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Velikonoční oheň - symbol Vzkříšeného, 
v němž se rozzářila Boží sláva. 

 
 

 
Ročník XXIII      Cena dobrovolná                   Dne: 23. 3. 2012  

 



          
         V Ježíši Kristu Bůh překlenul nesmírnou  
     propast, která nás od něho dělí. Vstoupil  
     do lidských dějin, do našeho života, do jeho 
     problémů, do temnot smrti, aby nás z nich 
     vysvobozoval a vyzdvihoval. 
          Bože, pozvedej nás k sobě skrze Ježíše  
     Krista ukřižovaného a vzkříšeného. 

 
           Radostné velikonoční Aleluja! 
 
           Vám přejí 
 
           Hroznata František Janoušek 
                  a Jan Šimák 
 
 
 
 

Benedikt XVI. 
 

SVĚTLO VELIKONOC 
 
 

     Řehoř z Tours (4. stol.) vypráví o jednom zvyku, který se zachovával na 
některých místech, totiž že se pro slavení velikonoční vigilie používal oheň 
rozdělaný pomocí čočky přímo sluncem. Světlo i oheň tak znovu přišly takří-
kajíc z nebe. Odsud se pak zapalovala všechna světla a ohně během roku. Je to 
symbol toho, co slavíme na velikonoční vigilii. Ježíš Kristus radikalitou své 
lásky, v níž se dotýkají srdce Boha a srdce člověka, opravdu vzal z nebe světlo 
a snesl je na zem - světlo pravdy a oheň lásky, která přetváří bytí člověka. 
Přinesl světlo a nyní víme, kdo je Bůh a jak je Bohem. Víme také, jak se to má 
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s člověkem: co jsme a jaký cíl má naše existence. Být pokřtěni znamená, že 
plamen tohoto světla byl snesen do našeho nitra. Proto byl v prvotní církvi 
křest nazýván také svátostí osvícení. Světlo Boží vstupuje do nás a my se 
stáváme dětmi světla. Toto světlo pravdy, jež ukazuje cestu, nechceme nechat 
zhasnout. Chceme je chránit proti všem mocnostem, které se snaží je uhasit, 
ponořit nás do temnot, pokud jde o Boha i o nás samotné. 
 
                                                 Homilie při velikonoční vigilii, 22. března 2008 

 
 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
 

     Když Ježíš mluvil k učedníkům o kříži a zmrtvýchvstání poprvé, sami sebe 
se tázali, co to má znamenat „vstát z mrtvých" (Mk 9,10). [...] Zmrtvýchvstání 
je natolik mimo naše chápání, mimo veškerou naši zkušenost, že zamyslíme-li 
se nad tím, pak i my se jako učedníci tážeme: V čem spočívá ono „vstát z mrt-
vých“? Co to pro nás znamená? Co to znamená pro svět a pro dějiny jako 
celek? Jeden německý teolog kdysi ironicky poznamenal, že zázrak oživené 
mrtvoly - pokud k němu opravdu došlo, čemuž on nevěřil - by zůstal tak jako 
tak naprosto bez významu, protože by se netýkal nás. Vždyť byl-li někdy 
někdo oživen a pak už nikdo jiný, proč by se to mělo týkat nás? Zmrtvých-
vstání Krista je však něčím víc, je něčím odlišným. Použijeme-li jazyka 
evoluční teorie, můžeme říci, že je největší „mutací“, tím naprosto nejrozhod-
nějším skokem do naprosto nové dimenze, k němuž v dlouhých dějinách života 
a jeho vývoje dosud nikdy nedošlo, skokem do úplně nového řádu, který se 
týká nás, který se týká celých dějin. 
 
                                                 Homilie při velikonoční vigilii, 15. dubna 2006 
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VELIKONO ČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH 
 

KAMENICE NAD LIPOU 
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Památka vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma, 
svěcení ratolestí a průvod 
MŠE SVATÁ  s pašijemi - v kostele 

 

8.30 
1. 4. 
 

KVĚTNÁ 
 

NEDĚLE  

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY 
NA BRÁDLE 

 

15.30 
 
 

MŠE SVATÁ  na památku 
Poslední večeře Páně - v kostele 
Po skončení krátká adorace  
v Getsemanské zahradě - v kostele 

 

18.30 
5. 4. 
 

