
 

 

 

 
 

 

 

 

Kamenice nad Lipou, Těmice, Mnich a Častrov 
 

č. 4/21 
 

 
 

PŘÍPRAVA NA VÁNOCE 
 

 

     Letošní adventní aktivita nám chce připomenout proroky, kteří v těžkých 

dobách přinášeli izraelskému národu naději na vykoupení. Jejich slova o při-

cházejícím Mesiáši se čtou právě v době adventní a mohou nás inspirovat k 

tomu, abychom si uvědomili, zda opravdu směřujeme k Bohu a ukazujeme 

svým jednáním tento směr i ostatním. Proto je kostele v Kamenici nad Lipou 

symbolem tohoto směřování letos směrovka s biblickým veršem z adventních 

čtení a s malou výzvou, na co se zaměřit, od čeho se odpoutat, či jak prohlou-

bit mezilidské vztahy. 
 

 
Ročník XXXII.          Cena dobrovolná                   Dne: 3. 12. 2021 

 



Toto téma mne oslovilo, protože je výstižné do dnešní doby. Ukazatelé, 

směrovky jsou důležité na našich cestách, abychom nebloudili a podobně i v 

duchovním životě, v mezilidských vztazích a vydávání svědectví o naší víře 

potřebujeme nabrat správný směr. Doba je složitá, kdekdo nám chce radit a 

přesvědčovat co je správné a důležité, ale přesto se vytvářejí a domýšlí 

hypotézy a názory, které nejsou slučitelné se zdravým rozumem a zavádí ze 

správného směru. Co přináší strach, rozdělení a jde, proti rozumu nemůže být 

od Boha. Jsme na cestě, která není jednoduchá, ale je jasný cíl ke kterému 

směřujeme a to je Ježíš Kristus. Doba adventní je dobou očekávání, tedy i 

hledání a růstu naší víry. Ve svém životě jsem se setkal s názorem, že v 

duchovním životě je třeba přijmout "Ježíše jako osobního Spasitele". Zdálo se 

mi to podivné, ale postupem času, když jsem o tom přemýšlel /rozjímal/ jsem 

došel k poznání, že je to pravda. Protože, pokud nepřijmu Boha Ježíše jako 

svého osobního zachránce, tak nebudu rozumět Božím záměrům, Bůh bude 

neosobní vzdálený, co se mne tolik netýká. Možná se budu i schovávat a hledat 

různé argumenty /konspirace/ hypotézy, kterým raději uvěřím, než přijmout 

osobní zodpovědnost za svoji spásu. Ano, člověk rád hledá výmluvy a důvody, 

proč jednám tak jak jednám, protože se mi nechce přijmout změnu, nebo 

dokonce uznat, že nemám pravdu. Tato vlastnost je nám vlastní už od počátku 

/Adam a Eva/. Ježíš Kristus přichází jako světlo, už se nemusíme díky Jemu 

vymlouvat, ale přijmout sebe i dobu, ve které žijeme a proměnit ji ke chvále a 

slávě Boží.  Proto potřebujeme nabrat správný směr a nenechat se odradit od 

cesty, která vede do náruče Boží. Podle ovoce se pozná strom, tomu každý 

rozumí, také i po ovoci našeho života se pozná, zda jdeme správným směrem. 

Přijmout nabídku, kterou nám dává Bůh, není těžké, vyžaduje to jen umět 

naslouchat a potom také následovat. V této souvislosti v Katolickém týdeníku č 

48 je příloha pro duchovní přípravu na celý Advent a to jako "pozvání do 

Ježíšovy školy". I zde je inspirace jak svůj život zaměřím a co pro mne 

znamená Ježíš Kristus. Nedělejme si život těžší než je.  

     Přeji všem, abychom nabrali správný směr a dokázali být pozornými 

žáky ve škole Ježíše Krista. Požehnané prožití adventní a vánoční doby. 
 

