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Sv. Bernard z Clairvaux 
 

RÁNY KRISTOVY JSOU ZDROJEM MILOSTI 
 
     Kde jinde je bezpečný a jistý úkryt i odpočinek pro slabé než ve Spasitelo-
vých ranách? Tím bezpečněji tam mohu přebývat, čím víc je Spasitel schopen 
nás zachránit. Svět kolem nás hlučí, tělo nás svírá, ďábel klade nástrahy. Já 
však neklesám, neboť mé základy stojí na pevné skále.  Zhřešil jsem velkým 
hříchem. Svědomí bude znepokojeno, ale nezděsí se, protože budu mít na 
paměti Pánovy rány. Vždyť přece byl zraněn pro naše nepravosti. A co je tak 
smrtelné, že by to nebylo Kristovou smrtí ze smrti vysvobozeno? Když si tedy 
uvědomím, že existuje tak mocný a účinný lék, nemohu se už děsit žádné zlé 
nemoci. 
     A proto je zřejmé, že se mýlil ten, který řekl: Větší je má nepravost, než 
abych si zasloužil milost. Jsme přece údy Kristovy a jako nepřísluší údu, aby 
rozhodoval o záležitostech hlavy, tak ani my nemůžeme rozhodovat o tom, co 
si od Krista zasloužíme, a hovořit o něčem, co není naší, ale jeho věcí. 
     Já však s důvěrou čerpám ze srdce Páně to, čeho se mně samotnému nedo-
stává, protože on oplývá milosrdenstvím a je mnoho míst, z nichž toto milosr-
denství prýští. Probodli jeho ruce i nohy, otevřeli bok kopím; a z těchto štěrbin 
mohu sát med ze skály a olej z kamene nejtvrdšího, to znamená okusit a vidět, 
jak dobrý je Pán. 
     Přemýšlel a jeho myšlenky byly myšlenkami pokoje, ale já mu nerozuměl. 
Neboť kdo pochopil myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? Hřeb, který vše 
proniká, se mi však stal otvírajícím klíčem, takže vidím vůli Páně. A co mohu 
vidět tím otvorem? Křičí hřeb, křičí rána, že v Kristu je skutečně Bůh 
usmiřován se světem. Meč pronikl jeho duši a přiblížilo se jeho srdce, takže již 
nemohl nemít soucit s mojí slabostí. 
     Zákoutí nitra se ukazují skrze otevřené rány těla. Ukazuje se ono velké 
tajemství lásky, ona hlubina milosrdenství našeho Boha, s kterou nás navštívil 
ten, který vychází z výsosti. Cožpak rány neodhalují nitro? A z čeho jiného než  
z tvých ran by jasněji vysvítalo, Pane, že jsi dobrý, shovívavý a nejvýš milo-
srdný? Neboť nikdo nemá větší slitování než ten, který pokládá svůj život za 
ty, kdo propadli smrti a byli odsouzeni. 
 

Z kázání svatého Bernarda, (Sermo 61, 3-5: Opera omnia, 1839, l, 2,3033) 
- sv. Bernard, opat cisterciáckého řádu v Clairvaux,učitel církve,  zemřel 1153. 
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INFORMACE 
����Krátce před Vánocemi navštívil P. Hroznata František Janoušek a J. Ši-