ZELENÝ 
 

ČTVRTEK 
 

Společenství s večeří na faře 20.00 
6. 4. 
VELKÝ 
PÁTEK 

 

Den smrti Kristovy 
VELKOPÁTE ČNÍ OBŘADY 
- v kostele 

 

18.30 

7. 4. 
BÍLÁ 
SOBOTA 

 

Den, kdy tělo Kristovo odpočívalo v hrobě 
 

LITURGICKÁ MODLITBA SE ČTENÍM 
- v kostele 

 

9.00 

7. 4. 
 

V NOCI 

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Ježíše Krista 
a našeho vzkříšení křtem 
VELIKONO ČNÍ VIGILIE 

 

21.30 

8. 4. 
 

NEDĚLE 

 

Hod Boží velikonoční 
MŠE SVATÁ  - v kostele 
Před závěrečným požehnáním žehnání 
velikonočních pokrmů 

 

8.30 

9. 4. 
PONDĚLÍ 
VELIKON.  

 
MŠE SVATÁ  - v kostele 

 

8.30 



TĚMICE 
 

 
1. 4. KVĚTNÁ 
          NEDĚLE 

 

Památka vjezdu Ježíše Krista do Je-
ruzaléma, svěcení ratolestí a průvod, 
MŠE SVATÁ  s pašijemi 

 

10.30 

6. 4. 
VELKÝ PÁTEK 

 

Den smrti Kristovy 
VELKOPÁTE ČNÍ OBŘADY 

 

16.30 
8. 4. NEDĚLE 
 

SLAVNOST 
ZMRTVÝCH-
VSTÁNÍ PÁNĚ 

 

Hod Boží velikonoční 
MŠE SVATÁ  
Před závěrečným požehnáním žehnání 
velikonočních pokrmů  

 

17.00 

 
MNICH 

 

31. 3.  
SOBOTA 

 

Památka vjezdu Ježíše Krista do Je-
ruzaléma, svěcení ratolestí a průvod, 
MŠE SVATÁ s pašijemi 

 

16.00 

5. 4. 
 

ZELENÝ 
 

ČTVRTEK 

MŠE SVATÁ  na památku 
Poslední večeře Páně 
Po skončení krátká adorace  
v Getsemanské zahradě 

 

16.30 

6. 4. 
VELKÝ PÁTEK 

 

Den smrti Kristovy 
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY 

 

16.30 
8. 4. NEDĚLE 
 

SLAVNOST 
ZMRTVÝCH-
VSTÁNÍ PÁNĚ 

Hod Boží velikonoční 
MŠE SVATÁ  
Před závěrečným požehnáním žehnání 
velikonočních pokrmů  

 

10.30 

 

LIDMA Ň 
9. 4. 
 

PONDĚLÍ 
VELIKONO ČNÍ 

 
MŠE SVATÁ  

 

