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P. Bohuslav Křišta, od r. 1947 až do uvěznění v r. 1958 duchovní správce 
v Kamenici nad Lipou. O něm zde na str. 6 - 8. Na této fotografii vede děti  

po prvním svatém přijímání směrem k faře. 
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Benedikt XVI. 
 

NEDĚLNÍ SLAVENÍ EUCHARISTIE  
(z homilie ve Vídni 9. 9. 2007) 

 

     Sine Dominico esse non possumus! - Bez Pánova daru, bez dne Páně 
nemůžeme žít! Tak odpověděli roku 304 křesťané v Abitene v nynějším 
Tunisku, když byli přistiženi při slavení nedělní eucharistie, jež byla zakázána, 
a byli předvedeni před soudce, který se jich zeptal, proč konali křesťanskou 
bohoslužbu, ač věděli, že přestoupení zakazuje trestáno smrtí. Sine Dominico 
esse non possumus! Ve slovu „Dominico" se neoddělitelně pojí dva významy, 
jejichž jednotu se musíme znovu naučit vnímat. Je to především Pánův dar a 
tím darem je sám Pán, Vzkříšený, jehož blízkost a spojení s ním křesťané 
potřebují, aby byli sami sebou. Není to však jenom spojení duchovní, niterné, 
subjektivní. Setkání s Pánem je vepsáno do času prostřednictvím určitého dne. 
Takto se vpisuje do naší konkrétní existence, tělesné i společenské, kterou je 
časnost. Dává našemu času, a tedy našemu životu v jeho celku určitý střed, 
vnitřní řád. Nedělní eucharistie nebyla pro ony křesťany předpisem, ale vnitřní 
nezbytností. Bez Toho, který náš život drží svou láskou, je sám život prázdný. 
 
 
 

Karel Dostál Lutinov 
 

POVZDECH 
 
   O Bože, jak je krátký den - 
   a nesmírná je práce! 
   Sotvaže dílo zraje sen, 
   už hvězdy hledí do oken 
   a očím zas se spát chce. 
 
   Člověk jen projde jako stín 
   začíná každé ráno, 
   a když jde z těchto údolin, 
   kdo zvolati smí jak Tvůj Syn: 
   „mé dílo dokonáno!?“ 
 

Karel Dostál Lutinov, *1871,+1923, kněz, působil v Prostějově, básník. 
 
2 



 
 

Joe Aldrich 
 

PANE, ZACHOVEJ NÁS PŘI ZDRAVÉM ROZUMU 
 
Žalm 23: 
 

Hospodin je můj pastýř, 
nebudu mít nedostatek. 
Dopřává mi odpočívat 
na travnatých nivách, 
vodí mě na klidná místa u vod, 
naživu mě udržuje, 
stezkou spravedlnosti mě vede 
pro své jméno. 
I když půjdu roklí šeré smrti, 
nebudu se bát ničeho zlého, 
vždyť se mnou jsi Ty. 
Tvoje berla a hůl mě potěšují. 
Prostíráš mi stůl 
před zraky protivníků, 
hlavu mi olejem potíráš, 
kalich mi po okraj plníš. 
Tvá dobrota a milosrdenství 
budou mě provázet 
všemi dny mého žití. 
Do Hospodinova domu se budu 
vracet do nejdelších časů. 
 

Současnost: 
 

Televizor je můj pastýř, 
nic mi nechybí. 
Doma sedím a nikam nechodím. Můj 
zrak se pase na lákavých reklamách, 
v pohodě si užívám, 
nic užitečného nedělám. 
Denně vymývá mou hlavu. 
Vede po nejistých chodnících 
seriály plnými nepravostí. 
I kdybych sledoval ty nejtemnější 
horory, nebudu se bát. 
Televizní hvězdy jsou 
a vždy se mnou budou,  
skandály a show mne rozveselují. 
Předestírá přede mne televizní 
program, nesmysly bohatě plní mou 
hlavu. Satelitní nabídka překypuje. 
Nevím, co mne bude provázet 
po všechny dny mého života,  
ale jedno vím určitě: dokud budu žít, 
dálkový ovladač z ruky nepustím.