mák pana Františka Horkého z těmické farnosti v domově důchodců v Proseči 
Obořišti, kam nedávno odešel.  
����Liturgii mší svatých v Kamenici n. L. při slavení svatvečeru Narození Páně 
24. 12. ve 22.00 hodin a na Hod Boží vánoční 25. 12. obohatilo svým zpěvem 
několik žen a mužů vánočními zpěvy, které v adventní době nacvičili pod 
vedením varhanice paní Ivety Kadeřábkové. 
����Od 1.1. do 31.1.2010 zastupovali nemocného duchovního správce (po úrazu 
levé paže) o nedělích v Kamenici nad Lipou pan vikář Jaromír Stehlík z Pelhři-
mova a pan kaplan z Pelhřimova Jan Hamberger. Mše svaté byly jen 
v Kamenici nad Lipou a jednou také v Těmicích. Je chválihodné, že někteří 
farníci z Těmic v tu dobu přijížděli do Kamenice. 
����Ekumenická bohoslužba Římskokatolické farnosti Kamenice nad Lipou a 
zdejšího sboru Církve českobratrské evangelické se konala v  neděli 7. 2. 
v 17.00 hodin, tentokrát v kapli na katolické faře. Bohoslužbu vedl P. Hroznata 
František Janoušek, kázal farář Církve českobratrské evangelické David Balcar 
z Jindřichova Hradce. Zúčastnilo se 17 věřících, z toho 4 evangelíci.  
����Sbírka pro postižené zemětřesením na Haiti při mši svaté v Kamenici nad 
Lipou v neděli 24. ledna vynesla 12.256,- Kč. 
�Schůze kamenické ekonomické rady farnosti se konala 15. února 2009  
v 18.00 hodin na faře.  
����Na Popeleční středu 17. 2. byly slouženy mše svaté v Těmicích v 16.30 
hodin a v Kamenici nad Lipou v 18.00 hodin v kostele s udělováním popelce.  
����Pobožnosti křížové cesty budou se konat v pátek 26. 2; 5. 3. a 12. 3. 
v 17.00 hodin v kostele v Kamenici nad Lipou. Na Květnou neděli 28. března 
bude pobožnost křížové cesty v 15.30 na Brádle.  
����Liturgie svátosti smíření  pro více kajícníků se zpovědí a rozhřešením jed-
notlivě bude se konat v kostele v Kamenici nad Lipou dle oznámení. 
����Příležitost ke svátosti smíření jednotlivě před každou mší svatou nebo po 
ní, zejména ve všední dny. Také kdykoliv na požádání dle možnosti. Možno 
požádat i na faře.  
�Staré nebo nemocné věřící, kteří dočasně nebo trvale nemohou přicházet 
na mše svaté, kněz rád navštíví, přinese Nejsv. svátost – i mimo Kamenici n. L. 
Vzkažte nebo zatelefonujte, domluvíme čas návštěvy. Je škoda zůstávat delší 
dobu bez sv. přijímání, bez této duchovní výživy. I ti věřící, kteří nemohou do 
kostela, mají povinnost aspoň jednou do roka – nejlépe v době velikonoční – 
svátostně se usmířit s Bohem (sv. zpověď) a přijmout Pána Ježíše Krista 
v Nejsvětější svátosti. Jednou za rok – to je ale krajně málo! 
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VÍKEND PRO DÍVKY OD 13 LET 
 

Na faře v Nové Cerekvi od 26. - 2. do 28. 2. 2010. - Začátek 
v pátek 26. 2. od 18.00 hod. společnou večeří (z vlastních zásob). - 
Zakončení: v neděli mší svatou v  9.15 hod. - s sebou vezměte: 
spacák, osobní potřeby, Bibli, příspěvek 150,- Kč (podle mož-
nosti). - Závazně se můžete přihlásit (nejpozději do úterý 23. 2. 
2010 na tel. 737 373 354 (H. Pechová) nebo na tel. 605 531 903  (P. 
Jan Hamberger). 

     Vy, kteří do kostela přicházíte, upozorněte ty, kteří nemohou a můžete u 
nich předpokládat zájem o svátosti, že je kněz rád navštíví a že mohou 
domluvit jeho návštěvu i vaším prostřednictvím.  
����Další biblická hodina se bude konat na faře v Kamenici n.L. ve čtvrtek 25. 
února od 19.00 hodin Pak podle oznámení. 
����Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý od 15.00 
hodin.V příštím období to budou tato úterý: 2. 3; 16.3; 30. 3; 13. 4.  
����Sbírka pro postižené zemětřesením na Haiti při mši sv. v Kamenici 
v neděli 24. ledna vynesla částku 12.256,- Kč. 
�Celodiecézní sbírky v roce 2008 – rekapitulace: 
V uplynulém roce se na níže uvedené sbírky v naší diecézi celkem shromáždilo: 
 - sbírka na potřeby diecéze:          466.566,- Kč 
 - sbírka na „haléř sv. Petra“:             793.916,- Kč 
 - sbírky na potřeby Diecézní charity :                            573.069,- Kč 
 - sbírka na misie:        1.193.658,- Kč 
 - sbírky na bohoslovce           522.089,- Kč 
 - sbírka na TV NOE           548.387,- Kč 
 - sbírka na papežskou návštěvu          685.154,- Kč 
Všem dárcům vyslovuje Biskupství českobudějovické a Diecézní charita 
upřímné Pán Bůh zaplať! 
����Sbírky v roce 2010: Budou se konat tyto sbírky: 21. února na „Haléř sv. 
Petra,“  2. května na televizi NOE, 6. června na „Potřeby diecéze“,  5. září na 
bohoslovce, 24. října na misie a 31. října na Charitu.  
����Sbírku na rádio Proglas uspořádaly ženy z farního společenství. Vybralo 
se 2.000,-,- Kč. Kdo by ještě chtěl přispět, může peníze předat J. Šimákovi. 
�Letní čas vstoupí v platnost v noci ze soboty na neděli 28. března. Hodiny 
se posunou o hodinu dopředu. 
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POSTNÍ ALMUŽNA 2010 V ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZI 

