
 

 

 

 
 

 

 

 

Kamenice nad Lipou, Těmice, Mnich a Častrov 
 

č. 3/19 
 

 
     Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k 

tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, 

nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý 

den bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto 

pozvání netýká, protože „z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen.“ 

Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, 

objeví, že On už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí. 
 

 
Ročník XXX.          Cena dobrovolná                   Dne: 20. 9. 2019 

 



     Toto je chvíle, kdy je třeba říci Ježíši Kristu: „Pane, nechával jsem se 

oklamávat, tisícero způsoby jsem unikal před tvou láskou, ale nyní jsem znovu 

zde, abych obnovil svoji smlouvu s tebou. Potřebuji tě. Vysvoboď mne znovu, 

Pane, přijmi mne opět do své Vykupitelské náruče.“ Moc nám prospěje vrátit 

se k němu, poté co jsme se ztratili!“ apeluje papež František ve své 

exhortaci Evangelii Gaudium. /Radost evangelia/  
 

     Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: 

„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15)  

30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání apoštolského listu Maximum 

illud, kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV. po zničujícím světovém 

konfliktu nový impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu zdůrazňuje, 

že jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, 

šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky. Papež František klade opět 

důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen, a proto si přeje, aby se v celém 

světě slavil říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc, kterému by měla 

předcházet celoroční příprava.  
 

     Rád bych navázal na apel papeže Františka návratu k víře Boha stvořitele 

nebe i země a Ježíši Kristu spasiteli. Přijali jsme křest a tedy i poslání.  

     Přípravu na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 jsem ne úplně zvládl, ale 

přesto není ještě všem dnům konec.  

   Téma přípravy na měsíc září: Křest = Přijímej a rozdávej radost evangelia 

Námět na zamyšlení a z něj vyplývající modlitba: 

 - křest jako brána k životu s Kristem 

 - jsem Ježíšem pozván, jsem Jeho spolupracovník - jak na Jeho pozvání 

               odpovídám? 

 - význam eucharistie v mém životě 

 - význam eucharistie v životě farnosti 

P. Václav Šika 

 
 

Evangelii Gaudium:  

Čl. 47: Církev je povolána k tomu, aby byla vždycky otevřeným domem 

Otcovým. Jedním z konkrétních znamení této otevřenosti jsou všude otevřené 

dveře kostelů, aby se někdo, kdo chce následovat hnutí Ducha a přiblížit se 

Bohu, nesetkal s chladem zamčených dveří. Ale jsou i další dveře, které také 

nemají být zavřeny. Všichni se mohou určitým způsobem účastnit církevního 

života, všichni mohou být součástí společenství a ani dveře svátostí by neměly 

být zavírány z ledajakého důvodu. Platí to zejména o svátosti, která je „bra-

nou“ – o křtu. Eucharistie, byť představuje plnost svátostného života, není  
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odměnou pro dokonalé, nýbrž velkorysým lékem a pokrmem slabých. Tato 

přesvědčení mají také pastorační důsledky, kterými jsme vyzváni se zabývat s 

rozvahou a odvahou. Častokrát se chováme jako kontroloři milosti, a nikoli 

jako její nástroje. Církev ale není celnice, je otcovským domem, kde je místo 

pro každého i s jeho úmorným životem. 

 

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA – MISSIO 

Motto: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve 

jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co 

jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání 

tohoto věku.“ (Mt 28, 19-20) 

Vykročme z vlastního pohodlí a mějme odvahu vydat se do všech periferií, 

které potřebují světlo evangelia. 

 

 CO JSOU PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA? 

Papežská misijní díla (PMD) jsou církevní nezisková organizace, která pod 

přímou patronací papeže koordinuje a zajišťuje misijní činnost katolické 

církve ve všech kontinentech: 

 zvěstuje evangelium 

 učí lidi v misiích hospodařit 

 vede je k spoluúčasti 

 respektuje jejich důstojnost 

 

Činnost PMD vychází z myšlenky, že nejlepší služba, jakou můžeme 

nabídnout našim bratřím a sestrám, je evangelizace, která jim pomáhá žít a 

konat jako Boží děti, osvobozuje je od nespravedlností a pomáhá jim ve 

všestranném rozvoji. 