     Převzato ze Zpravodaje farnosti Jedovnice a Ostrov  u Macochy Nitka 06/2012 
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INFORMACE 
 

����Liturgie svátosti smíření pro více kajícníků se zpovědí a rozhřešením 
jednotlivě byla v Kamenici nad Lipou v těchto dnech: 23. 3., 27. 3. a 30. 3. 
s účastí cizích zpovědníků a 3. 4. bez cizího zpovědníka. Zúčastnilo se celkem 
54 kajícníků. 
����V neděli 24. 6. 2012 v Kamenici n. L. přistoupilo po přípravě, kterou konal 
P. Hroznata Janoušek, 5 dětí (z toho 3 chlapci, 2 děvčata) poprvé k svátosti 
smíření a k svatému přijímání. 
����Mše svaté pro děti ve čtvrtek 30. 6. v 16.30 v Kamenici nad Lipou a pak 
táboráku na dvoře fary se zúčastnilo 12 dětí.  
����V neděli 22. 7. při mši svaté v Kamenici nad Lipou přijalo 6 farníků svátost 
pomazání nemocných. 
����Poutní mše svaté byly slouženy v kaplích v Rodinově 20. 5. v 16.30 hodin, 
v Benešově 19. 8. v 16.30 hodin. 
����Velkého setkání mládeže z českých a moravských diecézí, které se konalo 
14. až 19. 8. ve Žďáře nad Sázavou se z farnosti Kamenice nad Lipou zúčast-
nily pokud víme dvě dívky, z Hojovic 1 chlapec a 1 dívka. 
����Začátkem srpna převzal p. Jaroslav Benda z Pelhřimova k restaurování 
podle směrnic památkové péče boční oltář sv. Anny z kostela v Kamenici nad 
Lipou.  
����Další biblická hodina se bude konat na faře v Kamenici n. L. ve čtvrtek  
20. 9. od 19.00 hodin. Dále dle oznámení. 
����Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa: 
v pátek 28. 9. mše svatá v Kamenici nad Lipou v 9.00 hodin, poutní mše svatá 
v kapli v Babíně v 16.00 hodin. Poutní mše svatá v Hojovicích v neděli 30. 9. 
v 10.30 hodin. 
����Změna: mše svatá v Mnichu bude v neděli 30. 9. výjimečně až v 17.00 
hodin. 
����Slavnost Všech svatých čtvrtek 1. 11.: poutní mše svatá v kostele všech 
svatých v Kamenici nad Lipou bude v 18.00 hodin, mše svatá v Mnichu 
v 16.30 hodin. 
����Vzpomínka na všechny věrné zemřelé pátek 2. 11.: mše svatá v kapli sv. 
Marie Magdalény na hřbitově Brádlo bude v 16.00 hodin, mše svatá v Těmi-
cích bude v 18.00 hodin. 
����Večerní mše svaté v Kamenici n. L. budou slouženy od 12. 11. po celé 
zimní období od 17.00 hodin. Od tohoto data budou všechny mše svaté ve 
všední dny slouženy v kapli na faře.  
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����Společenství starších žen se bude konat na faře v Kamenici nad Lipou 
každé druhé úterý vždy od 15.00 hodin.V příštím období to budou tato úterý: 
18. 9; 2. 10; 16. 10; 30. 10; 13.11. a  27. 11. 
�Sbírky: Při sbírce na opravu katedrály  v neděli 8. 4. se vybralo v Kamenici n. L. 
8.606,- Kč, v  Těmicích 3.349,- Kč a v Mnichu 2.293,- Kč. Při sbírce na potřeby 
diecéze v neděli 12. 6. se vybralo v Kamenici  n. L. 2.967,- Kč, v Těmicích 720,- Kč a 
v Mnichu 1.115,- Kč. Při sbírce na Charitu v neděli 5. 8. se vybralo v Kamenici n. L. 
4.256,- Kč, v  Těmicích 725,- Kč a v Mnichu 722,- Kč. Při sbírce na bohoslovce 
v neděli 2. 9. se vybralo v Kamenici n. L. 4.761,- Kč, v Těmicích 350,- Kč a v Mnichu 
981,- Kč. Další celodiecézní sbírka bude v neděli 21. 10. na misie. 
�Poutní zájezd: Hodláme 13. 10. 2012 putovat autobusem do Křižanova, rodiště 
sv. Zdislavy. V tamním kostele by byla dopoledne mše svatá. Svatou Zdislavu v něm 
připomíná velký krásný milostný reliéf, na kterém si podává jako nevěsta ruku 
s ženichem Havlem z Lemberka. Odpoledne bychom ještě navštívili v blízkém Žďáře 
nad Sázavou  hvězdicovitý kostel sv. Jana Nepomuckého s další četnou hvězdicovitou 
symbolikou a také kostel Nanebevzetí Panny Marie a tzv. Studniční kapli při bývalém 
klášteře cisterciáckého řádu. Podrobnější informace budou na plakátku, který brzy 
vyvěsíme. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kříž uprostřed Nové Vsi - k článku na straně 9 
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ABY SE NEZAPOMNĚLO 
 