P. Václav Šika 

 
 

VÁNOCE JSOU SETKÁNÍM VÍRY 
 

     Vánoce jsou setkáním! Přicházíme, abychom se setkali, abychom potkali 

Pána srdcem, životem, abychom ho potkali živého, tak jak je, abychom se s 

ním setkali s vírou. Pán se nad setníkem podivil, užasl nad vírou, kterou měl. 

Ušel kus cesty, aby se setkal s Pánem, a pocítil radost, že ho Pán potkal. A 

právě takové setkání chceme: setkání víry!   

                                                                                       papež František 
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VÁNOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH: 
 

 

KAMENICE NAD LIPOU 
 

Pátek 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 

Sobota 25. 12. 

HOD BOŽÍ  
 

VÁNOČNÍ 

 

 

MŠE SVATÁ  

 

 

9.30 

Neděle 26. 12. 

SVÁTEK  

SV. RODINY 

 

MŠE SVATÁ  
s obnovou manželských slibů 

 

9.30 

Pátek 31. 12. 2021 
 

sv. Silvestra 

 

 

MŠE SVATÁ na závěr roku 

a svátostné požehnání 

 

16.00 

Sobota 1. 1. 2022 
SLAVNOST MATKY 

BOŽÍ PANNY MARIE 

 

MŠE SVATÁ  

 

9.30 

Neděle 2. 1. 

2. NEDĚLE PO 

NAROZENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ  

 

9.30 

Čtvrtek 6. 1. 

SLAVNOST 

ZJEVENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ s žehnáním 

vody, křídy a kadidla 

 

17.00 

Neděle 9. 1. 

SVÁTEK   

KŘTU PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
Končí doba vánoční. 

 

9.30 

 

     O Vánocích slavíme zrození Boha v nás. To vyjádřil Angelus Silesius ve 

známých verších: "Byť Kristus v Betlémě se tisíckrát zrodil, jsi ztracen, pokud 

se i v tobě nenarodil". 

Anselm Grűn 
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TĚMICE 
 

Sobota 25. 12. 

SLAVNOST 

NAROZENÍ PÁNĚ 
MŠE SVATÁ 

 

17.00 

Pondělí 27. 12. 

SVÁTEK SV. JANA 

apoštola a evangelisty 

 

POUTNÍ  

MŠE SVATÁ  

 

15.00 

Sobota 1. 1. 2022 

SLAVNOST MATKY 

BOŽÍ PANNY MARIE 

 

MŠE SVATÁ 
 

 

17.00 

Sobota 8. 1.  

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 

 

17.00 
 
 

MNICH 
 

Pátek 24. 12. - večer 

SLAVNOST  

NAROZENÍ PÁNĚ 

 

"PŮLNOČNÍ" 

MŠE SVATÁ 

 

21.30 

Sobota 25. 12. 

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ 

 

MŠE SVATÁ 

 

8.00 
Neděle 26. 12. 
 

SVÁTEK SV. RODINY 

 

MŠE SVATÁ 
V HOJOVICÍCH 

 

11.00 

Neděle 2. 1. 
2. NEDĚLE PO 

NAROZENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
 

 

8.00 

Neděle 9. 1. 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
 

8.00 
 

VÁNOCE NÁM NABÍZEJÍ NĚHU BOŽÍ LÁSKY 
 

     Jak nás nemá vyvést z míry tajemství Vánoc, kde se nám dává najevo nejen 
láska Boha, ale něha jeho lásky. A my víme, že když se k němu v touze přiblížíme, 
může něco z milosti prvních Vánoc sestoupit do našeho srdce a zaplavit je 
světlem. Každého z nás totiž Bůh velice miluje. Cítím Ježíšovu lásku, která nás 
zasahuje jako ohnivý šíp. Sám se neodvažuji říci, že ho miluji. Vím však, že on 
miluje mne, jak praví Bible: „To on jako první miloval nás…“ (1 Jan 4,10). Bůh je 
láska a svou bláznivě něžnou lásku nám ukázal, když k nám přišel jako malé dítě. 
Nezbývá než zavřít oči a vrhnout se mu do náruče. 

