastimil Kročil. Účast na 

mši zůstává stále omezený, proto myslete na nás při modlitbě doma, také 

budeme pamatovat u oltáře na celou farnost, na každého z vás. 

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie: 

     Pátek 19. 3. 2021 - mše svatá v kostele v Kamenici n. Lipou v 17.00 hodin. 

Slavnost Zvěstování Páně 

     Čtvrtek 25. 3. 2021 -  mše svatá v Kamenici nad Lipou v 8.00 hodin 

                                     -  mše svatá v Častrově v 16.00 hodin 

Změna času: 

     Letní čas vstoupí v platnost v noci ze soboty 27. března na neděli 28. 

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

svaté ve všední den a v sobotu se 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.  

Postní zpověď - Častrov kostel sv. Mikuláše: 

Čtvrtek 25. 3. 2021 od 15.00 hodin, v 16.00 mše svatá.  

Postní zpověď - Kamenice nad Lipou kostel Všech svatých: 

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

- pátek 26. 3. 2021 zpovídání od 15.00 cizí zpovědník - P. Jaroslav Šmejkal, 

který bude potom od 17.00 hodin sloužit mši svatou  

- sobota 27. 3. 2021 zpovídání od 9.00 cizí zpovědník + P. Václav Šika 

Osadní svátek v Kamenici nad Lipou  - středa 7. 4. 2021  
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  

                                   a Svátostné požehnání 

  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 

V neděli 25. dubna 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. 

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

a v pátek po večerní mši svaté v 18.00 hodin. 
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Mše svatá u Váňovy studánky nad Bohdalínem bude v den  památky 

Panny Marie, Prostřednice všech milostí, v sobotu 8. května v 15.00 hodin.  

Při sbírce na Biblický apoštolát v neděli 24. ledna 2021 se vybralo v 

Kamenici n. L. a v Těmicích 3.010,- Kč, v Mnichu 1.005,- Kč a v Častrově 

1.110,- Kč. 

Celodiecézní sbírky v roce v roce 2021: 21. února na svatopetrský haléř,  

2. dubna - velkopáteční sbírka, 9. května na pomoc pronásledovaným 

křesťanům, 13. června na potřeby diecéze, 5. září na bohoslovce čb. diecéze, 

24. října na misie a 7. listopadu na Charitu a 5. prosince na bohoslovce čb. 

diecéze. 

Statistika duchovních úkonů za rok 2020: 
 

Rok  2020 - farnost Křest Svatba Pohřeb 

Kamenice nad Lipou 5 4 15 

Mnich  0 0 2 

Těmice  0 0 3 

Častrov  3 0 4 
 
 

MALÝ PRŮVODCE POSTNÍ DOBOU 

      V kostele si můžete vyzvednout sešitek s názvem Malý průvodce postní 

dobou, který vydalo brněnské Katechetické centrum. Nabízí v něm pro každý 

všední den doby postní citát z Bible (u něho i odkaz na celý text) a krátký 

duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka. Krátká zamyšlení pro 

neděle připravili k probíhajícímu roku sv. Josefa někteří kněží brněnské 

diecéze s křestním jménem Josef. 
 

NAŠE POSTNÍ PŘÍPRAVA V RODINÁCH SE SV. JOSEFEM 
(podle projektu Diecézního katechet. centra v Brně pro postní dobu 2021) 

     Svatého Josefa mnoho lidí vnímá jako pevnou oporu a ochránce Svaté 

Rodiny. Jeho pevnost spočívá v tom, že svůj život postavil na kvalitním 

základu - na Bohu, kterému celý život sloužil. 

     Svatý Josef nám může být inspirací v každodenních životních situacích.  

V Písmu sv. je napsáno, že Josef byl spravedlivý muž (srov. Mt 1,19). Tato 

jeho charakteristika nám odkrývá mnoho jeho dalších vlastností, které nám 

mohou být příkladem. Můžeme se od sv. Josefa  učit správnému přístupu k 

lidem, k práci, k životu, a také jeho oddanosti Bohu.  

      V tom se jej pokusíme v letošní postní době následovat. Pomůže nám  

nabídka úkolů, které si v kostele u obrazu sv. Josefa může v tyto dny každý z 

nás vyzvednout: pro děti je připraven lístek se zajímavými úkoly, pro dospělé 

zase lístek s vlastnostmi sv. Josefa, které si můžeme osvojit i v našem životě.  

 

Hanka Pechová 
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VELIKONOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH 2021 
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28. 3. 2021 
 

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 

1. 4. 

ZELENÝ 

ČTVRTEK 
Památka Poslední 

večeře Páně 

 

MŠE SVATÁ v Častrově 
 

MŠE SVATÁ v Kamenici n. L. 
 