NA PAMĚŤ P. BOHUSLAVA KŘIŠTY 
 
     Roku 1958 byl zatčen a uvězněn duchovní správce - děkan v Kamenici nad 
Lipou P. Bohuslav Křišta. Přesné datum jeho zatčení neznáme, poslední zápis 
v knize pokřtěných Kamenice nad Lipou je z  8. června 1958; v následujících 
zápisech křtů z června toho roku a dalších jsou uvedeni jiní kněží, kteří křty 
konali. Snad se podaří ze soudních dokumentů, jiných pramenů a případných 
dalších pamětníků získat k tomu tam uvedené údaje. Zatím uvádíme vzpomín-
ky pamětníků, které mají také svou hodnotu. 
 

* 
     Aloisie Šimáková, nar. 1925  
     pocházející ze Strmilova, kde s Křištovými bydleli ve stejné ulici. Ráda si 
vzpomíná, že při primici novokněze Bohuslava Křišty byla za družičku a pře-
dala mu kytici květů. Později už provdána bydlela tato paní v Kamenici nad 
Lipou. P. Křišta se svou hospodyní je o vánocích 1957 navštívil, půjčil si knihy 
- detektivky, které rád četl. Na popeleční středu roku 1958 pozval P. Křišta tuto 
paní s jejími dětmi na faru a udělil jim tam znamení popelem. Mše svatá, při 
které se popelec uděloval byla totiž ráno, a té se nemohli zúčastnit.  
 

* 
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     František Kamír, nar . 1945 
     zapsáno 22. 8. 2012  
     Vzpomíná, jak jeho otec po návratu do Nové Vsi z nedělních mší svatých 
v kostele v Kamenici nad Lipou své matce, babičce Františka Kamíra, která 
nemohla do kostela, sděloval obsah kázání pana děkana Křišty, jak potom s ní 
debatovali. Kázání zřejmě vzbuzovala pozornost, obsah František Kamír nepa-
matuje. 