10.30 
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INFORMACE 
 

�Zelený čtvrtek, Velký pátek a Slavnost velikonoční vigilie jsou vrcholem 
liturgického roku. Farníci t ěmičtí, mnichovští a lidmaňští zúčastněte se 
v Kamenici n. L. nebo jinde těch bohoslužeb, které se v tyto dny ve vašich 
farnostech nekonají. Vy, kteří můžete jet autem, svezte pokud možno 
ostatní, kteří by se jich jinak nemohli zúčastnit. Tím přispějete k slavení 
těchto dnů. 
�Liturgie svátosti smíření pro více kajícníků se zpovědí a rozhřešením 
jednotlivě se konala v Kamenici n. L. v pátek 23. 3. Bude se ještě konat v úterý 
27. 3. a v pátek 30. 3. vždy v 17.00 hodin (s přítomností cizích zpovědníků). 
Tato liturgie se bude také konat v úterý 3. 4. v 18.00 hodin na faře, ale bez 
přítomnosti cizího zpovědníka. 
�Po pondělí velikonočním budou večerní mše svaté v Kamenici nad Lipou 
od 18.00 hodin. Do 29. 4. budou ještě v kapli na faře. 
�Mše svatá v Hojovicích nebude výjimečně ve čtvrtek 5. 4. (1. čtvrtek 
v měsíci), ale až ve čtvrtek 19. 4. v 17.00 hodin. 
�Májová mariánská liturgie slova v kostele v Kamenici n. L. bude v úterý  
1. 5. v 18.00 hodin. Další podle oznámení. Ve dnech, kdy májová liturgie slova 
nebude, zazpíváme po mši svaté několik slok mariánské písně. 
����Biblická hodina se bude konat na faře ve čtvrtek 26. 4. od 19.00 hodin. 
Další biblické hodiny budou dle oznámení. 
����Poutní mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého v Rodinově bude 
v neděli 20. 5. v 17.00 hodin.  
����Mše svatá u Váňovy studánky nad Bohdalínem bude ve svátek Navštívení 
Panny Marie ve čtvrtek 31. 5. v 16.30 hodin. 
����Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý vždy od 
15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 3. 4., 17. 4., 1. 5., 15. 5.,  29. 5., 
12. 6. a 26. 6.  
�Slavnost Nanebevstoupení Páně budeme konat přeloženě ze čtvrtka 17. 5 
v neděli 20. 5. Tak je to dovoleno, aby byla početnější účast. 
�Po Velikonocích  - datum bude upřesněno - začne na faře v Kamenici nad 
Lipou příprava dětí na první svaté přijímání. Rodiče dětí, které připadají 
v úvahu, budou o tom včas informovány.  
�Letos v září nebo v říjnu  - datum bude upřesněno - bude Otec biskup udě-
lovat svátost biřmování na Křemešníku připraveným zájemcům z pelhřimov-
ského vikariátu.  Z farnosti Kamenice nad Lipou se přípravy už po několik 
měsíců účastní jedna sedmnáctiletá dívka. Škoda, že někteří, jimž byla příprava 
nabídnuta, neprojevili zájem. Pokud by se nejpozději na velikonoční pondělí 
někdo ještě přihlásil, mohla by se příprava podle domluvy snad ještě stihnout. 
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V úvahu přicházejí mladí věřící od patnácti let, zájem by měli projevit i starší a 
staří, kteří tuto svátost ještě nepřijali. Tito zájemci by museli možnost přijetí 
této svátosti prohovořit s duchovním správcem Hroznatou Františkem 
Janouškem nejpozději do velikonočního pondělí. Týká se to nejen Kamenice 
nad Lipou ale i farností odtud spravovaných. 
 

 
����Slavnost Seslání Ducha Svatého začíná už v předvečer. Tento svatvečer – 
vigilie – je v obnovené liturgii zdůrazněn. Už od slavnosti Nanebevstoupení 
Páně a zejména v tento svatvečer podobně jako apoštolové s Marií shromáždě-
ní před zaslíbeným sesláním Ducha svatého vyprošujeme jeho mocné působení 
pro sebe, církev a svět. Tuto vigilii je možné slavit různým způsobem. 
V kostele v Kamenici nad Lipou budou v sobotu 26. 5. v 19.00 hodin nešpory 
– liturgická navečerní modlitba. 
����Sbírka na novou úpravu interiéru katedrály v Českých Budějovicích 
bude se konat při mši svaté na Hod Boží Velikonoční 8. 4. Sbírka na potřeby 
diecéze se bude konat v neděli 1. 6.  
����Setkání dívek z pelhřimovského vikariátu v Žirovnici 9. - 11. 3. se zúčast-
nily 2 dívky z farnosti Kamenice nad Lipou. 
����Diecézní setkání mládeže se bude konat v Českých Budějovicích 30. - 31. 
3. 2012. Podrobněji viz na vývěskách kostelů. 
����Celostátní setkání mládeže ve Ždáru nad Sázavou 14. - 19. 8. 2012 - viz str. 10. 
����K umělecky nejhodnotnějším předmětům v kostele sv. Jana Křtitele v Mni-
chu patří dřevěný barokní reliéf sv. Floriána, mučedníka. Je velmi nevhodné, že 
je zakryt před ním stojící novější sochou Pána Ježíše se symbolem jeho Srdce. 
Rovněž je nevhodné, že v témže kostele nad křtitelnicí je socha Panny Marie 
Lurdské. V okolí křtitelnice by mělo naznačovat vztah ke křtu. Právě tam bude 
velmi vhodné umístit zmíněnou sochu Pána Ježíše, vždyť křest je vlastně mj. 
zasvěcení člověka Ježíši Kristu. Zmíněná socha Panny Marie Lurdské nemá sice 
větší uměleckou hodnotu, byla však před časem z kostela ukradena a nalezena 
poškozená, což je na ní ještě patrno. Bude vhodné ji umístit v tomto kostele - 
možno říci „na smír“ za svatokrádež, ale jinam. O sv. Floriánovi bude v příštím 
čísle Farních listů.  
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INFORMACE FARNÍ CHARITY 
 

 

����PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  Farní charity nabízí pomoc seniorům, ne-
mocným a zdravotně postiženým osobám, kteří pro svůj věk, ztrátu soběstač-
nosti, nemoc, zdravotní postižení nebo z jiných závažných příčin nejsou 
schopni si bez pomoci zabezpečit své základní životní potřeby. Zajišťujeme 
donášky obědů, nákupy, úklid, praní prádla, pomoc při hygieně, odvozy autem 
a další služby. Poskytujeme je nejen v Kamenici nad Lipou, ale také v okolních 
vesnicích. Nabízíme také odvozy v neděli do kostela. Poplatek za služby by 
měl být hrazen z příspěvku na péči, který zájemcům pomůžeme vyřídit. Bližší 
informace jsou k dispozici na webových stránkách www.kamenice.charita.cz, 
na letáčcích v ordinacích lékařů, v kostele, na vývěskách před farou nebo si 
letáček můžete vyžádat ve Farní charitě. Telefonní kontakt: 565434426, nebo 
605875553, e-mail: charita.kamenice@atlas.cz. 
     K 31. 3. musíme 1 pečovatelku propustit z důvodu nedostatku finančních 
prostředků a také z důvodu nedostatku práce. Máme sice v současné době sjed-
nánu smlouvu s 92 klienty, ale senioři více šetří a pokud jim např. nákup 
donese zdarma sousedka, tak si službu u nás neobjednají, aby ji nemuseli 
platit. Dotace na sociální služby byly kráceny celostátně, my jsme obdrželi 
90% loňské dotace, což je vzhledem ke stoupajícím nákladům nedostatečné. 
����SCHRÁNKY POSTNÍ ALMUŽNY s prostředky ušetřenými v postní době 
přineste do kostela na 2. neděli velikonoční 15. 4. nebo některou následující 
neděli. Obsah schránek bude poté určenými komisemi spočítán a použit na 
charitativní účely. Na spodní straně schránky je možno označit účel. 
�V POKLADNI ČCE FARNÍ CHARITY   v kostele probíhá nyní sbírka na 
organizaci Cesta 121, která pomáhá stárnoucím kněžím. Zatím se na tento účel 
vybralo 3.233,- Kč. Sbírka potrvá do Velikonoc. Od 15. 4. bude v pokladničce 
probíhat sbírka pro Sýrii. Peníze budou využity na dodávky jídla a jinou 
materiální pomoc obyvatelům v zasažených městech i uprchlíkům, kteří byli 
nuceni ze Sýrie odejít. 
����SBĚR ŠATSTVA a dalších věcí pokračuje po zimní přestávce ve Farní 
charitě. Sbírá se: letní a zimní oblečení (dámské, pánské i dětské), lůžkoviny, 
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (min. 1 m²), domácí potřeby, peří, 
péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, nepoškozená obuv. Nesbírá se: 
elektronika, ledničky, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola, dětské kočárky a 
znečistěný a vlhký textil. Věci musí být dobře zabalené v krabicích nebo 
v pytlích a můžete je přinést na faru v úředních hodinách Farní charity, tj. 
v pondělí a v pátek od 13.00 do 15.00 hodin, ve středu od 13.00 do 16.00 
hodin. Při přinesení se vybírá dobrovolný příspěvek na dopravu 5,- Kč. 
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POD OCHRANU TVOU 
 

     V roce 1917 byl v Egyptě nalezen papyrus, který vědci datují jednotně 
kolem roku 250 po Kristu. Papyrus obsahuje modlitbu Pod ochranu tvou 
v tomto znění: 
      Pod ochranu tvou se utíkáme,  
      svatá Boží Rodičko. 
 Neodmítej naše prosby v našich potřebách 
 ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, 
 Panno slavná a požehnaná ! 
     Po Zdrávas, Maria je to nejstarší nám známá mariánská modlitba. Časem 
vznikly její varianty.                                                                                 
     „Každý - ať už chce nebo ne - nalezne pod Mariiným pláštěm místo. Vždyť 
když si její Syn skrze své utrpení vyvolil všechny za své bratry a sestry, nemů-
že ona jinak, než být matkou všech“ (Hans-Urs von Balthasar)  
 

     „Z celého srdce měj ve vážnosti svého otce a nikdy nezapomínej na bolesti 
té, která tě porodila. Pamatuj, že jimi jsi byl zplozen. Jak jim odplatíš to, co oni 
dali tobě?“ (Sir 7,27) - Maria, matka bolestná, je i naší matkou, která nás 
bolestně duchovně zrodila, zejména pod křížem. 
 