      Postní almužna vychází ze starobylé tradice, kdy křesťané to, co si během 
postní doby odřekli, dávali chudým a potřebným. Charitu ČR inspirovalo 
k organizaci Postní almužny poselství Benedikta XVI. k postní době 2008:  
      „V postní době církev doporučuje některé zvláštní skutky, které věřícím 
konkrétním způsobem pomáhají v tomto procesu vnitřní obnovy, totiž 
modlitbu, půst a almužnu. V tomto roce bych se v obvyklém poselství k postní 
době chtěl zabývat praktikováním almužny, která představuje konkrétní 
způsob, jak pomoci těm, kdo trpí nouzí a zároveň je asketickým cvičením k 
osvobození od závislosti na pozemských dobrech. (…) Almužna nám pomáhá 
toto neustálé pokušení překonávat, protože nás vede k tomu, abychom brali v 
úvahu potřeby svých bližních a dělili se s druhými o to, co z Boží dobroty 
máme. (…) Tím, že nás almužna přivádí blíže k bližním, přivádí nás blíže k 
Bohu. (…) Ježíš se stal chudým, aby nás skrze svou chudobu učinil bohatými, 
jak píše apoštol národů (srov. 2 Kor 8,9). Sám sebe za nás zcela vydal. Postní 
doba na nás naléhá, abychom následovali jeho příklad i skrze almužnu.“ 
     Skládací schránky bude možné obdržet v kostele na Popeleční středu nebo 
1. neděli postní. Doma do nich bude možné odkládat peníze, které bychom 
utratili za to, od čeho se budeme postit. Na schránkách bude možné označit 
preference, na co mají být prostředky využity. Doporučujeme, aby se farnost 
dohodla na několika konkrétních účelech.  
     Na 2. neděli velikonoční budou shromážděny schránky ze všech farností,  
následně budou schránky otevírány komisemi složenými ze zástupců Charity a 
farností. 
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DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
 

v Českých Budějovicích od pátku 26. - do soboty 27. března 
2010. V pátek od 18.00 hodin, v sobotu v 9.00 hodin v katedrále 
sv. Mikuláše promluva otce biskupa, pak program do 16.00 
hodin. Je možné se zúčastnit jen v sobotu. Bližší informace na 
plakátku vyvěšeném v kostele. 



STATISTIKA FARNOSTÍ 
V následujících tabulkách jsou uspořádány veškeré příjmy a výdaje farností za 
rok 2009, které si můžete porovnat s čísly za rok 2008.    
   KAMENICE NAD LIPOU                                      2009                2008 

Příjmy:  - nedělní sbírky 
               - dary farníků 
               - příspěvek biskupství na opravu oken 
               - příspěvky státu na opravu oltáře 
               - ostatní příjmy 
               - příjmy z nájmů 
               - úroky 

   156.792,- 
     59.960,- 
     25.000,- 
   400.000,- 
       2.553,- 
     15.390,- 
       1.507,- 

   140.603,- 
     96.239,- 
     25.000,- 
   535.000,- 
     12.971,- 
     15.000,- 
       2.489,- 

Příjmy celkem:   661.202,-    827.302,- 
   
Výdaje: - el. proud kostel a část fary  
              - květiny, svíčky, hostie, víno, zpěvníky 
              - telefon 
              - odeslané sbírky (Misie, Charita, atd.) 
              - odvod do fondů biskupství  

- restaurování oltáře 
- opravy zabezpečovacího zařízení 
- opravy oken na faře  
- náklady na auto 
- oprava plotu u fary 
- spotřeba vody na faře 
- náklady na kopírku a tiskárny 
- pořízení nové kopírky ( polovina) 
- poplatky spořitelně 
- ostatní výdaje 

      57.944,- 
      11.319,- 
        9.570,- 
      36.038,- 
      10.048,- 
    400.000,- 
     12.134,- 
     42.340,- 
       2.680,- 
       2.860,- 
       1.567,- 
     10.710,- 
       4.536,- 
       1.992,- 
       2.329,- 

      58.262,- 
        8.009,- 
        9.952,- 
      36.932,- 
      11.700,- 
    535.000,- 
     11.723,- 
              - 
              - 
              - 
       1.525,- 
       1.639,- 
              - 
       1.970,- 
       4.304,- 

Výdaje celkem:   606.067,-   705.707,- 

Zůstatek finančních  prostředků k 31.12. 
       - z toho účet na pořízení nového oltáře 