* 
     Jan Kamír, nar. 1947  
     zapsáno 5. 5. 2012 
     Bratr  předešlého pamětníka si vzpomíná, jak v jeho přibližně deseti letech 
se vracel s otcem z Kamenice nad Lipou do Nové Vsi, jeli povozem taženým 
kravkami. Ještě ve městě potkali jednoho muže a ten jim řekl, že zatkli pana 
faráře. Byla to čerstvá překvapující zpráva. - Z tohoto sdělení poznáváme, jak 
se od té doby život změnil, vůz tažený kravkami se už vidět zde nedá. Pan Jan 
Kamír má skupinovou fotografii z prvního svatého přijímání na které je asi 35 
dětí, dívky v bílých šatech, chlapci se šerpami, uprostřed skupiny je P. Bohu-
slav Křišta v klerice. I z té fotografie vidíme, jak se mnohé změnilo. - U první-
ho svatého přijímání byl Jan Kamír ve 3. třídě. P. Bohuslav Křišta je učil nábo-
ženství.  
     Pan Kamír si vzpomíná, že slyšel, že P. Křišta kázal proti komunistickému 
režimu. O jiné příčině zatčení neslyšel. 
  

* 
     Jarmila Zelenková, nar. 1936, tč. žijící v Praze 
     zapsáno 7. 7. 2012 
     Učil v jejich třídě ve škole náboženství. Čišel z něho odpor ke komunistic-
kému režimu, „měl jich plné zuby“. Hospodyně na faře v té době se jmenovala 
Mülerová, bylo jí asi 38 let. Dříve sloužila u MUDr. Pujmana v Pelhřimově.  
     V místnosti, kde je dnes na faře kaple, dívky - paní Zelenková také - nacvi-
čovali zpěvy, které pak zpívali v kostele.  
 

* 
     Pan Křišta, synovec P. Křišty, hodinář v Jindřichově Hradci. - P. Bohu-
slav Křišta byl otcův bratr. V době zatčení P Křišty byl ještě velmi malý, takže 
si nic nepamatuje. Měli však doma dnes už nezachované písemnosti, mezi nimi 
také novinový článek o P. Křištovi, s názvem, který zněl přibližně takto: Faráře 
jako krocana dráždí červená barva. 
 

* 
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     František Kolář, nar. 1943 
     zapsáno 4. 8. 2011  
     P. Křišta byl uvězněn  když p. Kolářovi bylo přibližně 14 - 15 let. Kolářovi 
hospodařili soukromně na Gabrielce č. 4. František Kolář ministroval, ve škole 
se účastnil náboženské výuky, učil je P. Křišta.  
     P. Křišta prý ve škole řekl, že kdo je věřící neměl by být v Pionýru, organi-
zaci dětí, kterou prosazoval komunistický režim. Ke Kolářovům, kteří se 
chystali právě dojet na louku pro seno, přišli 3 muži v kožených kabátech. 
Chlapce odvezli, otec ho nechtěl pustit s nimi samotného a tak jel s nimi. 
Odvezli je k soudu v Kamenici n. L., kde bývala sklárna, naproti zemědělské 
škole. Vzadu té budovy bylo i vězení. Otce nechali na chodbě, chlapce zavedli 
do jedné místnosti, kde bylo nakouřeno a svítilo tam modré a červené světlo, 
asi aby těm pánům moc neviděl do tváře. Chtěli po něm, aby podepsal, že 
Křišta řekl, že pionýr nesmí chodit na náboženství. Nabízeli mu za to kolo 
Favorita a čtrnáctidenní pionýrskou rekreaci. Nechali ho tam zavřeného do 
rána. Jednu ruku chlapci uvázali k židli a do druhé ho píchali pod nehty. Ráno 
jeho otec tam přišel a udělal tam nějakou „činu“. Chtěl ho odvézt v Kamenici 
k lékaři, to nepovolili, tak ho odvezl k soukromému lékaři v Nové Včelnici. 
Když tam byl chlapec zavřen, pohybovalo se tam kolem asi pět mužů. Jejich 
tváře si zapamatoval. Později v době, kdy konal povinou vojenskou službu, ale 
byl právě na dovolené doma, odvezl jablka prodat do výkupu zeleniny a ovoce 
u hotelu Lípa a tam jednoho z nich, jehož tvář si zapamatoval, uviděl. - Otce 
nutili vstoupit do Jednotného zemědělského družstva, chtěli je vystěhovat. Na 
Gabrielce bylo první JZD na tehdejším okrese Kamenice n. L. 
     Po odpykání trestu ve vězení pracoval P. Křišta v Kartáčovnách v Pelhři-
mově, dělal tam skladníka. Přijel ke Kolářovům autem a přinesl chlapci 
Františkovi, který už byl učněm, nějaký oblek a ukázel mu soudní spis, kde 
bylo uvedeno, že chlapec nepodepsal, co po něm chtěli. 
     Později se František Kolář dozvěděl, že tehdy vyšetřovali ještě několik 
žáků. Jedna žačka, která asi podepsala, co chtěli, na té slibované rekreaci byla.  
 