AGAPÉ - společná večeře na faře 
Všichni jsou srdečně zváni! 

16.00 
 

18.00 
 

19.15 

2. 4. 
 

VELKÝ PÁTEK 
 

Den smrti Kristovy 
 

Den přísného postu 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA NA BRÁDLE  
 

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY  

v Mnichu 
 

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY 

v Kamenici nad Lipou 

9.00 
 

16.00 
 

18.00 

3. 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 

4. 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 

5. 4.  
PONDĚLÍ 
VELIKONOČNÍ 

 

 

MŠE SVATÁ v Kamenici n. L.  

 

MŠE SVATÁ v Hojovicích 
 

 

9.30 
 

11.00 



POSTNÍ ALMUŽNA 2021 
       

     Vážení bratři a sestry, milí farníci,  

postní doba v západní církvi začíná Popeleční středou, která letos připadá na 

17. února, a trvá 40 dní kromě nedělí. Postní dobou se jako křesťané připra-

vujeme na Velikonoce, naše největší svátky roku. Modlitba, půst a almužna 

jsou tři skutky, které patří do postní doby. Modlitba je vyřčena slovy, půst 

posiluje modlitbu tělesným nebo duševním skutkem a almužna je modlitba 

vyjádřena štědrostí.  Účelem postní doby je jednak větší soustředěnost na 

duchovní růst, ale také větší vnímavost k potřebám ostatních lidí. Půst obno-

vuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista v potřebách našich 

bližních. Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho zříci ve prospěch 

druhých: například omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, 

zbytečné brouzdání po internetu či sociálních sítích nebo jiné věci, které 

nejsou pro život nezbytně nutné. Kasička pro Postní almužnu je také vhodná 

jako nástroj k formaci dětí při společné večerní modlitbě nebo postní katechezi 

v kruhu rodiny. Při ní je možné přidat prosby za konkrétní nemocné, chudé a 

jinak potřebné. Tím, že se omezíme ve své spotřebě, můžeme nejen prospět 

potřebným lidem, ale také tím obohacujeme sami sebe. K tomu nám může být 

nápomocná právě postní kasička.  
 

Výnos z Postní almužny 2021 v českobudějovické diecézi bude věnován na 

podporu rodin: polovina přispěje na pastoraci rodin prostřednictvím 

Pastoračního střediska Biskupství českobudějovického, další polovinu využije 

Charita na pomoc rodinám v nouzi.  

Pastorační aktivity pro rodiny připravuje Pastorační středisko při Biskupství 

českobudějovickém za podpory Spolku Most v rámci papežem vyhlášeného 

Roku rodin Amoris Laetitia. Jedná se o virtuální nabídku na YouTube kanále 

Prolidi.online, dále o víkendy a letní tábory pro rodiny, přednášky a přípravu 

snoubenců.  

Diecézní charita České Budějovice v rámci celé diecéze provozuje dvě desítky 

sociálních služeb, které pomáhají rodinám s dětmi. Jedná se např. o azylové 

domy pro matky s dětmi, odborné sociální poradny a krizová centra, sociálně 

aktivizační služby, podporu pěstounských rodin a další návazné služby.  
 

Organizační pokyny k Postní almužně 2021  

Papírové postní pokladničky si můžete vyzvednout ve Vašem kostele. Na konci 

doby postní, nejpozději do neděle 11. dubna 2021, přineste pokladničku s Vaší 

almužnou zpět do kostela a předejte knězi, případně tomu, koho pan farář určí. 

Kněz či pověřená osoba z farnosti následně výtěžek z pokladniček sečte a 

odešle na účet diecézní Charity, která polovinu výtěžku předá Pastoračnímu 

středisku.  
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Druhou možností je poukázat Vaši almužnu přímo na účet Diecézní charity 

České Budějovice, která pak Váš příspěvek rozdělí na polovinu mezi Charitu a 

Pastorační středisko Biskupství českobudějovického.  

Číslo účtu: 4200143282/6800, variabilní symbol 20214501  

Děkujeme, že se zapojujete do Postní almužny!  
Pastorační středisko Biskupství Českobudějovického 

Diecézní charita České Budějovice 

 

 

KONFERENCE "JUDR. JAN JIŘÍ RÜCKL, 

ŽIVOT A DOBA" 
     Ve čtvrtek 28. ledna 2021 jsem se zúčastnil spolu se starostkou Včelničky 

paní Milenou Hronovou vědecké konference "JUDr. Jan Jiří Rückl, život a 

doba", která se konala pod záštitou pana kardinála Dominika Duky v 

Arcibiskupském paláci v Praze v Sále kardinála Berana. Byla věnována 120. 

Výročí narození včelničského rodáka, významného prvorepublikového 

právníka, podnikatele a politika.  