Charles Journet 
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ČASTROV 

 
 

INFORMACE 
 

Rorátní mše svaté při svíčkách se uskuteční v kostele Všech svatých 

v Kamenici n. Lipou o sobotách 5. 12; 12. 12. a 19. 12. v 6.30 hodin. Po mši 

svaté bude vždy snídaně na faře. 

Neděle 5. 12. – v Častrově v 11.00 hodin - poutní mše svatá ze slavnosti 

svatého Mikuláše (titulární zasvěcení kostela).  

Středa 8. 12. - Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního 

hříchu - mše svatá v kostele v Kamenici n. L. bude v 17.00 hodin. 

Adventní svátost smířeni: 
Kamenice nad Lipou kostel Všech svatých: 

    -  středa 15. 12. od 13.00 h (pro mladší děti), od 14.15 (pro starší děti). 

    -  pátek 17. 12. od 15.00 + v 17.00 mše svatá: P. Jaroslav Šmejkal 

    -  sobota 18. 12. od 8.00 dopoledne - P. Václav Šika a P. Jan Poul 

Neděle 19. 12. mše svatá ve 14.00 v kapli Nejsvětější Trojice ve Ctiboři 

V úterý 21. 12. od 9.00 hodin bude v kostele v Kamenici n. L. probíhat 

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

nám pomoci! 

Ve středu 22. 12. - V českobudějovické diecézi: Svátek výročí posvěcení 

katedrály. Mše svatá v Kamenici nad Lipou v 17.00 hodin. 
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Pátek 24. 12. 
 

ŠTĚDRÝ DEN 

MŠE SVATÁ z vigilie 

slavnosti Narození Páně 

 

16.00 

Sobota 25. 12. 

SLAVNOST  

NAROZENÍ PÁNĚ  

 

MŠE SVATÁ  
 

 

 

11.00 

Neděle 26. 12. 

SVÁTEK SV. RODINY  

 

MŠE SVATÁ  
 

 

8.00 
Sobota 1. 1. 2022 

SLAVNOST MATKY 

BOŽÍ PANNY MARIE 

 

MŠE SVATÁ  
 

 

11.00 

Neděle 2. 1. 

2. NEDĚLE  

PO NAROZENÍ PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ 
 

 

11.00 

Neděle 9.1. 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

 

MŠE SVATÁ  
 

 

11.00 



Čtvrtek 23. 12. - v 15.00 hodin zpívání koled v kapli sv. Anny ve Včelničce 

Betlémské světlo přinesou skauti do našeho města ve čtvrtek 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 26.12. 

Prodejna knih v kostele bude otevřena po mši svaté o adventních nedělích 

a na Štědrý den od 15.00 do 16.00 hodin. V letáčku, který je vložen do tohoto 

čísla Farních listů si můžete vybrat jako vánoční dárek nějakou knížku.  

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: 8.12; 22.12; 

12.1; 26.1; 9.2; 23.2. a 9.3. 2022. 

Nové společenství žen se bude konat na faře Kamenici n. L. v úterý 14.12. 

od 14.00 hodin.  Další dle ohlášení v kostele a na webových stránkách. 

Sbírky: Při sbírce na misie v neděli 24. 10. se vybralo v Kamenici n. L. a v 

Těmicích 4.673,- Kč, v Mnichu 1.835,- Kč a v Častrově 1.910,- Kč. Při sbírce 

na charitu v neděli 7. 11. se vybralo v Kamenici n. L. a v Těmicích 4.225,- Kč, 

v Mnichu 1.650,- Kč a v Častrově 1.050,- Kč. Poslední letošní sbírka bude v 

neděli 5. 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  

Na svátek Uvedení Páně do chrámu ve středu 2. února 2022  bude mše 

svatá v Kamenici n. L. v 17.00 hodin. Před mší svatou bude žehnání svící.  

Příští číslo Farních listů vyjde před postní dobou asi 18. února 2022. 

Prosíme o Vaše příspěvky. 

 
 

VYÚČTOVÁNÍ OPRAV 
 

Častrov 2020 - 2021 – oprava hrotnice a kříže věže kostela 

sv. Mikuláše v Častrově 

     V roce 2020 došlo vlivem povětrnostních vlivů k vyosení kříže na věži 

kostela.  

