ZPRAVODAJ č. 1
BŘEZEN 2016
Ř Í MS KO KA T O L IC KÁ F A RN O S T
KA ME N IC E U J IH L A V Y

Jít ve stopách Ježíšových je naším
povoláním. Je to jediná cesta, která
vede skrze smrt k životu.
(Joachim Meisner)

SLOVO ÚVODEM

Milé sestry, milí bratři,
dne 8. prosince 2015 byl zahájen v Římě Svatý rok milosrdenství. Papež
František v tento den slavnostně otevřel Svatou bránu v bazilice sv. Petra
ve Vatikánu, o níž říká: „Je to brána milosrdenství a každý, kdo tudy
vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává
naději.“
Papežem je nabídnuta možnost otevřít Svatou bránu i v jednotlivých
diecézích. V naší diecézi je těchto bran celkem pět. Kromě katedrály sv.
Petra a Pavla v Brně jsou to: kostel sv. Anny v Žarošicích, kostel Panny
Marie Karmelské v Kostelním Vydří, kostel sv. Kříže ve Znojmě a
bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sázavou.
Všechna tato místa se mají stát příležitostí setkat se s Boží milosrdnou
láskou a po splnění obvyklých podmínek je zde možné celoročně získávat
plnomocné odpustky. Pokud je to možné, využijme tuto nabídku Boží
lásky, která z nás sejme okovy a pouta, jimiž jsme drženi v otroctví zla.
Přeji Vám požehnané prožití Svatého roku milosrdenství a Velikonočních
svátků.
Ať Ježíš – vítěz nad smrtí a hříchem zažene každou temnotu zla, smutek
a strach, který v nás možná je a naplní nás svým světlem, láskou,
pokojem a radostí.
O. Řehoř +++
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HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015
Příjmy
Sbírky
Dary
Dotace
Pachtovné
Ostatní
Celkem

350 943,00 Kč
100 200,00 Kč
672 942,00 Kč
68 474,00 Kč
11 873,80 Kč
1 204 432,80 Kč

Výdaje
Daň z nemovitostí
Opravy památek (kostel)
Ostatní opravy (fara)
Odeslané sbírky
Energie
Vybudování koupelny na faře
Vybavení farní kavárny
Malířské a natěračské práce na faře
Elektromateriál a elektromontážní práce
Hostie, víno, kadidlo, svíčky
Ostatní výdaje
Celkem

771,00 Kč
867 376,00 Kč
24 400,00 Kč
100 964,00 Kč
122 210,45 Kč
114 937,00 Kč
15 874,00 Kč
24 000,00 Kč
9 836,00 Kč
10 268,00 Kč
19 440,01 Kč
1 310 076,46 Kč

Hospodářský výsledek - ztráta

- 105 643,66 Kč

Prostředky k 31.12.
v hotovosti
na účtu

55 257,00 Kč
23 233,63 Kč

Financování oprav střechy kostela a výmalby presbytáře
Nátěr a oprava střechy a věžičky
758 676 Kč
Výmalba presbytáře a síně
108 700 Kč
Celkem
867 376 Kč
Dotace městyse Kamenice
372 942 Kč
Dotace Ministerstva kultury ČR
300 000 Kč
Dotace Biskupství brněnského
100 000 Kč
Vlastní zdroje
94 434 Kč
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PŘEHLED O MAJETKU FARNOSTI
Hodnota dlouhodobého hmotného majetku
k 01.01.2015
7 058 575,90 Kč
k 31.12.2015
10 722 397,00 Kč
Stavby včetně budov
Kostel sv. Jakuba
Farní budova
Hospodářské budovy u fary
Špitálka
Celkem

1,00 Kč
1,00 Kč
1 635 000,00 Kč
880 000,00 Kč
2 515 002,00 Kč

Pozn.: Kostel a farní budova jsou kulturní památkou. Jelikož není známa jejich pořizovací
cena, oceňuje se v souladu se zákonem o účetnictví ve výši 1 Kč.

Pozemky a pěstitelské celky trvalých porostů
Hřbitovy – 4 331 m2
Zahrada – 6 259 m2
Zastavěná plocha a nádvoří – 2 477 m2
Lesní pozemek – 30 208 m2
Trvalý travní porost – 37 900 m2
Orná půda – 118 495 m2
Ostatní plocha – 22 454 m2
Celkem v hodnotě
8 007 328,00 Kč
Bohoslužebné nádoby a předměty
Obrazy a sochy
Nábytek a vnitřní vybavení
Technická zařízení
Celkem v hodnotě

200 067,00 Kč

Nová pravidla pro správu majetku
 neztenčovat kmenové jmění farnosti
 vhodně investovat
 spravovat majetek s pečlivostí řádného hospodáře
Nově se vyžadují schvalovací doložky Biskupství brněnského k uzavření
smluv týkajících se nakládání s nemovitým majetkem (pachtovní
smlouvy, nájmy, výpůjčky nemovitých věcí). Dále při uzavírání smluv o
dílo, vzniku závazku, přijetí daru, dotace nebo grantu nad 200 tis. Kč.
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ROZPOČET 2016 A NOVÉ HOSPODAŘENÍ
Plán příjmů a výdajů pro rok 2016
Plánované příjmy
Kč Plánované výdaje
Sbírky
350 000 Energie (kostel, fara)
Pachtovné
68 500 Materiál bohoslužebný
Odvod sbírek
Cesta ke kostelu
Těžba a pořez dřeva
Zůstatek z min. roku
78 500 Rezerva
Celkem příjmy
497 000 Celkem výdaje

