ZPRAVODAJ č. 2
DUBEN 2014
Ř Í MS KO KATO LIC KÁ FA RNO ST
KA MEN ICE U J IHLAVY

Buďte tedy trpěliví, bratři, až do
příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník
čeká trpělivě na drahocennou úrodu
země, dokud se nedočká podzimního i
jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte,
posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně
je blízko.
(Jk 5,7-8)

SLOVO ÚVODEM
Milovaní,
po smrti rabína Maslesse Kobrina se jeden člověk zeptal jeho žáka: „Co
bylo pro Tvého učitele nejdůležitější?“ Žák bez váhání odpověděl: „Vždy
to, co právě dělal“. Být přítomni v přítomnosti: to je největší tajemství,
jak rozumně prožít svůj čas.
Francouzský filosof a spisovatel Albert Camus říká, abychom
nečekali na poslední soud na konci času, protože máme slavit každý den.
Každý den a všechno, co děláme, měli bychom naplnit láskou. Jen tehdy
naše skutky půjdou před námi na věčnost.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří cokoli udělali pro dobro
farnosti. A ještě určitě udělají. O celém tom díle si můžeme přečíst
v našem zpravodaji. Všechno to bylo děláno s velkou láskou, radostí a
obětavostí z vaší strany. A určitě se bude konat i nadále. Ať vás Bůh za to
odmění svým požehnáním.
Ale abychom nezapomněli ještě na jednu důležitou věc. Zvláště teď
v postní době si připomeneme jeden krátký příběh:
Když se narodil Ježíšek, všichni rychle utíkali k jeslím, aby mu něco
přinesli. Někdo nesl vajíčka, jiný bochník chleba, další mléko. Maria
všechny vítala a přitom držela dítě v náručí. Přijímala dary jeden po
druhém. V určité chvíli už to ale všechno nemohla unést. Pozvedla zrak a
rozhlížela se, kdo by ji mohl pomoci. Úplně vzadu si všimla kohosi, kdo
utíkal k jeslím s prázdnýma rukama. Maria ho zavolala a řekla mu:
„Vezmi prosím chvíli do náruče mé dítě“. Chudý chlapec vzal malého
Ježíška do náručí a přitiskl si ho k srdci plný radosti a údivu.
Ježíš říká: „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království
nebeské. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha“.
Využijme dobře zbytek postní doby, abychom očistili svá srdce.
Aby v něm bylo Ježíšovi dobře, až přijde. Otevřme mu svou náruč a
osvoboďme se od zbytečných věcí, aby Ježíš mohl v ní spočinout.
Abychom se zaradovali jeden druhým. Abychom jeden v druhém našli
útěchu a lásku.
Přeji všem pěkné prožití zbytku postní doby, požehnané a radosti plné
svátky vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.
S Božím požehnáním
O. Řehoř +
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VELIKONOCE
Příležitost ke svátosti smíření bude v sobotu 12. dubna v době od 9.30
do 12.30 v kostele.
Přehled bohoslužeb
13. dubna
Květná neděle

Mše svatá v 9:15 a 10:45
Pobožnost křížové cesty v 15:00
v kostele

17. dubna
Zelený čtvrtek

Mše svatá v 18:30 v kostele

18. dubna
Velký pátek

Pobožnost křížové cesty v 15:00 v kapli
Velkopáteční obřady v 18:30 v kostele

19. dubna
Bílá sobota

Adorace u Božího hrobu od 8:00
v kostele po celý den
Velikonoční vigilie ve 20:00 v kostele

20. dubna
Slavnost zmrtvýchvstání
Páně – Boží hod velikonoční
21. dubna
Pondělí velikonoční