  259.137,- 
  228.237,- 

  204.004,- 
  143.216,- 

 
Počet křtů  1 2 
Počet svateb 0 0 

Počet pohřbů  17 12 
Počet dětí na náboženství 30 26 
Počet udělených pomazání nemocných 18 3 
Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb 93 97 
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   TĚMICE                                                                      2009                 2008 

Příjmy:  - nedělní sbírky 
               - dary 
               - státní příspěvek  
               - příspěvek Biskupství  
               - úroky 

    41.896,- 
  144.800,- 
             0,- 
             0,- 
         664,- 

     38.713,- 
  203.600,- 
  200.000,- 
    30.000,- 
         532,-      

Příjmy celkem:  187.540,-    472.845,- 
   
Výdaje: - el. proud v kostele 
              - bohoslužebné výdaje (svíčky, víno) 
              - oprava střechy kostela 
               - oprava varhan 
              - opravy a pojištění auta 
              - odeslané sbírky (misie, Charita, atd.) 
              - odvody biskupství  
              - oprava kříže a zhotovení stojanu 
              - ostatní opravy a režijní výdaje 

     14.418,- 
          180,- 
    119.595,- 
      20.000,- 
        2.677,- 
        7.779,- 
        1.900,- 
      11.305,- 
        2.845,- 

      13.908,- 
       1.709,- 
    283.032,- 
    151.000,- 
        2.530,- 
      11.302,- 
       1.900,- 
              - 
       4.778,- 

Výdaje celkem:  180.699,-   468.259,- 

Zůstatek finančních  prostředků k 31. 12.    71.670,-    64.829,- 

   Farnost má nesplacenou půjčku u biskupství ve výši 280.000,- Kč. 
  Ve farnosti nebyl v loňském roce žádný křest ani svatba. Pohřby byly 2.  
 

  LIDMA Ň                                                                     2009              2008 
Příjmy:  - nedělní sbírky 
               - dary, nájemné 
               - splátka za prodej fary 
               - příspěvek obce a kraje  
               - úroky 

      7.535,- 
             0,- 
   250.000,- 
             0,- 
         973,- 

      7.530,- 
             0,- 
   206.000,- 
    15.711,- 
         560,- 

Příjmy celkem:   258.508,-   229.801,- 
Výdaje: - el. proud v kostele 
              - bohoslužeb. výdaje (květiny, zpěvníky) 
              - opravy v kostele 
              - odeslané sbírky (misie, Charita, atd.) 
              - odvod biskupství  
              - daň z prodeje fary 
              - ostatní režijní výdaje 
              - náklady na auto 

      1.950,- 
      1.734,- 
    29.856,- 
      1.435,- 
  125.600,- 
             0,- 
      1.393,- 
      2.619,- 

      1.781,- 
      1.439,- 
    43.451,- 
      1.318,- 
    81.760,- 
    43.680,- 
      1.061,- 
      2.530,- 

Výdaje celkem:  164.587,-  177.020,- 

Zůstatek finančních  prostředků k 31. 12.  153.793,-   59.872,- 

   Ve farnosti nebyl v loňském roce žádný křest ani svatba. Pohřby byly 2.  
 



 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010  
 

     Již podesáté se v sobotu 9. ledna 2010 konala v našem městě a okolních 
vesnicích Tříkrálová sbírka. Do sněhem zavátých ulic vyšlo celkem 21 sku-
pinek, aby koledovaly do zapečetěných pokladniček příspěvky pro Charitu. Po 
návratu do Farní charity bylo pro ně připraveno občerstvení a malý dárkový 
balíček. V pondělí 11.1. byly pokladničky za účasti zástupce města 
rozpečetěny a jejich obsah spočítán.  
     Výsledky jsou uspořádány v následující tabulce v porovnání s rokem 2009: 
 

Místo 2010 2009 
KAMENICE  N.L. město – 8 skupinek + kostel 49.977,00 50.516,00 
GABRIELKA, VODNÁ 5.097,00 5.174,00 
RODINOV 4.947,00 4.061,00 
BOHDALÍN 5.083,00 4.749,00 
TĚMICE  6.319,00 6.429,50 
VČELNIČKA 5.606,00 5.810,00 
LIDMAŇ 2.680,00 3.230,00 
VLÁSENICE, ANTONKA, NOVÁ VES 8.834,00 10.924,00 
MNICH 5.375,00 6.392,00 
BOŘETÍN 2.835,00 2.980,00 
CHVÁLKOV 2.341,00 2.630,00 
ČERNOVICE 4.951,00 5.418,00 
CELKEM FARNÍ CHARITA KAMENICE N.L.  104.045,00 111.275,00 
 

 