                           Podle vzpomínek pamětníků Hroznata František Janoušek 
 
 

K slavnosti svatého Václava: 
 

     Rytíři pod vedením sv. Václava z hory Blaníka u Louňovic nepřijdou.   
Každý křesťan, který se v naší době snaží žít s Kristem a vydávat mu 
svědectví svým slovem i životem je tím pravým svatováclavským rytířem.  
 

                                                                                       HFJ 
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SVATÝ KŘÍŽI, TEBE CTÍME 

 
     Student - oktaván pelhřimovského gymnázia Petr Klusáček napsal roku 
2012 seminární práci Pamětní kříže a pomníky na Kamenolipsku. Se zájmem   
a nemalou pílí zmapoval 24 křížů a 1 kapličku v okolí Kamenice nad Lipou, 
snažil se proniknout také ke zprávám o nich, pokud se zachovaly v písemných 
pramenech.  
     Z jeho práce s jeho souhlasem zde vyjímáme:  
     Nová Ves - Kříž uprostřed vesnice. - O tomto kříži není v písemnostech 
farního úřadu v Kamenici nad Lipou uložených v Socha Pelhřimov žádná 
zpráva. Díky informacím na podstavci však zjistíme, že byl postaven v revo-
lučním roce 1848 na vlastní náklady obce Nová Ves. Tento kříž je místními 
obyvateli velice dobře udržován dodnes, což ukazuje jeho dobrý stav. 
     Lze usuzovat, že kříž v Nové Vsi byl postaven na počest revolučních změn 
a zřejmě to mohl být první svobodný čin, který občané Nové Vsi učinili.  
     Rodinov - Kříž se srdcem. - U silnice z Rodinova do Kamenice stojí kříž, 
u kterého není tak zvláštní jeho železná část jako podstavec, kde je zobrazeno 
srdce, na jehož vrcholu je kříž.  
      Pravíkov - Pomník války. - Kousek od silnice směrem na Kamenici nad 
Lipou stojí malý kamenný křížek jako památka Františka Heřmánka, který padl 
na konci l. světové války roku 1917. Díky velice zachovalému písmu a celko-
vému dochování lze předpokládat nedávnou obnovu pomníku. Pomník obsa-
huje kromě písemně zachycených údajů o zemřelém i jeho dobovou fotografii. 
Užší vymezení umožňuje dřevěný plot opatřený čtyřmi kamennými sloupky. 
Vnější vymezení určují čtyři stromy, které v letním období svými korunami 
vytváří nad pomníkem „střechu“. (František Heřmánek padl ve dvaceti letech.)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Srdce na podstavci kříže u Rodinova. 
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NOVÉ KNIHY VE FARNÍ KNIHOVN Ě 

 

 

Ludvík Armbruster v rozhovoru s Alešem Palánem: TOKIJSKÉ KV ĚTY 
Nejlepší kniha roku 2011. 
Český jezuita Ludvík Armbruster prožil v Japonsku půl století, dokonale si 
osvojil jazyk, vyučoval na tamní univerzitě a navázal mnohá přátelství. Když 
mluví o Tokiu, říká „u nás“. Doma se ale cítí i v Čechách. Díky této šíři per-
spektivy je rozhovor s ním něčím víc než jen ochutnávkou exotiky.  

