
 

 

 

 
 

 

 

 

Kamenice nad Lipou, Těmice, Mnich a Častrov 
 

č. 4/19 
 

 
 

"Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním 

a bude v den onen světlo velké, Aleluja." 
 

 Doba adventní je dobou očekávání. Co očekáváme? Je dobré si znovu 

uvědomit co je důležité a podstatné v našem životě. Znovu slyšíme výzvu, že 

přijde ve světle, aleluja. Je to radostné zvolání a stále aktuální. Jde o to, tuto 

výzvu vzít vážně a nechat se obdarovat Bohem, abychom mohli obdarovávat 

naše blízké a být lidmi naděje. Čas běží stejně rychle nebo pomalu, jen záleží, 

jak jej prožíváme a naplňujeme. Proto je důležité zvolnit, dívat se kolem sebe a 

v maličkostech všedního dne vnímat veliké věci, které nabízí Bůh. To vyžaduje 

i od nás pokoru, kterou nám i ukazuje Bůh ve svém synu narozeném v chudobě 

v Ježíši Kristu. Světlo potřebuje každý z nás, jen se nebojme pokleknout před  
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narozeným dítětem Ježíšem, který je světlem pro všechny, kteří jej přijmou. On 

přichází pro všechny.    

 Přeji požehnaný adventní čas a radostné přijetí narozeného Krista.  Ať 

se stane světlem a nadějí Vašeho života. 

P. Václav Šika 

 

ADVENT - SVĚT KONZUMU NEUMÍ ČEKAT 
  
     Zase se rozvěšuje vánoční výzdoba, obchody nabízejí vánoční dárky, dlou-

ho před Vánoci se začnou ozývat koledy a my, křesťané, pokud vnímáme a 

žijeme liturgii, začneme brblat. Případně snadno a rychle odsuzovat komercio-

nalizaci Vánoc a nedostatek duchovního obsahu v jejich prožívání. Budeme to 

dělat možná oprávněně, ale neúčinně. Můžeme ale tváří v tvář tomuto „vánoč-

ně-dárkovému běsnění“, které začíná už před adventem, také něco pochopit. 

     Nechme obchodníkům jejich plné či prázdnící se sklady, nakupujícím jejich 

shánění mnoha dárků a zastavme se trochu u adventu. Známe jeho křesťanskou 

náplň – není to pouhé těšení se na Vánoce, ale především očekávání. V adven-

tu liturgie připomíná očekávání mesiáše před tím, než přišel, a prožívá očeká-

vání mesiáše – Ježíše, který přijde podruhé, na konci časů. Může to vypadat 

jako očekávání vzdálené v minulosti i vzdálené směrem do budoucnosti, tedy 

vzdálené dnešku. Jenže očekávání v dávné minulosti a v nedatovatelné 

budoucnosti má svůj hluboký důvod. Tím důvodem je naděje. A tato naděje 

stojí na Božím slibu. Bůh slíbil, že pošle mesiáše, a to se skutečně stalo. 

Naděje se naplnila všem těm, kdo v Ježíši slíbeného mesiáše rozpoznali. Ježíš 

řekl, že znovu přijde, a my máme naději, že tento příchod završí dějiny a 

ukončí působení zla. 

     Svět konzumu není nemocný především tím, že nakupuje a spotřebovává, 

ale že neumí čekat, protože v mnohém nemá naději. Snaha mít, mít co nejvíc, 

opatřit si to, co ještě nemám, hned (třeba na půjčku), bez čekání, může být 

projevem chybějící naděje v životě lidí. Je to někdy pokus „zakrýt si oči a 

zacpat uši“ nakupovanými a konzumovanými věcmi, protože člověk nemá 

naději, a tak se nechce příliš dívat do budoucnosti. Křesťanská naděje není 

laciným optimistickým přesvědčením, že „bude líp“. Je to naděje v Boží 

věrnost, tedy v naplňování Božích zaslíbení. Povýšeným odsuzováním „spotře-

báků“ bychom sotva komu pomohli. Ale žít nadějí v Boží věrnost – a to nejen 

v adventu – může představovat službu našim bližním. Někteří totiž naši naději 

v našem životním postoji rozpoznají. A to je obohatí mnohem víc, než kdyby 

poslouchali naše odsuzování nákupních horeček. 
 

Převzato ze Zpravodaje Arcidiecéze pražské   

Autor: Aleš Opatrný 
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CO JE O VÁNOCÍCH NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 
 

     Kdysi dávno svolala zvířata sněm. 

Liška se zeptala veverky: "Co pro 

tebe znamenají Vánoce?" Veverka 

odpověděla: "Pro mne Vánoce 

znamenají krásný stromeček ozdo-

bený spoustou svíček a cukrovím, 

které mám tak ráda." Liška se 

připojila se svou představou: "Pro 

mne samozřejmě nesmí chybět 

voňavá pečená husička. Bez pečínky 

by to opravdové Vánoce nebyly."  
Do řeči se jim vložil medvěd: 

"Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou sladkou vánočku!" 