     Mimo to naše Farní charita organizovala sbírku také v Nové Včelnici, kde 
se vybralo 17.626,-Kč. Celková částka 121.671,- Kč byla poslána na sbírkové 
konto Charity České republiky do Prahy. V průběhu roku by se 65 % z vybrané 
částky mělo vrátit do naší Farní charity. Tyto prostředky budou použity 
v pečovatelské službě na pomoc seniorům, nemocným a zdravotně postiženým 
občanům v našem městě a okolních vesnicích a na nákup kompenzačních 
pomůcek pro půjčování potřebným. Část prostředků bude použita také na 
projekt pomoci chudým dětem v Bělorusku. Částka vykoledovaná v Nové 
Včelnici bude použita pro tamní dětskou klubovnu. 
     Děkujeme všem za dary do pokladniček. Děkujeme dětem, jejich vedoucím     
i rodičům, že je na koledování vypravili. Děkujeme skautské organizaci, která 
každým rokem pomáhá sbírku v Kamenici n. L. zabezpečit.  
     V celé naší diecézi se vybrala částka 3.172.908,-- Kč. 
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Z VÝROČNÍ ZPRÁVY FARNÍ CHARITY  2009 
 

Pečovatelská služba. 
Celkem jsme během roku poskytovali služby 103 klientům. Přímé služby u 
klientů zajišťovaly tři pečovatelky, sociální pracovnice a 1 brigádnice Celkem 
jsme v roce 2009 provedli 20849 pečovatelských úkonů, z toho 11038 donášek 
obědů, 1238 nákupů, 341 donášek léků a na poštu, vyprali jsme klientům 196 
kg prádla, 283 hodin jsme věnovali úklidu domácnosti klientů, 1248 x jsme 
podali klientům stravu, 606 x jsme odvezli klienty autem, atd.  

 

Sběr věcí pro Diakonii Broumov.  
V  roce 2009 jsme shromáždili a vypravili 1 nákladní auto oděvů a dalších 
věcí. Při přinesení šatstva vybíráme od dárců symbolický příspěvek na dopra-
vu. V loňském roce jsme takto vybrali a Diakonii zaslali částku 2.150,- Kč.  
 

Humanitární sbírky. 
Humanitární sbírky organizuje naše Farní charita v pokladničce v kostele. Za 
celý rok 2009 se v této pokladničce vybralo 13.981,- Kč. Přispěli jsme na 
povodně v ČR 9.500,- Kč, na MBU pro studně v Africe 3.350,- Kč, na Srí 
Lanku 2.000,- Kč, na Likvidaci Lepry 2.000,- Kč a na další humanitární účely 
4.300,- Kč. Mimo to jsme přispěli z Tříkrálové sbírky částkou 10.000,- Kč na 
projekt Domácí hospicové péče v okrese Pelhřimov. 
 

Půjčování kompenzačních pomůcek 
Ve Farní charitě bylo možné si zapůjčit také některé zdravotní pomůcky, jako 
polohovací postel, invalidní vozík, WC židle, stoličky do vany a další věci. 
Celkem se v roce 2009 uskutečnilo 24 zápůjček těchto pomůcek. Byla pořízeno 
1 nové chodítko, darem jsme dostali starší polohovací postel. 
 

Komentář k hospodaření: V roce 2009 jsme dostali velmi nízkou dotaci, ani 
naše odvolání nepomohlo. Z tohoto důvodu se očekávala podstatně vyšší 
ztráta, ale díky darům sponzorů, slevě na soc. pojištění a také díky vyšším 
příjmům od uživatelů se podařilo ztrátu podstatně snížit. V září proběhla 
v pečovatelské službě inspekce. Neuspěli jsme ve 4 zásadních kritériích, 
celkem jsme získali 111 bodů. Starosti nám dělá následná inspekce, zda se nám 
podaří odstranit všechny závady. Problémem bude též zajištění školení pro 
všechny pečovatelky v rozsahu 24 hodin a zajištění supervize. 
Vzhledem k vyšší dotaci MPSV (540 tisíc Kč), slušné výši Tříkrálové sbírky a 
podpoře města věříme, že se službu podaří zachovat ve stávajícím rozsahu. 
 

Poděkování 
Děkujeme všem jednotlivcům za jejich dary a příspěvky na Charitu. Děkujeme 
zvláště I.Kamenické stavební a obchodní firmě a firmě TC line Praha, kteří jsou  



našimi stálými sponzory. Děkujeme také Městu Kamenice n. L. za zvýšený 
příspěvek na pečovatelskou službu. 
 