     Dne 18. 9. 2020 došlo k rozkrytí styku kříže a makovice, kdy byl zjištěn 

skutečný stav dřevěné hrotnice. Bylo zjištěno, že je hrotnice provedena z měk-

kého dřeva a je více poškozena, než se předpokládalo. Dále byla provedena 

demontáž oplechování, hromosvodu, makovice a kříže. Nezakrytý otvor byl 

provizorně zakryt.  

     V roce 2020 byly celkové náklady 60.984,-Kč (z toho 30.000,-Kč uhradila 

obec Častrov a 30.984,-Kč zaplatila Římskokatolická farnost Častrov).  

     V následujícím roce 2021 byla provedena výměna dřevěné hrotnice, kdy 

byla vyrobena nová hrotnice z tvrdého dubového dřeva v potřebné délce a nové 
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kovové pouzdro pro usazení trnu. Dřevěná hrotnice byla napuštěna vícenásob-

ně lněnou fermeží. Bylo provedeno usazení nové dřevěné hrotnice včetně 

pouzdra pro osazení trnu. Na hrotnici bylo osazeno původní oplechování. Na 

horní konec opláštění byla osazena makovice a ukotven kříž. Práce byly prová-

děny pomocí horolezecké techniky firmou VDM GROUP CZ s.r.o. z Jihlavy. 

     Kříž a makovice byly před osazením kovářsky a zámečnicky opraveny a 

nově pozlaceny. Bylo provedeno opískování a šopování zinkem, byly prove-

deny antikorozní nátěry, podkladní nátěry pod zlacení a na závěr zlacení 

plátkovým venkovním zlatem 24 karátů, dvojité zlato.  Kovářské a zámečnické 

práce byly provedeny kovářem Lukášem Reisem z Olešné u Pelhřimova a 

zlacení restaurátorem Jaroslavem Bendou z Pelhřimova.  

     V roce 2021 byly celkové náklady 344.608,-Kč (z toho 187.308,-Kč bylo za 

opravu – výměnu hrotnice a osazení a 157.300,-Kč bylo za kovářskou a zámeč-

nickou opravu a zlacení). 

Na opravu se čerpaly tyto dotace: 

136.000,-Kč z programu Památky 2021 z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina 

150.000,-Kč z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 

obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury 

35.000,-Kč příspěvek z obce Častrov 

 

Těmice - restaurování hlavního oltáře sv. Jana apoštola, evangelisty v 

kostele 

     Restaurátorské práce provedla Mgr. art. Barbora Vaššo, Praha a Daniel 

Mareš, Dobrá Voda u Pacova 3 

Návrh prací byl navržen na etapy v celkovém nákladu 486.000,-Kč.  

I. etapa byla v roce 2020 v celkovém nákladu 189.500,-Kč 

Finanční pokrytí: 

20.000,-Kč obec Těmice /10% příspěvek/ 

75.000,-Kč dotace z programu Památky 2020 z Fondu Vysočiny Kraje 

Vysočina 

94.500,-Kč podíl farnosti 

K této částce bylo připočteno asi 20.000,-Kč za nové cihlové vydláždění pod 

oltářem, co nebylo v rozpočtu opravy. 

II. etapa byla provedena 2021 v celkovém nákladu 342.000,-Kč 

Finanční pokrytí: 

37.600,-Kč podíl obce Těmice 

135.000,-Kč dotace z programu Památky 2021 z Fondu Vysočiny Kraje 

Vysočina 

169.400,-Kč podíl farnosti 

K této částce bylo připočteno 34.020,-Kč za DPH, které nebylo zahrnuto v 

rozpočtu opravy. 
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NABER SPRÁVNÝ SMĚR 

     Námět pro prožití adventní doby v rodině a ve farnosti v roce 

2021 podle podnětů z Katechetického centra v Brně. 

