ZPRAVODAJ č. 2
ČERVENEC 2015
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

Blahoslavený člověk, který obstojí ve
zkoušce; když se osvědčí, dostane
vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm,
kdo ho milují.
(Jk 1, 12)

SLOVO ÚVODEM

Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do
každého města i místa, kam měl sám jít. (Lk 10,1)
Milovaní,
jsme téměř v polovině prázdnin. Pro některé je to doba dovolené, pro jiné
doba práce na polích a zahradách…. Každopádně všem přeji hodně
Božího požehnání. Jak v práci, tak odpočinku. Ať náš Pán je s Vámi. Ať
ho nesete, kamkoliv půjdete a potkáváte všude, kde budete. Ať duch a
jeho pokoj naplňuje Vás a všechny, které na svých cestách potkáte.
Křesťanství je totiž povolání, ale také poslání nést Krista do míst, kam
jdeme, kde se nacházíme.
Bůh Vám žehnej.
O. Řehoř +++
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NEJBLIŽŠÍ UDÁLOSTI
Farní tábor pro děti
Od neděle 19. 7. do středy 22. 7. jsme pro děti přichystali 2. farní tábor
s přespáváním ve stanech na farní zahradě a s bohatým programem po
celou dobu. Po úspěšném loňském prvním ročníku se letos zúčastní více
než 50 dětí. V loňském roce jsme si dosyta užili deště a zimy. Modleme
se za příznivé počasí.
Svatojakubská pouť
Neděle 26. 7.
7.30
Ranní mše sv. v kostele za doprovodu dechovky
Po mši svaté koncert dechovky u kostela
10.45
Slavnostní poutní bohoslužba v kostele za doprovodu scholy
pod vedením Kláry Bartákové
Divadlo Víti Marčíka na faře
V neděli 13. září 2015 k nám přijede divadlo Víti Marčíka mladšího Já to
jsem z Hluboké nad Vltavou.
Na farském dvoře nebo ve farní stodole (podle počasí) se nám představí
bratři Marčíkové s Kolotočem pohádek.
Autor o představení říká:
„Dvě klasické (lidové) pohádky O Jeníčkovi a Mařence, O veliké řepě a
třetí na požádání O kohoutkovi a slepičce  propojené a v celku tradičně
zpracované divadlem Já to jsem (námi) Vás přivedou do světa loutek
(marionet) hrajících své příběhy na našem kolotoči. Pojďme se vrátit
k pouličnímu divadlu a starým kolotočům! Živá hudba je tím pádem
samozřejmostí. Představení je vhodné pro všechny, ale všechny představy
asi neuspokojíme.“
Máme se na co těšit, pozvěte své přátele a známé, děti i dospělé. Je to
jedinečná příležitost vidět toto unikátní představení.
Vstupné bude dobrovolné.
Toulavá kamera v Kamenici
V pondělí 6. července natáčel štáb České televize v Kamenici reportáž do
pořadu Toulavá kamera. Záběry byly soustředěny na tvrz a kostel. Zatím
nevíme termín vysílání tohoto dílu. Pokud se s předstihem dozvíme,
budeme informovat v ohláškách.
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ÚDRŽBA A INVESTICE
Z naplánovaných akcí jsme zatím uskutečnili:
Výměna koberce v kostele
V kostele byl vyměněn koberec před oltářem. Původní koberec, který byl
vyreklamován a následně odkoupen za zůstatkovou hodnotu byl položen
do sínice.
Koupelna na faře
Na faře byla vybudována samostatná koupelna v patře a vznikla tak
možnost využití původní koupelny v přízemí fary pro účely např. farního
tábora nebo jiných příležitostných potřeb využití fary k ubytování návštěv
nebo dalších zájemců o přespání na faře.
Nátěr střechy kostela a výmalba presbytáře
Ve spolupráci s městysem Kamenice byla podána žádost na Krajský úřad
kraje Vysočina o dotaci na nátěr střechy a výmalbu presbytáře v kostele.
Žádosti nebylo vyhověno. Z toho důvodu byla opět za pomoci a podpory
městyse Kamenice podána žádost o dotaci na Ministerstvo kultury.
Očekáváme, že dotaci obdržíme.
Původní plán s výmalbou presbytáře do pouti tedy nemohl být naplněn.
Práce budou započaty s ohledem na termín obdržení rozhodnutí o dotaci.
Cesta k bočnímu vchodu do kostela
Tuto akci realizujeme vlastními silami. Aktuálně byla brigáda na svoz
lomového kamene. Po pouti budou práce pokračovat přípravou podloží a
následným dlážděním z kamene. Vítáme všechny, kdo jsou ochotni se
zapojit do těchto prací.
Mimo předem plánované akce byl dále upraven vjezd k faře. Byly zde
položeny chráničky pro datové kabely, upraveno kanalizační potrubí a
vpusti a položen asfaltový povrch. Na farním dvoře byl srovnán terén a
dvůr byl oset trávou.
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FARNÍ POUŤ
Ve dnech 18. a 19. září 2015 (pátek – sobota) pořádáme již 3. farní pouť.
Tentokrát navštívíme tato místa:
Turzovka
Slovenské město Turzovka leží nedaleko hranic s Českou republikou, je
součástí Beskyd. Toto poutní místo je také nazýváno „Lurdy v srdci
Evropy“. Na místě zvaném hora Živčáková došlo k opakovanému a církví
uznanému mariánskému zjevení. V roce 2011 byl na této hoře vysvěcen
nový chrám Panny Marie Matky Církve. Na poutní místo se sjíždějí
věřící z celého světa.
Zakopane
Město leží na úpatí Tater. Jedná se o nejvýše položené město v Polsku.
Zakopane je zimním hlavním městem Polska. Každý rok se na Velké
Krokvi koná Světový pohár ve skocích na lyžích. Každý, kdo zavítá do
Zakopaného, má také příležitost ochutnat znamenité ovčí sýry, populární
sýry zvané „oscypki“ jsou k mání na každém rohu. Další pochoutkou jsou
různé „zapiekanki“, preclíky a bylinný čaj „herbata“. V Zakopanem
budeme také nocovat.
Levoča
Město
patří
svými
historickými
stavebními
památkami
k nejvýznamnějším městům na Slovensku. Na historickém náměstí je
více než 50 gotických, renesančních a raně barokních patricijských domů
s arkádovými vnitřními dvory. Navštívíme chrám sv. Jakuba – národní
kulturní památku a druhý největší kostel na Slovensku postavený před
rokem 1400, ke konci 15. století upravený v pozdně gotickém stylu.
Hlavní oltář je nejvyšším dřevěným pozdně gotickým oltářem na světě.
Dílo Mistra Pavla z Levoče je národní kulturní památkou.
Demänovská ledová jeskyně
Jde o zaledněnou jeskyni v Nízkých Tatrách. Jeskyně se skládá
z prostorných chodeb a dómů, rozložených ve třech jeskynních úrovních.
Led se v jeskyni začal tvořit přibližně před 400 – 500 lety. Převýšení a
rozdíly teplot mezi vnějším prostředím a jeskyní tvoří určitou zátěž na
organismus. Před vstupem do jeskyně je třeba si odpočinout. Vhodné je
teplejší oblečení a pevná obuv.
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI
Průběžná zpráva o hospodaření farnosti k 30. 6. 2015
Prostředky v hotovosti
k 01.01.2015
k 30.06.2015
Prostředky na účtu
k 01.01.2015
k 30.06.2015