Slyšet se dala také straka: "Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a 

zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit." 

Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: "Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já 

bych ho vypil klidně dvě lahve!" 

A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: "Vole, zbláznil ses? 

Vždyť na Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?" 

Vůl sklopil velkou hlavu a zabučel: "A vědí to vůbec lidé?" 
 

Z knihy Bruna Ferrera: Vánoční příběhy pro potěchu duše 
 

 

VÁNOCE NEJSOU O „IDYLCE“ 
      

     Je Štědrý den. Odpoledne jdu do nemocnice na LDN navštívit jednoho zná-

mého. Beru s sebou kytaru. Na pokoji leží čtyři víceméně staří smutní muži. 

Můj známý mi šeptá do ucha: „Nemáš něco, čím bych se mohl zabít!?“  

S bázní se jich zeptám: „Mohu vám tady na kytaru zahrát nějakou koledu?“  

„Jistě, budeme rádi,“ odpovídá jeden z nich. Začnu hrát a zpívat. Je něco 

jiného slyšet koledu v obchodním domě - kde se stává zvrácenou komerční 

záležitostí, a je něco jiného slyšet koledu v nemocnici. Člověk je zde chudý - je 

jedno kolik peněz má, a je bezmocný, proto říkáme nemocnice. A právě zde 

vyjevuje koleda chudým své nejhlubší poselství. Není vánoční idylkou, ale 

pravdou o životě. Jednu z koled vůbec nemohu dozpívat, láme se mi hlas při 

pohledu na ty kdysi silné, veliké a možná mocné muže, nyní zbědovaně ležící a 

dojatě naslouchající té nejhlubší pravdě o svých životech. Slova melodie těch 

starých písní vnášejí do jejich životů naději právě proto, že zpívají o milosrd-

ném Pánu všech lidí, který se stal bezmocným dítětem, o Ježíši Kristu. 
 

Z knihy Ladislava Heryána:  Exotem na této zemi 
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VÁNOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH: 
 

KAMENICE NAD LIPOU 
 

Úterý 24. 12. 
 

ŠTĚDRÝ DEN 

 

SLAVNOST 

NAROZENÍ PÁNĚ 

 

KOSTEL OTEVŘEN 

K NÁVŠTĚVĚ JESLIČEK  

a k převzetí betlémského světla 
 

„PŮLNOČNÍ“  

MŠE SVATÁ  

 

od 9.00 

do 16.00 
 

23.00 

Středa 25. 12. 

HOD BOŽÍ  
 

VÁNOČNÍ 

 

 

SLAVNÁ MŠE SVATÁ  

 

 

9.30 

Čtvrtek 26. 12. 
SVÁTEK  

SV. ŠTĚPÁNA 

 

MŠE SVATÁ  

 

9.30 

Pátek 27. 12 

Svátek sv. Jana, 

apoštola a evangel. 

 

MŠE SVATÁ 

 

17.00 

Neděle 29. 12. 

SVÁTEK  

SV. RODINY 

 

MŠE SVATÁ  
s obnovou manželských slibů 

 

9.30 

Úterý 31. 12. 2019 
 

Památka 

sv. Silvestra 

 

 

MŠE SVATÁ na poděkování 

a prosbu o Boží pomoc  

v novém roce 

 

16.00 

Středa 1. 1. 2020 
SLAVNOST MATKY 

BOŽÍ PANNY MARIE 

 

MŠE SVATÁ  

 

9.30 

Neděle 5. 1. 

SLAVNOST 

ZJEVENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ s žehnáním 

vody, křídy a kadidla 

 

9.30 

Pátek 10. 1. MŠE SVATÁ  
pro rodiny s dětmi 

 

17.00 

Neděle 12. 1. 

SVÁTEK   

KŘTU PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
Končí doba vánoční. 

 

9.30 
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TĚMICE 
 

Úterý 24. 12. 

SLAVNOST 

NAROZENÍ PÁNĚ 

"PŮLNOČNÍ"                   

MŠE SVATÁ 

 

21.30 

Pátek 27. 12. 

SVÁTEK SV. JANA 

apoštola a evangelisty 

 

POUTNÍ MŠE SVATÁ  

 

15.00 

Sobota 28. 12. 

SVÁTEK SV. RODINY 

 

MŠE SVATÁ 
s obnovou manželských slibů 

 

17.00 

Sobota 4. 1.2020 

SLAVNOST  

ZJEVENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
s žehnáním vody, křídy, kadidla 

 

17.00 

Sobota 11. 1.  