 

 
 

 
 

     Podařilo se získat vzpomínky na zdejšího duchovního správce P. Bohuslava 
Křištu, který byl roku 1958 uvězněn, od jeho bývalého ministranta, také jeho 
dobrou fotografii. Uveřejníme, prosíme však pamětníky, případně majitele 
článků o něm z dobově poplatného tisku, o brzké sdělení nebo zapůjčení. 

 
9 

 



 
 

 
 

Johannes Jörgensen 
 

NIT SHŮRY 
 
     Jednoho krásného podzimního dne nesly se vzduchem stříbrné nitky babího 
léta. Přicházely zdaleka a pavouček, který se nesl na jedné té stříbrné nitce, 
přistál na vrcholku vysoké borovice. Ale místo se mu nelíbilo, bylo příliš na 
větru. A tu rychle se rozhodnuv, upředl si novou nit a spustil se kolmo dolů na 
veliký hlohový keř. 
     Bylo tu plno větviček a letorostů, mezi nimiž se mohla upříst veliká pavu-
činová síť. Pavouček se dal s chutí do práce a zavěsil hořejší konec své sítě      
k niti, po které se spustil z vysoké borovice. Byla to veliká a krásná pavučina, 
kterou si tu pavouček upředl, bylo při ní jaksi zvláštní, že vystupovala téměř do 
prázdného vzduchu, protože tenkou nit, která držela horní okraj, nebylo skoro 
vidět. 
 

10 
 



 
Podzim ubíhal, mouchy se chytaly méně a méně a pavouk musil rozšířit svou 
síť, aby víc obsáhla a víc se do ní chytlo. A díky tomu tenkému vláknu shůry, 
podařilo se mu rozšíření sítě nad všechno očekávání. Pavouk byl hrdý na své 
dílo. Už nebyl tím chudičkým pavoučkem, který připlul vzduchem, nemaje nic 
než své „práceschopné ruce“, ale stal se z něho bohatý, sebevědomý pavouk, 
který měl největší pavučinu ze všech pavouků v lese. 
     Jednoho rána však procitl v neobyčejně špatné náladě. Kolem byl šedivý, 
podzimní den a pavouk byl od hodiny k hodině mrzutější. Aby ubil čas, vydal 
se na obchůzku po své síti a hledal, co kde spravit. Třásl všemi nitkami, ale 
všechno bylo v pořádku. A tu, jak tak chodil v nejhořejším výběžku své pavu-
činy, uviděl nit, o níž se mu zdálo, že ji nezná. 
     Všechny nitky někam vedly, pavouk věděl o každé větvičce, ke které byly 
připevněny, ale tato zcela nepochopitelná nit nevedla nikam. Stoupala přímo 
do vzduchu a pavouk, ať se díval, jak se díval, neviděl konce, neviděl větvičky, 
ke které by vlákno bylo připevněno. 
     Nevzpomněl si, že jednoho jasného zářijového dne po této nitce sestoupil    
z vysoké borovice na hlohový keř, že díky této nitce mohl upříst a rozšířit svou 
pavučinu. Zapomněl na všecko a viděl jen zbytečnou, neužitečnou nit, která 
nevede k žádné větvičce, ale jen nesmyslně stoupá do prázdného nebe. I roz-
křikl se: „Pryč s tebou“ a jediným kousnutím nit přetrhl. V tom okamžiku však 
pavučina povolila a celé to umělé síťoví ve vteřině vzalo za své. A když se 
pavouk, celý potlučený, probral ze svého pádu, uviděl, že v jediném zlém 
okamžiku zničil základ svého blahobytu, protože zapomněl na užitek nitky 
shůry. 
     Náš život a naše existence je v bezpečí jen pod ochranou Boží mocné ruky. 
Kdo pamatuje na „nit shůry“, stojí pevně jako strom u tekoucích vod, jehož 
listí neuvadá, a všechno, co podniká, se mu daří (Žalm 1). Je v tom spojení       
s Božím světem. Bylo navázáno už naším stvořením, upevněno a posvěceno 
obětí Ježíše Krista a udržováno mnoha dary a milostmi i požehnáním, které 
přichází na naši práci - do našeho života. 
 
   Johannes Jörgensen (+ 1956), dánský spisovatel,  
   konvertoval do katolické církve 
 
 
      
      Na str. 1 kresba P. Jiřího Reinsbergra, na str. 3 a 7 dřevoryty Michaela 
Floriana, na str. 9  kresba Arnošta Hrabala.  
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