      Letošní adventní aktivita nám chce připomenout proroky, kteří v těžkých 

dobách přinášeli izraelskému národu naději na vykoupení. Jejich slova o 

přicházejícím Mesiáši se čtou právě v době adventní a mohou nás inspirovat k 

tomu, abychom si uvědomili, zda opravdu směřujeme k Bohu a ukazujeme 

svým jednáním tento směr i ostatním. Symbolem tohoto směřování je proto 

letos směrovka s biblickým veršem z adventních čtení a s malou výzvou, na co 

se zaměřit, od čeho se odpoutat,  či jak prohloubit mezilidské vztahy. 
 

       V kostele v Kamenici n. Lipou najdete nástěnku s namalovaným advent-

ním věncem, na kterém se budou postupně každou neděli rozsvěcovat 

plamínky svíček, a s ukazateli, plnými směrovek. 
 

      Kdo byste se chtěl k 

naší adventní aktivitě 

připojit, můžete si při 

každé návštěvě kostela 

(nejlépe v neděli)  u této 

nástěnky vzít z košíčku 

směrovku s malým 

úkolem (starší děti a 

dospělí mají fialovou a 

menší děti oranžovou) a 

doma si třeba při 

splnění tohoto úkolu 

nalepovat jednotlivé 

směrovky na špejli nebo na papír směrem k místu, kde budete mít o 

Vánocích umístěný betlém. 
 

      Zveme k aktivitě malé i velké! Je čas poslechnout volání proroků i 

dnes, zamyslet se nad tím, co je v životě důležité, zorientovat se a "nabrat 

správný směr" k našemu nebeskému Otci. Bůh může obnovit celou zemi i 

tvůj život.  
 

Pokud mu to chceš dovolit, zapoj se s námi! 
 

Hanka Pechová 
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SETKÁNÍ K DUŠIČKÁM 
 
     Ve středu 3. 11. se v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou uskuteč-

nilo setkání s dětmi z družiny místní ZŠ při vzpomínce na naše zemřelé. Přišlo 

asi 76 dětí, a také paní vychovatelky a několik učitelek, které děti doprovázely. 

Děti byly pozorné a každý z nás vtiskl vzpomínku na někoho blízkého do 

malého barevného papírového srdíčka, které jsme umístili do obrovského srdce 

ze spadaného listí. Vzniklo tak veliké srdce vzpomínek. To jsme pak rozsvítili 

během písně o světle, které zahání tmu. Na závěr, kdo chtěl, mohl se připojit ke 

krátké modlitbě za naše zemřelé. A pak přišla na řadu ještě písnička Moje malé 

světélko, ve které zpíváme o tom, že každý z nás, i já mohu nést světlo radosti 

dál k druhým lidem, být světlem pro druhé! 

 

 

 

     Ve středu 24.11. jsme ještě s dětmi při hodinách náboženství ve škole i na 

faře zdobili adventní věnce. 

Hanka Pechová 
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Obrázek 1: Současné varhany na kůru kaple             
sv. Máří Magdalény na Brádle 

 

PUTOVÁNÍ ZA VARHANAMI  

NAŠICH FARNOSTÍ 
 
     V dnešním pokračování seriálu o varhanách se vypravíme do Kamenice nad 

Lipou na lesní hřbitov Brádlo, jehož dominantou je kaple sv. Máří Magdalény. 

Předchozí díly putování najdete online na webových stránkách farnosti: 

www.farnostkamenice.cz.  

 

3. zastavení: Kaple sv. Máří Magdalény na Brádle v Kamenici nad Lipou 

     Základy kaple sv. Máří Magdalény položil v roce 1348 Dobeš II. z Bechyně 

(1). Kaple ve tvaru osmiúhelníku s vysokou, jehlancovou, šindelem pokrytou 

střechou s cibulkou byla původně ze všech stran otevřena, zazděna byla až        

v roce 1554 za Zdeňka Malovce z Malovic. V roce 1595 byla klenba kaple 

shozena a znovu zaklenuta. Vrchol klenby tvoří svorník se znakem spřízněných 

rodů Malovců a Španovských (2). K významným stavebním úpravám došlo      

v roce 1840, kdy byla kaple rozšířena o kryptu rodiny Geymüllerových. V roce 

1937 byly v kapli objeveny dosti nezřetelné fresky z konce 16. století (1). 