127 485,29 Kč
63 184,13 Kč

Příjmy za období od 1. 1. do 30. 6. 2015
Sbírky
Přeplatek plynu 2014
Dar od charity
Úrok z účtu
Celkem

168 230,00 Kč
8 296,31 Kč
200,00 Kč
51,23 Kč
176 777,54 Kč

56 649,00 Kč
33 445,00 Kč

Ostatní příjmy
Výdělek z 3. farního dne

19 060,00 Kč

Výdaje za období od 1. 1. do 30. 6. 2015
Odeslané sbírky
Desátek
Bohoslužebný materiál (hostie, svíce, víno)
Energie (plyn, elektrika)
Webhosting
Výmalba místností v patře fary
Elektromateriál
Ostatní materiál
Materiál na odvodnění farského dvora
Vybudování koupelny na faře
Nákup kávovaru a vybavení farní kavárny
Poplatky za vedení účtu
Daň z nemovitosti
Celkem
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30 625,00 Kč
16 561,00 Kč
8 306,00 Kč
58 735,00 Kč
1 452,00 Kč
6 000,00 Kč
4 382,00 Kč
1 591,70 Kč
4 301,00 Kč
114 937,00 Kč
15 874,00 Kč
747,00 Kč
771,00 Kč
264 282,70 Kč

KNIŽNÍ TIPY
NENÍ ANDĚL JAKO ANDĚL
Veronika Katarína Barátová
Tato knížečka chce přispět k rozlišování
v oblasti andělského fenoménu, který je pro
dnešního člověka velmi přitažlivý. Je určena
především křesťanům, aby ve světle Písma a
katolického učení mohli rozlišovat, zda jde o
Boží anděly, nebo ne.

EVANGELIZACE S ODVAHOU A CITEM
Michelle Moranová
Kniha oslovuje jak jednotlivce, toužící
s druhými sdílet svou víru, tak skupiny i celé
farnosti, které hledají způsoby, jak
evangelizovat v místě svého působení. Autorka
nabízí bohaté osobní zkušenosti, získané
dlouholetou evangelizační činností, i praktické
návrhy a rady, jak se na předávání víry
připravit, jak navázat kontakt, jak uspořádaně
postupovat, aby naše svědectví nebylo chaotické, a tím pro druhé
nesrozumitelné.
Michelle Moranová, nar. 1958, vystudovala sociologii a pastorální
teologii na Londýnské univerzitě, sloužila jako členka národního
týmu Charismatické obnovy v Anglii. V dubnu 2007 ji zvolilo
ICCRS (Mezinárodní služebný tým katolické charismatické
obnovy) za svou prezidentku. Jedním z jejích předchůdců byl např.
Charles Whitehead.
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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
Červenec 2015

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