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 

 

17.00 
 

MNICH 
 

Středa 25. 12. 

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ 

 

MŠE SVATÁ 

 

 8.00 
Čtvrtek 26.12. 

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, 

prvomučedníka 

 

MŠE SVATÁ  
V HOJOVICÍCH 
 

 

 

11.00 

Neděle 29.12. 

SVÁTEK SV. RODINY 

 

MŠE SVATÁ 

 

 8.00 
Středa 1. 1. 2020 

SLAVNOST MATKY 

BOŽÍ PANNY MARIE 

 

MŠE SVATÁ  
 

 

 8.00 

Neděle 5. 1. 
SLAVNOST  

ZJEVENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
s žehnáním vody, křídy, kadidla 

 

 8.00 

Neděle 12. 1. 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
 

 8.00 
 
      
     Vánoční doba má své kouzlo, ale netrvá dlouho. Ježíšovo vtělení je však 
trvalou skutečností. A pro nás je celoživotním a každodenním úkolem spojovat 
svůj život s jeho životem, naší pozemskou skutečnost se skutečností Boží. 
Každá bohoslužba může k tomuto propojení vést, žádná bohoslužba by neměla 
být jen naším útěkem ze života. 
                                                                                                (P. Aleš Opatrný)  
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ČASTROV 

 

 
  

   "Co nového v Betlémě" 

   V chlévě je teplo a seno voní,  
   obě tu leží, oslík, vůl a pár koní. 
   V plenkách dítě tiše spinká, 
   vždyť chová ho jeho maminka, 
   Marie krásná a mladičká, 
   ví, jak postarat se o človíčka.  
   Až skončí noc a nastane den, 
   pak vyjde Marie s děťátkem ven. 
   Ukáže okolí a celému světu, 
   tady je synáček a pro Vás je tu!  
   To není hádanka, vždyť přece  víš, 
   není to nikdo jiný, než sám Ježíš. 
   Tak hold mu vzdejme, 
   a nadále ho v sobě mějme, 
   od srdce mu své dary dejme.  
 
                        Janek  
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Úterý 24. 12. 
 

ŠTĚDRÝ DEN 

MŠE SVATÁ z vigilie 

slavnosti Narození Páně 

 

16.00 

Středa 25. 12. 

SLAVNOST  

NAROZENÍ PÁNĚ  

 

MŠE SVATÁ  
 

 

 

11.00 

Neděle 29. 12. 

SVÁTEK SV. RODINY  

 

MŠE SVATÁ  
 

 

11.00 
Středa 1. 1. 2020 

SLAVNOST MATKY 

BOŽÍ PANNY MARIE 

 

MŠE SVATÁ  
 

 

11.00 

Neděle 5. 1. 

SLAVNOST  

ZJEVENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
s žehnáním vody, křídy, kadidla 

 

11.00 

Neděle 12.1. 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ  
 

 

11.00 



INFORMACE 
 

První neděle adventní 1. 12. – začne nový liturgický rok, nedělní cyklus A.  

Ve všech těchto farnostech bude před mší svatou žehnání adventních věnců. 

Můžete si přinést k požehnání své vlastní adventní věnce. 
Katechismus pro dospělé – se koná na faře v Kamenici n. L. každou středu 

v lichém týdnu po mši svaté asi v 17.40 hodin. Příští setkání 4.12; 18.12; 15.1.    

Rorátní mše svaté při svíčkách se uskuteční v kostele Všech svatých 

v Kamenici n. Lipou o sobotách 7. 12; 14. 12. a 21. 12. v 6.30 hodin. Po mši 

svaté bude na faře snídaně, na kterou jsou všichni účastníci srdečně zváni. 

Pátek 6. 12. – Slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hl. patrona diecéze. 

    Mše svatá: 15.00 poutní v Častrově (titulární zasvěcení kostela)  

                     17.00 hodin v kostele v Kamenici nad Lipou 

Sobota 7. 12. - mše svatá v 15.30 v Hojovicích (mimořádně) 

Neděle 8. 12. Adventní koncert v kostele v Častrově - v 16.00 vystoupí  

 žáci zákl. a mateřské školy Častrov a komorní pěvecký sbor Lumen z Pacova. 

Pondělí 9. 12. - Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního 

hříchu - mše svatá v kostele v Kamenici n. L. bude v 8.00 hodin ráno. 

Středa 11. 12. - Setkání dětí z náboženství u adventního věnce v kostele 

Všech svatých v Kamenici n. L. a zároveň bude pro ně i příležitost ke svátosti 

smíření - od 13 h. (pro mladší děti (1-5.tř.) a od 14.30 h pro starší děti (6.-9.tř.). 