Petr Příhoda: TO OSTATNÍ NECHÁVÁM NA PÁNU BOHU 
První část knihy přináší rozhovor, který propojuje životní témata Petra Příhody 
s osobní zkušeností. Výsledkem je živý a plastický portrét jeho osoby a také 
nenásilná sonda do jeho myšlení. Druhá část přináší výbor z jeho nejzajímavěj-
ších a nadčasových publicistických příspěvků z posledních deseti let. Jde         
o autorovy zásadní texty, představující jeho názory na některá klíčová témata, 
jimž se věnuje již mnoho let. Petr Příhoda (1939) je původním povoláním 
psychiatr. Od roku 1992 přednáší lékařskou etiku na UK. Je externím komen-
tátorem Českého rozhlasu 6, redaktorem Perspektiv (přílohy Katolického týde-
níku) a pravidelně publikuje i na stránkách Katolického týdeníku. 
 

Vojt ěch Vlček: TOTALITÁM NAVZDORY 
Kniha ukazuje na životě vybraných osobností krutost a zcela zjevnou podob-
nost obou totalit - komunistické i nacistické - proto byli záměrně vybrání lidé 
postižení oběma totalitami, ale také obrovskou odvahu a statečnost těchto lidí  
v boji za svobodu. Většina z nich byla za komunismu přes své válečné zásluhy 
degradována a odsouzena k velmi vysokým trestům. Čtenář může v knize 
naslouchat jak osobám mediálně známým, vyznamenaným nejvyššími státními 
poctami, tak hrdinům, na něž se poněkud nespravedlivě zapomnělo.  
 

Dominik Duka: TRADICE KTERÁ JE VÝZVOU  
V knižním rozhovoru reflektují jeho autoři témata, která jsou současnému 
pražskému arcibiskupovi drahá: smysl tradice, zvláště katolické v kontextu 
moderních českých a evropských dějin, kořeny víry a věrnosti církvi, dějiny 
domikánského řádu a jeho přínos do mozaiky církevní minulosti i současnosti.  
  

Gertruda von le Fort: POSLEDNÍ NA POPRAVIŠTI A JINÉ  NOVELY  
Hodnotnou četbou i dárkem může být kniha této katolicky orientované 
spisovatelky. Obsahuje mimo jiné novelu Poslední na popravišti z doby 
pronásledování církve v době francouzské revoluce, a novelu Pilátova žena, 
jejíž název už naznačuje její obsah. 
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INFORMACE FARNÍ CHARITY 
 