Kč
125 000
10 000
100 000
50 000
15 000
197 000
497 000

Od 1. 1. letošního roku máme povinnost vést podvojné účetnictví. Tato
povinnost vyplývá ze zákona, který stanovuje organizacím, které
disponují s majetkem v hodnotě vyšší než 3 mil. Kč, vést podvojné
účetnictví. Za tímto účelem bylo zřízeno na děkanství pracovní místo.
Účetnictví za naši farnost bude tedy zpracovávat pracovnice děkanství.
V souvislosti s majetkovým narovnáním státu s církvemi zavádí brněnská
diecéze nový model financování. K tomuto tématu bylo v závěru roku
2015 svoláno zasedání členů ekonomických rad farností jihlavského,
telčského a moravskobudějovického děkanství do Želetavy. Na tomto
zasedání vystoupil Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář, Ing. Petr
Zelenka, ekonom brněnské diecéze, Bc. Jana Pokorná, vedoucí správy
majetku brněnské diecéze a R.D. Mgr. Roman Kubín, referent pro
pastoraci brněnské diecéze. Za naši farnost se zasedání zúčastnili L.
Cahová, H. Krejčová a J. Matějíček.
Co nový model přináší?
 Svobodné nakládání s navráceným majetkem sloužící podpoře a
rozvoji našich aktivit.
 Samostatné a na státu nezávislé hospodaření diecézí, farností a
ostatních církevních neziskových organizací.
 Spravedlivé vypořádání některých majetkových křivd způsobených
totalitním režimem.
Co to pro nás znamená?
Naučit se hospodařit s majetkem tak, abychom zajistili postupnou
soběstačnost farnosti.
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DUCHOVNÍ A OSTATNÍ AKCE 2016
Bohoslužby o Velikonocích
24. 3.
Zelený čtvrtek
25. 3.
Velký pátek
26. 3.
Bílá sobota
27. 3.
Hod Boží velikonoční
28. 3.
Velikonoční pondělí

18:30
17:00
20:00
7:30 a 10:45
10:30

Plánované akce
22. 5.
První svaté přijímání
28. 5.
IV. farní den
4. 6.
Výlet pro děti
10. 6.
Noc kostelů
31. 7. – 3. 8. Farní tábor pro děti
16. 9. – 17. 9. IV. farní zájezd
V letošním roce si připomeneme 100 let od narození P. Vítězslava
Pazderky. Pro tuto příležitost bychom chtěli vytvořit výstavu fotografií,
článků nebo dokumentů, které souvisejí s jeho působením v naší farnosti.
Výstavu bychom chtěli připravit a použít při více příležitostech – při
farním dni, při Noci kostelů. Poté by se mohla ponechat ještě na faře pro
další shlédnutí při setkávání farníků.
Prosíme Vás, pokud máte fotografie či jiný materiál, který souvisí
s dobou působení P. Vítězslava Pazderky v Kamenici, a které byste
mohli zapůjčit, obraťte se na p. Josefa Matějíčka, který materiál pro
výstavu shromažďuje.
Plánované opravy
- cesta od zadní brány (parkoviště na Valích) ke kostelu
- špitálka – sociální zařízení – předběžně přislíbena podpora městyse
- okna na faře – výměna oken v přízemí – dle finančních možností
Na opravy budou použity sbírky z 1. nedělí. Prosíme, myslete na
tento účel. Předem upřímné Pán Bůh zaplať.

-6-

INFORMACE O STACIONÁŘI V LUKÁCH
Díky aktuálnosti potřeby a zájmu o své seniory vznikl ze strany
městyse Luka nad Jihlavou ve spolupráci s Oblastní charitou Jihlava
v prostorách budovy zrekonstruované sýpky Denní stacionář
Pohodář. Je určen pro seniory a dospělé zdravotně postižené z Luk
nad Jihlavou a okolí.
V rámci zařízení je poskytována uživatelům péče a pomoc při hygieně,
zvládání běžných úkonů, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační
činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Kromě toho
je pro uživatele k dispozici svozová služba (pro dopravu do
stacionáře a zpět).
Služba denní stacionář je tu pro každého (s ohledem na cílovou skupinu viz výše), kdo má zájem trávit smysluplně volný čas, posedět a popovídat
si se svými vrstevníky, a nebo si jen odpočinout od běžných starostí,
které se dotýkají každého z nás.
Pracovníci stacionáře jsou ochotni vyjít vstříc a vytváří pro uživatele
příjemné prostředí, kde se budou cítit „jako doma“.
Poskytované služby jsou za úhradu v souladu s Vyhláškou MPSV
č.505/2006 Sb.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem
pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu
Jihovýchod - Investice do vaší budoucnosti a Krajem Vysočina.
Více informací:
www.jihlava.charita.cz/pohodar,
email: pohodar@jihlava.charita.cz,
na telefonních číslech: 734 172 277 a 734 161 683,
a nebo na místě: Náměstí 9. května č. p. 357, Luka nad Jihlavou.
Patříte-li do cílové skupiny, která může využívat služeb stacionáře,
neváhejte tuto možnost využít. Další informace Vám ráda poskytne
pracovnice stacionáře Jana Jelínková z Kamenice.
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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
Web
www.farnostkamenice.eu

Určeno pro vnitřní potřeby farnosti
Text: O. Řehoř, Hana Krejčová, Zdislava Součková
© obrázky str. 1 a 7: www.catholica.cz
Březen 2016

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