ZPRAVODAJ č. 1
DUBEN 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

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,
za chvíli skončí postní doba. Doba, během které jsme v duchu kajícnosti
a lásky k Bohu i člověku připravovali svá srdce na Velikonoce.
Budeme slavit Velký týden, kdy budeme rozjímat nad umučením a
smrtí našeho Pána Ježíše Krista, abychom následně s radostí slavili Jeho
vzkříšení.
V těch událostech je ukryto nejhlubší tajemství víry, kterou
vyznáváme.
Přeju Vám, aby tyto svátky byly příležitostí k setkání s Bohem a
s nejbližšími. Aby byly dobou tvoření opravdového společenství a dobou
opravdové radosti vycházející ze srdce.
Na tuto dobu prožívání umučení a smrti našeho Pána Ježíše Krista a
radosti z Jeho vzkříšení Vám z celého srdce žehnám.
Ať tyto svátky lásky a života prožijete v opravdové zbožnosti.

O. Řehoř +
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VELIKONOCE
Příležitost ke svátosti smíření bude v neděli 29. března v době od 16
do 18 hodin v kostele.
Přehled bohoslužeb
29. března
Květná neděle

Mše svatá v 7:30 a 10:45
Pobožnost křížové cesty v 15:00
v kostele

2. dubna
Zelený čtvrtek

Mše svatá v 18:00 v kostele

3. dubna
Velký pátek

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

4. dubna
Bílá sobota

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

5. dubna
Slavnost zmrtvýchvstání
Páně – Boží hod velikonoční

Mše svatá v 7:30 a 10:45
Svěcení pokrmů

6. dubna
Pondělí velikonoční

Mše svatá v 10:30 v kostele
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ÚDRŽBA A INVESTICE
Také pro letošní rok jsme naplánovali několik akcí souvisejících
s údržbou nemovitostí.
Nátěr střechy kostela a výmalba presbytáře
Ve spolupráci s městysem Kamenice jsme podali žádost na Krajský úřad
o dotaci na nátěr střechy kostela a výmalbu presbytáře. Náklady na nátěr
střechy jsou 515 000 Kč, výmalba bude stát 108 000 Kč. Další dotace na
tyto práce by mohla být poskytnuta od Ministerstva kultury. Zbývající
prostředky pak máme přislíbené z rozpočtu městyse Kamenice. Bez této
pomoci bychom nebyli schopni tyto akce realizovat.
Cesta k bočnímu vchodu do kostela
Již v loňském roce jsme začali s přípravou projektové dokumentace ke
zpevnění cesty z parkoviště Na valích k bočnímu vchodu do kostela.
Nyní máme všechny potřebné dokumenty a můžeme zahájit práce. Dojde
k odstranění zeminy do hloubky cca 0,5 m, kam bude uložen drobný
polní kámen jako drenáž a na povrch bude pokládán lomový kámen.
Povrch by měl být ve finále stejný jako na parkovišti Na valích.
Tuto akci budeme realizovat vlastními silami, proto vítáni budou
všichni, kdo budou ochotni pomoci. Akci má na starost Josef
Matějíček a František Tomášek, které můžete kontaktovat, pokud
máte čas a sílu se zapojit.
Výměna koberce v kostele
Na koberci před oltářem se objevily pruhy, proto jsme koberec
reklamovali. Reklamace byla uznána. Již je připraven nový koberec.
Dodavatel nám ponechal za zůstatkovou cenu i koberec s vadami, který
bude položen do sínice.
Koupelna na faře
Fara se stává místem setkávání a stále častěji také vyhledávaným místem
pro krátkodobé pobyty dětí z jiných farností. Aby mohla být fara
využívána i pro přespávání bylo nutné vyřešit sociální zázemí. Byla proto
vybudována mini koupelna v patře, která je součástí obytného prostoru
otce Řehoře. Koupelna a WC v přízemí pak bude moct sloužit ostatním
dočasným obyvatelům fary.
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AKCE A UDÁLOSTI
Výlet pro rodiče s dětmi
Pro děti a rodiče připravujeme na 25. dubna výlet. Cílem bude Brno.
Podíváme se na Petrov, Špilberk a poté do zábavního centra Vida nebo
Bongo. Zájemci se mohou hlásit u Jany Jelínkové. Podrobnější informace
budou v ohláškách a na farním webu.
Farní den
V sobotu 23. května se uskuteční již 3. farní den. Tradičně bude
připraven bohatý program. K poslechu zahraje Kamenická dechová
hudba a Líchbend. Děti se mohou těšit na soutěže. Vyprávění a fotografie
z cesty do Svaté země představí Josef Matějíček. Pozvali jsme také opět
Martina Maláče, který nám bude vyprávět o netopýrech.
Farní tábor pro děti
Po loňském úspěšném prvním farním táboře jsme vybrali letos termín od
neděle 19. 7. do středy 22. 7. Doufáme, že nám tentokrát vyjde lepší
počasí. I když po loňské zkušenosti víme, že počasí nebylo vůbec
podstatné. Děti si tábor užily i za deště a chladu a odcházely spokojené.
Věříme, že tomu nebude jinak ani letos. Akci má na starost Jana
Jelínková a podrobné informace o přihlašování a dalších věcech budou
v předstihu v ohláškách a na webových stránkách.
Odvodnění farního dvora
Využili jsme příznivého počasí na začátku letošního března a odvodnili
jsme farní dvůr. Byla vybagrována rýha pro položení roury, na kterou je
napojen okapový svod ze stodoly. Roury byly napojeny na kanalizaci.
Tímto by v době dešťů nemělo docházet k rozbahnění dvora.
Farní zájezd
V září uspořádáme dvoudenní farní zájezd. Místo a termín bude
upřesněn.
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FARNÍ KAVÁRNA
V patře fary jsme připravili 2 místnosti pro setkávání farníků. Obě
místnosti byly vymalovány a uklizeny. Jedna místnost je zařízena stolky,
křesílky a židlemi a vybavena přístrojem na přípravu káv. V druhé
místnosti je již od minulého roku kulečník. Pro děti byl nově pořízen
fotbálek. Vzniklo zde příjemné prostředí pro setkávání farníků a jejich
přátel. Bude stanoven pravidelný den, kdy budou prostory farníkům
otevřeny. Pravděpodobně každou první neděli v měsíci. Toto bude ještě
předmětem domluvy a včas oznámeno v ohláškách. Jinak jsou prostory
k dispozici kdykoliv po dohodě s otcem Řehořem.
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POZVÁNKY

UKRAJINA – MÝTY A REALITA
Gymnázium Jihlava a Česká křesťanská akademie místní skupina Jihlava
pořádají
ve středu 1. dubna v 18 hodin
v zasedací místnosti Gymnázia přednášku

Očité svědectví ze současné Ukrajiny
Přednáší reportér České televize na Ukrajině, v Polsku a Rusku
Josef Pazderka.
Vstupné dobrovolné.

KONCERT PRO NADĚJI
Pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho zazní
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně
v neděli 19. dubna v 18 hodin
benefiční koncert, na němž vystoupí

Hradišťan & Jiří Pavlica a Kantiléna Brno
Předprodej vstupenek zajišťuje Turistické a informační centrum města
Brna, tel.: 542 427 111
Vstupné 200 – 450 Kč.
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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 2015

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