Adventní zpovídání: 
Pelhřimov kostel sv. Bartoloměje: 

     od neděle 8. 12. odpoledne do středy 11. 12. 2019 od 7.00 - 18.00 hodin 

Kamenice nad Lipou kostel Všech svatých: 

    pátek 13. 12. 2019 od 15.30 + v 17.00 mše svatá: P. Jaroslav Šmejkal 

    sobota 14. 12. 2019 od 8.00 dopoledne - P. Václav Šika a P. Jan Poul 

Častrov kostel sv. Mikuláše: čtvrtek 12. 12.  od 15.00 + mše sv. 16.00 
 

 

Sobota 21. 12.: mše svatá ve Ctiboři v kapli Nejsv. Trojice ve 14.00 hodin 

V sobotu 21. prosince od 9.00 hodin bude v kostele v Kamenici n. L. 

probíhat vánoční výzdoba kostela, stavba jesliček a následný úklid. Prosíme, 

přijďte nám pomoci! 
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  Pěvecký sbor Kamínek spolu s farností Kamenice nad Lipou  

  zvou k poslechu pastorální mše 

  Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční 

  Neděle 15.12. 2019, 18:00 kostel Všech svatých v Kamenici nad Lipou 

  účinkuje pěvecký sbor Smetana Jindřichův Hradec, smíšený pěvecký sbor 

  Kamínek Kamenice nad Lipou a členové jindřichohradeckého 

  symfonického orchestru. Vstupné dobrovolné. 



Betlémské světlo přinesou skauti do našeho města v pondělí 23. prosince 

v 18.00 hodin na náměstí Čsl. armády. Poté bude světlo uloženo v kostele, kde 

si je můžete vyzvednout na Štědrý den od 9.00 do 16.00 hodin a odnést si je do 

svých domovů. Betlémské světlo bude hořet v kostele až do 29.12. 

Prodejna knih v kostele bude naposled otevřena o 4. neděli adventní - před 

a po mši svaté, na Štědrý den již ne. V letáčku, který je vložen do tohoto čísla 

Farních listů si můžete vybrat jako vánoční dárek nějakou knížku.  

Smíšený pěvecký sbor Kamínek z Kamenice nad Lipou bude svým 

zpěvem provázet půlnoční mši a mši svatou na Boží Hod vánoční.  

Pátek 10. ledna 2020 - v 17.00 hodin bude v kostele v Kamenici nad Lipou 

mše svatá pro rodiny s dětmi s kytarovým doprovodem.  

Nové společenství žen se bude konat na faře Kamenici n. L. v úterý 3. pro-

since ve 14.00 hodin. Další setkání dle ohlášení v kostele. 

Společenství starších žen se konají na faře každé druhé úterý (v sudém 

týdnu), vždy od 15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 10.12; 7.1; 

21.1; 4.2; 18.2; 3.3. a 17.3. 2020. 

Sbírky: Při sbírce na misie v neděli 20. 10. se vybralo v Kamenici n. L. 

7.738,- Kč, v Častrově 1.874,- Kč, v Těmicích 1.000,- Kč a v Mnichu 3.185,- 

Kč. Při sbírce na Charitu v neděli 3. 11. se vybralo v Kamenici n. L. 4.874,- 

Kč,v Častrově 1.552,- Kč, v Těmicích 952,- Kč a v Mnichu 1.390,- Kč. 

Poslední letošní sbírka bude v neděli 8. 12. na bohoslovce. 

Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna. V 

těchto dnech se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. 

Texty k modlitbám je možné si stáhnout na www.cirkev.cz  

Svátek Uvedení Páně do chrámu 2. února 2020 připadá na neděli. Ve 

všech farnostech bude před mší svatou žehnání svící.  

Popeleční středa připadá v příštím roce na 26. února, Hod Boží velikonoční 

na 12. dubna. 

Příští číslo Farních listů vyjde před postní dobou asi 23. února 2020. 

Prosíme o Vaše příspěvky. 

Nové webové církevní stránky: 

1)Jednoduchá webová stránka (aplikace) pro ranní adventní modlitbu - 

RORÁTY. Modlitby, žalmy, úryvky z Bible, zamyšlení, přímluvy a staročeské 

rorátní zpěvy (nahrávky - řádové sestry boromejky). Součástí webu je i online 

přenos přes AudioKostel (www.audiokostel.cz) 

Webová stránka má tuto adresu - www.roraty.jednoduse.cz  

Android aplikaci lze stáhnout na Google Play (název aplikace RORÁTY). 

2)Na podzim letošního roku byl spuštěn nový web Pastoračního střediska při 

Biskupství českobudějovickém. Zde se každý může podívat na nabídky akcí a 

aktivit, které se konají v celé naší diecézi pro všechny -  od dětí po seniory. 