Tabulka hospodaření Farní charity za rok 2009 v porovnání s rokem 2008: 
 

 2009 2008 

Příjmy : - dotace Ministerstva práce a soc. věcí 192.000,- 200.000,- 
             - dotace kraje Vysočina 258.000,- 280.000,- 
             - příspěvek města a obcí 201.000,- 175.000,- 
             - tříkrálová sbírka  72.329,- 66.245,- 
             - dotace Diecézní charity 30.000,-    
             - příjmy za služby 419.144,- 300.251,- 
             - dary jednotlivců a organizací 60.254,- 62.522,- 
             - humanit. sbírky v pokladničce v kostele 16.124,- 12.512,- 
             - náhrada škody (poškozené auto) 20.085,- 2.200,- 
             - úroky z účtu 1.398,- 2.309,- 
Příjmy celkem: 1.270.334,- 1.145.829,- 
Výdaje: - hrubé mzdy  pracovníků 761.311,- 628.194,- 
            - sociální a zdravotní pojištění 222.843,- 218.625,- 
            - provozní režie (el.proud, voda, telefon) 38.379,- 35.467,- 
            - opravy a údržba aut 46.754,- 10.809,- 
            - opravy ostatní (kopírka, malování) 8.607,-  
            - materiálové náklady , vč. vybavení  43.270,- 42.415,- 
            - náklady na dopravu a cestovné 65.099,- 61.225,- 
            - odpisy 24.000,-  
            - pojištění aut a zaměstnanců 14.972,- 17.529,- 
            - audit účetnictví a aktualizace účet. progr. 15.446,-  
            - nájemné  6.000,- 6.000,- 
           -  školení zaměstnanců 1.090,- 4.600,- 
            - dary a sbírky¨na humanitární účely 31.300,- 31.400,- 
            - poplatek za používání farního auta 2.553,- 5.780,- 
            - ostatní výdaje 7.793,- 17.209,- 

Výdaje celkem 1.289.417,- 1.151.253,- 

Rozdíl v hospodaření:   -19.083,- - 5.424,- 
 

 
����V pokladničce Farní charity v kostele nyní probíhá sbírka na pomoc 
zemětřesením postiženému Haiti. Zatím se vybralo 4.300,- Kč. 
����Při Tříkrálové sbírce došlo k dopravní nehodě našeho auta Renauld 
Kango, které bylo zaviněno neopatrnou jízdou cizího účastníka silničního 
provozu. Škoda asi 100.000,- Kč, od pojišťovny jsme dostali 50.000,- Kč. Auto 
se snažíme opravit částečnou svépomocí, aby to tolik nestálo. 
����Sběr šatstva bude opět probíhat ve Farní charitě od 1. dubna 2010.  
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Bože, dobrotivý Otče, 
volám k tobě jako kající syn: 

„Zh řešil jsem proti tobě, 
a nejsem už hoden být tvým synem.“ 

Ježíši Kriste, Spasiteli světa, 
prosím tě jako kající lotr, jemuž jsi otevřel brány ráje: 

„Rozpomeň se na mě, Pane, ve svém království.“ 
Duchu svatý, prameni lásky, 

s důvěrou tě vzývám: 
„Vysvoboď mě z temnoty hříchu, 
abych patřil mezi syny světla.“ 

 

      Verše žalmu uvedené na první stránce těchto Farních listů, tato modlitba a 
ještě jiné jsou v knize Obřady pokání navrženy jako projev lítosti kajícníka při 
individuálním udělování svátosti smíření. 

 
 
 

Jarmila Hanzálková  
 

DOMOV NA VYSOČINĚ 
 

1. 
 