Prostředky jsou získávány z darů, pořádání sbírek a ze správy vlastního 

majetku. PMD ustavují a přidělují prostředky ze svých fondů v souladu s 

kanonickým právem a právním řádem České republiky. 

Pomoc je poskytována prostřednictvím čtyř základních děl:  

1. Papežské misijní dílo šíření víry 

2. Papežské misijní dílo svatého Petra apoštola 

3. Papežské misijní dílo dětí  

4. Papežská misijní unie 
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https://www.missio.cz/pmd/kdo-jsme/ctyri-dila/
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https://www.missio.cz/pmd/kdo-jsme/ctyri-dila/#PMDD
https://www.missio.cz/pmd/kdo-jsme/ctyri-dila/#PMU


FARNÍ INFORMACE 
 

Změna duchovní správy farnosti Lidmaň: Od 1.7. 2019 byl  P. Mgr. 

Václav Šika odvolán z úřadu excurrendo administrátora farnosti Lidmaň. 

Novým duchovním správcem byl jmenován P. Mgr. Ján Augustin Grambal, 

OPraem z Černovic. Po třiceti letech tak končí spravování Lidmaňské 

farnosti z Kamenice nad Lipou. 
 

Koncert skupiny Good Work se konal v kostele Všech svatých v Kame-

nici n. L. v neděli 21. 7. od 16.00 hodin. Vystoupení této křesťanské skupiny 

sledovalo více než 100 posluchačů.  
 

Promítání fotografií ze zájezdu do Francie se uskutečnilo celkem třikrát:   

v neděli 1.9. pro farníky - zúčastnilo se asi 25 osob, v pátek 13.9. pro účastníky 

zájezdu  - zúčastnilo se asi 20 osob, a naposled v pondělí 15.9. v seniorklubu 

Farní charity - zúčastnilo se 10 seniorů. Část fotografií si můžete prohlédnout 

na našich webových stránkách. 
 

Mše svatá u Váňovy studánky se letos již potřetí konala na svátek Jména 

Panny Marie ve čtvrtek 12. září. Mše svaté se zúčastnilo asi 55 věřících. Po 

mši svaté jsme si ještě zazpívali loretánské litanie.  
 

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa: 

    Sobota 28. 9. 2019     - mše svatá v 9.30 v Kamenici nad Lipou   

    - poutní mše sv. v 16.00 v kapli sv. Václava v Babíně  

    - v Těmicích mše svatá tuto sobotu nebude 
  

    Neděle 29.9. 2019   - poutní mše svatá v 11.00 v kostele v Hojovicích 

                                       - mše svatá v Častrově v 8.00 hodin (místo Mnichu) 

    - mše svatá v Kamenici n. L. v 9.30 hodin. 
 

Neděle 6. 10. 2019  farní odpoledne v Mnichu od 15.00 v hospodě Na 

          růžku. Posezení při kávě a čaji, sousedská beseda, promítnutí fotek  

          z pouti a jiné - všichni jsou srdečně zváni!  
 

VI. Svatohubertská troubená mše svatá se bude konat v kostele Všech 

svatých v Kamenici n. L v sobotu 19. října ve 14.00 hodin.  

Program: 

 13.30  Zahájení a řazení průvodu na zámeckém nádvoří 

 13.45  Slavnostní průvod ze zámku až do kostela Všech svatých 

 14.00  Svatohubertská mše svatá, celebruje P. Václav Šika 

 15.00  Občerstvení na farní zahradě 

Při mši svaté hraje Lovecké trio Praha a žáci ZUŠ Kamenice nad Lipou. 
 

Misijní neděle 20. října – den modliteb za misie, nedělní sbírka ve všech 

kostelích bude na misie. 
 

Neděle 27. 10. – Slavnost výročí posvěcení kostela - ve všech kostelích 
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Změna času: 

Ze soboty 26. 10. 2019 na neděli 27. 10. 2019 se posouvá čas o jednu hodinu 

dozadu (z 3.00 na 2.00), proto se bude posouvat čas večerních mší ve všední  

dny v Kamenici n. L. z 18.00 na 17.00 hodin. Ve čtvrtek zůstává mše svatá 

v Kamenici n. L. v 8.00 hodin a v 16.00 hodin každý sudý týden v Častrově. 