Program byl podnětný a velmi zajímavý: 

Úvodní vystoupení J. Em. Dominik kardinál Duka OP., 

PhDr. Michal Pehr, PhD., hlavní referát – JUDr. Jan Jiří Rückl – život a doba  

Mgr. Tomáš Parma, PhD.: JUDr. Jan Jiří Rückl jako zakladatelská postava 

Řádu rytířů Božího hrobu v meziválečném Československu. 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., Právnická fakulta UK v Praze (JUDr. Jan Jiří 

Rückl a volba prezidenta republiky v roce 1935) 

prof. PhDr. Róbert Letz, CSc., katedra historie Pedagogické fakulty 

Univerzity Komenského v 

Bratislavě (Jan Jiří Rückl a 

HSĽS). 

JUDr. Cyril Svoboda PhD. 

(Diplomatická akademie): 

Rückl a československá 

diplomacie při tvorbě 

vzájemných diplomatických 

vztahů mezi ČSR a Svatým 

stolcem v porovnání se 

snahou o dosažení dohody 

mezi ČR a Svatým stolcem 

po roce 1993. 

     Po skončení konference 

bylo položení věnce u hrobu Jana Jiřího Rückla na Vyšehradském hřbitově.  
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     Z Prahy od Vyšehradu jsme odjížděli v 17.00 k domovu do Kamenice nad 

Lipou. Byl jsem moc rád, že mne paní starostka vzala sebou a mile mne 

překvapil, co dokázal poměrně za krátký život rodák JUDr. Jan Jiří Rückl.   
 

JUDr. Jan Jiří Rückl - život a doba. 

     Osobnost a životní osudy JUDr. Jana Jiřího Rückla jsou dnes bohužel 

polozapomenutou epizodou našich dějin. Československý prvorepublikový 

průmyslník, právník, filozof a odborník na vědeckou organizaci práce se 

narodil 12. května 1900 ve Včelničce do tradiční české sklářské rodiny.  

     Vystudoval práva a filozofii v Praze, 

komerční a politické vědy v Paříži a Mni-

chově. Od počátku 1. republiky se výrazně 

politicky exponoval a jako člen Zemského 

výboru ČSL patřil k nejbližším spolupra-

covníkům a přátelům vyšehradského 

kanovníka Msgre. Bohumila Staška. 

Udržoval blízké kontakty s vysokými 

církevními hodnostáři v Praze, Paříži a 

zejména v Římě. Jako mladý diplomat sehrál 

pozitivní roli při uzavírání Modu vivendi 

mezi Svatým Stolcem a Československem 

v roce 1928. Ve své politické, odborné 

přednáškové a publicistické činnosti usiloval 

o spojení křesťanského tradicionalismu 

s hodnotami moderní civilizace. V roce 1935 

byl hlavním organizátorem a výkonným předsedou celostátního sjezdu katolíků 

ČSR. V roce 1935 se rozhodně postavil za kandidaturu Edvarda Beneše na 

funkci prezidenta republiky a v tomto směru významně ovlivnil ČSL a HSLS. 

Za svoji práci obdržel vysoká církevní ocenění: velkokříž rytířského řádu 

Božího hrobu, komandér s hvězdou Řádu sv. Řehoře Velikého, tituly 

skutečného papežského komoří a náměstka latinského patriarchy jeruza-

lémského. 

     JUDr. Jan Jiří Rückl zemřel 24. srpna 1938 a byl pohřben do rodinného 

hrobu rodiny své manželky roz. Kolářové na pražském Vyšehradě. 

     V minulém roce uplynulo od narození JUDr. Jana Jiřího Rückla 120 let. 

Z inciativy Dominika kardinála Duky byla 28. ledna 2021 uspořádána o jeho 

životě a době, ve které působil vědecká konference. Účelem je nejenom 

připomenout životní osudy a působení JUDr. Jana Jiřího Rückla, ale současně 

zdůraznit, že katolická církev se aktivně zúčastnila budování nového 

československého státu ve složité a církvi nepříznivé době mezi dvěma 

světovými válkami. 

P. Václav Šika 
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NOVÉ KNIHY VE FARNÍ KNIHOVNĚ 
 

C. Pacciniová, S. Troisi: SMRT NEMÁ POSLEDNÍ SLOVO  

Chiara Corbellová Petrillová zemřela v 28 letech na rakovinu jazyka. 

Nevyléčitelný nádor jí lékaři objevili v pátém měsíci těhotenství, kdy se těšila 

na narození svého syna Francesca. Pro ni a manžela Enrica to bylo už třetí dítě, 

které čekali, ale první, které přežilo a narodilo se zdravé. Příběh, kde nedojde k 

zázraku uzdravení, ale kde oba manželé zažijí víc než zázrak: pokoj shůry, 

radost z Boží blízkosti, která rozšiřuje srdce a dodává naději uprostřed bouře. 
 