Viz: https://prolidi.bcb.cz/ 
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Z PROJEKTŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

NULOVÝ HLAD      

     Projekt do škol Nulový hlad je celoročním projektem  na školní rok 

2019/2020, který připravilo Die-

cézní centrum pro katechezi ve 

spolupráci s Young caritas z 

Diecézní charity v Českých Budě-

jovicích.  

     Cílem tohoto projektu 

je seznámit děti s existující chu-

dobou ve světě a pokusit se je 

motivovat k tomu, že i ony mají 

možnost změnit situaci lidí, kteří 

trpí nedostatkem stravy nebo se 

naopak stravují velmi nezdravě. Nejlepší způsob, jak na to, je začít sám/a u 

sebe. 

     Do projektu se přihlásilo 5 tříd, všechny sedmé a páté třídy. Projektem děti 

provedou: Kateřina Kutajová, Hana Kořenská, Vladimíta Poslušná, Ilona 

Tetivová, Iva Podhradská, garantem za ZŠ Kamenice nad Lipou bude Zdeňka 

Jůnová.  

     O průběhu projektu budeme informovat. 

                                                                                                Zdeňka Jůnová 

 

VSTUPY DO ŠKOL 

     V měsíci říjnu a následně v půli listopadu k nám zavítala katechetka 

Markéta Grillová z Lhenic. V rámci projektu Vstupy do škol seznámila 

všechny žáky 8. tříd s biblickými příslovími a seznámila je zběžně formou 

prezentace a poutavého vyprávění s 

Biblí, a to se Starým i Novým 

zákonem. Jednalo se o čtyři besedy.  

     Bible je nejrozšířenější knihou 

na světě. Lidé všech kultur z ní po 

celá staletí čerpají útěchu, naději 

a praktické rady pro každodenní 

život. Mnozí však dnes o ní vědí jen 

málo. 
 

     Bylo by krásné, kdyby si děti 

zapamatovaly, že Bible není učebnice historie, archeologie nebo přírodních 

věd, ale svědectvím víry v Boha. Že Písmo svaté obsahuje Boží nabídku 

vyjádřenou  lidským slovem,  která  čeká  na  naši  účinnou  odpověď.  Jako 
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budoucím studentům středních škol se dětem tyto informace o Bibli budou 

hodit a snad i ocení její životnost, vyprávěcí schopnost a krásu její řeči. 

Fotografie je z druhého setkání, tentokrát si s Markétou povídali sedmáci a 

tématem třech besed bylo Křesťanství ve středověku.  

     Markéta se za námi chystá i dva dny na začátku prosince, kdy projde všech-

ny třídy na 1. Stupni, pro každou třídu je připraveno povídání o Adventu a 

druhé téma se jmenuje Radost z Vánoc. Těšit se budeme i první týden v lednu 

na Šifru betlémských mudrců.  
  

DUŠIČKY 

     4.  listopadu 2019  navštívilo náš kostel na 120 dětí. Jako první si 

dopoledne přišly povídat s Han-

kou Pechovou děti ze speciálních 

tříd ZŠ se svými učiteli, po obědě 

přišly s dětmi z družiny Veronika 

Špičková a Vlasta Houserová, 

odpoledne se v kostele vystřídaly 

dvě třídy výtvarného oboru dětí od 

Zdeňky Jůnové. 

      Byla to jemná a citlivá 

dušičková oslava a děti  si při ní 

zavzpomínaly, co jim o jejich 

zesnuvších  praprarodičích a prarodičích vyprávěli jejich rodiče a jak je 

důležité v srdíčku uchovat na své blízké hezkou vzpomínku. 

                                                                                                      Zdeňka Jůnová  

 

 

SETKÁNÍ DÍVEK V NOVÉ CEREKVI 
 

     Od 22. - 24. 11. 2019 se na faře v Nové Cerekvi uskutečnilo Víkendové 

setkání pro dívky od 13 let. Celkem 

16 dívek prožilo víkend, zaměřený a 

propojený se sv. Anežkou a se sv. 

Matkou Terezou. Děvčata objevovala, 

co společného mají tyto dvě ženy, které 

žily v době, od sebe několik století 

vzdálené a v čem jsou příkladem v 

dnešní době pro nás, tady a teď. 

Nechyběla ani mše svatá a slovo k 

zamyšlení od pelhřimovského p. vikáře, ani hry a společné vyrábění adventních 

věnců a jiných výrobků pro radost.  

Hanka Pechová 
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POUTNÍ ZÁJEZD DO FRANCIE 
(dokončení z minulého čísla) 

 

     V sobotu 6. července v 8.00 hodin po noční jízdě autobusem jsme dorazili 

do Lurd. V hotelu Evropa byla pro nás nejdříve připravena bohatá snídaně. Po 

snídaně jsme se ubytovali ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením a 

klimatizací. Po krátkém odpočinku jsme vyrazili do centra Lurd. 