Třetí sobotu v měsíci v Hojovicích v 15.30 hodin a každou sobotu v Těmicích 

v 17.00 hodin. 
 

Čtvrtek 31.10. - mše svatá v Častrově v 16.00 ze Slavnosti Všech svatých 

Pátek  1. 11. - Slavnost Všech svatých  

     Pouť v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou: 

             - ranní mše svatá v 8.00 hodin 

              - večerní slavná mše svatá v 17.00 hodin 
 

Sobota 2. 11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  

     Mše svaté:       8.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Mnichu.  

                            15.00 hodin v kapli sv. Máří Magdalény na Brádle. 

                            17.00 hodin v kostele sv. Jana Evangelisty v Těmicích. 
 

Katecheze pro dospělé. Téma: Pokřtění a poslaní - radost z evangelia.  

Každý lichý týden ve středu po večerní mši svaté. Začneme až po dušičkách, 

tedy první setkání bude ve středu 6. 11. 2019 v 17.40 na faře ve farním sále.  
 

Společenství starších žen se konají na faře každé druhé úterý, vždy od 

15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 1.10; 15.10; 29.10;12.11. 

26.11. a 10.12. 
 

Nové společenství žen bude v úterý 24. září od 14.00 hodin na faře. Další 

dle ohlášení v kostele a na vývěsce.  
 

Sbírky: Při sbírce na bohoslovce v neděli 15. září se vybralo v Kamenici n. 

Lipou 4.789,- Kč, v Těmicích 1.170,- Kč, v Častrově 1.310,- Kč a v Mnichu  

2.010,- Kč. Příští sbírky budou 20.10. na misie a 10.11. na Charitu a 8. 12. na 

bohoslovce v diecézním semináři v Českých Budějovicích. 
 

Výuka náboženství v Kamenici n. L.:  

- ve škole:  probíhá vždy ve středu od 13.00 do 13.45 spojená skupina 1. třída 

až 5. třída – celkem zatím přihlášeno 13 dětí.   

  - na faře bude vyučování pro druhý stupeň od 6.tř. až 9.tř. - termín vyučování 

ve středu od 15.15 do 15.45 hodin. 

Obě skupiny bude vyučovat katechetka Hanka Pechová. 
 

Koncert na Křemešníku: Koncert originálního písničkáře Pavla Helana z 

Brna se uskuteční v neděli 29. září v 13 hodin na Křemešníku. Je to chlapík s 

inteligentním humorem a pozitivní energií, který se snaží nenásilně propagovat 

křesťanské hodnoty hlavně mezi mladými. 
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 Sbírka kol pro Afriku 

Farní charita Kamenice nad Lipou pořádá sbírku jízdních kol pro Afriku. Sběr 

bude probíhat od 1.10.2019 do 31.3.2020 na faře. Doba sběru ve všední dny od 

8.00 do 16.00 hodin. Jízdní kola v jakémkoliv technickém stavu, která vám už 

neslouží, nemusí končit na sběrném dvoře :). Věnujte je dětem do Afriky 

společně s námi. Více informací poskytne Jitka Koubová na tel. 731402983. 

DĚKUJEME.    (www.kolaproafriku.cz) 
 

Realizace stavebních prací 2019: 

     V kostele v Mnichu byly zrestaurovány vitrážní okna v celkové částce 

248.000,- Kč. 

     V Kamenici nad Lipou byla zbudována plynová přípojka fary na hranici 

pozemku, dokončen altán na zahradě fary, posuvné vrata za farou zprovozněny 

na dálkové ovládání, provedeno osvětlení altánu, zadní stěna fary byla 

odvlhčena, zpevněná plocha na parkování aut za farou a malé terénní úpravy 

farní zahrady. Finančně to bylo více jak 100.000,- Kč. 

     Plán stavebních prací na příští rok se odvíjí na získání dotací na opravu z 

Kraje Vysočina a Regenerace památkové zóny Města Kamenice nad Lipou. 

