ZPRAVODAJ č. 1
LEDEN 2014
Ř Í MS KO KATO LIC KÁ FA RNO ST
KA MEN ICE U J IHLAVY

Někdo však řekne: „Jeden má víru a
druhý má skutky“. Tomu odpovím:
Ukaž mi svou víru bez skutků a já ti
ukážu svou víru na skutcích.
(Jk 2,18)

SLOVO ÚVODEM
Drazí bratři a sestry,
právě jste otevřeli první číslo našeho farního zpravodaje a pro mě je
milou příležitostí vás při jeho čtení přivítat. Zároveň je to pro mě
okamžik uvědomění si, že jsem s vámi již více než rok. A právě na
zhodnocení uplynulého roku je obsah tohoto čísla zaměřen. Na dalších
stranách tedy naleznete stručné informace o všem podstatném, co se
v uplynulém roce stalo, včetně údajů o hospodaření farnosti.
Rád čtu, proto jsem uvítal vznik farního zpravodaje a věřím, že
tímto počinem je započata tradice, která se stane součástí dění ve farnosti.
Mám rád nové věci, skutky, které přinášejí užitek druhým, a tak doufám,
že i tento zpravodaj, tato forma předávání informací, najde mezi vámi
oblibu a jeho obsah se bude postupně rozrůstat.
Milí farníci, děkujme společně Bohu za dary, kterých se nám dostalo
za uplynulý rok, děkujme také za to, čeho jsme chtěli dosáhnout, a co se
nám třeba nepodařilo, to je důkaz toho, že naše kroky jsou vedeny
Pánem, který ví, co je pro nás nejlepší.
Kristus řekl: „Já jsem cesta, pravda a život“ (Jan 14,16). Kráčejme
proto po této cestě.

O. Řehoř
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013
Jaký byl rok 2013?
Otázka, na kterou lze odpovědět mnoha způsoby. Pro účely našeho
prvního farního zpravodaje zvolíme čísla a stručný komentář k akcím a
hodnocení ponecháme na vás bratři a sestry.

Oblast duchovní
Počty přijatých svátostí
Manželství
Křest
První svaté přijímání
Počet pohřbů

1
19
8
8

Oblast ekonomická
V průběhu roku bylo zaúčtováno celkem 233 účetních dokladů.
Celkové příjmy
z toho
sbírky a dary
z toho
odeslané sbírky

367 220,66 Kč

Celkové výdaje
z toho
energie
bohoslužebný materiál
(svíce, hostie, víno)

284 973,28 Kč

Stav peněžních prostředků
V hotovosti
k 1. 1. 2013
k 31. 12. 2013
Na účtu
k 1. 1. 2013
k 31. 12. 2013

360 866,00 Kč
48 777,00 Kč

163 200,23 Kč
9 906,00 Kč

75 479,00 Kč
19 213,00 Kč
0,00 Kč
128 513,38 Kč
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Oblast duchovně-kulturní
Farní den
Na první červnovou sobotu jsme naplánovali 1. farní den. I když
nám nepřálo počasí, těšili jsme se z hojné účasti kamenických farníků a
jejich přátel. Pro děti byl připraven bohatý program. Skvěle občerstveni
jsme byli zejména díky pekařskému umění žen, ale na své si přišli též
milovníci masa; steaky a buřty byly znamenité. K tomu dobře naladěné
hudební těleso Líchbend a úvodní a závěrečné slovo a modlitba otce
Řehoře zanechala v duších všech přítomných nezapomenutelný zážitek.
Do programu byla zařazena také přednáška o obyvatelích farní půdy netopýrech, která se setkala s velkým zájmem. Vždyť možnost hledět do
očí netopýra a sáhnout si na jeho sametovou kůži nebývá častou
příležitostí.
Zakončení školního roku
Poslední školní den se konala bohoslužba na poděkování za
uplynulý školní rok. Po mši svaté proběhlo vyhodnocení celoroční
biblické soutěže. Po rozdání cen jsme se všichni přesunuli na farní dvůr a
společně si opekli buřty a vydali se na prázdniny.
Zájezd do Polska
20. a 21. září se 59 poutníků vydalo autobusem z Kamenice směr
Polsko. Společně jsme v pátek navštívili Wadowice – rodiště Jana Pavla
II, kde jsme navštívili muzeum Jana Pavla II. Pak jsme pokračovali
v cestě na velké poutní místo Kalwarii Zebrzydowsku. Zde jsme mohli
společně prožít bohoslužbu v kapli i pobožnost křížové cesty, společně
s bratrem Salvatorem, který se nám stal vzorným průvodcem. V místním
poutním domě jsme přenocovali a po snídani jsme společně pokračovali
v pouti do Krakowa. Nejdříve jsme navštívili baziliku Božího
milosrdenství a zde v kapli jsme opět společně mohli Pánu děkovat i
prosit při bohoslužbě. Po mši svaté bylo možné uctít ostatky svaté
Faustiny. Po obědě jsme se vydali na prohlídku hradu Wawel a historické
části města. V podvečerních hodinách nás čekala už jen cesta domů.
Z odezvy poutníků lze říct, že všem se pouť líbila a domů se vraceli
spokojení.
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Farní ohňostroj
Na svátek sv. Václava po večerní mši svaté jsme se všichni opět
společně sešli na farním dvoře k již osvědčenému opékání buřtů, koštu
burčáku a díky šikovnosti místních žen i k chutným buchtám. Vrcholem
večera byl farní ohňostroj, který slíbil otec Řehoř. Tentokrát nám již
počasí přálo a my jsme mohli společně prožít hezký večer v milém
společenství.