����AKCE POSTNÍ ALMUŽNA  se letos v našich farnostech konala potřetí. Jejím 
účelem bylo něco si v postní době odříci a ušetřené finanční prostředky věnovat na 
charitativní účel. Na začátku postní doby bylo možné si v kostele vzít papírovou 
pokladničku. Po velikonocích se tyto schránky shromáždily v kostele a učená komise 
jejich obsah spočítala. V Kamenici n. L. se vrátilo 19 schránek, v Mnichu 2 schránky, 
v Těmicích 6 schránek a v Lidmani 1 schránka. Dohromady se v těchto farnostech 
vybralo celkem 8.800,- Kč. Částka rozdělena takto: 1.000,- Kč bylo posláno na 
Likvidaci lepry, 1.000,- Kč na Lumen Christi, 1.000,- Kč na pomoc rodinám v nouzi, 
1.000,- Kč na pomoc uprchlíkům ze Sýrie a zbylá částka 4.800,- Kč bude použita na 
pomoc seniorům v pečovatelské službě naší Farní charity. Všem, kdo se do této akce 
zapojili, Zaplať Pán Bůh. 
����SETKÁNÍ CHARIT s otcem biskupem Pavlem Posádem proběhlo v klášteře  
v Českých Budějovicích ve středu 23. května. Nejprve se konala  mše svatá v kostele 
Obětování Panny Marie, poté následovala v sále kláštera přednáška otce biskupa na 
téma „Cti otce svého i matku svou“. Po skončení následoval společný slavnostní 
oběd. Setkání se z naší Farní charity zúčastnili 2 pracovníci.  
����V POKLADNI ČCE FARNÍ CHARITY   v kostele probíhala od března do 
velikonoc sbírka na organizaci Cesta 121, která pomáhá starým a nemocným 
kněžím. Celkem se na tento účel v pokladničce vybralo 5.710,- Kč. Od 16. 4. 
zde probíhala sbírka na pomoc uprchlíkům ze Sýrie. Vybrali a poslali jsme 
částku 4.400,- Kč. Nyní se v  této pokladničce vybírá na pomoc hladovějícím dětem 
po celém světě prostřednictvím Papežského misijního díla. Sbírka potrvá do konce 
září. Zatím se vybralo 4.935,- Kč. Od 1. října bude v pokladničce probíhat sbírka na 
Likvidaci lepry. Všem dárcům děkujeme. 
����ODVOZ ŠATSTVA   Diakonií Broumov se uskuteční v týdnu od 24. do 28. září 
2012. Pokud máte doma něco připraveno, doneste to do tohoto termínu. Sběr věcí 
bude ale probíhat až do 15. listopadu, sbírá se v pondělí, ve středu a v pátek od 13.00 
hodin do 15.00 hodin, ve středu až do 16.00 hodin. 
����AKCE PRO SENIORY: Ve čtvrtek 13. září od 14.30 se bude konat na dvoře fary 
táborák pro seniory s opékáním buřtů a hudbou. V měsíci listopadu plánujeme 
tradiční setkání s harmonikou. Všichni jsou srdečně zváni. 
����Navštivte webové stránky Farní charity. Na adrese www.kamenice.charita.cz se 
dozvíte nejen aktuální informace z naší Farní charity, ale také o dění v charitách celé 
diecéze. Součástí spojených webů Charity ČR jsou také stránky pro seniory. 
����PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  Farní charity má v současné době zcela naplněnou 
kapacitu pro donášku obědů. Můžeme přijmout pouze klienty, kteří požadují jiné služ-
by, například úklidy, nákupy, pomoc při hygieně, apod. Informace na t. č. 605875553. 
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁ ŘE 
 

 
 

 Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94,        

 394 70 Kamenice nad Lipou, tel. 565432794, 565432792.  
 Za dobrovolný příspěvek na tisk a papír. Náklad 100 výtisků. 
 E-mail: farnost.kamenice@atlas.cz    www.farnostkamenice.cz  
 Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti. 

Čtvrtek 13. 9. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 
Pátek 14. 9. Svátek Povýšení svatého kříže 
Sobota 15. 9. Památka Panny Marie Bolestné 
Neděle 16. 9. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Pátek 21. 9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
Neděle 22. 9. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Středa 26. 9. Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 
Čtvrtek 27. 9. Památka sv. Vincence z Paula, kněze 
Pátek 28. 9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,  

hlavního patrona českého národa 
Sobota 29. 9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 
Neděle 30. 9. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Pondělí 1. 10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč. církve 
Úterý 2. 10. Památka svatých andělů strážných 
Čtvrtek 4. 10. Památka sv. Františka z Assisi 
Neděle 7. 10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Pátek 12. 10. Památka sv. Radima, biskupa 
Neděle 14. 10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Pondělí 15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
Úterý 16. 10. Památka sv. Hedviky, řeholnice 
Středa 17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 
Čtvrtek 18. 10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
Neděle 21. 10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - Den modliteb za misie 
Neděle 28. 10. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 
Středa 31. 10. Památka sv. Wolfganga, biskupa 
Čtvrtek 1. 11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
Pátek 2. 11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
Neděle 4. 11. 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Pátek 9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
Neděle 11. 11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Pondělí 12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 
Úterý 13. 11. Památka sv. Anežky České, panny 
Neděle 18. 11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 