Rád bych realizoval restaurování hlavního oltáře v kostele v Těmicích a 

připravil opravu střechy fary a fasády fary. Ještě v plánu je oprava a nátěr 

fasády kostela. K tomu jsou už cenové návrhy i závazná stanoviska památkářů. 

Finanční rozsah je veliký, rád bych alespoň po etapách to realizoval. Pomoc 

rád přijmu, jak finanční tak i duchovní. Získat dnes finanční zdroje na realizaci 

není jednoduché, na údržbu a provoz se už peníze lépe získají. Dále také 

myslím na opravu šindelové střechy na kapli na Brádle, a také výměna krytiny 

na presbytáři a zákristii kostela v Hojovicích. Co se ještě musí opravit do zimy 

je střecha na lodi kostela v Kamenici nad Lipou, kde už asi půl roku je díra do 

střechy.          
 

NABÍDKA KNIH VE FARNÍ PRODEJNĚ 
 

Stolní kalendáře 2020 - 3 druhy      á 65,- Kč 
 

Cyrilometodějské kalendáře 2020 - na čtení     á 85,- Kč 
 

O VDĚČNOSTI S JARO KŘIVOHLAVÝM 

Vděčnost tak vede člověka k tomu, aby se stal zralejším a moudřejším, měl dobré 

vztahy s druhými lidmi a žil smysluplnějším životem. Profesor Křivohlavý uvádí ve 

své knížce příběhy lidí, kterým se podařilo poznat, jakým obohacením života je 

vděčnost. Zlevněno ze 109,- na 35,- Kč.         

Francois Vayne: ROZJÍMÁNÍ S BERNADETOU 

Autor zve ve své knize k rozjímání se svatou Bernadetou, světicí známou díky 

lurdským zjevením. Autor nabízí patnáct rozjímání, která sledují krok za krokem 

patnáct lurdských zjevení, a zároveň se zaměřuje na Bernadetin život. Zlevněno ze 

119,- Kč na 38,- Kč. 
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POUTNÍ ZÁJEZD DO FRANCIE 
 

     Ve dnech 1. až 10. července jsem se zúčastnil poutního zájezdu do Lurd a 

na další místa v jižní Francii. Zpočátku jsem váhal, zda se mohu kvůli různým 

zdravotním problémům tohoto zájezdu zúčastnit, ale nakonec jsem se odhodlal 

a poručil vše Pánu Bohu. Z Kamenice mimo pana faráře Václava Šiky se 

zájezdu zúčastnili ještě 3 další farníci, z Mnichu 6 osob a z Pacova P. Jaroslav 

Šmejkal se svými asi pěti farníky. V Pelhřimově, odkud jsme odjížděli se 

připojilo několik dalších poutníků, včetně P. Tomáše Hajdy z Bechyně. 

Duchovní doprovod 3 kněží byl opravdu velkým přepychem. Další účastníci 

zájezdu se připojili v Praze. Cesta autobusem přes tuto první noc rychle uběhla 

a tak jsme se nenadáli a v 8.00 hodin ráno jsme byli v La Salettě. 

     Poutní místo La Salette se nachází v Savojských Alpách a patří mezi nejdů-

ležitější mariánská poutní místa. Dne 19. září 1846 se zde jedenáctiletému 

Maximinovi Giraudovi a patnáctileté Melanii Galvatové zjevila Panna Maria, 

když vysoko v horách pásli stádo krav. Za neustávajícího Mariina pláče sdělila 

Melánii poselství, v němž 

lidstvo varuje před množ-

stvím zla, jemuž nikdo 

neunikne. Nakonec však, 

podle jejího příslibu, dobro 

zvítězí. Zvěst o zjevení se 

rychle rozšířila a na místo 

začali přicházet poutníci.  

V roce 1851 místní biskup 

uznal zjevení za pravé a v 

roce 1865 byla dokončena stavba baziliky. My jsme si po příjezdu nejprve 

prohlédli baziliku, seznámili se s historií poutního místa a po krátkém občerst-

vení se konala v bazilice česká mše svatá, při které jsme si zazpívali rytmické 

písně. Po mši svaté následoval oběd z vlastních zásob a poté volný program. 