Oblast péče o majetek farnosti
Zimní období bylo využito pro úklid půdních prostor fary.
Vyklizeny byly také hospodářské budovy přiléhající k faře, které byly
pak využity při farním dnu a dalších společných akcích. K práci se vždy
sešla početná skupina farníků. V kostele byla provedena nová výmalba
sakristie a díky daru mohl být také pořízen nový koberec do kostela.
Zhotoveny byly také nové lavičky pro ministranty a děti a sedes
v kostele i kapli. Pro ministranty byly koupeny nové rochety, pro otce
Řehoře ornáty a pluviál. Ženy se dohodly a ustanovily skupinky pro
pravidelný úklid kostela. Pro tyto účely byl pořízen nový průmyslový
vysavač.
Pro schůzky ministrantů a dětí na faře byla pořízena a na farním
dvoře instalována trampolína. Pro setkávání větších skupin na faře byly
zakoupeny skládací židle. V závěru roku byla provedena nejnutnější
oprava varhan a bylo zhotoveno osvětlení kůru.
Farníků, kteří se na výše uvedených pracích podíleli, bylo hodně.
Věříme, že jsme nikoho neurazili tím, že jsme nejmenovali. Výčet by byl
dlouhý a šance, že na někoho zapomeneme velká. Všem, kteří se na
činnosti farnosti podílejí, Pán Bůh zaplať.
Varhany
Varhany v kostele jsou z roku 1982. Po dobu více než 30ti let
užívání je nutná jejich oprava. Odborná firma posoudila jejich stav a
odhadla opravu na téměř 300 tisíc Kč. Chtěli bychom vytvořit fond na
opravu varhan, do kterého bychom ukládali postupně finanční prostředky
např. z mimořádných sbírek, z darů či jinak získaných financí.
Jakékoliv náměty na způsob získávání prostředků na opravu varhan
jsou vítány stejně tak, jako dary, které lze poukazovat přímo na účet
farnosti vedený u ČSOB pod číslem 257066929/0300. Do variabilního
symbolu je třeba uvést číslo 71.
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PLÁNY NA ROK 2014
A je před námi celý rok 2014. Chtěli bychom se opět postarat jak o
oblast společensko-duchovní, tak i o farní majetek.
Již v závěru roku jsme začali s vyřizováním formalit pro podání
žádosti o dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina na opravu střechy farní
budovy. Ve spolupráci s Městysem Kamenice jsme předložili žádost,
která bude projednávána v průběhu března letošního roku. Oprava je
plánovaná v rozsahu nátěru střešního pláště a opravy klempířských
prvků. Práce musí být vykonávány horolezeckou technikou. Celkové
náklady na tuto akci jsou 270 tis. Kč. Dotace nám může pokrýt pouze
50%. Naše povinná spoluúčast je 50%. Paní starostka přislíbila, že se na
povinné spoluúčasti bude podílet i městys Kamenice. Bez této finanční
pomoci bychom akci nemohli zrealizovat. Upřímné Pán Bůh zaplať a
modleme se za to, aby žádosti o dotaci bylo vyhověno.
Další údržbou, která je na farní budově nezbytná, je obnova nátěru
oken. Toto máme v plánu udělat vlastními silami.
Nově bychom se mohli zapojit do akce Noc kostelů, která se letos
bude konat 23. května. Pro tuto příležitost bychom mohli připravit
výstavu dobových fotografií ze života farnosti.
31. května se bude konat opět farní den. Také bychom chtěli
uspořádat výlet pro rodiče s dětmi a zopakovat v 2. polovině září
dvoudenní zájezd do Polska.
Největší událostí bude jistě biřmování. Na přijetí této svátosti se
připravuje více než 50 biřmovanců. Přesný termín ještě není stanoven, ale
mělo by to být v říjnu. Termín bude sdělen biskupstvím dle „diáře“ pana
biskupa.
S přibývajícími aktivitami by bylo fajn, kdybychom měli vlastní
webové stránky. Najde-li se mezi farníky někdo, kdo by stránky vytvořil
a spravoval, určitě by potěšil nejen mladou generaci farníků.
Plány jsou smělé a tak doufejme, že se nám je s pomocí Boží podaří
uskutečnit.
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NA ZÁVĚR NĚCO PRO POTĚCHU DUŠE
Gobelín
Jeden mladý mnich byl na několik měsíců pozván do kláštera ve
Flandrech. Měl tkát spolu s dalšími mnichy gobelín, na kterém velmi
záleželo. Po nějakém čase se uprostřed práce zvedl a dal nahlas průchod
svým rozhořčeným myšlenkám a stěžoval si na svůj osud.
„A dost! Už nemohu dál! Příkazy, které mi dali, jsou nesmyslné!“
Tak si stěžoval.
„Pracuji se zlatou nití a celou ji mám rozstříhat a vplést do
nesmyslných uzlíčků. Takové plýtvání!“
Uslyšel ho starý mnich a řekl mu: „Synku, ty jsi neviděl celé dílo.
Pracuješ na jedné částečce výšivky a neznáš celek.“
Zavedl ho do prostorné dílny, kde na zdi visel celý koberec. Mladý
mnich zůstal překvapeně stát. Pracoval na výšivce překrásného obrazu
„Klanění králů“ a jeho zlatá nit tvořila část oslňující svatozáře kolem
hlavy Jezulátka. To, co se předtím mladíkovi zdálo mrháním, bylo
nádherné.