     Lurdy jsou snad úplně nejznámější mariánské 

poutní místo ležící v podhůří Pyrenejí. Ke zjevení 

Panny Marie zde došlo ve dnech 11. února až 16. čer-

vence 1858. Celkem došlo k 18 zjevením Panny Marie 

tehdy čtrnáctileté dívce Bernadettě Soubirousové.  

     Po příchodu na prostranství před hlavními 

lurdskými bazilikami nás naše průvodkyně paní Irena 

Hendrichová v krátkosti seznámila s poutním místem.  

V Lurdech jsou tři hlavní baziliky. Horní bazilika 

Neposkvrněného početí - stavba začala v roce 1862, 

otevřena byla 15. srpna 1871. Pojme asi tisíc lidí. Dvě 

zvonice byly dostavěny až 1908. Dolní - Růžencová 

bazilika - stavba zahájena v roce 1883, dokončena 

1889 (30 let po zjeveních), vysvěcena v roce 1901. 

Pojme až 2500 lidí.Podzemní Bazilika sv. Pia X. vysvěcena v roce 1958, pojme 

asi 25 tisíc lidí. Je 191 m dlouhá, 61 m široká. Kostel sv. Bernadetty - na 

druhém břehu řeky Gávy pojme 5 tisíc lidí a byl vysvěcen v roce 1988. 

      V 11.00 hodin následovala mše svatá v boční kapli horní baziliky, při které 

byl hlavním celebrantem P. Tomáš Hajda. Připojili se k nám další čeští 

poutníci. Po mši svaté následovala prohlídka 

obou bazilik a krypty, která byla vybudována 

na samotné skále jeskyně, ve které docházelo 

ke zjevením. Po prohlídce jsme v místním 

infocentru shlédli film o historii zjevení. Ve 14 

hodin následovala prohlídka starého města. 

Navštívili jsme mlýn, kde bydlela Bernadetta s 

rodiči a potom i bývalé vězení, kam se museli 

po úpadku mlýna přestěhovat. Další zastávkou 

byl starý farní kostel, kde byla Bernadetta 

pokřtěna. Dosti unavení jsme se po 17 hodině 

vrátili na hotel. Po odpočinku následovala výborná večeře a po ní jsme se 

vydali zpět na prostranství před bazilikami, kde program každého dne vrcholí 

procesím se svícemi.  Průvod vychází od  jeskyně zjevení, projde celým 
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parkem k horní bráně a vrátí se zpět před dolní baziliku, kde následuje 

požehnání. Tento první den jsem sledoval průvod jen z balustrády a byl 

to krásný zážitek. Zpěv lurdské písně s dalšími zpěvy, růženec a 

množství poutníků s rozžatými svícemi v začínajícím soumraku 

umocňovalo krásnou duchovní atmosféru večera. 

     Druhý den byla neděle. Ráno po snídani jsme se vydali na mezinárodní mši 

svatou do podzemní baziliky sv. Pia X. Byla zcela zaplněná poutníky, 

celebrovalo množství kněží a několik biskupů. Sbor zpíval krásné zpěvy. 

Kázání v angličtině jsem sice nerozuměl, ale liturgické texty jsme si mohli 

přečíst v našich mobilech. Po mši svaté jsme vrátili do hotelu na oběd - 

předkrm, hlavní jídlo, dezert a k tomu červené víno. Po odpočinku byl volný 

program. Někteří se vydali do koupelí, jiní na prohlídku a modlitby do kostelů. 

Já jsem se vydal k lanové dráze s 

úmyslem vyjet nahoru na kopec, kde prý 

je krásný výhled na Lurdy. Bohužel jsem 

to časově nestihl, a tak jsem se projel 

alespoň po Lurdech lurdským vláčkem. V 

16.30 jsme se všichni sešli na začátku 

křížové cesty, která vede kolem blízkého 

kopce. Monumentální křížová cesta 

tvořená velkolepými sousošími, jejichž 

litinové sochy dosahují výšky 2 metrů 

byla posvěcená v roce 1912. Rozjímání vedl P. Jaroslav Šmejkal a zapojili se i 

někteří další poutníci.  

     Po večeři v hotelu jsme se vydali opět k modlitebnímu centru. Tentokrát 

jsem se zapojil do světelného průvodu. Za zpěvu písní a modliteb jsme obešli 

celý areál až k Růžencové bazilice. Při průvodu zazněla i česky zazpívaná 

sloka Lurdské písně v podání našich poutníků. 

     V pondělí ráno již v 7 hodin 

odcházíme do Lurdské jeskyně. 

Ochladilo se a drobně prší. Zážitek z 

české mše svaté na místě, kde se Panna 

Maria zjevovala Bernadettě, to však 

neumenšilo. Mši slouží P. Jaroslav a 

přímý přenos mají možnost na 

internetu sledovat naši v Kamenici. 