Mladší účastníci se vydali na přilehlý vysoký kopec, ostatní se pomodlili         

v bazilice a zúčastnili se pobožnosti křížové cesty. Kolem 18. hodiny jsme       

z tohoto nádherného poutního místa odjížděli do hotelu v Grenoblu. 

     Třetí den ráno jsme nejprve dorazili do Lyonu. Lyon je historické město ve 

středovýchodní Francii, které leží na soutoku řek Rhóny a Saóny a má 1 milion 

800 tisíc obyvatel. Autobus zajel na kopec nad Starým městem, kde byla mezi 

lety 1872 až 1896 postavena nádherná bazilika Notre-Dame. Vypadá krásně i 

zvenku ale uvnitř je ohromující. Nádherné mozaiky z historie Francie. Po 

prohlídce této baziliky jsme po schodech sestoupili do centra města, kde jsme 

si prohlédli katedrálu sv. Jana Křtitele z 12. století. Konaly se zde ve 13. století  

 

7 

     La Salette 



dva koncily. Po obědě v restauraci jsme odjeli do Arsu. Toto městečko je 

známé působením svatého Jana Marie Vianneye. Prohlédli jsme si baziliku a 

faru kde sv. Jan žil a nyní slouží jako muzeum. Je zde také velký podzemní 

kostel. Pomodlili jsme se růženec a vyvrcholením návštěvy Arsu byla mše 

svatá přímo u hrobu sv. Jana Vianneye. Potom jsme již odjeli do hotelu na 

večeři a nocleh.  
    Další den po snídani jsme odjeli do Paray-le-Monial, kde je benediktinský 

klášter založený roku 973. Klášterní kostel z počátku 12. století byl později 

přestavěn na trojlodní baziliku s 

mohutnou příčnou lodí a stal se 

cílem každoročních náboženských 

poutí. Toto místo je významné tím, 

že se zde v letech 1673 až 1675 sv. 

Markétě Marii Alacoque zjevíl 

Kristus a předal ji poselství o lásce 

svého Nejsvětějšího Srdce. Byl to 

začátek ohromného duchovního 

hnutí, které zasáhlo miliony lidí a 

šíří se dodnes. Prohlédli jsme si 

hlavní baziliku i kostel, kde je sv. Markéta pochována a pomodlili jsme se 

litanie k Božskému Srdci. Další zastávkou na naší pouti bylo Taizé. Zde se 

nachází křesťanské ekumenické společenství, které založil bratr Roger Schütr  

v roce 1940. Dnes komunita čítá kolem 100 bratrů z různých zemí. Během 

celého roku se v Taizé konají setkání mladých, kteří přijíždějí ze všech států 

Evropy i z dalších světadílů. V létě zde bývá až 7 tisíc lidí. Já jsem zde byl již 

před 30 lety s bratrem Pavlem, moc se mi zde tenkrát líbilo a tak jsem byl 

velmi rád, že jsem mohl toto místo znovu navštívit. Prohlédli jsme si starý 

kostel, rozsáhlý areál, kde bylo spoustu mladých lidí a nakonec i nový velký 

kostel Smíření, kde se konají 3x denně modlitby. Zrovna zde byl nácvik 

známých kánonů z Taizé. Poslední zastávkou tohoto dne bylo město Nevers. 

Cílem naší pouti byl klášter 

Milosrdných sester, kde žila a 

16.4.1879 zemřela sv. Bernadetta 

Soubirousová. V klášteře je 

vystaveno její neporušené tělo. 