Jeden starý příběh vypráví o dobrém muži, kterému Stvořitel slíbil, že mu
splní jedno přání. Muž o tom chvilku přemýšlel a pak řekl: „Přál bych si,
abych mohl činit dobro a ani o tom nevěděl.“
Bůh ho vyslyšel.
O něco později se Stvořitel rozhodl, že když se jedná o tak dobré
předsevzetí, že ho přenese na všechny lidské bytosti.
A tak to dělá až do dnešní doby.
Nepodceňuj se. I když nenalezneš nikdy důkaz, přesto věř, že jsi daleko
důležitější, než si myslíš. My všichni tvoříme část jednoho obrazu, obrazu
daleko většího, než jsme schopni uvidět, obrazu, který je jako celek
neuvěřitelně krásný.
Převzato z knihy Příběhy pro potěchu duše (Bruno Ferrero, 1996)
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KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa:
Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy
č. p. 71
588 23 Kamenice u Jihlavy
Identifikační číslo
63438704
Administrátor farnosti, statutární zástupce,
P. Mgr. Grzegorz Bajon
Mobil: 736 607 291
Bankovní spojení:
ČSOB a.s. Jihlava
číslo účtu: 257066929/0300
E-mail
farnost.kamenice@email.cz

Určeno pro vnitřní potřeby farnosti
Text: O. Řehoř, Hana Krejčová, Zdislava Součková
© obrázky str. 1 a 7: www.catholica.cz
Leden 2014

Vítáme příspěvky do dalšího čísla farního zpravodaje.
Náměty můžete zasílat též na e-mail farnosti.
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