Prokop Siostrzonek: OSUDY - arciopat břevnovského kláštera 
Narodil se do doby, v níž měly u nás být řeholní řády s jejich mnohasetletým 

duchovním posláním vymazány ze života i z paměti. Co mladého muže Petra, 

úspěšného studenta českotěšínského gymnázia, vedlo k rozhodnutí této svévoli 

čelit, zasvětit svůj život kněžskému poslání a tajně vstoupit do pronásledova-

ného benediktinského řádu? Po sametové revoluci přišel s několika stovkami 

korun v kapse do zchátralého Břevnova, který dnes vzkvétá po všech strán-

kách. Vzkvétá nejen Břevnov, ale také benediktinský Broumov. Osudy převora 

břevnovského kláštera Petra Prokopa Siostrzonka, na jejichž základě vznikla 

knižní podoba cyklu vysílaného Českým rozhlasem Vltava, vypovídají o síle 

víry a touhy, o smyslu života v pospolitosti. 
 

Farní knihovna, která je umístěna na faře, je v současné době otevřena jen 

na požádání u Jana Šimáka po mši svaté v zákristii. V loňském roce se 

uskutečnilo 33 výpůjček. 
 

 

INFORMACE Z FARNÍ CHARITY 
 

K+M+B 2021 

     Letošní Tříkrálová sbírka byla po 20 letech velmi netradiční. V obcích, 

obchodech, výdejních okénkách, kostele či přímo v kanceláři Farní charity 

byly rozmístěny pouze zapečetěné statické kasičky. Do těchto kasiček bylo 

možné v průběhu ledna přispět svými dary. Druhou z možností, jak tuto sbírku 

podpořit byla možnost přispět do online kasičky, zasláním DMS nebo zaslat 

finance přímo na sbírkový účet.  

Do statických kasiček, kterých bylo v Kamenici a okolních obcích rozmístěno 

celkem 50, se podařilo přispět neuvěřitelných 143.039,- Kč. Přestože je propad 

výnosu oproti loňskému roku velmi značný, více jak 100 tis., jsme za letošní 

výtěžek opravdu vděční a moc děkujeme všem dárcům, že nás v této nelehké 

době takto podpořili. Do 30. dubna je nadále možno přispívat do online 

kasičky na www.trikralovasbirka.cz (Kamenice nad Lipou FCH).  
 

J. Koubová 
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VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021  

V POROVNÁNÍ S ROKEM 2020 
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Místo 2021 2020 

ANTONKA  --- 3.124 Kč 

BETLÉM, VRŠE, HUTĚ --- 1.250 Kč 

BENEŠOV, DOBEŠOV, VACKOV --- 2.802 Kč 

BOHDALÍN 6.076 Kč 6.613 Kč 

BOŘETÍN 1.659 Kč 4.241 Kč 

BŘEZINA 5.695 Kč 3.986 Kč 

ČERNOVICE 19.465 Kč 26.354 Kč 

DRÁCHOV, JOHANKA --- 1.180 Kč 

DRUNČE 1.074 Kč 3.452 Kč 

GABRIELKA --- 2.643 Kč 

HOJOVICE 6.794 Kč 7.884 Kč 

CHVÁLKOV 1.000 Kč 5.583 Kč 

KAMENICE NAD LIPOU 24.134 Kč 63.241 Kč 

KOSTEL KAMENICE N. L.+ CHARITA 18.131 Kč 3.000 Kč 

KŘEČ 24.560 Kč 11.330 Kč 

LHOTA, VLÁSENICE 3.515 Kč 4.540 Kč 

LIDMAŇ, LIDMÁŇKA 3.569 Kč 5.971 Kč 

MNICH, MIROTÍN  5.858 Kč 8.712 Kč 

NOVÁ VČELNICE 4.722 Kč 27.712 Kč 

NOVÁ VES, BŘEZÍ, VYSTRKOV  --- 2.578 Kč 

PANSKÉ MLÝNY, CIHELNY --- 650 Kč 

PRAVÍKOV, BABÍN --- 5.265 Kč 

RODINOV  3.845 Kč 9.268 Kč 

SVATAVA, LHOTKA --- 2.460 Kč 

TĚMICE 4.929 Kč 11.573 Kč 

VČELNIČKA 3.135 Kč 7.546 Kč 

VLKOSOVICE 4.878 Kč 4.870 Kč 

VODNÁ, KUTLOV, RACHAČKY --- 5.843 Kč 

ŽĎÁR --- 1.380 Kč 

CELKEM: 143.039 Kč 245.051 Kč 



Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 
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