Mše svatá v 9:15 a 10:45
Svěcení pokrmů
Mše svatá v 10:00 v kostele
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NOC KOSTELŮ 2014
Noc kostelů se bude konat v pátek 23. května.
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla
před devíti lety ve Vídni, kde také v roce 2005
proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der
Kirchen“. V roce 2009 se touto zahraniční zkušeností inspirovali
pořadatelé v České republice a poprvé pozvali širokou veřejnost na noční
program do několika otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první
ročník Noci kostelů povzbudil zástupce z mnoha dalších kostelů, a tak se
již v následujícím roce konala Noc kostelů v celé České republice. V
loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než
1300 kostelů.
Noc kostelů vytváří prostor pro setkání všech lidí. V atmosféře,
kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se
s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění, zážitku,
obdivováním církevní architektury…
Noc kostelů je propojena jednotným vizuálním stylem a termínem.
Akce má vlastní webové stránky www.nockostelu.cz . Na těchto
stránkách již máme přihlášen náš kostel a zbývá nám ještě vložit
program. Na přípravě programu pracujeme. Podrobný program bude pak
součástí plakátku, který bychom chtěli doručit do všech domácností
v Kamenici a také do kostelů okolních farností.
Rádi bychom do programu mimo jiné zařadili také výstavu
dobových fotografií kostela, kaple, fary. Věříme, že jsou mezi farníky
dobové fotografie a uvítali bychom jejich zapůjčení.
Máte-li doma fotografie nebo jiný materiál o našem kostelíčku,
kapličce, faře, a chtěli byste podpořit tuto akci, prosíme o jejich
zapůjčení. Veškerý materiál označíme a v pořádku vrátíme.
Materiály můžete přinést po mši svaté do sakristie nebo panu
Matějíčkovi.
Zároveň prosíme farníky, aby se zapojili do příprav této akce.
Schůzku pořadatelů předpokládáme uskutečnit 23. dubna na faře.
Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo Noc kostelů podpoří.
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NEJBLIŽŠÍ UDÁLOSTI
Výlet pro děti
Pro děti a rodiče připravujeme na 17. května pěško–vlakový výlet na
Rokštejn. Podrobnější informace budou v ohláškách a na webových
stránkách.
První svaté přijímání
První svaté příjímání se uskuteční v neděli 25. května. Svátost poprvé
přijme celkem 10 dětí z kamenické farnosti.
Farní den
V sobotu 31. května se uskuteční 2. farní den. Věříme, že se nám
společně opět podaří připravit program, který nezklame žádnou kategorii
účastníků, zvláště pak děti.
Výtěžek z farního dne ve formě dobrovolného příspěvku
(vstupného) bude uložen k prostředkům určeným na opravu varhan.
V minulém čísle jsme zapomněli uvést, že na 1. farním dni nám
hrála Kamenická dechová hudba pod vedením pana Jana Koldy.
Tímto se muzikantům omlouváme a budeme se těšit na jejich
vystoupení na 2. farním dni.
Tip na knižní novinku
Ježíšův životní styl
Nicky Gumbel
Naše kultura hodně žije problematikou životního
stylu. Většinou se všichni věnují tomu, jak věci
vypadají navenek.
Ježíše ale mnohem více zajímalo a určitě zajímá i
dnes, co je pod povrchem toho, jak žijeme, o jaké
hodnoty se opíráme a co je hlubší motivací našeho
konání.
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NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT
Webová prezentace
Zahájili jsme práce na tvorbě webové prezentace (stránek) farnosti.
Zakoupili jsme doménu www.farnostkamenice.eu a v současné době je
připravena kostra stránek. Postupně budeme naplňovat jednotlivé záložky
a zveřejňovat aktuální informace. Doufáme, že stránky budou sloužit jako
další zdroj přenosu informací, ale i jako místo pro ohlédnutí se za
společně prožitými chvílemi, které nám budou připomínat např.
fotografie ve fotogalerii.
Údržbu a administraci stránek budeme dělat vlastními silami. Buďte
tedy shovívaví k tomu, jak rychle se budou stránky vyvíjet.
Pokud byste měli náměty nebo materiál, který by mohl být součástí
stránek, ozvěte se, bylo by škoda, kdyby na stránkách nebylo to, co byste
tam rádi viděli, resp. čím byste chtěli, aby se farnost prezentovala na
veřejnosti. Oslovit nás můžete prostřednictvím farního mailu:
farnost.kamenice@email.cz nebo osobně Hanu Krejčovou a Pavla
Javůrka.
Zájezd do Polska
Pro zájezd do Polska byl vybrán termín 19. – 20. září. Měli bychom
navštívit Osvětim, Čenstochovu, Kalwarii Zebrzydowsku a solné doly ve
Veličce.
Mohli bychom vypravit 2 autobusy. V průběhu května bude
vyhlášeno přihlašování, abychom zjistili předběžný zájem a podle toho
objednali počet noclehů a zamluvili buď jeden, nebo dva autobusy.
Pokud by bylo zájemců více než na jeden autobus, ale méně než na dva,
nabídli bychom volná místa i zájemcům z okolních farností. Proto je
třeba začít s přihlašováním co nejdříve.
Tábor pro děti na faře
Na letošní letní prázdniny plánujeme uspořádat pro děti „krátký“ farní
tábor. Tábor se uskuteční od 24. 8. do 27. 8. na farní zahradě. Děti budou
spát ve stanech (které si sami postaví), a tak posledních pár dní prázdnin
na ně čeká ještě bohatý program.
Podrobnější informace budou v průběhu května – června
v ohláškách a na webu.