Stavební vývoj kůru 

    Až do roku 1828 vedla od konce křížové cesty ke kapli krytá dřevěná chodba 

(3). V roce 1828 byla stržena a místo ní byla postavena předsíň, nad kterou 

nechal ve stejném roce, stejně jako v kostele Všech svatých, zřídit kůr tehdejší 

děkan Vojtěch Maršálek. Upravován byl ještě v letech 1838 a 1841. Původně 

měl kůr vchod zvenku, v roce 1841 došlo k přestavbě do současné podoby se 

vstupem ze vnitřku kaple (4).  

Varhany 

     Z dokumentu z roku 1906 

o povinnostech ředitele kůru 

při děkanském chrámu Páně 

v Kamenici nad Lipou (5) se 

můžeme dočíst, že v kapli na 

Brádle se na varhany hrálo o 

Kaplické pouti (třetí neděle 

po Velikonocích), o pouti v 

neděli po sv. Máří Magdalé-

ně, o svátku sv. Petra a Pavla, 

na sv. Václava a na Dušičky 

2. listopadu. Na jaké varhany 

tedy ředitel kůru v kapli hrál?  
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Obrázek 2: Hrací stůl varhan v 
kapli na Brádle 

 

     Malé varhany (pozitiv) se zde musely nacházet již v 18. století. V roce 1838 

byl totiž zakoupen nový pozitiv z františkánského kláštera
1
 za 70 zl., který 

nahradil pozitiv starý (4). Nový nástroj byl však větší, a tak muselo dojít také 

k přestavbě kůru (3). Tento pozitiv zde vydržel až do začátku 20. století. 

V jakém roce však došlo k jeho nahrazení 

současnými varhanami (Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů.) se dosud nepodařilo 

z dostupných pramenů vypátrat. 

      Současné varhany postavil táborský 

varhanář Čeněk Skopek
2
. V roce 1936 pak 

byly varhany upraveny neznámým varha-

nářem v ceně 1 138 K 60 h (6). Skopek 

postavil v kapli na Brádle tehdy moderní 

pneumatické varhany
3
. Celý stroj je 

uzavřený v tzv. žaluziové skříni. Otevírání 

a přivírání lamel na boku této skříně pak 

ovládá varhaník pomocí pedálové páky na 

hracím stole. Tímto zařízením je umožně-

na plynulá změna hlasitosti celého 

nástroje, což bylo jistě pro malý prostor kaple velice žádoucí. 

     Samotný hrací stůl stojí ve výklenku 

na části kůru, která vystupuje do 

prostoru kaple. Na jednom manuálu se 

nachází 54 kláves. Nad klaviaturou je šest sklopek ovládajících rejstříky a 

pomocná zařízení (viz dispozice níže). Nad pedálnicí (s 24 klávesami) se 

pak nachází balanční šlapka ovládající lamely žaluziové skříně. 

Současná dispozice: 

Manuál: C-f3, chromaticky 

Principal 8’                      

Kryt  8’ 

Salicional 8’ 

Oktava  4’ 

Pedál: C-h, 

chromaticky 

Pomocná zařízení 

Spojka oktávní 

Kolektiv
4
: Pleno 

Balanční šlapka ovládání  

žaluzií  

                                                 
1
 Zřejmě z Jindřichova Hradce. 

2
 Čeněk Skopek postavil v roce 1905 varhany v Častrově. V roce 1908 pak opravoval 

varhany v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou a v kostele sv. Jana Křtitele 
v Mnichu. Lze tedy usuzovat, že varhany na Brádle pochází také z tohoto období 
počátku 20. století, kdy zde byl Skopek velice aktivní.  
3
 Klávesy na hracím stole jsou s tónovými ventily spojeny pomocí stlačeného vzduchu 

proudícího v olověných trubičkách. 
4
 Předvolená kombinace rejstříků. 
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Obrázek 3: Díry v čerpacím 
klínovém měchu 

 