KAMENICI NAD LIPOU POZNÁTE PO V ŮNI JAKO R ŮŽI 
 
     Když  jsme na konci školního roku jezdívali jako studenti domů na prázd-
niny z dusného velkoměsta, cítili jsme se jako doma, jakmile  jsme  nasedli         
v Jindřichově Hradci nebo v Obratani do lokálky. Malý vláček, tenkrát to nebyl 
ještě motor, jede úzkokolejnou tratí Jindřichův Hradec - Obrataň, na níž někde 
uprostřed leží Kamenice, sune se mezi táhlými vysočinskými lesy tak pomalu, 
že se ti chce vyskočit a proběhnout kraj lesa - snad by se aspoň podhoubník, 
kozáček nebo špičník našel. Za Lovětínem už  se chýlí k večeru, po lukách 
táhne  do otevřených oken vagónu chladivý vlhký dech jetelů a trav a najednou 
se rozplynulo do zapomenutí všecko, co bylo právě za námi, a nebyl bojínek, 
srha, psárka, kostřava a metlice, jak jsme se učili v přírodopisu, tady byla tráva 
jenom travou, hustou, šťavnatou, vonící domovem a z lesů to dýchalo tak sladce a 
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silně, a tam, kde byla vůně nejsladší a nejsilnější, vlak zastavil - a na stanici 
bylo napsáno: Kamenice nad Lipou. 
     Jaká je Kamenice? Vždycky krásná, rozesmátá, plačící. Ať se zimomřivě 
chvěje v seversky studeném jaru, které volá něžnou bledou sněženkou a čekává 
tak dlouho, než ji zahřeje modrým nebem, mezí plnou sedmikrás, hořkou vůní 
střemchy, zlatým prachem jívy a rozkvetlou trnkou s pruty jako posněženými 
droboučkými kvítky. Ať voní medem lipového květu, žitnými poli svých pozd-
ních žní, kdy včely se slétají na červené paličky jetele, kdy hoří stříbrem ryb-
níků, jiskřících v letním slunci a sládne opojným, vlhkým dechem svých 
hlubokých, daleko se táhnoucích lesů, složeným z vůně malin, borůvek, hub a 
pryskyřice. Anebo když  ji namaluje podzim, mává, modrošedé nebe, na němž 
se prolínají barvy z modra do modra, až světlá holubí šeď docela zprůsvitní a 
sem tam vykoukne z oblak pomněnkové očko. V těch dnech je po dlouhém 
mžení mech  v lese tak úžasně, až závratně  zelený a z něho vystrkují paraplíč-
ka malinké zlatohnědé houby, co nejsou k jídlu, ale jenom lesu pro okrasu. 
Nahé, požaté stráně se halí do vřesových šál a celá Vysočina je zamžená zá-
vojem melancholické něhy. Tehdy vítr běží po strništích, chytá se prutů a 
větví, houpe se na vlnách rybníků a zpívá nejsilněji. Na jaře však také zpíval.   
I v létě. U nás nikdy nepřestává. Ten věčný vítr - to je píseň Vysočiny.Ale 
nemyslete, že v zimě je Kamenice méně sličná. Když strom ověší jíním modří-
novou alej na Johance,na jezero Oko se položí skleněný led a po sněhu v lesích 
pod Antonkou vytiskly své stopy srnčí kopýtka a zaječí spárky, všecko, jezero, 
lesy i paseka se proměnily   v kouzelný vánoční sen, nad jehož čarovným ti-
chem se ti tají dech.Kamenice je krásná, jako celá Vysočina - krásná po 
chudobě. Je z kamení a hlíny, nejprostších kytiček a bříz.Neříkejte, že je to 
málo. Až k nám přijdete, uvidíte, co je tu všude kopretin, těch nejpůvabnějších 
krásek s mezí Vysočiny, modrých chrp jakoby utkaných    z pavučin, lehce 
nadechnutých chrastavců, krajkoví svízelů žlutých i bílých, křehkého žebříčku, 
něžné čičorečky. A což těch zvonečků, co věčně svými zvonky potřásají, jako 
když ustavičně doopravdy zvoní a zvoní. Všude kvetou, kam se podíváš! A 
kohoutků a slziček! A pantoflíčků! Já vím, pampeliška je taková obyčejná - a 
viděli jste už něco krásnějšího, než je louka posypaná jejím zlatem?  I 
blatouch, třezalka, jestřábník a jetel skalák tu svítí zlatem, jako by samo slunce 
sestoupilo s nebe a procházelo se v trávách Vysočiny. Po kamení se plazí 
růžové zvony slezu a tam, kde pro samý prach a kamení už si nic ne-troufá růst, 
otvírá si ještě své kvítky narůžověle bělavá protěž písečná, člověk ani neví, 
zdali je to vůbec kvítí, tak je to drobné, nenápadné, dojemně mrňavé a malé. 
Srdce by mě bolelo, kdybych měla vynechat sedmikrásku, od jara do zimy 
nejvěrnější kvítečko našich mezí a strání a vím bezpečně a jistě, že kdybych měla 
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odejít až na konec světa a neměla se vrátit  zpátky, nikdy by mi v srdci 
neuvadla pomněnka domova, naše mateřídouška a šípková růžička Vysočiny. 