-6-

OHLÉDNUTÍ DO MINULÉHO TISÍCILETÍ
Pastýřský list K VELIKONOČNÍM SVÁTKŮM (duben 1990)
Pokoj vám!
S radostí vás, sestry a bratři, zdravím pozdravem vzkříšeného Pána. Jsem
vděčný Bohu, že vás mohu poprvé oslovit právě dnes, kdy oslavujeme
vrcholnou událost všeho stvoření.
Pán vstal z mrtvých, Ježíš byl vzkříšen.
V něm byla překonána svázanost člověka se smrtí. Se smrtí nejen
tělesnou, ale i smrtí, jakou představuje život bez radosti, jistoty a naděje.
On je a v něm je, jak je vyryto na nejstarším kříži nalezeném na našem
území, Světlo, Život a Vítězství.
On nás křtem připojuje k sobě, abychom byli novými lidmi, novým
stvořením žijícím a radujícím se z tak velkého daru.
Když jsme ve velikonočních obřadech obnovili své křestní vyznání a
znovu si uvědomili své křestní spojení s Ježíšem Kristem, když jsme se ve
svátosti smíření a v přijímání jeho těla hlouběji setkali se Vzkříšeným,
pak můžeme být osloveni jeho pozdravem: Pokoj vám!
Pokoj máme tehdy, když máme jistotu pro současnost i budoucnost. Naše
jistota je vzkříšený Ježíš, do kterého jsme byli vkřtěni a se kterým žijeme.
Proto když vám přeji pokoj, přeji vám toto spojení se Vzkříšeným.
V tomto pokoji je budoucnost pro ty, kteří se ještě nenarodili,
v tomto pokoji je budoucnost pro naše děti,
v tomto pokoji je moudrost, s jakou mohou mladí lidé hledat své povolání,
v tomto pokoji mohou manželé nacházet znovu sebe a oživit svůj společný
život,
v tomto pokoji mohou staří a nemocní přijmout své kříže a úžasným
způsobem je zhodnotit.
V tomto pokoji mohou všichni naplnit své poslání.
V tomto pokoji se rozpouštějí naše hříchy, slabosti a nedostatky.
V tomto pokoji můžeme zužitkovat dar jakékoliv svobody.
V tomto pokoji můžeme prahnout po spojení se Vzkříšeným skrze svátosti.
A nejen v tomto pokoji se můžeme stát solí země a světlem světa.
Toto všechno mám na mysli, sestry a bratři, když vás s radostí zdravím
pozdravem vzkříšeného Pána: Pokoj vám!
A k tomuto pokoji vám z celého srdce žehnám.
(převzato z knihy Pastýřské listy, Vojtěch Cikrle, 2010)
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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
Duben 2014

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