Zazpíváme české mariánské písně. Po 

mši svaté zapalujeme velkou svíci a    

v průvodu ji odnášíme na vyhrazené zastřešené místo, kde bude hořet několik 

dní - za všechny poutníky a za farníky, kteří s námi nemohli jet. Po snídani 

 

12 



v hotelu jsme se ještě jednou vrátili do poutního areálu. Důkladněji jsme si 

prohlédli nádhernou Růžencovou baziliku. Je zde 15 kaplí s mozaikami, na 

kterých je znázorněno 15 tajemství růžence. Nad jednou kaplí je nápis: Panně 

neposkvrněné národ český. Po tiché modlitbě za všechny jsme ještě zašli k 

pramenům načerpat vodu do lahví a kanistrů, nakoupili drobné dárky a vlastně 

se rozloučili s tímto nádherným poutním místem.  
     V poledne jsme již odjížděli naším 

autobusem do Gavernie - srdce Pyrenejí. Je to 

horské údolí se stejnojmennou vesničkou, 

kde je poutní kostel Panny Marie. Horské 

údolí má obvod šest kilometrů a obklopují ho 

zasněžené horské štíty které dosahují výšky 

až 3248 m n.m. Pramení zde řeka Gave, která 

je napájena ledovci a vytváří vodopád, který 

je výškou 422 m nejvyšší vodopád Francie. 

My jsme si udělali pěší výstup směrem k vodopádu. I když jsme nedošli až 

úplně k němu, krásné prostředí hor byl úžasný zážitek. Po návratu od vodopádu 

jsme se pomodlili v poutním kostele, občerstvili se v místní kavárně a večer se 

vrátili zpět do Lurd. Brzy ráno již následovalo balení, poslední snídaně a 

odjezd k moři, na poslední místo naší pouti. 

     Malá vesnice Santa Maria de la Mer je poutní místo, kam podle legendy 

připluly na lodi po Ježíšově ukřižování tři Marie – Máří Magdalena, Marie 

Jakubova – sestra Panny Marie a matka apoštola Jakuba mladšího - a Marie 

Salome, matka apoštola Jana a Jakuba staršího. Románský kostel, v němž jsou 

údajně ukryty ostatky všech tří žen je nejvyšší stavbou v celém širém okolí a 

také jedním z nejstarších poutních míst v celé Provence. Jeho dnešní vzhled 

pochází z přestavby v 15. století a trochu připomíná nedobytnou pevnost, 

protože ve středověku poskytoval také 

ochranu proti pirátům. V tomto kostele 

jsme nejprve slavili poslední mši svatou 

naší pouti. Následovalo koupání v moři. 

Přestože byla oblačná obloha, voda byla 

teplá a osvěžující. Po večeři a pobytu v 

hospůdce s doprovodem kytarových písní   

jsme ve 23.00 odjížděli domů. 

      Následovala noční cesta přes Francii a 

Německo a do Kamenice jsme přijeli v 18.00 večer. Pouť to byla nádherná. 

Objeli jsme všechna významná poutní místa jižní Francie. S Boží pomocí jsem 

vše zvládl. Načerpal jsem hodně milostí od Pána. Nejkrásnější to ale bylo        

v Lurdech. Rád bych se tam ještě někdy vrátil.  

Jan Šimák. 
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY 
 

23. listopadu proběhla v Penny 

v Kamenici v průběhu dne potra-

vinová sbírka, při které se podařilo 

vybrat 763 kg potravin a drogerie 

(celkem 1307 ks). Do sbírky se 

zapojili skauti, skautky z místního 

střediska Fidelis et fortis a zamě-

stnanci Charity. Děkujeme všem, kdo 

do sbírky přispěl. Potraviny budou 

v průběhu roku rozdělovány mezi 

osoby v našem okolí.  
 

9.-10. prosince proběhne ve Štěkni 

duchovní obnova pro zaměstnance 

charit z českobudějovické diecéze. 

Tato obnova bývá zpravidla 2x do 

roka a přináší odpočinek a načerpání 

nových sil do naší práce. Z naší 

charity se zúčastní 2 zaměstnanci. 
  

15. prosince se s naším obchůdkem Dobromysl zúčastníme Vánočního 

jarmarku na zámku od 13-16 hod. Kreativní dílnička v duchu vánočních svátků 

potěší nejenom malé, ale i velké návštěvníky. Těšíme se a děkujeme za 

podporu. 
 

4. ledna 2020 se v Kamenici nad Lipou uskuteční již dvacátá Tříkrálová 

sbírka. 