     Přímo za varhaníkovou lavicí je umí-

stěno devět největších píšťal rejstříku 

Principal, před nimiž je jedna žaluziová 

lamela. Ostatní píšťaly všech rejstříků se 

pak nachází v důmyslně utěsněné skříni 

jdoucí dále do prostoru nad předsíní. Tento 

prostor uzavírá další skříň, z níž vystupuje 

páka klínového měchu. Jelikož do kaple 

není zaveden elektrický proud, musí být 

pro chod varhan vždy přítomen kalkant, 

který šlapáním na páku čerpá vzduch do 

zásobního měchu. S počtem cca 240 píšťal 

jsou nejmenšími varhanami naší farnosti. 

     Současný stav varhan je velice špatný. 

V klínovém měchu je několik velkých děr 

znemožňujících plnohodnotné čerpání 

vzduchu. Také odpojená pedálnice a tužkou 

přeškrtané názvy sklopek Oktáva 4, Spojka oktávní a Pleno na hracím stole s 

nápisem „nepoužívat“ svědčí o tom, že varhany byly dlouho bez odborného 

zásahu varhanáře a postupně chátraly. Naposledy se na ně patrně hrálo v 60. 

letech 20. století
5
. 
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5
 Ústní sdělení pana Jana Šimáka. 
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☺☺☺HUMOR☺☺☺ 
 

☺ Vyprávění řeholní sestry: To bylo v době, když jsme se ještě modlili 

latinsky. Měli jsme tu sestru Benediktu a ta jednou přišla do kaple na modlitbu 

růžence pozdě. Vstoupila zrovna ve chvíli, kdy předříkávající sestra vyslovila 

slova: "Benedikta tu ..." "Už tu jsem" odpověděla příchozí. 

☺"Bude pohřeb se mší?" ptá se 

zaměstnanec pohřebního ústavu kněze. 

"Ano, pozůstalí si přáli zádušní mši," 

odpoví kněz. Za chvíli přijde druhý 

funebrák: "Bude pohřeb se mší?" "Ano, 

se mší," trpělivě odpovídá kněz. Když 

však přišel třetí a zeptal se: "Bude celá 

mše?" tak odpověděl: "Ne, jenom 

půlka."  

☺Rodina se vrací z nedělní mše a otec kritizuje: "Ten farář není žádný 

kazatel, jeho řeč byla nudná a hlavně moc dlouhá. Varhaník několikrát hmátl 

vedle a o zpěvácích je škoda mluvit." Syn Mirek mu na to odpoví: "Ale tati, co 

chceš!? Myslím, že za těch dvacet korun to docela ušlo ..." 

☺Dva bráškové, asi ve věku tří a pěti let stojí před betlémem a prohlížejí si 

ho. Starší poučuje mladšího: "Vidíš, to je betlém. V jesličkách leží Ježíšek, u 

něho stojí jeho maminka Panna Maria a svatý Josef. Ti všichni jsou tam jenom 

"jako", doopravdy jsou v nebi." "A ty ovečky, vůl a oslík jsou taky v nebi?" 

vyzvídá mladší. "Ne, zvířata do nebe nesmí," vysvětluje starší. "Ale prý je v 

nebi Boží Beránek. Jak ten se tam dostal, to teda nevím." 

☺Katecheta probral s žáky svátosti a další hodinu 

opakoval učivo. "Kdo ustanovil manželství?" "Pán 

Bůh." A kdy tuto svátost ustanovil?" "Při stvoření 

prvních lidí." "A jakými slovy jí ustanovil?" 

"Nepřátelství položím mezi tebou a ženou!" 

☺Na venkovskou faru přijde tulák a spustí: "Jsem 

věřící, prosím si o almužnu." "Tak alespoň udělej 

kříž, když jsi věřící," vybídne ho farář. Ve jménu 

Otce i Ducha svatého." "A kde máš syna?" Tam na 

dvoře si prohlíží slípky." 

☺Na půlnoční se objeví lidé všelijací. I stalo se. že když šel sakristián s 

kadidlem, tak na něj kdosi ze skupiny neběžných návštěvníků zavolal: "Hej 

hošo, hoří ti kabelka." 
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY 
 

Sbírka Kola pro Afriku byla k 4.11. ukončena.  