Když totiž byla v roce 1909 rakev 

otevřena bylo zjištěno, že její tělo 

nepodlehlo rozkladu a nestalo se 

tak až dodnes. Pouze na tvář a 

ruce je pro vystavení nanesena 

tenká vrstva vosku. Neporušenost těla po smrti v tomto i v několika dalších 
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případech zůstává pozoruhodným, dosud nevysvětlitelným jevem. V kostele 

poblíž těla sv. Bernadetty jsme slavili mši svatou a poté si prohlédli areál 

kláštera.  
     Pátý den naší pouti, po snídani v hotelu, jsme si ještě prohlédli románsko - 

gotickou katedrálu v centru Nevers a pak jsme odjeli do pozoruhodného města 

Le Puy en Velay. Jméno města znamená "vztyčeno v údolí" a za tento název 

vděčí několika vyhaslým sopouchům, kolem kterých je postaveno. Na třech 

soupouších - vysokých skalách jsou postaveny pozoruhodné stavby. V tomto 

městě jsme měli 9 hodin přestávku, před noční cestou do Lurd. Nejprve 

několik z nás vylezlo na 

skálu, na jejíž vrcholku je 

postavena kaple sv. archan-

děla Michaela. Byl zde 

krásný rozhled na celé 

město. Potom jsme pokra-

čovali do katedrály Panny 

Marie, která je důležitou 

zastávkou na jedné z tras 

Svatojakubské poutní cesty. 

V boční kapli jsme prožili 

mši svatou, kterou sloužil P. 

Václav Šika. Po mši svaté 

jsme vylezli na nejvyšší skálu nad městem, kde je postavena mohutná socha 

Panny Marie. Vylezli jsme vnitřkem až do její hlavy. Byl to krásný, i když 

fyzicky namáhavý zážitek. Den jsme zakončili v několika hospůdkách a ve 

23.00 hodin jsme již odjížděli na jih. Noční cesta byla náročná, autobus 

několikrát zabloudil, ale v 8.00 hodin ráno jsme již přijeli do hlavního cíle naší 

cesty, do Lurd. 

Jan Šimák 

(dokončení v příštím čísle Farních listů) 

 

 

     RELAX 

     Lehnout si tak do trávy 

     a poslouchat, 

     jak příroda vypráví,  

     ptáci sladce štěbetají,  

     o čem si asi povídají? 

     Zdržovat se nemaj čas, 

     nežli na poli vyzraje klas. 

Jak oni jsou plni práce. 

samý shon a bez legrace,  

potravu svou stále shání, 

od svítání do svítání. 

Tak najdi si svou polohu 

a pozoruj oblohu, 

taky trochu přemýšlej,  

o přírodě, o Bohu. 
                

                                                                          Janek 
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☺☺☺HUMOR☺☺☺ 

☺ Stalo se v Africe. Misionář vzal děti po vyučování k vodě. Africké děti 

vodu milují, i když voda v jejich říčce byla špinavá. Malý Pepino brzy 

vylézá z vody. Misionář se ptá: „Copak, Pepino, tobě se už nechce plavat?“ 

A Pepino odpovídá: „Ale jo, plavat se mi chce, ale už nemám žízeň.“  
 

☺Misionář potká dva Eskymáky, kteří táhnou od moře uloveného tuleně: 

„Proč toho tuleně netáhnete za hlavu? Když ho táhnete za ocas, jde to proti 

srsti a brzdí vám to. Když ho chytnete za hlavu, potáhnete ho po srsti, 

půjde to rychleji a tolik se nenadřete.“ Eskymáci tedy chytnou tuleně za 

hlavu a jdou. „Hele, ten misionář je fakt chytrej, opravdu to jde rychleji a 

snadněji.“ „No, já nevím, mně se zdá, že je dost hloupej. Podívej, vždyť se 

vracíme k moři!“ 
 

☺Pouští jde poutník, když najednou zpozoruje, že jej pronásleduje lev. 

Začne utíkat, avšak lev je stále blíž. Když už je těsně u něho, padne na 

kolena a prosí Boha: „Pane, vnukni tomu lvovi, prosím, křesťanské 

smýšlení!“ Lev okamžitě padne na kolena, sepne packy, vzhlédne k nebi a 

říká: “ Pane, děkuji ti za tento pokrm, který mi tak milosrdně posíláš do 

cesty…“ 
 

☺Mladík se vrací z pouti celý potrhaný. Matka na něho udeří: "Vy jste se 

stavěli v hospodě a poprali jste se!" "Ale ne, mami," odpovídá syn. "Naše 

procesí vyprošovalo vláhu pro příští úrodu, no a potkali jsme druhé 

procesí, které bylo zase ve žních prosit o sucho!"  
 