Tato sbírka se řadí mezi největší veřejné sbírky v celé ČR, její organizace je 

velmi náročná, ale díky mnoha dobrovolníkům se jí daří rok od roku zvyšovat 

jak ve výnosu, tak i v území, kam se 

koledníci dostanou. 

Sraz koledníků v Kamenici bude 

v 8,15 na faře a poté projde 

náměstím slavnostní průvod, který 

bude zakončen žehnáním v kostele. 

Každá skupinka je doprovázena 

vedoucím, který se musí na požádání 

prokázat průkazkou a zapečetěnou kasičkou označenou logem Charity. Kasičky 

jsou zapečetěny ve spolupráci s městskými a obecními úřady daného města či 
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obce, kde sbírka probíhá. Výtěžek sbírky je opět za přítomnosti zástupce města 

a obce spočítán a odeslán na Charitu ČR. Naší Farní charitě se zpět vrátí 65% 

výtěžku. Dle předem schváleného záměru jsou tyto peníze využity na:   

 

75% na podporu modernizace, vybavení a zajištění provozních nákladů 

charitní pečovatelské služby v Kamenici nad Lipou a okolních obcích. 

20 % na zajištění volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně 

hendikepované – Klub seniorů.  

5 % na pomoc osobám v tíživé životní situaci v blízkém okolí. 

 

Prosíme rodiče, aby své děti vybavili termoskou s teplým čajem, teplým 

oblečením a pláštěm a korunou, pokud máte vlastní. Pro ostatní jsou pláště a 

koruny k zapůjčení na Charitě. Děti, které by se rády zúčastnily sbírky, se 

mohou hlásit (se souhlasem rodičů) na tel. čísle 731 402 983. Pro všechny je 

vždy připraveno občerstvení a malý dárek jako poděkování za jejich obětavé 

koledování.  

Za všechny zaměstnance si dovoluji popřát požehnané svátky, především 

pevné zdraví a radost do každého dne v tomto a následujícím roce 2020.  

Na závěr bych ještě chtěla poděkovat všem našim příznivcům a dárcům, kteří 

nás v průběhu roku podporovali.  

J. Koubová 
 

 
PODĚKOVÁNÍ: 

 

     Rád bych poděkoval Všem, kdo mi pomáháte v pastorační činnosti, při 

liturgii ministrantům, lektorům, kostelníkům, varhaníkům a zpěvákům, dále 

všem kdo se stará o výzdobu a úklid kostelů, dále moc děkuji katechetce a 

učitelkám za vedení dětí k Bohu. Potom děkuji za fyzickou pomoc v lese i na 

faře a v kostele, neříká se zbytečně pořekadlo "je práce jak na kostele", to je 

opravdu pravda, práce, která nebude nikdy úplně hotová. Díky moc. 

Zachovejte přízeň. Jsem tu pro všechny a rád bych, aby farníci se nebáli přijít 

na faru a třeba i s návrhem, udělat nějakou akci. Já budu moc rád, že fara a 

farní dvůr bude využitý i pro farnost.  

     V příštím roce bych rád opravil střechu fary. Potřebuji pomoci jak zajistit 

finanční pokrytí, které nebude malé. Rád bych začátkem roku svolal farní 

finanční radu a hledali řešení. "Více hlav více rozumu" se říká, tak to zkusíme. 

Děkuji za přízeň, "Radost z Hospodina ať je naše síla".        

 

P. Václav Šika 
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 
 

 
   

 Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94, 

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

 Za dobrovolný příspěvek na tisk a papír. Náklad 180 výtisků. 

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

 Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti. 

 

Neděle 1. 12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ - Začíná liturgický cyklus A. 

Úterý 3. 12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze 

Pátek 6. 12. SLAVNOST SV. MIKULÁŠE, BISKUPA 

Sobota 7. 12. Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 

Neděle 8. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Pondělí 9. 12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ 

POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

Pátek 13. 12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice 

Sobota 14. 12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

Neděle 15. 12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Neděle 22. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Středa 25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – Hod Boží vánoční 

Čtvrtek 26. 12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA 

Pátek 27. 12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

Sobota 28. 12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 

Neděle 29. 12. SVÁTEK SV. RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 

Středa 1. 1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

Čtvrtek 2. 1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského 

Neděle 5. 1. 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 

Pondělí 6. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 

Neděle 12. 1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - končí doba vánoční 

Pátek 17. 1. Památka sv. Antonína. opata 

Sobota 18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 

Neděle 19. 1. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Úterý 22. 1. Památka sv. Anežky, panny a mučednice 

Pátek 24. 1. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a uč. církve 

Sobota 25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

Neděle 26. 1. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Úterý 28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 

Pátek 31. 1. Památka sv. Jana Boska, kněze 

Neděle 2. 2. SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 

 
 

mailto:farnost.kamenice@atlas.cz
http://www.farnostkamenice.cz/