Od 1.6. - 31.10.2021 se podařilo v Kamenici n. L. nasbírat 145 kusů různých 

druhů kol, která by jinak ve většině případů skončila ve sběrných dvorech. 

Nakládání v pozdních hodinách bylo trošku komplikované, ale vše se zvládlo.  

Bude-li možno, sbírku opět na jaře otevřeme.  

Děkujeme všem, kdo do sbírky přispěl a věřte, že tento projekt má opravdu 

velký smysl. 

 

Sbírka potravin proběhla v 

místním Penny v sobotu 20. 

listopadu. 

Vybralo se 751 kg potravin a 

drogerie. Byla to velká vlna 

solidarity, mnoho dárců. Při 

sbírce pomáhalo 10 dobrovol-

níků z řad místních skautek a 

skautů Skautského středisko 

Fidelis et Fortis. Děkujeme 

jim za jejich pomoc při této 

podzimní Sbírce potravin. 

 

Benefiční koncert     

v kostele. 

Děkujeme ZUŠ 

Kamenice nad Lipou 

za uspořádání 

benefičního koncertu 

žesťových nástrojů. 

Výtěžek 3174,- Kč 

bude využit na činnost 

terénní pečovatelské 

služby.  

Děkujeme též všem 

příchozím za 

příspěvek. 
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Dne 15.11. vyrazil Senior klub do kina Cinestar v Jihlavě, kde jsme se 

zúčastnili promítání filmu Karel. Byl to příjemně strávený den. 

 
Výstavka v Městské knihovně 

Dospělé oddělení Městské knihovny a Farní charita Vás zvou na výstavku 

"Život v barvách" od 1.12. do 31.12. během výpůjční doby. 

Výstava vás provede životem Senior klubu v tomto roce. 
 

převzato z Facebooku 

* * * * * * * * * * * * * 

K+M+B 2022 

Stejně tak, jako v loňském roce visí nad průběhem 

Tříkrálové sbírky 2022 mnoho otazníků. Sbírka je 

pro letošní rok stanovena na termín 1. – 16. ledna. 

V Kamenici nad Lipou, Černovicích a všech 

okolních obcích se koledníci vydají do domácností 

v sobotu 8. ledna a to pouze za předpokladu, že toto 

tradiční koledování epidemiologická situace dovolí. 

Pro případ, že by nastala situace stejná jako v 

letošním roce, by se sbírka konala opět netradičně. 

Přispět lze samozřejmě mnoha způsoby (statické kasičky na městských či 

obecních úřadech, obchodech nebo jinak veřejně dostupných místech) a dále 

pak on-line. O aktuálních informacích budeme informovat na našich webových 

a facebookových stránkách a dále pak na informačních nástěnkách měst a obcí.  

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. 731 402 983. 
 

Na závěr bych vám všem chtěla popřát klidné svátky vánoční. Berme 

tento čas pro zastavení a především ho věnujme všem těm, které máme 

rádi. 

J. Koubová 
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 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. 
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 Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti. 

Neděle 5. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ  

Pondělí 6. 12. SLAVNOST SV. MIKULÁŠE, BISKUPA 

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

Středa 8. 12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ 

POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

Neděle 12. 12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 

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

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

Neděle 19. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Středa 22. 12. Svátek Výročí posvěcení katedrály 

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

Neděle 26. 12. SVÁTEK SV. RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 

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

Úterý 28. 12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 

Sobota 1. 1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

Neděle 2. 1. 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 

Čtvrtek 6. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 

Neděle 9. 1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - končí doba vánoční 

Neděle 16. 1. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 17. 1. Památka sv. Antonína, opata 

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

Pátek 21. 1. Památka sv. Anežky, panny a mučednice 

Neděle 23. 1. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

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

Středa 26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

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

Neděle 30. 1. 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

Středa 2. 2. SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 

Neděle 6. 2. 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Středa 2. 3. POPELEČNÍ STŘEDA - Den přísného postu. 
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