     Ovšem,rostou nám tu i vzácnější květy - kolem lesního jezera Oka za Johan-
kou rozkvétá žluťucha orlíčkovitá, a rybníku Pecováku se usadil vemeník 
zelenokvětý, v lesích mezi Antonkou a Pravíkovem dokonce si kvete korálice 
trojklanná, ve vlhkých,bažinatých lukách pod lesy křehne bledá tolije bahenní, 
útlá a jemná, jako by ji vydechl sen. A když nad Melíškem začíná rozkládat své 
proutky vřes, vyvstává z trávy nahoře pod Antonkou dokonce podzimní, modře 
fialový, vzácný horský hořec Wettsteinův. 
     To se rozumí, že Kamenice má jméno od kamení, na němž stojí, v němž ko-
ření a ze kterého se  celá skládá. Ale  nemyslete, že kamení je jen tak ledacos, 
co nestojí za zmínku. I kámen má svou krásu. Skály pod Brádlem, ověšené 
křovím akátů, balvany za Urbanovou pilou jakoby změklé polštářky mechu a 
lišejníku, křemením vystlané potoky a pěšiny patří také k rodovým šperkům 
Vysočiny. Spočíváme na tvrdé žule a vrstevnaté rule, ale zablyští se tu i černý 
turmalín čili skoryl, na březích říčky Kamenicky cestou k Nové Včelnici 
můžete nalézt opál, všude kolem hnědne limonit, u Černovic a k Táboru 
zajiskří v kamení rudé krůpěje granátu i granulit.Nalézá se tu nejen 
šedá,mazlavá tuha, ale i krásně zelené krystaly wawelitu. Odtrhněme však 
pohled od země a povznesme jej vzhůru.Vysoko k nebi zvedají své větve 
stromy Vysočiny, aleje lip a jeřábů, duby a javory na hrázích rybníků, hlavně 
však nekonečné vrcholky smrků, jedlí a sosen, které se táhnou na lemu obzorů 
do všech stran, ať se obrátíš kamkoli.  
     Znamením Vysočiny však je bříza. Sličná, spanilá, nejlíbeznější ze všech 
stromů, co jich na světě roste. Po kopcích Vysočiny se seběhly březové háje, 
jako když dívčiny krasavice sestrčí hlavy dohromady a rozesmějí se stříbrným 
smíchem. Sem tam stojí i některá sama, štíhlá, pyšná i sladká svým mládím, 
jako patnáctileté děvčátko. I staré břízy, přihrbené, se svraskalou korou, jako 
by si zachovaly něco z půvabů svých panenských let. Pod Štičím, kousek od 
rybníku Pecováku je taková rezavá louka a tou protéká smaragdově zelený 
potok. Ze stránky nad ním vyrostly dvě břízy, jedna stará, nahnutá, 
rozpraskaná, ale čisťounká, bílá, jako by ji křídou pokreslil. Druhá mladá, 
pevná, souček bys na ní pohledal, ale celá špinavě šedozelená, šmudla 
ušmudlaná. Ale obě rozvěšují své větve s královskou důstojností i s taneční 
lehkostí, ladností a pružností. Na jaře sají břízy lístky ze zeleného hedvábí, na 
podzim svítí zlatem na bleděmodrém podkladu oblohy. A když vítr orve celý 
březový háj, stane se z něho měděný háj, jako by tudy prošla Paní Měděné 
hory z Bažovových uralských pohádek. 
     Mnoho se změnilo od těch dob, co jsme jezdili ze studií kamenickou lokál-
kou se srdcem plným touhy po domově. Ale břízy, trnky, lísky a jívy, šípková růže, 
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     Jenom ten vítr se tu honí vysoko nad městem, pobíhá a  lítá jako blázen, 
třese křovím, objímá stromy, hned je při zemi v trávě, hned se žene nad hlavou 
jako divoký pták, šumí a hučí, strká vámi a buší do vás, mazlí se s vámi a rve 
vás, až se vám dech zaráží, šeptá a zpívá, jásá a křičí na celé kolo nad houštím, 
nad smrky a břízami, nad celou Kamenicí. 
 

                                              Pokračování v příštím čísle Farních listů 
 

     Jarmila Hanzálková (1910 - 1992), kamenická básnířka, účastnila se mší 
svatých v našem kostele. Nepatřila jistě k básníkům největším, ale když jsem se 
nedávno nečekaně setkal s významným literárním historikem Vladimírem 
Justlem, začal o ní hovořit, řekl mi, že z jejích básní by bylo možné vybírat, co 
má větší básnickou hodnotu. Strojopis textu, který jsme zde začali otiskovat, 
jsem nalezl při vystěhovávání fary v Lidmani před jejím prodejem. Nevím, zda 
byl dříve někde publikován. Od doby, kdy ho psala (vročení chybí) se na 
Kamenicku ovšem leccos změnilo, např. zánik sklárny ve Včelničce. 
 

                                                                                            HFJ 
 

Na str. 1 a 3 kresby Sigismunda Boušky, na str. 15 dřevoryt Michaela Floriana. 
 

 
 

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  
 Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti. 