☺Muž ve zpovědnici přiznal, že si 

občas vypije. "A jak často?" ptá se 

kněz. "Kdybych měl říci pravdu, tak to 

bych musel lhát," odpoví muž. 
 

☺Ve farnosti nastoupil čerstvě 

vysvěcený kaplan. "Dneska přinesou 

rodiče dítě ke křtu," řekl mu pan farář. 

"Já musím odjet, tak ho pokřtíte vy. 

Tady máte knihu, je v ní všechno napsáno, nemusíte si dělat starosti." Když 

rodiče s kmotry a porodní bábou přinesli dítě ke křtu, pan kaplan otevřel knihu 

a postupoval podle toho, co tam bylo uvedeno. Až došel k poznámce: "U 

děvčete přeskočit!", tak přikázal: "Dejte to dítě níž!" Rodiče se po sobě 

podívali a porodní bába se též podivila. "Ještě níž." Položili ho na zem, kněz 

ho přeskočil a pak pokračoval. 
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY 
 

     Hlavní činností Charity v Kamenici nad Lipou je poskytování terénní 

pečovatelské služby v Kamenici a blízkém okolí do vzdálenosti 20 km. Službu 

poskytujeme denně, včetně víkendů i svátků. K naší práci je zapotřebí 

dostatečné materiální vybavení. S narůstající poptávkou služby bylo zapotřebí 

zakoupit další vozidlo, díky kterému můžeme službu lépe, bezpečně a kvalitně 

zajistit. S pomocí finančního příspěvku Fondu Kraje Vysočina z programu 

Investujeme v sociálních službách 2019 jsme v červenci zakoupili nové vozidlo 

Dacie Dokker. Příspěvek činil 195.707,- Kč, naše vlastní zdroje byli 92.098,- 

Kč.  

     Od září se senioři mohou opět těšit na pestrý program Seniorklubu, který 

byl po prázdninové přestávce zahájen výstavou v Městské knihovně s názvem 

Letem světem Seniorklubem.  Výstavu můžete navštívit do 25. září a prožít tak 

alespoň vzdáleně uplynulé aktivity v klubu. Samozřejmě jste srdečně zváni 

mezi nás a to každé pondělí od 14-16 hod na faře.  

 

23.09.2019 Tvoření z pedigu 

30.09.2019 Trénink paměti 

07.10.2019 Tvoření s paní Vránkovou - stromeček z korálků 

14.10.2019 Povídání o New Yorku 

21.10.2019 Cvičení pro zdraví 

 

J. Koubová, www.kamenice.charita.cz 
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 
 

 

 

 Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94,        

 394 70 Kamenice nad Lipou, Redakce: J. Šimák, tel. 605875553.  

 Za dobrovolný příspěvek na tisk a papír. Náklad 160 výtisků. 

 E-mail: farnost.kamenice@atlas.cz    www.farnostkamenice.cz  

 Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti. 

Pondělí 23. 9. Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

Pátek 27. 9. Památka sv. Vincence z Paula, kněze 

Sobota 28. 9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA 

hlavního patrona českého národa  

Neděle 29. 9. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 30. 9. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 

Úterý 1. 10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 

Středa 2. 10. Památka sv. Andělů strážných 

Pátek 4. 10. Památka sv. Františka z Assisi 

Neděle 6. 10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 7. 10. Památka Panny Marie Bolestné 

Neděle 13. 10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Úterý 15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 

Čtvrtek 17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 

Pátek 18. 10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty 

Neděle 20. 10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Den modliteb za misie 

Neděle 27. 10. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 

Pondělí 28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

Pátek 1. 11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

Sobota 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

Neděle 3. 11. 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 4. 11. Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 

Sobota 9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě 

Neděle 10. 11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 11. 11. Památka sv. Martina, biskupa 

Úterý 12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 

Středa 13. 11. Památka sv. Anežky České, panny 

Neděle 17. 11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Čtvrtek 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

Pátek 22. 11. Památka sv. Cecilie, panny a mučednice 

Neděle 24. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

Sobota 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

Neděle 1. 12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – Začíná cyklus A 
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